
Túrkeve nevének eredete

Túrkeve jelenkori neve, mint törzskönyvezett helységnév, csak a múlt század má-
sodik felében lett használatos. Ez a névalak azonban azóta is csaknem kizárólag a hi-
vatalos használatara szorítkozik, mert a benszülött lakosság még ma is Túrkev/-nek;
vagy még inkább rövidebben Kevi-nek nevezi lakóhelyét. így hívják a szomszéd váro-
sok és községek: Mezőtúr, Kisújszállás, Karcag, Dévaványa stb. lakói is Túrkevét.
Túrkevi alakban találjuk a város nevét Ferenc császár 1808-ban kelt oklevelében is,
amely az addigi községet (possessiót) négy országos vásártartás engedélyezésével vá-
rosi (oppidum) rangra emelte. Visszamenőleg egészen a XV. századig szintén Túrkevi
néven említik az egykori adatok mind a magyar, mind a latin nyelvű okiratokban, sőt
az 1632. és 1571. évi török adőösszeírásokban (defterekben) is. Kétségtelen tehát, hogy
a város neve több mint öt évszázadon keresztül Túrkevi volt.

Ez a helynév nyilvánvalóan két névből tevődött össze és a névadás alapját a
Kevi, vagy Kéve utótag képezi, míg a megkülönböztető Túr^ előtag a Berettyó régi
nevére utal. Feltehető, hogy a benszülött lakosság régebben is - úgy mint ma is - a
megkülönböztető Túr név elhagyásával többnyire csak Kevi-nék, Kevé-nck nevezte fa-
luját. Még a régi latinnyelvű okiratokban is előfordul a község nevének megjelölésénél
az a magyarázatszerű hozzáfűzés, hogy a „Túr vize mellett" fekszik (prope Turvize
iacentem...). A helynév első tagja ezekután nem szorul bővebb magyarázatra, de an-
nál inkább vitatható a Kevi, vagy Kéve név eredete.

Erre vonatkozóan több vélemény alakult ki. Ezek közül a legromantikusabb és
még a közelmúltban is terjedt felfogás a mondabeli Kéve hun vezértől való származ-
tatás, melynek alapját Uj Péter karcagi nótárius Zádor és Ágota című 1828-ban kiadott
verses elbeszélése adjai, mely szerint:

Kévének a Túrviz mellett
Ama kies térség kellett,
Hol ma fekszik Túrkeve,
Innen ered a neve.

Uj Péter versének eme néhány sora nyújtott alapot arra az ábrándos elképzelésre,
hogy Túrkeve nemcsak, hogy kun, hanem egyenesen hun település volt, s Kéve hun
vezérnek valójában talán soha sem létezett mondái alakja még ma is kísérti az őstör-

1 A Berettyó régi neve
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tcnelemben |áratían. tic icikes rajongók elképzelését. Még az olyan komolv, nagvtudá-
sú történész, mint Gyárfás István, a Jászkunok történetének írója is hajlik a hun le-
származás tudománytalan álmodozása felé, s nem lehet csodálni, hogy utána mások is
megemlítik Túrkeve történetével foglalkozó írásaikban a Kéve vezérrel való kapcso-
latot és n hun eredet lehetőségét. Szálai József az Archeológiái Értesítőben 1885-ban
megjelen:- „Attila sírja" című értekezésében Túrkevét, állítólagos helyi monda alapján
(lásd: Uj Péter!), Attila székhelyének és az egyik Holtberettyó medret temetkezési he-
lyének írja, a mondabeli Kevebázát. a hunok temetkezési helyét; pedig (lásd: Arany
J.: Buda halála.) „Forte Turkcvi is Cumánia maiori" címen Túrkevén gyanítja.

Gyárfás egyébként a Túrkevére vonatkozó legrégibb írott okmánnyal, IV. Béla
király 1261. évi oklevelével foglalkozva, a következőképpen fejti ki véleményét Túr-
keve keletkezésére vonatkozólag:1 „A tények összevetéséből azt lehet következtetni,
hogv I. László nagykirályunk által a Kopulchal vívott csatában elfogott pogány kunok
s/állásául szolgált, s az egri püspökségnek valószínűleg oly kötelezettséggel adomá-
nyozta László király, hogy a pogány kunokat az eeri főpap térítse a keresztény val-
lásra: c célból építtetett akkor a mai Túrkeviben azon köegyház is, melynek alapma-
radványai a mostani egyház körül szemlélhetők, s melyről a régi bunvezér Kévéről
nyert ősi neve Keveegyházára bővíttetett."

