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Tak to udávajú dávne historické práce. Na druhý deň Detrik a Matrinus spočítali straty
svojich bojovníkov a v obave, že v opätovnom boji by mohli získať iba takéto chabé víťaz-
stvo – a možno návratom do tábora si zachránia aspoň oni životy – so zvyškami oddielov
dali sa na pochod k mestu Tulln. Toto mesto patrí v našom období k rakúskemu kniežat-
stvu a je vzdialené od Viedne na tri míle. Vtedy sa počítalo medzi mestá Panónie a bývali
v ňom Latinovia. Keď sa Huni dozvedeli, že nepriatelia odtiahli preč, vrátili sa na bojové
pole, zozbierali svojich padlých bojovníkov a mŕtve telo kapitána Keveho pochovali čo
najúctivejšie podľa skýtskeho zvyku vedľa krajinskej cesty. Na večnú pamiatku tejto uda-
losti tam postavili sochu, totiž slávnostný kamenný stĺp, a toto miesto nazvali Keveoza
a či Keveháza.63 V súčasnosti ho nazývajú skomoleným alebo pozmeneným slovom, čo
sa u Maďarov stáva. Pomenovanie Keazó treba pokladať za nevhodné.

(14) Bitka pri lokalite zvanej Zeiselmauer

o tom, čo Huni, čiže Maďari, zakúsili odvahu a vojenskú moc Rimanov, znova
sformovali svoje oddiely, napadli zadunajskú oblasť Panónie a zmocnili sa jej.
Premiestnili tam všetkých svojich ľudí a tiahli smerom k Tullnu, kde sa sú-
stredili ich nepriatelia. Detrik a Matrinus sa s celou použiteľnou mocou rím-

skeho vojska poponáhľali a postavili sa im zoči-voči na zeiselmauerskom poli.64 Oba ne-
priateľské šíky sa zrazili rovnako prudko. Huni si radšej želali smrť, než v boji ustúpiť,
a podľa hunského zvyku začali hrozitánsky pokrikovať, udierali na bubny. Proti nepria-
teľovi využili všetky druhy svojich zbraní, no najmä nespočítateľné množstvo vystrele-
ných šípov. V rímskych šíkoch to spôsobilo zmätok a Huni tým vyradili z boja preveľké
množstvo ich bojovníkov. V ukrutnej bitke, ktorá sa začala ráno a trvala až do deviatej
hodiny, bolo rímske vojsko porazené a s veľkými stratami sa dalo na útek. Huni ich pre-
nasledovali a nemilosrdne zabíjali. Takto sa pomstili za svojich druhov usmrtených na
bojovom poli Tárnokvölgy.

V tomto boji padol Matrinus zasiahnutý hunským mečom, ale Detrik zranený na
čele šípom sa po veľkom krvácaní vystrábil. Tento šíp ešte zapichnutý do čela vraj sám
Detrik priniesol do mesta Rím na cisársky dvor ako svedectvo o boji proti Hunom a, ako
sa o tom rozpráva, nazývali ho nesmrteľným. Takto ho označili aj v maďarskom jazyku
halhatatlan a takto ho nazývajú až dodnes. Hovorí sa, že Detrik mal akúsi prilbu, ktorá
sa tým viac leskla, čím dlhšie ju nosil. Ako sa vraví, v tejto bitke padlo štyridsaťtisíc Hu-
nov, medzi nimi aj ich kapitáni Wela, Keve, Kaducha. Mŕtvoly týchto kapitánov priviezli
k spomínanej soche sami Huni, kde ich dôstojne pochovali. To, koľkí padli z rímskeho
vojska, nikto nedokáže s istotou povedať. Stačí vari poznamenať, že v tomto boji utrpeli
rímske vojská neslýchanú porážku a nikto ich už potom nemohol presvedčiť, aby sa zre-
grutovali do boja proti Hunom.
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63 Keveháza sa v listinách nevyskytuje. Commentarii II/1, s. 96.
64 Zeiselmauer (Cesii muri), niekdajšia rímska provincia v Dolnom Rakúsku, východne od Tullnu.

