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1. Ez a szükségképpen vázlatos és szükre szabott hozzászólás mindenekelőtt
. két kiváló tudósunknak, Pais Dezsőnek és 1945 őszén háborús sérüléseiben oly
korán elhunyt öccsének, feledhetetlen barátomnak, Pais Lászlónak az emlékét
kívánja idézni. Az előbbiét a felül írt cím révén, hiszen amit mondandó le-
szek, az PAIS DEZSÖnek 1953-ban közzétett, Nyék törzsnevünk és ami körülöt-
te 1e het e t t című nevezetes, példamutató értekezéséhez kapcsolódik. Az utób-
biét pedig azért, mert PAIS LASZLOnak gazdag levéltári kutatásokra támasz-
kodó egyetemi doktori értekezése, mely A Zala vízgyűjtőinek régi vízrajza
címmel jelent meg, 1942-ben, mindmáig sajnálatosan kevés figyelmet keltett,
bár KAzM:F:R MIKLOS annak idején már érdeme szerint méltatta egy rövid
szemléjében (MNy. XLV, 297).
A Séd mint folyónév a Dunántúl szárnos helyén előkerül, de a keleti or-

szágrészeken és Erdélyben is fölbukkan. így hívják a Herend közelében ere-
dő, Veszprém et átszelő és Ösinél a Sárrétbe torkolló patakot, valamint azt a kis
csermelyt, amely a Veszprém megyei Somló tüzes borairól ismert, nyugati lej-
tőjén fakad. De Pápa mellett, a megye északi részén, továbbá a Balaton mel-
lett is van ilyen nevű folyócska, s a Szekszárdot keresztülszelő pataknak is ez a
neve. Babitsék ősi családi háza is ennek partján épült. A költő kétszer is meg-
emlékezik e kis patakról. A régi kert című költeményének végén említi, házu-
kat és környékét énekelve: "Szemközt nagy bálvány fak apu néz ki az ut-
cára, zöld rácsos, szép. / S künn a ház előtt évrül-évre eszi az utcát az akácos
Séd." Majd később, Télutó a Sédpataknál című költeményének elején hozza
szóba: "Muzsikál a napsugár ma s ragyogva tükröz a Séd: / olyan simán gyű-
ri lejjebb vizei halk hűsét, / mint titkos mángorlóból gördül ne selyem lepedő."
De Tolna megye másik nagy költő fia, Illyés Gyula is emléket állít e folyó cs-
kának Malom a Séden című drámájában.
Baranya megyében és Háromszékben is van ilyen nevü folyócska. SZABO

T. ATTILA mutatta ki, hogy Szilágy megyében és Kolozs megyében is akad-
nak ilyen nevű patakok (MNy. XXXII, 47). Vas megyében a Sé helynév őrzi
egy ilyen nevű patak emlékét. A Monostorapáti határában elterülő Sévölgy

helynév eredetibb alakja ugyanis minden bizonnyal Sédvölgy volt (vö. KISS
LAJOS, Földrajzi nevek etimológiai szótára 566). De a Győr-Sopron megyében
fekvő Hidegség neve is Hidegsíd volt eredetileg, ami arra utal, hogy ezen a
tájon is közkeletű volt az emIített patak neve. A Komárom megyei Süttő ere-
detibb neve is Sédtű volt, ami e patak nevének és a 'torkolat' jelentésű tő fő-
névnek az összetétele. Ez a település azon a helyen épült, ahol a Bikol a Duná-
ba ömlik. (Mindezekre vö. KISS LAJOS i.m. 276, 588.)
E folyó név tehát mind a nyugati, mind a keleti országrészeken régóta .s