Az említett 1261. évi oklevélből értesültük először arról, hogy Túrkeve legrégebb-
ről ismert neve Keveegyháza volt. Gyárfás szerint a pogány kunok megtérítése céljá-
ból épített egyház (templom) járult hozzá a Kéve bun vezérről eredő ősi nevének
Keveegybázára történt bővüléséhez. Ez a feltevés elfogadható volna, ha ma már a for-
ráskritikai tanulmányok alapján nem tudnánk azt, hogy Kéve jobbára csak a hiteles
történelmi alapot nélkülöző hunmondában szerepel, de valójában mint hunvezér aligha
létezett.3

Gyárfásnak az előbb említett fejtegetése nyújtott lehetőséget arra a feltevésre,
hogy a Keveegyháza név, mely az 1261. évi oklevélben és ennek későbbi átírásaiban
Kewegháza. Keugebáz, sőt egy helyen Kiiegház né̂ -en szerepel, a kőből épített egyhá-
zára, templomára utaf. mely a kő régi köv alakjáSól következhet s így a Keiegyház
név jelentése nem más. mint egyszerűen Kneg\báz. Kőtemplom. Ez a vélemény annál is
ink.ibb elfogadhatónak tűnik, mert vidékünkön a kőépítő anyag hiánya és nehezen
hozzáférhetősége miatt a kőből épített templom szembetűnő volt és méltán szolgálha-
tott névadásra. Hasonló helynévadás előfordul közvetlen környékünkön is, így pl.
Himesd, vagy Himesegyháza neve j.hímes" azaz piros téglából épült templomától
származhat.

Ezt a kérdést esetleg az dönthetné et. hogy az említett középkori oklevelekben
pontosan hogy írják a helység nevét: Keze-, vagy Kev-egybáznak-e, és hogy vajon
ezek az. okmányok pontosan örökítették-e m?g a község nevét?

A felsorolt eshetőségeken kívül egy újabb feltevés is merült fel városunk erede-
tére vonatkozólag, melyre az Orsz. Levéltárból újabban beszerzett i$u. évben kelt ok-
levél nyújt támpontot.' Ez az oklevél a Túrkeve mai határában volt Nácsa nevű kö-
zépkori fa'u határnépével kapcsolatos határbejárást tartalmazza s ebben 2 ízben fordul
elő városunk akkori neve teljesen tisztán olvashatóan „Kéve" alakban, minden előtag,
vagy utórag nélkül. Kitűnik ebből, hogy a helység neve a XIV. század közepén két-
ségtelenül ..Keze" volt, s ez a tény rombadönti az előbbi kővel kapcsolatos elgondo-
Iá<t. s okot ad arra a feltevésre, hoev ez volt az első és legősibb neve Ttirkevének.

1 Ld. Gyórffy György: Krónikáink és a magyar őstörténet. Bp.. Néptud. Intézet kiadása IMS.
< OL DL 4163.
< Gyárfás I.: A Jász-kunok története, n. 103—304. lap.
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Felfogásunk ebben a pontban formailag megegyezik a Gyárfáséval ti. ő is azt állítja,
hogy Kéve volt az ősi név, mely szerinte a László király által a XI. században idetele-
pített kunok számára építette Kőegyházáról bővült Keveegyházra.

Eltér azonban a véleményünk abban, hogy míg Gyárfás a Kéve nevet a monda-
beli Kéve hunvezértől származtatja, felfogásunk szerint ez a Kéve név nem hun, ha-
nem régi magyar személynév, amely semmi esetre sem azonos a Hunkrónikában sze-
replő, de valóban talán sohasem létezett Kéve hunvezérrel. Előfordul ez a név több
helynévben másutt is, mint pl. a régi Kéve megye, Keve-vára, Ráckeve, Kevefalva
(Turóc megyében) Keveaszó (ma: Kajászószentpéter), mely utóbbi Keueazoa néven,
mint a hunok temetkezési helye szerepel a Hunkrónikában, s amelyet Arany János
is megénekelt a Buda halálában Kávéháza néven, de mint látni fogjuk, ennek sincs
valójában semmi köze a mondabeli Kéve hunvezérhez.

