
Arató István: Atila, Isten kardja 
 
 
A név írásmódjára nézzünk először néhány forrást: 
 
A Képes Krónikában: Atyla 
 
 

 
 
 
A következő oldalon is: 
 

 
 
 
 
A magyar nyelv szótára, Czuczor Gergely és Fogarasi János; Pest, 1862: 
 
ATILA vagy ATILLA, keresztnév, tt. Atilá-t,  
1) A hunnok világhírű fejedelme, máskép: Etele. 
 Óh! más magyar kar mennyköve villogott 
 Atilla véres harczai közt, midőn 
 A félvilággal szembe szállott 
 Nemzeteket tapodó haragja. 
    Berzsenyi. 
2) Magyar szabásu dolmány neme, atiladolmány. Atilát csináltatni, viselni. 
 



Révai Lexikon: (aláhúzások tőlem) 
 
Attila 
(a magyar mondákban: Ethela, a németeknél: Etzel, a skandináv sagákban: Atli), a húnok 
nagy királya, Mundzuk (Bendeguz) fia, uralkodott 433-453.  
 
A magyar helyesírás szabályai (MTA, Akadémiai Kiadó, Bp, 1987): 
   
Atilla és Attila (Attila és Atilla sorrendben is). Az 1990 utáni szótárakban ugyanígy. Tehát, még a 
MTA is egyenértékűnek tartja a két írásmódot. 
A fentiekből látható, hogy a XIX. században még egy t-vel írták (Atila), vagyis nem létezett az 
„Attila”; s már megjelent a kiejtés révén keletkezett két L-es változat (Atilla). A két t-s (Attila) 
írásmódot a XX század elején kezdték terjeszteni. Megjegyzendő, az Attila „változatot” sem ejti 

senki két t-vel, mindenki Atillát mond. 
A Képes Krónika fordítói írták Atila-nak is, Atilla-nak és Attila-nak is. Egy fordításnál a neveket 
nem szokás lefordítani, hanem (többnyire) illik az eredeti írásmóddal leírni. Különösen ha nem 
tudjuk a jelentését. Itt is ez a helyzet, hiszen több helyen is olvashatjuk, hogy Atyla nevének 
jelentésére több elmélet is van. S mindenütt azt írják, hogy bizonytalan vagy sok az ellentmondás az 
elméletek körül. Magyarán, minden fordítónak Atyla-t vagy Atila-t kellett volna írnia.  
Nézzük most az Atilla–Attila vitában a két t-vel írás melletti „érveléseket”.  
Az "Attila" formát azzal indokolják, hogy gót nyelven atta az atya (így Attila atyácska). S azért 
ered a neve a gótból, mert sok gót szolgált Atyla seregében. (?)   
Egy csomó más nyelven meg ata az atya, de sem ebből, sem az előzőből nem következik, hogy 
Atyla atyát jelentő szóból eredne. Ilyen alapon lehetne a neve görög eredetű is, hiszen a görögben is 
atta az atya. S indoklásul pl a görögök szomszédai voltak a hun birodalomnak (ehhez hasonló súlyú 
érv a „sok gót Atyla seregében”) Vagy lehetne latin (at-, atta) eredetű, mivel Atyla ifjú korában 
hosszabb ideig a rómaiak között élt és mert III. Valentinianus császár nővére Honoria, Atyla 
jegyese volt. Vagy lehetne török (ata) eredetű, lévén jelenleg török eredetűnek tartják a hun nyelvet. 
(Utóbbi érvek még erősebbek is, mint a „sok gót”.)  A törökből való származtatást ennek ellenére 
elvetik, mondván  „a török nyelvekben nincs mássalhangzókettőzés”! Tehát nem tudjuk honnan 
ered, de hogy két t-vel írták az tuti?!  
Tulajdonképpen két dolgot állítanak bizonyítás nélkül: Egyrészt azt, hogy Atyla valamely atya 
jelentésű szóból ered, másrészt azt, hogy ezen belül csak a két t-s atyák jöhetnek számításba.  
Szerintem Atyla neve hun volt, amit a különböző népek különféleképp ejtettek: Magyarul Etele, 
Etela, latinul Atyla, a skandináv sagákban Atli, a németeknél Etzel stb.  
 
Sokkal valószínübb és kézenfekvőbb az alábbi eredés:  
Ha megnézzük a Szinnyei-féle tájszótárt, azt látjuk, hogy az atilla szónak volt kardos, csípős 
(nyelvű), feleselő (menyecske) jelentése is. De atilla egy asszony! (De kardos menyecske!) Így 
valójában a szó teljes szótári alakja: 
 
ATILA (Etele, Atilla) 1) a hunok világhírű fejedelme; 
   2) kardos (menyecske), éles (nyelvű menyecske); De atilla egy asszony!   
   3) magyar szabású dolmány neme, atiladolmány. Atilát csináltatni, viselni. 
 
A kardos, éles, csípős jelentés arra utal, hogy Atila neve az acél (tájejtéssel: ácil, acíl) szóból ered. 
Az acél pedig az ac gyökből, melynek jelentése szívós, szilárd, kemény, szúrós, éles, maró stb.  
Ebből (sőt az acél szóból) erednek: 
ac →  gör athér (acél, kardpenge; kalász); lat acer (éles, szúrós, hegyes, metsző, maró, csípős, stb) 
(Mj: A kalásznak igen hegyes, szúrós szálkái, tűi vannak) 



Megjegyzem, az atilladolmány igen kackias („hegyes”, „kihegyezett”) viselet. Atila jelleme is az 
acélhoz volt hasonlatos: éles, szúrós, szívós, szilárd, kemény, stb. S hát nevezete volt: „Atila, az 
isten kardja”.  
Tehát, ac → acíl (acél) → acila (acéla) → atila. 
Ahol, acila (acéla) jelentése "acéló", acélos, szúró, szúrós, éles, kardos, kemény, szilárd, stb.  
Hasonló képzésűek: csala (csaló, csalós, csalás); csata (csató (ütő), csatós (ütős), csat-ás (ütés, 
csetés, cseszés)); dana (danó, danós, danás (dallás)); hanya (hagyó, hagyós, hagyás); nyala (nyaló, 
nyalós, nyalás), stb. Mj: Acéla–Acélos, mint Karda–Kardos. 
 
Mondták Átila-nak is (Cz-F). Ugyanez nyílt e-vel Etila. S láthattuk Etela, Ethela alakban is. Azaz 
Atila → Átila → Etila, Etela → Etele.  
S fordítva is lehetett: Az ec–ac rokonság révén, nyílt e-vel ecil–acil (ecél–ácél) és Ecile–Ácila, 
Etile–Átila. Vagyis az acél eredetileg ácél, ecél (nyílt e) ejtésű volt. 
Az e régi változatai: nyilt e (á-hoz közeli), zárt ĕ (ö-höz közeli) és éles ë (i-hez közeli).  
Mj: Még ma is mondják több vidéken az ecet-re: „ácet”.   
ec (nyilt e) → ecet („ácet”) → lat acetum (ecet; csipősség; csipős élc, maró gúny; ész);  
[Finály Henrik: A latin nyelv szótára. Bp. 1884. Györkösy Alajos: Latin-Magyar szótár] 
Végeredményben: ac, ec → gör athér; lat acer, acetum; és még sok más. 
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