mindmáig közkeletű. De eredetéről mostanáig semmit sem tudtunk. A TESz.
az eddigi megfejtési kísérleteket méltán utasítja el. Véleményem szerint azon-
ban mégis nyomára bukkanhatunk erejtélyes folyónév eredetének. Minden
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jel arra mutat ugyanis, hogy a Séii olyasféle jelentésű magyar folyónév volt
eredetileg, mint a szláv eredetű Torna pataknév. Ismeretes, hogy így hívják azt
a mindmáigsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsűrű bozóttal, főleg kökénybokrokkal benőtt bővizű folyócskát,
amely a Bakonyalján ered, Somlóvásárhely mellett, a Somló tövében folyik el,
majd a Marcalba ömlik. Altalános vélemény szerint ez a folyónév egy 'szláv
*T~rnava víznév átvétele. Ennek töve pedig a szláv *tt> rn?; 'tüske, tövis, kö-
kény'. Kézenfekvő az a magyarázat, hogy az így hívott folyóknak a partját a
névadás idején tűskés cserjék, kökénybokrok lephették el. (Minderre vö. KISS
LAJOS' i.m. 652, Torna al.) Megemlíthetjük még, hogy a mai Nyugat-Szlovákiá-
ban fekvő Nagyszombat szlovák neve is Trnava, ez a név pedig a városon ke-
resztülfolyó Trnava patak ra utal (vö. KISS LAJOS i.m. 452).
Mármost figyelmet érdemel, hogy a régi térképeken a Nagyszombatot át-

szelő emlí tett pataknak magyar neveként Kökényes szerepel. Bármerre járjunk
is Dunántúl, a Séd névvel jelölt patakok mentén mindenütt találunk sűrű kö-
kénybokrokból alakult bozótok at. Ezt figyelembe véve fejthetjük meg vélemé-
nyem szerint a Séd folyónév mindmáig homályba burkolt eredetét.

Úgy látszik, hogy e folyócska neve eredetileg Sild, illetőleg Söld, Süld volt.
A Veszprém völgyi apácák görög nyelvű alapítólevelének latin renovácíójábaa
bukkanhatunk először a Sild névre, amellyel egy szigetet és egy kikötőt je-
löltek meg. A Somogy megyei régi Sö(l.)d helység neve is 1229-ben Seud, 1536-

ban pedig Sewld. Aligha lehet 'kétséges, hogy az emlí tett nevekben a Séd fo-
lyónév régebbi alakja rejlik. Ezekből azponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl a magyar nyelvtörténetből jól is-
mert hangfejlődés alapján tűnt el.

2. Egy lépéssei tovább haladva arra gondolhatunk, hogy az így elénk táruló
"égi Sild, Söld, Süld nevek a szö igének föltehető s kezdetű ősi nyelvjárási
változatából keletkeztek, -l+ -d flépzővel. Ne feledjük, hogy ugyanebből az
alakváltozatból formálódott ki sövény szavunk is. Az utóbbi pedig folyónév-
ként is előkerül. A mai Győr-Sopron mezv ei Gvőrsövénvház középkori SÖ-
t:ényszád nevének előtagjában ugyanis. mint közismert, a S(e)vény folyónév
rejlik (vö. KISS LAJOS í.m. 255).

Mivel pedig sövény szavunk nem más. mint a szövevény s-ező alakválto-
zata, mi sem természetesebb, mint ha föltesszük, hogya fentebb emlitett régi
Sild, Söld. Süld földrajzi nevek nek is voltak hasonló alakpárjaik. Szerintem
zőld szavunk eredetibb szöld alakjai őrizték meg ezeket. E színnevünk erede-
le is mindmáig bizonytalan. Az eddigi magyarázatokat il TESz. joggal fogad-
ta kétkedéssel. Ha viszont figyelembe vesszük a Vác alatt fekvő Szödliget ne-
vének előtagját, s azt nem a régi sző 'fehéres, szőke' melléknévvel egyeztetjük,
hanem zöld színnevünknek régebbi szöld alakváltozatával hozzuk kapcsolatba,
akkor nyomban megértjük, hogy milyen alapon nevezhették így e helységet:
az a liget, amely itt elterült, nyilván kökénybokrokból s más hasonló tüskés
cserjék szövevényéből alakulhatott.