Ezek után kérdés1, helytálló-e Gyárfásnak magyarázata az 1261. évi oklevél sze-
rinti Keveegyháza név eredetéről?

Hogy az „egyház" a helység templomát jelzi, az nem vitás, de kérdés, hogy mi-
kor ragadt hozzá az „egyház" szó a helység feltehetően ősi „Kéve" nevéhez? Gyárfás-
nak azt a feltevéséti, hogy még I. László király idejében, tehát a XI. század végén, a
letelepített kun hadifoglyok megtérítése céljából épített kőegyház nyújtott ehhez a név-
bővítéshez alapot, semmiféle adat nem támogatja. Ezzel szemben felmerült az a fel-
tevés,5 hogy valamely személy, vagy helynevet követő birtokosraggal ellátott egyházas
név, pl. Hontosegyháza, Hímesegyháza, Nácsaegyháza stb. (Bács megyében egész sereg
pusztának a neve), a tatárjáráskor elpusztult templomos falvak neveit jelzi. Ugyan-
ezeknek a pusztáknak nevei a tatárjárás előtti oklevelekben az „-egyháza" toldalék
nélkül, mint lakotthelyek fordulnak elő.

Az 1241. évi tatárjárás alatt, mint tudjuk, az egész országban, de különösen a véd-
telen alföldi síkvidéken a falvak egész sora, szinte kivétel nélkül, elpusztult, s ezek
egy része sohasem épült újra. A tatárok aránylag rövid idő alatt alapos munkát végez-
tek itt. A többnyire nádból és sárból épített házakat lakóikkal együtt tökéletesen el-
pusztították, csak a kőből, vagy téglából épült templomok üszkös falai maradtak meg
a tatárok kivonulása után. A puszta telkek helyét később, esetleg még évtizedekig;
csupán a még látható egyházáról - a fennálló templomfalakról - emlegették ott, ahol
a lakosság még nem költözött vissza, vagy a helység nem települt újra. Évek múlásá-
val a régi falu egykori helyét csak a templomnak még fennálló falai jelezték. így pl.
Nácsa falu helyét az: egyedül megmaradt látható objektum, az egyház jelölte, ettől
nyerte később a pusztatelek „Nácsaegyháza" nevét. Ugyanezt lehet feltételezni Keve-
egyházáról is.

Ha a már többször említett 1261. évi legrégibb oklevelünk keletkezésének körül-
ményeit vizsgáljuk, erre magából az oklevél szövegéből kapunk felvilágosítást. E sze-
rint - minthogy a tatárjárás alatt az egri püspökség régi oklevelei elégtek - IV. Béla
elrendelte, hogy a püspöki javakat írják össze. Az összeírt javak (possessiók) között
szerepel a többek közt Póhamarán és Tiszakeddin kívül. .. „Keveegyháza a Túr vize
mellett" „Zonouch" megyében, melyeket I. László király adományozott az egri püs-
pökségnek.7

A tatárdúlás után, amikor nemcsak a falvak és azok lakói, hanem a birtokviszo-
nyokat rögzítő oklevelek is elpusztultak, a régi földesurak, vagy azok jogutódainak
nem kevés gondot okozott birtoklásuk igazolása. A tatárjárás alatt úgyszólván minden

