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Regionálna rozvojová agentúra Rožňava 
Ul. Zakarpatská 19, 048 01  Rožňava, 

tel. č.: 058/7331384, fax: 058/7882340, 
e-mail: regag@stonline.sk 

 

Návrhový list 
“Regionálne jedinečnosti*/špecifiká  okresu Rožňava“ 

 
1. Názov: Obraz Atillova smrť v Galérii múzea v Krásnohorskom Podhradí. 

2. Zaradenie podľa 
kategorizácie 
oblastí**: 

• kultúrne dedičstvo   
• prírodné a budované (umelé) prostredie človeka 
• poľnohospodársky a potravinársky priemysel   
• priemyselné a technické riešenia  
• turizmus a gastronómia 
• zdravie a životný štýl, šport 

3. Priradiť význam: • miestny  
• regionálny  
• národný  
• medzinárodný 

4. Umiestnenie, resp. 
lokalizácia: 

Galéria Baníckeho múzea v Krásnohorskom Podhradí. 

5. Stručný popis, so 
zreteľom aj na 
históriu a jedinečný 
charakter: 

Atilla, vládca ríše Hunov prezývaný aj ako Bič Boží bol najmocnejší kráľ Hunskej 
ríše, krátkodobého štátneho útvaru v Strednej a Východnej Európe, ktorý vznikol 
v súvislosti so sťahovaním národov. Vládol v rokoch 434/5 - 453 n. l.. Zomrel v roku 
453 v Panónii. 
Attila túžil po ovládnutí územia celej Európy. Viedol rad veľkých nájazdov ako  
do Západorímskej, tak do Východorímskej (Byzantskej) ríše. Účelom týchto vpádov 
na Balkán, do Galie aj na územie dnešnej Itálie bolo drancovanie a vymáhanie 
stálych platieb. V roku 451 (asi 20. júna) jeho inváziu do Gálie zastavil rímsky 
vojvodca Flavius Aetius. Jeho spojencom bol predovšetkým vizigótský kráľ  
Theodorich I. (419-451). Rozhodujúca bitka se uskutočnila na Katalaunských 
poliach, pravdepodobne v blízkosti dnešného francúzskeho mesta Châlons-en-
Champagne. V nasledujúcom roku 452 Attila pokračoval s nájazdom do severnej 
Itálie, ktorý ale ukončilo zjednanie mieru s pápežom Levom I.  V tej dobe boli 
Rimania bez spojencov celkom bezbranní. Attilovo vojsko vyplienilo Aquileiu a 
tiahlo ďalej na juh smerom na Řím. Behom talianského ťaženia však v hunskom 
vojsku prepukli nákazlivé nemoci a možno z toho dôvodu uzavrel Attila s pápežom 
mier. Atilla pocítil prvý neúspech v Galii a od vtedy sa stal najflustrovanejší vodca. 
Dovtedy iba vyhrával. Jeho pozíciou medzi Húnmi to však až tak veľmi neotriaslo 
akoby sa očakávalo. A aby toho nebolo málo, vzťahy s východnou ríšou sa začali 
dramaticky zhoršovať, pretože Marcianus odmietal platiť každoročný tribút. Zlosť 
a pomstychtivosť však u Attilu zvíťazili nad triezvym rozumom a tak sa radšej 
rozhodol pre vojnovú výpravu Do Talianska a na Rím. Začiatkom  leta r. 452 teda 
prekročil Juliánske Alpy a vtrhol do Talianska. 

