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németh dániel 
Adalékok a gyula méltóságnév eredetéhez és fejlődéséhez

Bevezetés

A dolgozatban a magyar gyula méltóság elnevezésének kialakulását és változását mutatom 
be. A méltóságnév és szó eredetének vizsgálata mellett kísérletet teszek rokonítására is, ehhez 
(teljességre nem törekvő) áttekintést nyújtok a korabeli magyarság politikai, társadalmi 
helyzetéről is. Ugyanakkor az elemzésben legjelentősebb szerepet a történeti nyelvészeti 
vizsgálatok kapják, kiegészítve a név kialakulásában szerepet játszó névadási motivációk 
rekonstrukciós törekvéseivel. A tanulmány utolsó részében kitekintést kívánok adni, hogy 
milyen nyelvi folyamatok és jelenlegi adatok szorosabb vizsgálatával lehet mélyíteni az areális 
hatások nyomait alaposabban tetten érni, ha az örökölt nyelvi elemek jelentésfejlődéseit is 
bevonjuk a vizsgálatba. A vizsgálatban a kölcsönzés vagy tükörfordítás lehetősége mellett az 
önálló belső kialakulás lehetőségét is megvizsgálom.

Gyula a honfoglalás körüli forrásokban

Ibn Rusztah 913 előtti – ez egy 860 körüli korábbira visszamenő munka – írásában és az ezzel 
párhuzamos Al-Gardēzī művében a vizsgálandó szó dzs.l.h., dsila1 alakokban fordul elő.2 Az 
Ó-magyar Olvasókönyvben džlh/a/e – Bíborbanszületett Konstantin 950 körül írta művét, 
a korábbi eseményekről szóló részeknél valószínűleg korábbi követjárások anyagait használta 
fel, nála γυλᾶϛ,3 γυλάν, γυλὰσ4 alakok szerepelnek. 870 tájékán a gyula a magyaroknál valódi 
hatalommal rendelkező uralkodó, hadvezér, 948 körül már csak bírói tisztség.

Az etimológiai szótárak adatai

A gyula γυλάν, γυλὰσ (950 táján, az [n] és [sz] végződések bizánci forrás görög nyelvi elemei) 
valószínűleg kölcsönzés egy csuvas típusú nyelvből: besenyő yïla törzsnév, baskír yulaγ < török 
*yula ’fáklya, fény’ < *ǰula. Ez valószínűleg a kazárból ered, ahol a gyula a tényleges úr volt, a 
magyarok a IX. században ezt a rendszert másolhatták. Ma csak személynévként él a magyar 
nyelvben.5

A gyula szónak mint régi magyar méltóságnak (γυλὰσ [950] és jlh [X. század]) jelentése és 
eredete bizonytalan. A yula ’fáklya’ szóval próbálták rokonítani, ehhez feltették a nyugati ótörök 
ǰula < ǰïla ’fáklya, világítóeszköz’ szavakat, melyekre azonban nincs adat. Ligeti kazár eredetet 
javasolt, de nem fordul elő a forrásokban. A középkorban a tisztség nevéből a magyarban 
személynév lett, majd ez is kikopott a használatból, csak később hozták vissza személynévként.6 

1  A mohamedán források szóvégi -h értékű jele lehet az írásrendszer sajátossága, de eredhet a magyar nyelv 
sajátosságaiból is, amennyiben feltesszük, hogy az adott szóalak pontosan rögzítethető volt az adott 
írásrendszerben és úgy is került rögzítésre. Ilyenformán utalhat a szóvégi magánhangzó hosszúságára, illetve a 
szóvégen álló ə (ə) vagy ə hang valamelyikére.

2  Bartha 1977, 93., 109.
3  Benkő szerk. 1980, 39.
4  Pais–Jakubovich 1929, 2–10.
5  EWUng. 501.
6  Róna-Tas–Berta 2011, 1231.
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Érdekes, hogy a TESz.7 még ótörök eredetű jövevényszónak tartja, addig a fent idézett két szótár 
már óvatosabban fogalmaz, és csak valószínűsítik a kölcsönzést.

Korábbi magyarázatok a méltóságnév eredetéhez és magyar kapcsolataihoz

A honfoglaló magyarságot két fejdelem vezette: a névleges uralkodó künde, és a tényleges katonai 
hadvezér a gyula,8 a csatlakozott kavarok vezetője a harka vagy karha volt. Bíborbanszületett 
Konstantinnál 950 körül járt Bulcsú és követsége, a harka, az ő elbeszéléseik adták a bizánci 
uralkodó forrásának alapját. Egyesek feltevése szerint Bulcsú a Balaton környéki, dél-dunántúli 
vidéken telepedett le a kazárok törzsével.9

Pais a következőket írja a gyula szóval kapcsolatban: a jula szojon-török nyelvben ’Fachel, 
Licht = fáklya, fény’, az ujgurban j.la. A törökségi nyelvekben gyakorinak teszi fel az y ~ a 
váltakozást, rengeteg példát hoz törökségi nyelvekből a jal- ~ jul- ~ jyl- kezdetű és ragyogással, 
fénnyel, égéssel kapcsolatos jelentéssel összefüggésben. Az alapszónak jal- ~ jul- ~ jyl- + -a 
képzős igenév származék alakulatot tekinti. A törökben is van jula méltóságnév, illetve ennek 
hangtani fejleményeként džula vagy dž́ula. A kündé-hez hasonló ’nap’ jelentést tesz fel. Ibn 
Rustah és Gardīzī említette az ómagyar džl[h,a,e] alak még Bíborbanszületett Konstantinnál 
fordul elő γυλὰσ (kiolvasva jyla vagy dˊula), amely Gyila/Gyula vagy Jula alakban élt a 
magyaroknál személynévként is. Nem látja alaki nehézségét annak, hogy a méltóságnevet a jyla 
~ jula köznévvel egyeztesse.10

Ligeti megemlíti, hogy Németh Gyula a magyar gyula tisztséget egy bolgár-török ǰula szóból 
eredezteti, amelynek a köztörök yula szót felelteti meg – e két szó azonban nem adatolható. Egy 
kétségbevonhatatlannak ítélt adat szerinte a harmadik besenyő törzs neve: Γύλα, teljes alakjában 
Konstantinosnál χαβoυξιγγυλά – ez pedig méltóságnévi eredetű törzsnév, melynek első eleme 
színnév. A szókezdő mássalhangzó itt valóságos j-, míg a magyarban hanghelyettesítés miatt 
gy-. A mongol nyelvben általános a ǰula ’mécses, fáklya, lámpa’ szó, de török átvételnek tartják.