5 Györífy György szóbeli közlése.
6 Ezt már Vadász Pál is gyanította a „Büus-besenyő megyei" írásában Nadányegyházával

kapcsolatban.
'1 Gyárfás I. id. m.
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elpusztult, csak maga a lakatlan puszta föld maradt meg, amelyre csak hosszabb idő
eltelte után szivárogtak vissza az esetleg életben maradt lakók), vagy újabb telepítés
által vált később újból lakottá. Helységünk is bizonyára elpusztult, sőt még a tatárjárás
után 20 évvel 1261-ben eszközölt összeíráskor is lakatlan volt, s csak templomának lát-
ható falai jelezték, hogy valamikor ez volt „Kete" egyháza. Ezen a néven írták össze
az egri püspökség javai között. Ez lehetett a neve későbbi időkben is mindaddig, míg
újra nem települt. Mikor pedig újra megszállottak, a régi Kéve nevét vette fel. Innen
van az, hogy az említett 1351. évi oklevélben, vagyis alig több minti, 100 évvel a tatár-
dúlás után ismét Kéve néven szerepel az „-egyháza" utótag nélkül. Vagyis vélemé-
nyünk szerint Keveegybáza csak ideiglenesen, az idő alatt volt a helységnek az okle-
velekben említett neve, míg újból be nem települt, s ettől kezdve minaddig, míg a
megkülönböztető „Túr" előnév hozzá nem ragadt, a régi - talán a XI. századi - ősi
nevén hívták lakói Kévének.

Hogy az újratclepülés mikor történhetett, erre semmi közvetlen adatunk nincs.
Csupán hozzávetőlegesen következtethetünk arra, hogy ez nem sokkal az 1261. évi ösz-
szeírás után lehetett, de legkésőbb a XIII. század vége előtt. Tudjuk ugyanis azt, hogy
míg Kuthcn király népének letelepítése a Maros, Körös és Temes folyók tájára köz-
vetlen a tatárjárás után történt, addig a mai Nagykunság területére csak a XIII. szá-
zad vége felé települtek a kunok. Már pedig a kunokat csak a lakatlan területekre
telepítették, s így történhetett megi, hogy míg kö/vetlen közelünkben Móricot, Kabát,
Csorbát stb. kunok szálloták meg, Kéve, mint- lakott hely, kívül maradt a kunszál-
lásokon.

Röviden összegezve az előadottakat, úgy hiszem, közelállunk a valósághoz, ha
feltételezzük), hogy Túrkeve legősibb neve Kéve volt. Ez a név a tatárjárás után ideig-
lenesért, amíg az elpusztult helységet újból meg nem szállottak, Keveegyházára bővült,
majd pedig a XIII. század vége előtt, a tatárjárás után 20, de legfeljebb 60 évvel,
amikor régi neve még nem ment feledésbe, az újratelepült falu ismét felvette régi
Kéve nevét. A XV. századtól kezdve pedig a szóvégi -e hangzónak tájnyelvi kiejtésben
-i-re változásával és a megkülönböztető Túr előnév hozzáfűzésével Túrkevi alakban
maradt fenn egésren napjainkig. Csak a múlt század második felében és csak-
nem kizárólag hivatalos használatban vette fel a Türkeve névalakot. Ebben az össze-
tett névben Túr a Berettyó folyót jelenti, Kéve pedig régi magyar személynév.

Ezek után még az szorul magyarázatra, hogy a Kéve név miért nem lehet azonos
a mondabeli hunvezér nevével és hogy ha nem hun név, mi bizonyítja e név magyar
eredetét?

Kéve személynév több ízben előfordult a XIII. századig keletkezett helynevekben.
Tudott dolog, hogy a magyar falunévadás szabályai szerint a legrégibb falunevek nagy
része személynév volt), mely az egyes törzsek, nemzetségek, vagy családfők települési
helyét, birtokát jelölte. Ilyen ősi, esetleg honfoglaláskori személynév volt Kéve is.
A XII. és XIILszázadban még használt személynév, előfordul a Váradi Regestrumban
is. A Kéve név az ómagyar Köt' szóval azonos, melynek finnugor alakja szintén Kew,
vagy Káw s a követ jelenti. A kő törökül, „tas". V. ö. Tas vezér nevévell, s jegyezzük
meg, hogy ezzel egyidejűleg fordult elő, mint személynév. Egyébként az árpádkori ma-
gyarságnál ilyen nevek is voltak, mint a török ,',Tas", magyarul kő, török ..halmaz"
magyarul nemlétező. Ezek megfelelő magyar alakjai előfordulnak szóról szóra lefor-
dítva: Kő, Kéve, Nomuolou (utóbbi a tihanyi apátság alapító levelében egyik jobbágy
neve).8 Ebben az időben a török nyelvet a magyarság egy része is ismerhette. A
honfoglaló magyarok kétnyelvűségéről Konstantinosz Porphyrogenetosz is ír a „De ad-
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minisfacion impcrii" 39. fejezetében. Azt mondja, hogy a kabarok megtanították a
magyarokat a kazár (török) nyelvre.