  Ako prvé mesto Húni obkľúčili Aquileu. Po masívnom útoku boli hradby prelomené 
a obyvateľstvo samozrejme zmasakrované. Attila potom dobil a vyplienil skoro 
všetky severotalianske mestá: Concordiu, Pataviu, Vicentiu, Veronu, Berexiu, 
Bergamus, Ticinum, Mediolanum a mnohé iné. Potom prekročili Húni rieku Pád 
a začali devastovať provinciu Aemilia. Začiatok invázie sa teda Attilovi nadmieru 
vydaril. Bohužiaľ pre neho sa však po čase vyskytli vážne problémy a nečakané 
komplikácie. 
V hunskom vojsku, ktoré sa po kraji pohybovalo veľmi pomaly, zaťažený korisťou, 
vypukla morová epidémia. Dá sa povedať, že bojovníkov kosila omnoho 
intenzívnejšie ako meče nepriateľov. Preto bol Attila nútený prijať ponuku na 
vyjednávanie. Rímske posolstvo viedli konzul Avienus, vyjednávač Trygetius 
a pápež Lev. Posledný menovaný bol samozrejme neskôr zneužitý kresťanskou 
propagandou. Všetky zásluhy za odchod Attilových vojsk prisúdila práve tomuto 
pápežovi. Vraj sa Attilovi počas vyjednávania zjavili sv. Peter a sv. Pavol a s ich 
pomocou ho nakoniec pápež uprosil. Pritom dôvod na odchod Attilových vojsk bol 
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omnoho prozaickejší - mor. Výprava sa tak fakticky skončila neúspechom, 
neúspechom, ktorý mohol byť do určitej miery vyvážený len bohatou korisťou.                      
Po návrate sa Attila chystal porátať s východorímskym cisárom Marcianom, ktorý 
stále i napriek plieneniu jednej jeho provincie, drzo odmietal platiť tribút. To sa už 
ale schyľuje k Attilovmu neslávnemu koncu. Starnúci Attila sa v roku 453 n. l. 
rozhodol oženiť s germánskym dievčaťom Ildikó, ktorá sa mala stáť jeho už 
sedemnástou manželkou. Po svadobnej noci ráno bol však nájdený mŕtvy v kaluži 
krvi. O tom, čo sa stalo, existujú dve verzie. Prvá hovorí, že Attilu zabila Ildikó 
ukrytým nožom. Historici sa však väčšinou prikláňajú k verzii, že sa Attila udusil, 
keď mu v noci začala prudko tiecť krv z nosa. 
Ako to už často u veľkých a významných osobností býva, ich smrť obyčajne zastiera 
klbko záhad a nejasností. Nie je tomu inak ani u Attilu. Existuje množstvo dohadov, 
že bol napr. otrávený, zavraždený a pod. Podľa všetkého však pravdepodobne 
najvernejšie popisuje okolnosti Attilovej smrti opäť Jordanes: „Krátko predtým, ako 

zomrel, po nespočetných iných ženách, ako bolo u tohto národa zvykom, vzal si za 

manželku veľmi krásne dievča menom Ildiko. Počas svadby sa oddával prehnanému 

veseliu a keď ležal na chrbte, zmorený vínom a únavou, prúd nadbytočnej krvi, ktorá 

by inak prúdila z jeho nosa, zmenila smrteľným prúdom svoj smer do jeho hrdla 

a zabila ho, pretože bola zabrzdená v obvyklých dráhach. Tak privodila opitosť 

neslávnu smrť kráľovi preslávenému vo vojne." Ako vidno, ponúka sa vysvetlenie 
pomerne jednoduché, i keď vôbec nie hodné muža, pred ktorým sa triasla polovica 
Európy a časť Ázie. Jednoducho sa na oslave opil do nemoty a udusil sa svojou 
vlastnou krvou a zvratkami. Možno predstava smrti otrávením rukou jeho mladej 
ženy mala dodať trocha romantickejší obraz tejto tragédii. 
Pohreb mal Attila pompézny, tak ako bývalo u významných Hunov zvykom. 
Účastníci pohrebu si ustrihli šticu vlasov na hlave a zohavili svoje tváre hlbokými 
ranami, aby bol tento významný kráľ oplákavaný aj krvou mužov a nielen slzami 
žien. Jeho telo bolo umiestnené uprostred pláne a položené na stan z hodvábu na 
obdiv všetkým. Usporiadali sa bojové oslavné hry a spievali sa o mŕtvom piesne. 
Potom tajne v noci pochovali jeho telo do zeme. Vložili ho do rakvy zo zlata, 
striebra a zo železa. Železo, pretože si podrobil mnohé národy, zlato a striebro, 
pretože dostával dary od oboch ríš. Do hrobu pridali ukoristené zbrane nepriateľom, 
šperky a drahokamy.  A aby tak veľké bohatstvo ostalo uchránené, zabili všetkých, 
ktorí boli pochovávania zúčastnení. Ako vidno, Húni Attilov hrob utajili veľmi 
dobre. Až tak dobre, že stále ostáva neobjavený. A o tom, či sa vôbec niekedy nájde 
možno pochybovať. Je veľmi pravdepodobné, že bol pochovaný pre nás už dnes 
netypickým spôsobom, čiže v tzv. riečnom hrobe. Obrad prebiehal tak, že rakvu 
vložili do zeme na dne rieky a potom hrob opäť prikryli vodou. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