Pais egymástól független Gyila és Gyula alakjaival Ligeti nem ért egyet, de a gyi̮lá-t egy 
csuvasos ǰïla átvételének tartja. Csupán felvetésnek tartja Pais azon ötletét is, hogy a yula ’fáklya’ 
szónak van yïla változata méltóságnév minőségben. Valószínűsíti, hogy a gyïla és a kündü szó 
onnan került nyelvünkbe, ahonnan az uralkodói rendszer is. A méltóságok nevei viszont a 
kazároktól függetlenül is bekerülhettek nyelvünkbe, ennek eredetét viszont a magyarság előtt 
homályosnak (talán iráni, kaukázusi eredetűnek) véli. A magyar és besenyő adatok között nem 
lát közvetlen kapcsolatot. Végül felteszi a kérdést, hogy vajon beszéltek-e a magyarok között 
948 körül bolgár-török típusú nyelvet. Kétségtelen, hogy a kazároknál csuvasos jellegű nyelvvel 
volt kapcsolat és a kavarok között is lehettek; továbbá az avarok között se kimutatni, se elvetni 
nem tudjuk a lehetőséget. További kérdés, hogy a dunai bolgárok között élt-e még a régi nyelv 
a X–XII. században. Ezek az elgondolások tovább árnyalják a nyelvi érintkezések kérdését.11

Az átvétel kérdéséhez

A korábbi fejezetekben láttuk, hogy a magyar gyula szó forrásaként az e nyelvekben nem 
adatolható keleti ótörök yula és nyugati ótörök ǰula szó. Ezt pedig a *yul-, illetve *ǰul- tőalakhoz 

7  TESz. 1. 1137b.
8  Róna-Tas 1996, 271.
9  Pauler 1900, 41.; Gyóni 1938, 164.; Dümmerth 1977, 104.
10  Pais 1931, 270–272.
11  Ligeti 1978, 260–273.
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kapcsolják. A továbbiakban azt mutatnám be, hogy milyen átvételi lehetőségek állnak fenn e 
négy szópár kapcsán.

a) Teljes névszói tőnek ítélt alak átvétele
2. Amennyiben a magyarba átkerült méltóságnév yula vagy ǰula volt, méghozzá a 

*yul-, illetve *ǰul- + -a deverbális nomenképző;12 úgy az ősmagyarban ez a szóvégén 
-á hanggal került át hanghelyettesítéssel, ez csak később, a XII. század körül 
rövidült le.

3. Átkerülhetett a magyarba egyéb török származékszó is -q, -k, -g vagy -γ szóvégi 
elemmel. Ezekben az esetekben – bármelyiket is tesszük fel a négy közül – vagy 
hanghelyettesítés történt a magyarban, abszolút szóvégi helyzetben csak -γ-t 
tehetünk fel, mivel a többi hang (-k, -g, -q) után még tővéghangzónak kellett 
volna állni, viszont ezek a tővéghangzó lekopása után megmaradtak volna. 
Illetve megjegyezhetjük, hogy a -q-t pedig -k-val helyettesítve vettük volna át, 
a -k zöngésedhetett volna -g-vé. Ebben az esetben a török tőszó vagy származék 
szóvégi magyar megfelelője -γ szóvégi helyzetben e korban már általános lehetett, 
persze aztán az ómagyar kor elején vokalizálódott és diftongust alkotott az ezt 
megelőző magánhangzóval. A diftongus pedig később a hangok egybeolvadásával 
monoftongizálódott és az említett magánhangzó nyelvállásától függően -ó vagy 
-ú-vá változott. Az -ó nyelvjárási változataként -á-t is feltehetünk, ez később -a-ra 
rövidült.13

d) Csonka névszói vagy igei tő átvétele
1. Ebben az esetben a *yul- vagy *ǰul- igetövek átvétele tehető fel, amelyre a 

magyarban önállóan került olyan képzőelem, amely a feltett átvételi szóval 
megegyező alakot eredményez. Ez a finnugor -k vagy -p előzményre visszamenő 
mai folyamatos melléknévi igenévi és főnévi -ó képzőelem ősmagyarkori -γ 
vagy -β megfelelője, amely történetét az előző pontban részleteztem. A gyula 
szó folyamatos melléknévi igenévképzője -ó, -ő és -a, -e változatban létezik 
nyelvjárásainkban (pl.: bíra ~ bíró, vala ~ való, szülő ~ szüle, stb).14

2. Az ősmagyar kor végéig a magyar nyelvbe – csak török nyelvekből – kerülő 
igék megtartották eredeti hangszerkezetüket, így az átvételkor nem került 
rájuk magyar igeképző. Az ótörök jövevényigék tőalakban való átkerülését 
motiválta, hogy az átadó nyelvben is léteztek olyan alakokban. Ugyanakkor 
az ótörök jövevényigék egy része ma már fiktív tövűvé vált, képzőiket már a 
meghonosodás után kapták.15 Az igék mássalhangzóra végződtek, tehát a többi 
szófajtól eltérően a zártszótagúság jellemezte a csoportot.16 Bárczi a későbbi 
átvételek kapcsán a magyar igeképző hiányát négyféle okkal magyarázza, ebből 
az első kettőt emelném ki a későbbi felhasználhatóságuk miatt. Először is az -l 
igeképző hiányát azzal magyarázza, hogy az az egyes igéknél olyan fonetikai 
helyzetbe került, ami a kiesését okozta. Másodszor pedig, az átvételek között 
voltak olyan szóalakok, amelyek olyan mássalhangzóra végződtek, melyek a 

12  Róna-Tas–Berta 2011, 1130.
13  Bárczi 1950, 223.; Ligeti 1986, 19–88.
14  Melich 1915, 116–119.; Bárczi 1947, 10. jegyzet; Benkő 1984, 102.
15  Benkő főszerk. 1991, 56.
16  Kiss 1972, 299.
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magyarban is képzőként éltek, így nem volt szükséges újabb képző.17

Az átadó nyelv és az átvevő nyelv hangtani sajátosságai

A fenti átvételi lehetőségekkel számolhatunk a mai magyar szóalak és a feltehető átvett szó 
végződése kapcsán. Ki kell térni még az első szótagi magánhangzó kérdésére is. A bizánci 
forrásokból i-s alakokat olvastak. Az első szótagban csak veláris i ̮ lehetett, ha a magyar megőrizte, 
akkor i ̮ > u változást kell feltenni az ómagyar korra. Ritka az i-vel párhuzamos u hang, de a 
bizánci forrásban és az arab ǰlh szósor mögött is a ǰïla alak lehet, ez pedig a csuvasos átvétel.18 
Az első szótagbeli å > ï változás csuvas és magyar esetben is elfogadható, ez később a magyar ï > 
i változásban végződik.19 Gombocz is feltesz egy i̮ > i, majd i > o fejlődés után zártabbá válással 
u-vá változást.20 Bárczi is elfogadja az i ̮ meglétét a magyar nyelvben, amely aztán i-vé, ë-vé, ez 
utóbbi aztán ö-vé, ü-vé fejlődhetett – a kérdés az, hogy mikor jelent meg és mikor tűnt el az i ̮ 
a magyar hangrendszerből, valószínűleg még az ősmagyar korban ȧ-val váltakozott is.21 Ezzel a 
fejlődéssel, illetve váltakozással mutat párhuzamos fejlődést a csuvas nyelv is: a nyugati ótörök 
előzményre visszamenő ȧ > ȧ ~ å két irányban fejlődött tovább. Az egyik az ȧ > å > å ~ ï irány, 
a másik az å > o > u ~ o irány.22 A bizánci források i hangja eredhet abból is, hogy Bulcsú és 
követsége kavar törzsből származott, és török-magyar kétnyelvűségében őrizte még tovább a 
korábbi veláris i̮-t vagy az abból korán kialakult i-t.