Ezek után nem szorul további bizonyításra), hogy a Kéve név, mely egyébként
azonos a kétnyelvű honfoglaló magyarság törökös Tas vezér nevével, tiszta magyar
személynév és helységünk egy ilyen Kéve nevű személytől kapta a nevét.

Már most lássuk, miért nem helytálló a Kéve hunvezérre, s ezzel kapcsolatban
a hun leszármazásra való hivatkozás?

Itt igen messze, őstörténelmünk forrásaihoz, a krónikákhoz és ezek forráskritikai
canulmányozásának eredményeihez kell visszamennünk. Tekintve az egész kérdés rend-
kívül bonyolult voltát és az idevonatkozó tanulmányok igen nagy terjedelmét, itt most
csak egészen röviden, kivonatosan foglalkozunk azok áttekintésével, pusztán csak a
felvetett kérdés megvilágítása szempontjából.9

Abból kell kiindulnunk, hogy a magyarság őstörténete részben külföldi forráso-
kon, részben pedig a magyar, krónikákban megörökített szájhagyományokon alapszik.
A külföldi források közül idevonatkozóan leghitelesebbnek tekinthető Bíborbanszü-
letett Konstantinosz görög császárnak „De adminisrando imperii c. 950. év körüli
munkája.

A hazai források közül a legismertebb Anonymusnak fennmaradt „Gesta Hun-
garorum"-ja kb. az 1200. évből, valamint a majdnem egy évszázaddal későbbi Kézai
Simon mester krónikája. Ezeken kívül egészen a XV. századig későbbi keletű krónikák
egész sora maradt fenn, mint pl. a Budai, Sambucus, Bécsi Képes Krónika stb. Mind-
ezek a krónikák egy régebbi, még a XI. sz.-ban I. Endre korában készült, de elve-
szett ún. Régi Gestá-bó\ merítették a többnyire mondabeli őstörténeti adataikat. Ez a
Régi Gesta feltehetőleg még a honfoglaló magyarság szájhagyományain alapuló mon-
dáit foglalta először írásba. Ennek jelentékeny részét a XIII. században készült, de
szintén elveszett Hun-Magyar krónika, ill. az ezen alapuló fentmaradt krónikaválto-
zatok tartották fenn. őstörténetünk leglényegesebb forrásainak tehát időrendben fel-
sorolva a következőket tekinthetjük:

1. Konstantinos császár 950 körül munkáját,
2. A XI. sz-i Régi: Gestá-t,
3. Anonymust 1196 és 1203 között,
4. A Hun-Magyar Krónikát kb. 1272-ből),
5. Kézai Simon krónikáját 1285-ből és végül
6. A Magyar Krónikákat (Budai, Sambucus, Bécsi Képes Kr.)

E forrásokból ax általunk felvetett kérdést illetőleg a következőket állapithat-
juk meg:

Konstantinos igen pontos és hitelesnek tekinthető feljegyzéseiben az általa turkok-
nak nevezett magyarok eredetével kapcsolatban semmi említés nem történik a hu-
nokról.

A XI. sz-i Régi Gesta, mely a magyar őstörténet első összefoglalásának tekinthető,
a leszármazás bizonyítására megörökíti a Turul mondát, a Csodaszarvas mondáját stb,
de semmit sem említ a hunokkal való kapcsolatról. E két legrégibb forrás egyikéből

8 Mai jelentésben. ,.Nerr való", azaz „nem igazi", „nem létező". Az ártó szellemek megtévesz-
tésére szolgált, akiknek figyelmét e névvel akarták a gyermekről elvonni.

9 A legérdekesebb tanulmány idevonatkozóan Györffy György: Krónikáink és a magyar őstör-
ténet című munkája, amely rendkívül nagy meggyőző erővel mutat rá a nem abszolút forrás-
értékű krónikáink nyomán elterjedt őstörténeti ismereteink nagy részének tarthatatlanságára.