S ha helyes ez a föltevésünk, akkor arra is feleletet tudunk adni, hogy milye-
nek lehettek azok a zöldvárak, amelyekre a régi Zeuldwar helynév (1353), va-
lamint a Castri Zeldwar vocati (1454) névvel illetett táborok megnevezése utal-
hatott. (Ezekre vö. MNy. X, 429.) De a Syld (1414), Zyld, Sewld (1415), Szeld

(1585) helynevek adatai is így válnak számunkra érthetővé. (Mindezekre vö.
MNy. XIII, 3.) Aligha lehet kétséges, hogy azok a zöldvárak, amelyeket egye-
bek között Melius is emleget a XVI. században (vö. HORVATH JANOS: MNy.
XLV, 10, valamint MIKE SY SANDOR : uo. 94), eredetileg olyan megerősített
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helyek voltak, amelyeket tüskés bozótból kialakított, sövényszerű gyepűk véd-
tek. Ezt a magyarázatot támogatja az is, hogya Balaton mellett sét-fű a neve
a kis patakocskák mellett korán és buján növő zöldségnek is, amellyel egyebek
között a kis libákat is etették (vö. MTSz. sét-fű al.). Becses adalék erre vonat-
kozólag PAPP LASZLOnak alábbi 1943-as följegyzése Erolaszi belterületéről :
,.Sitó~dál: ••Mér valamikör sit térmed benne. Még az ény gyérmekkoromba
nádat vaktag benne«." Ezzel kapcsolatban Papp László helyesen állapítja még,
hogy itt a sít jelentése 'nád' vagy esetleg más réti vízi növény. Abban azon-
ban téved, hogy e nevet kapcsolatba lehetne hozni a szittyó szláv megfelelő-
jének alapszavával (vö. MNy. L, 169-70).
Abban viszont teljesen egyetértek vele, hogy a séd szónak a régi Nyirsid

földrajzi névben is elénk tűnő alakváltozata "valamely sircI(t) alakból érthető
meg legjobban" (i.h.). Ez azért bizonyul a fentiek szerint is helyesnek, mivel
- mint közismert - szö igénk egy finnugor "seks , "'S0/33 alapalakból vezet-
hető le (vö. TESz., MSzFgrE.). Csak annyit 'kell még megjegyeznünk, hogy e
folyónevünk alakulásában eredetileg egyponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-1 képző is szerepet játszott.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, .

3. A sző igének kellett lennie ezen kívül még egy -1, képzővel alakult szár-
mazékának is. így jöhetett létre a székely népnévnek kimutatható szék alap-
szava. Erre az utal, hogyaSzepes megyei Székelyfalva neve korábban Zeek

(1300, 1460), továbbá Zyk (1428) s csak később Zekelfalva (1460) és Zekelfalwa

(1463), de ugyanekkor még Zeekfalva is. Szerintem ezekben a szék előtag a
sző igének ugyanolyan származéka, mint a Nuék. törzsnév az ugor eredetű
*niik3-, "'nek3- 'köt, összefon' jelentésű igenévnek. NÉMETH GYULA, PAIS
DEZSÖ, valamint Rf:DEI KAROLY erre vonatkozó kutatásainak eredményeit
elfogadva a TESz. bizonyára helyesen állapítja meg, hogy az említett törzsnev
azzal lehetett kapcsolatban, hogyamagyarságnak így nevezett csoportja "kerí-
tések, sövények alkalmazásával védelmezte határait" (vö. TESz. Ill, 1039).
Ennek megfelelőleg a székelység is eredetileg azt a részét alkotta a Duna-

tájon megtelepült magyarságnak, amely tüskés bozótokból, sövényekből kiala-
kított gyepűkkel védte az ország Iegnyugatibb, valamint Erdélyben, legkele-
tibb részeit. A székelység tehát színmagyar eredetű, mint neve is mutatja, s
mint hagyományai is világosan tanúsítják. Téves tehát az a főleg HOMAN
BALINTtóI hangoztatott nézet. hogyaszékelység idegen, valószínűleg török
eredetű. Helyes viszont BENKÖ LORAND megállapítása is, amely szerint a
székelyeket. akik teljes mértékben magyar nyelvűek volta'k, .,a magyar köz-
pon ti hat a lom szervezte meg, s oda telepítette őket, ahol legnagyobb szük-
ség volt rájuk mint határőrökre" (Új Tükör 1980. 7. sz. 22-3). Minderről
részletesebben is szólok másutt (vö. BALAZS JANOS, Magyar deákság, Anya-
nyelvünk és az európai nyelvi modell 245, 274).
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