A szókezdő hang is figyelmet érdemel. A keleti y- és a nyugati ótörök ǰ- szembeállítás 
korántsem ennyire világos, hiszen a keleti ótörök nyelvjárások között is számolhatunk ǰ 
meglétével.23 A csuvasban aztán a ǰ- hang č́-n keresztül ś-szé változott. Ligeti a magyar szókezdő 
gy-t ócsuvas ǰ-nek felelteti meg, úgy érvel, hogy az ómagyar kor elején szó eleji helyzetben dźs- 
volt, ebből fejlődött a gy-.24 A helyzetet némiképp árnyalja, hogy találunk a magyarban olyan 
szavakat, amelyek csuvasos típusú átvételek, de sz-szel kezdődnek. A nyugati ótörök *ǰel > 
magyar szél25 a csuvasos č́- fonémát mutatják és úgy kerültek át, hogy az átvett szavak hangjai 
beléptek az ugor kori ś > magyar sz változásba.26 Ezért érdemes a két nyelv e hangokat érintő 
változásait megvizsgálni, melyek párhuzamosan zajlottak és konvergens fejlődést mutatnak.

A nyugati és keleti ótörök nyelvben két affrikáta volt, a keleti ótörök nyelvekben a ǰ hang 
a č-nek az allofónjaként létezett. A középtörök korban a ǰ hang a y helyén is állt források 
szerint. A y > ǰ változás a különböző török nyelvekben különböző időben zajlott le. A nyugati 
ótörök nyelvekben általánosan ǰ- volt szókezdő pozícióban a keleti y- helyett, de néhány keleti 
nyelvjárásban is lehetett ǰ-. Nem szókezdő helyzetben nem volt a genetikus török szavakban se a 
keleti, se a nyugati ótörök nyelvekben ǰ, csak a č allofónjaként lehetett zöngés hangok után (pl.: 
nč ~ nǰ).27 A csuvasban a nyugati jellegű ǰ- č ́-n keresztül ś-szé változott, ugyanígy ś lett szintén č́-n 

17  Bárczi 1948, 82–87.
18  Ligeti 1978, 130.
19  Ligeti 1986, 42.
20  Gombocz 1920, 5.
21  Bárczi 1950, 228.; 1958, 33.
22  Róna-Tas–Berta 2011, 1147.
23  Róna-Tas–Berta 2011, 1093.
24  Ligeti 1986, 19–20.
25  A permi nyelvekből is kimutatható e csuvasos szó: śil. Az átvétel itt is a csuvasos čə hangra vezethető vissza, 

amelyből később lett ś. A volgai bolgár és permi népek érintkezésének első szakaszába vezet ez a hangjelenség 
minket, ez Kr. u. 650 és 850 között lehetett (Róna-Tas–Berta 2011, 1089.).

26  Róna-Tas–Berta 2011, 1093.
27  A magyarban nyelvjárási eltérések vannak: létezik n-es és anélküli alak (hangya ~ húgy). Ugyanakkor nyelvjárási 
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keresztül a č hangokból is. A ǰ > č́ változás korábban történt, mint a č > č́ fejlődés. Eddig nincs 
olyan adat, amelyik bizonyítaná, hogy a nyugati ótörök nyelvben volt szókezdő helyzetben č, 
így nem lehet pontosan meghatározni, hogy mikor is történt az egyesülés. Számos č-t találunk 
nem szókezdő helyzetben, viszont nincs ǰ- szókezdő helytől eltérő fonetikai pozícióban. Tehát 
a nyugati ótörök nyelvek ǰ és a č hangja egyesült a csuvasban č́-ben, de viszonylag későn, majd 
ś hangban állapodott meg a fejlődés. A č́ kifejezetten a volgai-bolgárban (ebben erős volt a 
palatalizáció jelensége) és tatár dialektusokban a permi nyelvekkel való érintkezés elején lett ś.28

A magyar fejlődés kicsit összetettebb, abból a szempontból, hogy a magyar hangrendszerében 
éppen a nyugati ótörök nyelvek hatására kezdődtek meg változások. Az ősmagyar kor elején 
legalább két alveoláris affrikáta volt nyelvünkben: palatális ć és nem palatális č; az ősmagyar 
kor végére azonban a ć depalatalizálódó tendencia következtében č-vé változott, de megjelent 
a zöngés és palatális változata a ǰ.́29 Nem számolhatunk tehát ugor kori örökségként a ǰ ́
meglétével, ez a hang ugyanis a korai ősmagyarban jelent meg török hatásra új fonemikus 
elemként. Az ugor kori ć > č változás30 megindulása után lépett be a török č fonéma a magyar ć 
> č változásba č-ként, majd a zöngés ǰ ́hang került át a magyar fonéma állományba. A nyugati 
ótörök ǰ́ > č́ hangok zöngétlensége és palatalizáltsága közül a palatális jelöltség volt meghatározó 
a hangrendszer számára, így a változás tovább hatott palatális réshang, ś irányba. A nyugati 
ótörök č az erős palatalizációja miatt, a č > č́ fejlődés következtében az ősmagyar ć-ként vette 
át és később lett belőle č az ugor kori ć-hez hasonlóan.31 Tehát az ugor kori örökségek: a ś, č, ć, 
ezek csak az ómagyar kor elejére változnak: sz, š, és č hangokká. A csuvasos č > č́ és ǰ > č́ fejlődés 
tehát a kölcsönzési viszonyok miatt hathatott az  ősmagyar hangok fejlődésére is, hiszen ezek a 
nyugati ótörök változások az ősmagyar kor első felében történtek. Tehát a palatális hangok (ś, 
ć) ősmagyar kor végi, ómagyar kor eleji megmaradásában a nyugati ótörök č́ hang viszonylag 
tartós meglétének és a magyar hangrendszerre hatásának is lehet szerepe.

A nyelvváltozatok viszonyai egymáshoz

A korábbi fejezetben világos lett, hogy bár két eltérő nyelv átadó és átvevő hangtani viszonyait 
vizsgáltam meg, mégis számos konvergens fejlődést, vagy éppen hangtani és alaktani önállóság 
látható. Habár mindkét nyelv önálló fejleményeként is, illetve a két nyelv kontaktusba 
kerülésével egymást erősítő párhuzamos fejlődésként is magyarázhatók ezek a jellegzetességeket. 
Most ezeket a viszonyokat próbálnám felvázolni szerkezeti szempontból.

