
Hogyan osztogattuk szét az örökségünket? 
 
 
Horvát István ’Mindennapi’ című naplójában (1805-1809 között) azt állítja, hogy Gyula 
Fehérvár hibásan neveztetik latinul Alba Juliának, mert az valójában Alba Gyula volt, amit 
maga Gyula vezér építtetett. Az ugyan igaz, hogy Gyulafehérvár helyén a római időkben is 
létezett egy település, annak viszont minden forrás szerint APULUM COLONIA volt a neve. 
Bizonyítják ezt a régészeti leletek is, mivel ezt a nevet a római feliratú köveken meg is 
találták, Alba Juliát viszont sehol sem. Továbbá – mint írja – nincs egyetlenegy római 
történetíró, avagy rómaiakról író sem, aki az Alba Julia nevet valaha is megemlítette volna, 
pedig a korabeli dolgokról elég sok információ fennmaradt. 
 
A magyar nyelvben régebben gyakori volt a J/GY hangcsere. Mára ebből nem sok minden 
maradt, (mert az irodalmi nyelvből törölték a „helytelen” változatokat,) de azért még mindig 
akad példa, különösen, ha a tájnyelveket is figyelembe vesszük: jer – gyere, jön – gyön, gyün, 
stb. Egyes foglalkozásneveink is megőrizték ezt a kettősséget. Ilyen például a kerékgyártó – 
kerékjártó, szíjgyártó – szíjjártó, kötélgyártó – kötéljártó, stb. Az idősebbek pedig 
emlékezhetnek (pl. Vas megyében) arra, hogy az öregek még gyég-nek mondták a jeget, 
borgyu-nak a borjút, stb. (Heltai írásaiban is használta a gyég kifejezést.) 
 
Horvát idézi Kézai Simont, aki a Gyula szót latin nyelven megírt krónikájában 
következetesen, mindenütt Jula-nak írja. Alba Gyula tehát a korabeli latin szövegekben Alba 
Jula volt, de a szöveg többi részéből egyértelműen kiderül, hogy itt mindenképpen Gyuláról 
van szó. 
 
Hogy lett akkor ebből Alba Julia? Hát úgy, - írja Horvát – hogy az elmúlt századokban 
akadtak olyan „tökfejű emberek, akik minden szegben-lyukban hanyatt-homlok rómait 
kerestek”, és nagy igyekezetükben néha ott is találtak, ahol ilyesmi nem volt. Kieszelték, 
hogy a Jula valami római nőszemély lehetett, ezért betoldottak egy i-betűt a szóba, mivelhogy 
az „hiányzott” belőle. Így találták ki azt is, hogy Pozsony római neve „Pison”, Sopron pedig 
„Sempronius lehetett”. 
 
Ez a jelenség még ma is ismert, a római még mindig jól fizet. Kitartóan keresik a szlávok 
nyomait is, pl. Zalavár mellett, immár több mint hatvan éve, de semmilyen komolyan vehető 
eredményt nem tudnak felmutatni máig sem. Ez persze nem is csoda, hiszen a mai értelemben 
vett szlávok ott sohasem jártak. (Pénz viszont ezek szerint még mindig van ezekre a 
„kutatásokra”) 
 
Ismerve a Horvát István ellen felhozott igaztalan vádat, miszerint délibábosak a 
szómagyarázatai, ezúttal is úgy tűnik, hogy ez inkább az ellenoldalra jellemző. Minden 
további nélkül hihető az, amit ez a tudós ember állít. Mivel a Gyula akkoriban nem 
személynév volt, hanem méltóságnév, a két Fehérvár: Alba Regia (a király Fehér-vára) és 
Alba Gyula (az erdélyi „helytartó” a Gyula Fehér-vára) teljes összhangban áll egymással. 
Nincs itt semmi szükség semmilyen Júliára meg a rómaiakra. A település máig fennmaradt 
magyar neve (Gyulafehérvár) is pontosan ezt igazolja, csak hinni kell a saját nyelvünknek! 
 
Hogy aztán a románoknak Erdély elcsatolásakor tökéletesen megfelelt az Alba Iulia, azon már 
nem is csodálkozhatunk. Ezt a labdát is leütötték. 
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