Kronika Jana z Turca - s 337-592 - preklad_vnutro  26.1.2015  16:36  Stránka 358



(15) Zvolenie Atilu za kráľa, jeho mravy a výzbroj, 
ktorú používal proti nepriateľovi

eď sa v roku 401 od vtelenia Pána a v dvadsiatom ôsmom roku od vstupu do
Panónie rozhostilo v panónskej krajine mierumilovné obdobie, spomedzi ka-
pitánov (keďže ostatní, ako sme uviedli, svoj život skončili) boli nažive iba Atila,
ktorého v maďarskom jazyku nazývali Etele, a jeho brat Buda. Atilovi Huni

jednomyseľným želaním a rozhodnutím udelili kráľovskú hodnosť. Táto hodnosť mu prá-
vom prislúchala, pretože bol bystrého a silného ducha, húževnatý, disciplinovaný, od-
borník vo vojenstve, usilovný, ctižiadostivý, dômyselný a chytrácky pri odhaľovaní úkla-
dov a klamstiev, telesne zdatný, odvážny a v bojoch udatný a prešibaný. Znamenitá to
osobnosť. Mal širokú hruď, čiernu a či skôr hnedú pleť, nevrlý pohľad, nosil dlhú bradu
a bol priveľmi zmyselný. Po získaní najvyššej hodnosti si veľmi dobre a chvályhodne plnil
panovnícke úlohy, akoby bol zdedil kráľovskú krv. Tak ako seba, aj celé vojsko vystrojil
skvelými zbraňami. Bol vynaliezavý, dal zhotoviť vojenské stroje aj obliehacie zariadenia,
ktoré použil pri zborení opevnení miest a hradov. Údajne mal k dispozícii desaťtisíc po-
vozov koscov,65 ktorými ohradil svoje vojsko sťaby baštami. Táborové stany boli zariadené
a skrášlené podľa obyčajov príslušných krajín. Jeden z nich vybavil ako svoju rezidenciu.
Bol pokrytý hodvábnym súknom, vyzdobený lesknúcim sa zlatom a drahokamami a vraj
tak podivuhodne zhotovený a vystrojený, že ho bolo možné ľahko vystrieť aj poskladať.
Stĺpy stanu boli z tepaného zlata a na miestach, kde boli spojené, mali výzdobu z draho-
kamov. Aj na vybavenie stajne, ktorú si zvyčajne brával aj na výpravy, boli použité pur-
purové látky, ale aj iné hodvábne súkna. Často bola preplnená druhmi koní z rozličných
krajín. Ich množstvo robilo radosť nielen štedrému panovníkovi, ale aj veliteľom vojsk
a vojakom, ktorým ich prideľoval v hojnom počte, a to až v takej miere, že niekedy mu
zostali sotva dva či tri kone pre vlastnú potrebu.

Sedlá i ostatný jazdecký postroj sa nádherne jagal zlatom a klenotmi. Údajne aj
stôl a kuchynské nádoby boli zo zlata. Kút na spanie a kráľovské lôžko, ktoré počas vý-
prav využíval na odpočinok, boli tiež vyšperkované zlatom, klenotmi a ďalšími vzácnymi
ozdobnými predmetmi. Keď zahraniční vyslanci prišli do tábora na návštevu a uvideli
to všetko, žasli. A tým, čo ich vyslali, neboli schopní o tom ani náležite porozprávať. Kráľ
sa preslávil nielen touto, ale aj ďalšou svetskou nádherou. Hoci si voči cudzincom počí-
nal nekompromisne, jednako ho kmene mali radi najmä pre jeho štedrosť. Zo všetkých
končín sveta sa k nemu hrnuli národy, ktorých trápila vojna, a on ich požiadavky uspo-
kojoval v plnej miere. V písomných dokumentoch sa uvádza, že počas výprav mal k dis-
pozícii milión hunských bojovníkov a navyše aj nespočetné množstvo vojakov cudzích
národov. A ak z týchto miliónov vojakov chýbal čo i len jeden, ktorý padol v boji alebo
zomrel, na jeho miesto vzápätí zaradil iného. Slávny panovník neznášal, ak mu z vojska
ubudlo.
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65 Podľa výsledkov doterajšieho výskumu Huni nepoznali obranu, ktorá by pozostávala z povozov koscov.
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