A világon természetes és elterjedt jelenség, hogy egy beszélő kettő- vagy több nyelvet is ismer. 
Szintén természetes, hogy a nyelv változataiban létezik: területi és társadalmi szempontok 
szerint, egy nyelv beszélője az anyanyelvének több változatának tudását birtokolja.32 Ugyanakkor 
nagyon nehéz meghatározni, hogy egy változat mikor dialektus és mikor önálló nyelv. A 
változatok összevethetők bizonyos nyelvi elemek mentén, a nyelvi változók (a nyelv bármelyik 
szintjén előforduló bármilyen jelenség) mentén. Azokat a területeket, ahol egy-egy nyelvi 
elemet azonosan használnak, az izoglossza köti össze Az izoglosszák földrajzilag korlátozott 

különfejlődés esetében a gy ~ cs váltakozást tapasztalunk. Néhány szóalakban a ńčə > gy ~ cs > s változás 
(pl. mese) is lejátszódott még az ómagyar korban. A denazalizáció permi nyelvekben is kimutatható jelenség 
(Bárczi 1958, 118.), de hasonló tendencia több finnugor nyelvben is végbement (Honti 1972, 15–16.).

28  Róna-Tas – Berta 2011, 1088–1150.
29  Kiss – Pusztai 2003, 116., 361.
30  Bárczi szókezdő pozícióban álló finnugor alapnyelvi čə hang č-vé változását is lehetőségként veszi fel (Bárczi 

1958, 125.).
31  Róna-Tas – Berta 2011, 1088–1150.; Bárczi 1958, 109–125.
32  Kiss 2002, 58–59.
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kiterjedésűek, azt a vonalat, ahol két különböző izoglossza találkozik, dialektushatárnak 
nevezzük.33 Földrajzi, gazdasági, politikai, társadalmi, és kulturális szempontból összetartozó 
népek nyelvei között hasonlóságok alakulhatnak ki a szoros kapcsolatok révén, attól függetlenül, 
hogy e nyelveket rokonság fűzi-e össze vagy nem.34 E szemlélet szerint az egyes nyelvek a nagyobb 
nyelvszövetségek csoportjait alkotják.

Népcsoportok tartós és szoros kapcsolata során a kialakuló izoglosszák (hangtani, lexikai, 
morfoszintaktikai elemek) sokasága egy önálló változat létrejöttét eredményezi, egy bizonyos 
kontaktusváltozatot hoz létre. Aszerint, hogy ez milyen módon jön létre, különböző szinteket 
különböztetünk meg. A skála egyik végén az a helyzet áll fenn, hogy a két nyelv kölcsönösen 
ismert a beszélők számára, de csak a megfelelő közegben használják a számukra idegen nyelvet, 
mikor a sajátjukat nem használhatják. Kialakulhat egy kevert változat is, amely aztán önálló 
nyelvvé is fejlődhet. A másik véglet, hogy az egyik nyelv kiszorítja a másikat használati köréből, 
és annak a nyelvnek az ismeretét elveszti a beszélőközössége, tehát a nyelv kihal.35 

Két nyelv tartós érintkezésekor nem csak egyirányú kölcsönzésre kell gondolnunk. Tehát 
feltételezhető, hogy az ekkori törökségi nyelvekbe, nyelvjárásokba is kerülhettek a magyar 
népesség nyelvéből bizonyos elemek. A népvándorlás idejében és az ebben érintett földrajzi terület 
mentén, egy idegen nyelvű, több etnikumú politikai alakulatban tartózkodó magyarságnál kár 
lenne tagadni, hogy a népesség körében valamilyen elterjedésű lett volna a magyaron kívül egy másik 
nyelv ismerete.36 A hangsúly ennek a második (vagy több) nyelvnek a használhatósági körének 
kiterjedésén és a vizsgált időpillanaton van.

A méltóságnév és személynév kialakulásának motivációja

A gyuló, gyula származékok emberi jellegzetességek, viselkedések, érzelmi hangulatok 
kifejezésére történő metaforikus átvitelt igen sok eset támaszthatja alá. Ezek kialakulását a vallási 
élményben felduzzadó érzéki és gondolati világ között kapcsolatot kihasználó nyelvhasználatban 
kiteljesedő képes beszéd is segíthette a történelem bármely szintjén, a vallás tartalmától 
függetlenül.37 Talán az ősmagyar korban, valamilyen természeti vallás hajtásaként jelentkező 
és az arab forrásokban (Ibn Rusztah, Al-Gardēzī) is emlegetett valamilyen tűzimádathoz is 
köze lehet. Ugyanakkor egyszerűen lehet az emberi érzelmek univerzálisnak tűnő leírásának 
(az ember egy tartály) egy módja is: pozitív és negatív töltetű lelkiállapotoké egyaránt.38 Így az 
mondható, hogy jelentésben egy természeti jelenség metaforikus átvitele látható az emberre. 
Néhány példát hoznék arra, hogy milyen kiterjedt a metaforikus viszony, pozitív irányt fejez ki:

•• tüzes szerelmű;
•• lángelme;
•• ragyogó személyiség;
•• csillog a szemében az értelem;
•• sugárzik a boldogságtól;
•• remény, öröm gyúlt benne;

33  Wardhaugh 1995, 27–122.
34  Balázs 1983, 7.
35  Wardhaugh 1995, 56–92.
36  vö. Benkő 1997, 165–169.
37  Hadrovics 1992, 72–73.
38  Kövecses 2005, 167–169.
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•• buzog a hite, a tettvágya, szorgalma;
•• tűzről pattant.

Negatív érzelmekkel kapcsolatos:
•• fellángolt a dühe;
•• haragra gerjedt;
•• fortyog benne az indulat;
•• lobbanékony természetű;
•• forrófejű;
•• heves vérmérsékletű;
•• izzik benne a gyűlölet;
•• szikrázik a feszültség.

A pozitív vagy a negatív irány elsőként talán jelzői minőségben állt, tehát a névadáskor egy 
sajátosságot jelölt.39 A jelzős szerkezet első tagja aztán önállósulva vette át az egész szerkezet 
jelentését, miután „foglalkozásnév”-vé vált.40 Az is elképzelhető, hogy az igenevek kétféle alakja 
(-ó, -ő és -ú, -ű képzős alakok az -a, -e változatokkal szemben) hasonló megosztást mutat, mint 
az -at, -et és -ás, -és képzőkkel alkotott szavak egy csoportja. Az eseményt az -ás, -és képző fejezi 
ki, az eredményt az -at, -et; esetünkben a „gyúló ember” a gyula.41