A következőkben főleg a munkából meritiük kivonatos, rövid összefoglalásunkat.
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sem tűnik ki, hogy a hun eredet hagyományát a magyarság keletről hozta volna ma-
gával, sőt pl. a Hunor-Magor monda egyenesen ellentmond az Attilától való leszár-
mazásnak. Őstörténet kutatóink megállapítása szerint a hun-magyar azonosság gondo-
lata Európában keletkezett a X. sz-ban és csupán irodalmi alkotásnak tekinthető, mely-
nek végső forrása nyugat. Nyugati hatás alatt alakult ki nyugati műveltségű krónika-
íróink merész képzeletében az egész hun-magyar származás elmélet, amely első ízben
Anonymusnál fordult elő, Attilának az Árpádház geneologiájába való besorolásával.

Anonymus, után időrendben a Hun-Magyar Krónika következik, melyről — bár ez
sem maradt fenn - ma már csaknem kétségtelenül megállapították, hogv szerzője a
IV. Béla idejében élt Ákos-mester, udvari kancellárral azonos. Ez a Hun-Magyar Kró-
nika képezte alapját Kézai és a későbbi krónikák hun-történetének. Ebben szerepel
először a hét hunvezér között Kei^-Kaducha, Wéla, Ethele, Reuva, Buda és Kádár
társaságában - Ákos mester is összeállította leszármazási táblázatát az Árpád-ház tör-
téneti jogának és dicső származásának igazolására. De hogv az abban szereplő nevek
és események mennvire nélkülözik a történelmi hűséget és hitelességet;, mintaképpen
szolgáljon az alábbi rövid ismertetés.10

Anonymus szerint az Aba nem ősei (amelv nemből ő is származtatja magát) Ed
és Edömen, Ruthéniában csatlakoztak a honfoglalásra induló magvarokho'. Viszont
Attila fiainak szétszóródásával kapcsolatban elbeszéli Csaba magyarjainak elköltözését
Görögországba. A huntörténet íróia pedig az Árpád és Attila közötti kapcsolatot
úgy oldja meg, hogy Álmos atviává Elődöt teszi, c t pedig Ügyektől származtatja. Sze-
rinte Ügyek Ed fia vnlt, akiről viszont megállapítja, hogy Edömen testvérével együtt
a Görögországból Scithvába visszaköltözött Attilafi Csabának gyermekei. így most-
már meg van a leszármaztatás vonala Attilától Árpádig. Ugyanakkor azonban Ano-
nymushoz hasonlóan Edét és Edöment is szerepelteti a honfoglalókkal együtt, tehát
Árpád együtt foglalt hont szépnagyapjával Eddel és annak testvérével Edömennel.

Ákos mesterről tudjuk, a fennmaradt egyéb oklevekből, hogy 1244-ben udvari
káplán volt, majd székesfehérvári őrkanonok, később királynői kancellár és 1272-ig
budai prépost. 1266-tól a marcitszigeti apácakolostor ügyvivőjel, s ebben a minőségé-
ben intézte a kolostor a birtokügyeit. Mint ügyvivő, számos birtokperét vezette a ko-
lostornak.
Ezekután nem sok magyarázatra szorul, hogyan került bele a Kéve név is a huntörté-
netbe, ha tudjuk, hogy Keve-aszót (Keueozoua) Uza fia Péter 1271-ben adományozta
a margitszigeti apácáknak. Ákos mester, mint az apácák ügyvivője a birtokbejáráskor
figyelmes lett ott egy útmenti kőemlékrd. melynek nem tudta magyarázatát adni. En-
nek hatása alatt írta a huntörténetben a kövekewket: „Köve kapitányt pedig amaz út
mellett, ahol a kőszobor van felállítva, szittya módra ünnepélyesen a földnek adták és
ennek a területnek egyes részeit aztás Küveaszoának hívták."

Ez a kőemlék Kajászószentpéter közelében állott 1928-ig, s ekkor átszállították
Baracska község főterére. Megállapították róla, hogy római korból ittmaradt Jupiter
oltárkő volt, három oldalán Athéné, Bacchus és Júnó képmásaival. E három képmás
indította a szerzőt arra is, hogy a cezunmauri csata leírása után azt írjál, hogy az itt
elesett Véla, Reva és Kadocsa hunvezéreket is itt temették el.

DR. GYÖRFFY LAJOS

10 Györffy György: Krónikáink és a Magyar őstörténet c. munkája idevonatkozó részének
rövid kivonata.
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