O Attilovom hrobe koluje množstvo povestí. Údajne bol pochovaný v hrobke                              
s obrovskými pokladmi. Jeho telo potom bolo uložené do trojitej rakvy, pričom prvá 
bola zo zlata, druhá bola strieborná, ktorá bola uložená ešte v tretej železnej rakve. 
Kde sa hrob nachádza, je neznáme, lebo vraj cez neho bola odklonená rieka 
(najčastejšie sa hovorí o Tise), a otroci, ktorí hrob stavali, boli všetci zabití.                         
O nájdení hrobu sa pokúšali mnoho hľadačov pokladov, ktorí pátrali na mnohých 
miestach v Rumunsku,  Maďarsku,  Srbsku  a dokonca aj v Nákle pri Olomouci.                 
Po hrobu však nie je ani stopy. Možných nálezcov má odradiť nápis Fulgur 

conditum - zakopaný hrom, varujúci pred temnou silou, ktorá stráži hrobku. Obraz 
Atillova smrť je jeden z mála zachovalých exponátov historického významu. 

7.  Udržateľnosť:  Historický výstavný exponát registrovaný v zbierkach Galérie Baníckeho múzea ako 
hnuteľná kultúrna pamiatka. 

8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy 
a potenciál 
využitia:  

Ako presne Attila vypadal nie je známe, ale podľa zápisov rímskych historikov je 
zrejmé, že nijak zvlášť krásou neoplýval. Po matke zdedil výrazné azijské rysy a bol 
menšej postavy. Mal tiež nápadne veľkú hlavu. Jeho tvár bola pokrytá riedkymi 
fúzami a vlasy boli "postriebrené šedinami". 
Po Attilovej smrti začali o vládu medzi sebou bojovať jeho synovia, čo vyvolalo 
nevôľu medzi podrobenými národmi, s ktorými údajne jednali ako s otrokmi. 
Protihunská koalícia vedená gepidským kráľom Ardarichom porazila v roku 454 n. l. 
Hunov v bitke na rieke Nedao (niekde v Pannónii). Attilov syn Ellak  (Ellac) bol                
v bitke zabitý. Hunovia ktorí ostali potom odišli do čiernomorských stepí a dvesto 
rokov sa potom celkom vytratili z historických prameňov. 
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Attila v Umení: 
Stará pieseň o Atlim (Atlakviða) – zo zbierky islandských hrdinských piesní   
Poetická Edda 
Attila – opera Giuseppe Verdiho 
Attila – obraz od Eugèna Delacroixe 
Attilova smrť, ako historický okamžik bola zachytená maliarom Ferenczom 
Paczkom v roku 1884 do obrazu veľkosti 280 x 336 cm. Gejza Andrási kúpil obraz 
pre vlastnú potrebu a daroval ho mestu Rožňava. Vystavený je v Galérii 
v Krásnohorskom Podhradí. 

9. Zoznam zdrojov, 
v ktorých sa 
nachádzajú 
informácie o danej 
regionálnej 
jedinečnosti (napr. 
bibliografia, webové 
stránky, 
multimediálne 
zdroje): 

BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Attila – Hunovia, Řím a Európa. 1. vyd. Praha: 
Vyšehrad, 2012. 336 s. ISBN 978-80-7429-169-2. 
KAMENÍK, Milan. Attila. Praha : Vyšehrad, 1998. 208 s. ISBN 80-7021-256-X. 
THOMPSON, Edward Arthur. Hunové. Praha : Nakladateľstvo Lidové noviny, 
1999. 343 s. ISBN 80-7106-203-0. 
DJORDJEVIČ, Dejan: Attilov hrob  objavený ? Denník Svobodné slovo, 7.12.1974. 
Attilova podobizeň na stredovekom medailone (Certosa di Pavia). 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

 

 
 
 
PRÍLOHY 
 
Príloha č.1: 
Fotografie 
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Súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov a na spracovanie vyhotovených fotografií 
a filmov, ktoré tvoria prílohu návrhu 
Ja, dolu podpísaný Ing. Miroslav Boldiš, ako štatutárny zástupca Regionálnej rozvojovej agentúry Rožňava,              
IČO: 355 19 835, týmto čestne prehlasujem, že údaje uvedené v návrhovom liste a v jej prílohách sú 
pravdivé, presné a úplné. Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov, súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním 
osobných údajov a podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 
(autorský zákon) v znení neskorších predpisov so zverejnením návrhového listu a so spracovaním fotografií a 
filmov, ktoré tvoria prílohu návrhu.  
   
Meno a priezvisko, titul: Miroslav Boldiš, Ing. 
Funkcia: Riaditeľ 
Podpis:  
Dátum a miesto: 3.8.2015,  Rožňava 
 

 