Az ősmagyar kori névadásról nagyon keveset tudunk, így az ebből levonható tanulságok is 
bizonytalanok. A magyarságnak fejlett és sok szempontú névadási rendszere alakult ki. A születés 
után kapott név mellé idővel az egyén más nevet is kaphatott – erre a fiúk esetében 12–16 éves 
kor környékén kerülhetett sor, de általános lehetett minden korosztályban. Előfordulhatott 
a többnevűség is. Az újszülött vagy a férfivá avatott névadásában jelentős szerepet játszhatott 
az ősök, tiszteletre méltó rokonok nevének átörökítése, a névöröklés. Testvérek vagy más 
leszármazási ágú hozzátartozók esetén a névvonatkoztatás, hasonló nevek választása. A nevek 
vizsgálatakor fontos, hogy milyen eredetű a közszó, amely névvé vált: már magyar közszónak 
tekinthető-e vagy még idegen eredetű szó.42 A jelzőből önállóvá vált névszói jellegű származék 
lett a méltóságnév is. A személynév elképzelhető, hogy egyéni attribútumot jelölő szóból, 
vagy a társadalmi státuszt jelölő méltóságnévből fejlődött, mely felnőttkorban névcsere után 
kapható, de öröklődhet maga a név egy felmenőtől is az utódokra.43 Ez utóbbit erősíti, hogy a 
speciális jelentés miatt kilépett a gyula alak a vele párhuzamos gyuló alak mutatta váltakozásból 
és megrögzült a jelentésében, a jelölt fogalom eltűnése után pedig a nyelvből és névkészletből 
is kiveszett. Az is elképzelhető, ha személynevek besorolásánál adódó nehézségeket figyelembe 
vesszük, hogy már a méltóságnév eltűnése után eltűnt a személynév, vagy ki sem fejlődött, 
hanem az Árpád-kori előfordulások valamely ismeretlen név -a, -e képzővel becézett alakjai, 
ugyanis a korabeli névállományban csak nagyjából 20%-nyi a közszói eredetű személynév.44

39  Hoffmann 2008, 13.
40  Hadrovics 1992, 89–90.; Benkő 2003, 293.; Károly 1970, 299.
41  A gyúl ige e származékának jelentésfejlődésére és alakjának kialakulására később az alaki elemzésnél részletesebben 

is kitérek.
42  Hajdú 2003, 348–351.
43  N. Fodor 2012, 42–47.; Hajdú 2003, 351–352.
44  Fehértói 1997, 73–75.
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„A korai úri magyar nevek másik csoportját a magyar eredetűek, azaz a magyar közszóból 
keletkezettek alkotják.” Ezek közé sorolja Bárczi a személytől vagy nemzetségben belül 
méltóságnévként öröklődő Gyula nevet.45 A másik csoport a török eredetű személy és 
méltóságnevek csoportja, ezek köztörök eredetűnek látszanak. Ez arra utal, hogy a korai 
magyarság kapcsolatban állt ilyen török népek államszövetségével, ahol az előkelő rétegeknek 
ilyen névdivata volt.46

Régebben olyan neveket is a törökből magyaráztak, melyek a magyarból is megfejthetők 
vagy ismeretlennek tartandók. Emiatt úgy gondolták, hogy a honfoglaló magyarság kétnyelvű 
volt: az előkelő uralkodókat töröknek, a szolgákat pedig finnugoroknak vélték. A magyarokhoz 
később csatlakoztak más etnikumú népek (kavarok, besenyők, kunok), kiknek nyelve valamilyen 
törökségi nyelv lehetett, viszont a magyar népességben aligha lehetett általánosan elterjedt török 
nyelvek ismerete. A magyar és török vezetők között viszont elképzelhető, hogy volt kölcsönös 
házasságkötés, így bizonyos mértékben a névadásnál természetes a török nevek megmutatkozása. 
A személynevek esetén a névadáskor a jelentés mellett előrébb kerül a divat, amely a vezető réteget 
követi a névadásban is.47

A magyarság politikai és társadalmi helyzete a Kazár Birodalomban

A magyar méltóságok török megnevezésével kapcsolatban Kristó Gyula is felteszi a kérdést: 
„Annak szükségességét, hogy a magyaroknál egy kazár ’.jsád-hoz, illetve kagán-béh-hez hasonló, 
de organikusan attól független méltóság jöjjön létre, világosan látjuk. E pillanatban sokkal 
kevésbé tudjuk magyarázatát adni annak, hogy ez a méltóság miért török néven, azaz a törökben 
méltóságot jelölő gyula néven jelentkezik, amikor a finnugor nevű Levedi leszármazottja töltötte be 
e tisztet.”48 Az idézetből két hasznos információ nyerhető ki: a kazároknál a magyar gyula, tehát 
a hadvezér elnevezése ’.jsád; a magyarba átkerült töröknek tartott gyula szót méltóságnévként 
kezeli a török nyelvben is. Györffy szerint a magyar gyula méltóságnak a kazárban az Ilig-bäg 
’alkirály’ felelt meg.49

Dzsajhaninál olvasható, hogy a tényleges uralkodó a Dzs.la, a névleges uralkodó viszont a 
K.nde. Úgy következtették, hogy ez a fejedelmi rendszer a 870-es években alakulhatott ki, majd 
880–889 körül alakult ki a Konstaninnál olvasható rendszer. Szintén e műben találhatjuk, 
hogy a besenyők harmadik tartománya (ez az akkori magyar szállásterület szomszédságában 
volt) Gila nevet viselte, törzsnévként is felfogható, mivel a tartomány élén egy fejedelem állt. A 
magyarba Dzsila vagy Gyula név kerülhetett ócsuvasos (a besenyők nyelve nem tartozott ide) 
és kipcsakos törökből is.50

A gyula méltóság kialakulása ismeretlen előttünk, nincs ilyen tisztség a kazároknál, „roppant 
valószínű”, hogy nem kazár hatásra terjedt el a magyaroknál. A katonai hatalommal bíró, 
kazároktól függetlenedő cím (860–870 táján) szükségszerű következmény. Tehát a szentséges 
uralkodó mellett a kazár ’.jsád-hoz hasonló, de attól független méltóság létrejövetele egyértelmű, 
de annak oka ismeretlen, hogy a méltóság miért jelentkezne török néven, amikor a tisztet a 
finnugor nevű Levedi leszármazottja töltötte be.51

45  Bárczi 1958/2001, 131.
46  Bárczi 1958/2001, 75., 130.
47  Hajdú 2003, 356–357.
48  Kristó 1980, 227.
49  Györffy 1997, 250.
50  Bartha 1988, 347.
51  Kristó 1980, 227.



2015. nyár Első Század

I I I  1 6 5  I I I

A magyarok az V. század közepén vándoroltak nyugati ótörök népekkel, kezdetben onogur, 
majd 650 tájékán kazár uralom alá került több néptöredékkel együtt. Nem tudjuk se cáfolni, 
se bizonyítani, hogy a dunai-bolgárokkal is elköltözött-e a magyarság egy része a VII. század 
végén. Azonban a bolgárság egy részével a magyarok egy csoportja a Volga-Káma egyesüléséhez 
is költözhetett a kazár uralom elől. A magyarság egy időben kazár uralom alatt élt. Ez azt 
jelentette, hogy önálló egységüket és korábbi lakhelyüket megőrizhették, de katonai szolgálattal 
és adófizetéssel szolgáltak a kazár uralkodónak. Azonban a perzsákkal való folyamatos harc 
meggyengítette a birodalmat, miközben a bizánci kereszténység és a mohamedán perzsák közötti 
önállóság megőrzése érdekében az uralkodó réteg zsidó vallásra tért át, emiatt polgárháború 
robbant ki. A kül- és belharcok jelentősen legyengítették a kazárokat, így szakadhatott ki (talán 
hosszú harcok után, a besenyők támadásai elől is kiutat keresvén) a magyarság a kavarokkal 
Levédiába.52

Tehát a VII. század végéig együtt élt a magyarság a bolgárokkal, majd a többfelé költözés 
után is maradhattak a magyar mellett bolgár töredékek. A magyar kettős fejedelmi rendszer 
kialakulását rendre a kazár fennhatóság alóli függetlenedés idejére teszik, holott ugyanannyira 
lehetséges a kazár uralom kezdetének idejére tenni azt. A kazár vezetés átszervezhette és saját 
érdekeinek megfelelő vezetővel láthatta el a legyőzött magyarságot – erre utal például Levedi 
kazár előkelő házastársa, valamint a kazár uralkodó és közte folyó társalgás a magyarok vezéri 
címéről.53 Így a tényleges magyar fejdelem, hadúr mellett egy „kormányzati” erő is lehetett, ez 
vezethetett végül a kettős fejedelemség megalakulásához. Hogy melyik cím volt a kapott, és 
melyik méltóság volt a hozott, kérdéses. Viszont a gyula méltóság ebből a szempontból kínálná 
magát a hozott magyar örökségként. A korai kialakulás mellett szólhat, hogy a gyula méltóságnév 
ismeretlen eredetű. Emellett szól az is, hogy permi nyelvek nyugati ótörök jövevényszavaiban 
és az ősmagyar kor első felében is a csuvasos ǰ ~ č́ változás vagy váltakozás nyomait találjuk.

Annyi bizonyos, hogy az egységessé válásban előrehaladott magyar törzsi szervezetben a 
gyula hadvezéri méltóság ilyen késői feltevése aligha lehetséges. „A kazár-magyar viszonylatban 
a kündü eredetileg a magyarság kazár „megszervezését” biztosíthatta, lehetséges azonban, 
hogy mellette a gyula a törzsszövetség hagyományos méltóságviselőjeként játszott már 
régibb időkben szerepet.” – e gondolatot befejezve említi meg még azt is Szűcs Jenő, hogy 
a többi török méltóságnév és abból kialakult személynévvel ellentétben a gyula valószínűleg 
nem köztörök eredetű, tehát nem a kazárokkal való kapcsolat nyoma.54 Felvetése szerint a 
korabeli magyarsághoz csatlakozó különböző identitású néptöredékek csak akkor válhattak a 
későbbi magyarság asszimilálódott részeivé, ha a törzsszövetségben már a VII. század közepétől 
elkezdődött az új, csatlakozott népelemek integrálása.55

Az is erősítheti az érvelést, hogy a magyarság jelentős politikai erővé vált a IX. század elejére. 
A kazár uralkodóval egyenértékű uralkodóként jelenik meg a magyarok vezére, ezt mutatja, 
hogy három kazár törzs kavar néven a magyarok szövetségese lett. Ez az átállás akkor képzelhető 
el, ha a magyaroknál nemcsak remélték a védelmet, hanem biztosnak is tudták. Tehát jelentős 
katonai és politikai erőként elképzelve kérdéses, hogy kellett-e fejedelmi rendszert ekkor 
másolnia a magyar előkelő rétegnek.56

Más megoldás is elképzelhető

52  Halasi Kun 1986, 71–98.
53  Róna-Tas 1996, 257.
54  Szűcs 1997, 160–161.
55  Szűcs 1997, 188–194.
56  Róna-Tas 1996, 259.
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Arra a kérdésre, hogyan került a méltóságnév alapja a magyarba, több lehetséges irány vagy 
ezek némelyikének együttese is választ adhat – források és adatok hiányában ezek azonban csak 
feltevések maradnak. A lehetőségeket röviden felsorolom, utána megpróbálom végigvezetni két 
irányát a fejlődésnek: areális fonetikai hatások megmutatkozását a meglévő szóalakra és annak 
jelentéseire, melynek következtében hasadás jött létre; illetve a kölcsönzés vagy tükörfordítás 
okozta elembővülést, ami változást idézett elő a meglévő elem jelentéseire, majd alakjára.

A gyula mint méltóságnév nemzetközi vándorszó is lehetett. A kezdeti forrását és az átadások 
irányát sem ismerjük, így az eredeti alak rekonstrukciója sem lehetséges. A gyula hangalakja 
különböző nyelvekben izoglosszák mentén alakult, tehát hasonló hangalaki fejlődés végső 
soron az érintett nyelvek mindegyikében bekövetezhetett kisebb-nagyobb eltérésekkel. A 
magyar nyelvbe egy ismeretlen nyelven vagy nyelvjáráson keresztül érkezett a szó – végső soron 
lehet tükörfordítás egy ismeretlen nyelvből, az eredeti alak szintén ismeretlen. Ugyanúgy lehet, 
hogy a magyar nyelv meglévő szókincséből került a jelentéstanilag megfelelő elem a fogalom 
megnevezésére tükörfordításként.

Az ősmagyarban olyan nyelvjárási variánsok is elképzelhetők, amelyeknek a mai 
nyelvjárásokban már nincsenek folytatásai vagy nyomai. A kérdés a vizsgálatban az, hogy 
mennyire befolyásolta a szó fejlődését annak eredete: átvétel vagy belső fejlődés eredménye; 
áll-e nyelvjárási jelenség a fejlődés mögött vagy átadó nyelvi kontaktus hatás nyoma mutatkozik 
meg? Ha nyelvjárási jelenséget teszünk fel, akkor annak a közösségnek a nyelvi eleme került át 
a többi nyelvjárásba, ahonnan a méltóság is jött vagy a nyelvjárások igazították a formát saját 
dialektusukhoz? Lehet-e akár nyelvi relikvia egy olyan hangtani fejlődésből, mely zsákutca volt 
a változás szempontjából? Elszigetelt jelenség nyomaként maradt-e meg, amelyet egy erősebb 
nyelvi hatás vagy külső ok gátolt a további fejlődésben, vagy a változás eleve szűk hatóköre 
tartotta fenn? Egyébként a méltóság megszűnése után hamar bekövetkező eltűnése is mutatja, 
hogy speciális jelentése korlátozta használatát, bár kialakult belőle személynév is, a középkor 
végére ez is elfelejtődött.

Meglévő szavak is közrejátszhattak egy átvett szó fejlődésében. Erősítettek bizonyos 
tendenciákat, ugyanakkor bizonyos hangtani sajátosságok gátolhatták a teljes analogikus 
hatásokat, így kettős természetű alak jöhetett létre, a speciális jelentése miatt meg is rekedt 
abban a formájában. Belső nyelvi fejlemény és hangutánzói hangulatfestői eleme is lehet a 
nyelvnek, emiatt mutathat különleges hangalaki és változási mintát.

A gyula szó kapcsán az átvételi lehetőségek vizsgálatakor érdekes jelenséget találtunk. 
Magyarázhattuk önálló tőszóként és igei alak átvételeként, melyre névszóképző került. Ha ezt 
az utóbbi lehetőséget megvizsgáljuk, akkor azt kapjuk, hogy *yul- vagy *ǰul- alak önmagában 
is kerülhetett a magyarba – ennek megfelelően ma pedig *gyul- alakot képzelhetnénk el ezek 
folytatásaként. Ilyen alakú ige van a mai magyarban.

A gyúl-57 igetövön az -l igeképző lehet, a gyújt ige régen gyót, gyoht, gyojt58 alakokban is élt, 
az eredeti szótői -l vokalizációja és/vagy nyújtó hatása nyelvjárási jelenségként is (vö. nő ~ nől, 
fő ~ fől, hű ~ hűl) megmutatkozhat. A TESz. is igen régi eredetéhez hozza alátámasztásul a gyúl 
~ gyújt (R. gyojt) viszony mellé a fú(l) ~ fojt alakokat. Az EWUng. is az ismeretlen eredetű 
igék közé sorolja a gyújt igét, bár azt láthatjuk, hogy viszonylag régi eleme a magyarnak, alakja 

57  A helyesírási szabályozás előtt régen gyú-, gyul, gyull-, gyúl-, gyúll-, illetve ezeknek megfelelően első szótagban 
o-t és ó-t megőrző alakok is léteztek.

58  A felsorolt igék képzői végződése körül több vélemény is felmerült. Gombocz szerint az -lt- ~ -ht- ~ -jt- 
végződés nincs kellően tisztázva, akár finnugor -kt > -ət > jt fejlődést is feltehetnénk (Gombocz 1914, 342.). 
Baboss R. Ernő szintén a tővégi k-s fejlődés mellett érvel, alapszavak ként a tar., krim., kaz., csag. oszm. jaq 
‚anzünden’, jaqmaq ‚brennen’ sort hozza. Megemlíti, hogy Melich és Horger viszont a gyúl+t alak mellett 
foglal állást (Baboss R. 1938, 222–225.).
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hasonló a fojt – fúl, nyújt – nyúlik igékéhez. Levezetését a törökből fonetikai okok miatt 
valószínűtlennek tartja. A gyúl ige török eredete vitatott, a törökségi nyelvekben nem igazolt 
sem a *ya- tő vagy *yal- származéka sem. Megjegyzendő, hogy volt ilyen kísérlet: a gyúl- a 
nyugati ótörök *ǰul- és a keleti ótörök *yul- hipotetikus alakokkal való egyeztetésével. Palló 
szerint a magyar szó jelentésében kapcsolódik a keleti ótörök *yultrï-, és még yultuz ’csillag’ 
származékokhoz, melyek pedig a *yul-’ragyog, fénylik, csillog’ árnyalatokhoz. A feltevését 
gyengíti, hogy ennek nagyon szabálytalan a vokalizmusa, valószínűleg a nagy kifejezőerejű 
szemantikai mező miatt. A szót a yaltrï- ~ yïltrï- ~ yultrï- alakokból származtatja, ezekből 
vonja el a *yul- alapalakot, ez az alak a nyugati ótörökben *ǰul- lett és ezt vette át a magyar. 
Mindenesetre a *yal- tővel kapcsolatban a *yul- ’éget’ sem igazolt a török nyelvekben. A 
magyar lehet az egyetlen nyelv, ahonnan a nyugati ótörök alapszó *ǰul- < *yul- kimutatható, 
de török adatok nélkül ez nyitott kérdés. Benkő Palló magyarázatát fonetikai okok miatt 
valószínűtlennek tartja. Viszont gyújt alak a gyúl tő -t képzős kapcsolatából levezethető lenne: 
lt > jt, így gyúlt > gyújt változással, pl. nyugati ótörök ǰigil > magyar ǰï̄́l + t > ǰ́ǖl + t > gyűjt.59 
Elképzelhető, hogy az ismeretlen eredetű gyúl- igére átvétele után került a magyar -γ vagy -β 
igenevet képző toldalék az ősmagyar korban, és ennek fejleménye lett a gyula < *gyulȧ < *gyulá 
~ gyuló.

Az átvételt és/vagy fejlődést erősíthette két másik szavunk is: egyik finnugor kori örökség és 
egy szintén ismeretlen szó, mely a magyar és manysi nyelvből adatolható. Az egyik a finnugor 
kori *ćȣlkɜ-, *ćȣl̈kɜ- ’fénylik, csillog, ragyog’ igei alak, mai alakjában hasadás következett be: 
csillo- és sajo- (csillog, sajog) alakok léteznek. A másik ige az ugor kori *čittɜ- ’süt, fénylik, világít’ 
a sü- (süt és sül). A jelentéstani összefüggés e két szó és egy gyú- szóalakkal elég erősnek látszik: 
’fénylik, ragyog, világít, éget’.

A szó belseji helyzetű *-k- *-γ-án keresztül spirantizálódhatott és kieshetett, de valószínűbb 
a csillag esetben az -lk- > -ll- változás. A gemináta egyszerűsödhetett, majd kétirányú fejlődése 
-l- és -l’- > -j- megoszlást mutató alakokat eredményezett (sajog). Az ugor kori *čittɜ- szó 
belsejében található *-tt- gemináta egyszerűsödött -t-vé, mivel alakilag egybeesett igeképzős 
alakkal, a nyelvérzék a -t nélküli alakot vonhatta el igetőként. Az első szótagi magánhangzó a két 
példában minden bizonnyal finnugor eredetű i̮, ez a hang a csuvasban, a rokon nyelvekben és a 
magyarban is hasonló fejlődési történetet mutat. A nyelvjárási ȧ ~ ï > i váltakozást és változást 
már az ősmagyar korra feltehetjük, a fejlődés pedig további a ~ o és ï > i ~ ë ~ ü ~ ö megoszlást 
eredményezett. A szókezdő hang szintén bonyolult változási folyamatban változatokra hasadó 
viselkedést mutat a magyar és nyugati ótörök nyelvekben is, bizonyára a párhuzamos fejlődés 
a nyelvi érintkezések kölcsönhatására erősödött.

Az ugor kori örökségként a č és ć hangok az ősmagyar korban megvoltak. A nyugati ótörök 
kor középső szakaszában e nyelvekben megindult a ǰ > (? ǰ ́~) č́ változás vagy váltakozás, ez 
kihathatott a magyar hangrendszerre is a jövevényszavak és areális jelenségek kapcsán. Míg a 
nyugati ótörök nyelvekben a ǰ és a č allofónként viselkedett: ǰ csak szó elején, lehetett más 
pozícióban nem, míg a č nem állhatott szó elején. Később azonban a č hangok is č́-vé fejlődtek, 
tehát mind a szó eleji, mint a szóvégi helyzetek korlátja egy hangban feloldódott, ez a hang persze 
később egy irányba fejlődött, méghozzá ś-szé, vélhetően az ómagyar kor elejére bekövetkezett 
e fejlődés.

Addig az ősmagyar kor elejétől kezdve sem ismert ilyen hangtani korlátozás a magyarban. 
A finnugor alapnyelvben is legalább kétféle affrikáta volt: č és ć vagy č́. Viszont eddig nem 
bizonyított a szó elején álló cs ~ gy váltakozás, de szó végén és szó belseji helyzetben viszont 
általános. Elképzelhető nyelvjárási váltakozásként a szókezdő č́ és a más pozíciójú č́ > cs és č ́ > 

59  Róna-Tas–Berta 2011, 409–411., 413.
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dźs > gy ~ cs irányú fejlődése. A č́ hang tehát két irányú č és č́ fejlődése is elképzelhető. E hangok 
aztán az ősmagyar kor vége felé č́ > č > č ~ š irányban fejlődhettek,60 nyelvjárásonként eltérően. 
Tehát a finnugor kori *ćȣ- vagy *ćȣ-̈ abszolút tőként élve az ugor korban önálló fejlődést mutat, 
majd a nyugati ótörök hatására egyéb szócsaládokhoz hasonló elkülönülés is bekövetkezhetne 
izoglosszális jelenségként, a jelentések fejlődése pedig tükörfordítások soraként.

A finnugor kori *ćȣ- vagy *ćȣ-̈ abszolút tő többirányú hasadását elősegítette, hogy sok 
jelentés társult hozzá.61 (Hadrovics 1992: 65), így az egy tőről fakadó szóalakok átvettek 
valamennyit az eredeti jelentésárnyalatok közül.62 Így alakulhattak ki a gyul-, *csil-és sül tövek, 
esetleg nyelvjárási megoszlással is. De az is elképzelhető, hogy egy jövevényszó került át ebbe a 
sorba, a gyul- előzménye, ez a szó átvett néhány jelentésárnyalatot a korábbi terhelt alakról, de 
a megjelenésével lehetőséget adott a meglévő elemek párhuzamos megoszlásának kialakulására. 
A vizsgálandó kifejezés, a gyula szó korai kialakulása is segítette kiválását a tipikus -ó, -ő végű 
igenevek családjából, majd ebben a származékban elhomályosult az igető, megmaradt mellette 
viszonyt a gyújt, gyúló képzett tőváltozat. A szónak nagyon sokféle jelentésárnyalata is alkalmas 
volt metaforikus átvitelként emberi viselkedés, jellemző kifejezésére. A mellette kialakuló 
nyelvjárási változat, a *csil- és ennek *csilló~ *csilla – illetve az is lehetséges, hogy eleve nagyon 
korai igenévi jellegű származéka a -g képzős63 alak is – feltehetően addig nem jutott hasonló 
jelentésben köznyelvi értékűvé, amíg a pár másik tagja (gyuló ~ gyula) eleven tövű volt.

A gyúl ige mindenesetre igen ősi eleme a magyar nyelvnek. A szókezdő cs ~ gy váltakozásra 
csak késői (XVII. század második fele)64 és hangutánzószerű, hangfestőszerű jellegük miatt 
bizonytalan adatok utalnak ilyen: csohol ~ csihol ’tüzet gyújt’,65 gyűr ~ csűr ’csavar, sodor’. 
Viszont hangfestő jelleg miatt is elképzelhető a speciális szókezdő č́ hang megléte. Nagyjából 
olyan viszonyban képzelem el a szókezdő č́-t a č-vel szemben, mint ahogy a mai köznyelvben 
és a nyelvjárásokban a szókezdő ty és ly hangok állnak: szó elején csak néhány nyelvjárásban és 
kevés szóban fordult elő. A feltevés másik része, hogy mára az ősmagyar nyelvjárási szókezdő 
č́-k gy-vé és cs-vé fejlődtek, talán ennek nyoma az a néhány ritka szó elején a cs ~ gy váltakozás.

Ha a szókezdő helyezettől eltekintünk, azt látjuk, hogy a többi hangelem szabályos és 
összetett fejlődésen ment keresztül, amelyek ma is párhuzamos alaki megoszlást mutatnak. 
Tehát ha a finnugor szótőtől eltekintünk és ismeretlen eredetű tövet keresünk, akkor is azt 
látjuk, hogy a szócsalád kialakulását erősen segíthette. A kérdéskört tovább bonyolítják a 
besenyő megfelelések.

Összefoglalás

A tanulmányban röviden bemutattam a magyarság méltóságnévét politikai helyzetét és nyelvi 
fejlődését, mely során a nyugati ótörök nyelvek hatását látjuk az ősmagyar művelődés és nyelvi 
fejlődés lépcsőinél. Bár a gyula szó eredetének vizsgálata bizonytalan vagy ismeretlen nyelvi 
forráshoz vezet, az ősmagyar nyelv hangtani és alaktani sajátosságai azt bizonyítják, hogy több 
irányból is érkezhetett hatás. A szó eredetének végső megfejtését nagyban nehezíti a feltehető 
onomatopoetikus jellege is. Az is kérdéses, hogy mennyire különíthetők el a magyar szavak a 
török és mongol nyelvi hasonlóságoktól, illetve ezek között milyen kapcsolat lehet. Emellett 
a társadalomtörténeti vizsgálatok is sejtetik, hogy a kettős fejedelemi rendszer kialakulásának 

60  Bereczki 2003, 73.
61  Hadrovics 1992, 65.
62  Hadrovics 1992, 87–99.
63  Benkő 1984, 80–86., 106.
64  Bár maga a csillog szó is csak 1513-tól jelentkezik a forrásokban (EWUng. 214.).
65  Ehhez a gyújt ige régi gyojt alakjának korábbi *gyoə- származéka kellene.



2015. nyár Első Század

I I I  1 6 9  I I I

korábban feltett kései időpontja kevésbé valószínű. A jóval korábbi datálás következtében a 
gyula méltóságnév korábbi etimológiai fejtegetései is bizonytalanabbá váltak. A dolgozatban 
ezt áthidalandó, egy finnugor eredetű igei szócsalád képét vázoltam fel, melyben a feltett 
szóhasadás, majd fiktív igetővé válás nehezíti a megnyugtató eredmények elérését. A meglévő 
elemek között is találunk olyat, amely erősen hozzájárulhatott a nagyon korai átvételhez és/
vagy az összefonódó önálló fejlődéséhez. Bár a jelenlegi ismereteinkből kiindulva lehetséges, 
mégis a lényeges pontokon hiányzó adatok miatt további vizsgálatot igényelő új magyarázattal 
is szolgáltam. A vizsgálat folytatásaként az areális hatás földrajzi és kronológiai adatainak 
pontosítását tűztem ki célul. A kutatás későbbi irányai között érdemes volna megvizsgálni 
azt is, hogy a hasonló jelentésű húgy szó milyen mértékben érintkezett a *gyul- és *csil- szó 
jelentésével, milyen viszony volt a szótövek között. Talán e viszony feltárásából következtetni 
lehet a *csil- származékainak kései előfordulására (újbóli felbukkanására) is.
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