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PUSZTAI FERENC 

S ZÓ -  É S  S ZÓ L Á S M A G YA R Á ZA T OK 

Grapsa 1. A grapsa szó több helyen is elıfordul a magyar (szép)irodalomban, és 
megtalálható az ÚMTsz.-ben is (értelmezés nélkül). A régebbi elıfordulásokhoz vagy nin-
csen magyarázat, értelmezés főzve, vagy van ugyan, ám ezek között nincs egység a szó 
eredete, jelentése jelentésváltozása tekintetében. 

BALLAGI MÓR (é. n.) fölvette szótárába: „Grapsa, fn. (tréf.) elavult irat; és több efféle 
korpáju grapsákat se hagyjon megtekintetlen (Csok[onai])”. – A különféle helyeken lévı 
elıfordulások alapján megkísérelhetı a szó alakjának és jelentésének az eddigieknél jobb 
megismerése. 

a) Pázmány Péter nyelvhasználatában a grapsálás fınév található: „Farkas fel-tészi 
tárgyát, és meg-mutattya czélját akarattyának, mikor azt írja; hogy, Nem méltóztatik az Ér-
sek grapsálására felelni: hanem az jó órákat hasznosb munkára költi. Eszed vólna, ha ide-
jén ezt gondolván, az Érsek könyvében nem kaptál vólna” (Pázmány [1631]/1937: 2). Ez 
az adat felidézheti, hogy a bizonyos mértékig kidolgozatlan munkájában ezt írja BÉRES ER-

ZSÉBET (2007: 215): „A szóelvonással keletkezett szavak egy része a mai köznyelvben már 
nem él: grapsa, horty, hömp stb.”; a szerzı azonban nem ad eligazítást, hogy mibıl vonó-
dott el a grapsa, és nem adatolja a szó elıfordulását sem. 

b) A következı helyeken rendre a grapsa fınév található. 
Bessenyei Györgynek „A természet világa” címő mővében (1800 k.) ez olvasható 

(1999: 249): 

Külömbözı nyelvek, ruhák, nevezetek? 
Ha ezekről nem írsz, a szennyes okosok, 
Régiség hamvában pislogo tudósok, 
Mind tudatlanságra átkozzák nevedet, 
És reves grapsákhoz lántzollyák Lelkedet 

A grapsa szóhoz a kritikai kiadvány Jegyzetszótárában ez a magyarázat: „irat, szerzı-
dés, írás (görög eredető szó)” (i. m. 752). 

Csokonai Vitéz Mihály mőveiben is szerepel a szó; a „Dorottya, vagyis a’ dámák’ dia-
dalma a’ Fársángon” címő munkájában (Csokonai 1994: 149): 
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Hímen a’ székébıl elfordúlván balra, 
Egy potrohos könyvet feltesz az asztalra. 
Még a’ Calepinus’ tíz-nyelvő grapsája, 
Vagy a’ Casuisták’ Theológiája 
Hozzá képest tetszik finger-kalendernek 

Ez az adat megvan a CsSzK.-ban, amely adattár, s jelentést nem határoz meg. A költı 
„A’ méla Tempefıi”-ben is alkalmazza a szót: „Tanúlnak is azok ott a’ [na]gy Corpus Juris, 
Verbötzi, Huszti, ’s más nagy Grapsák, elég az, úgy tudják azt mint a’ tiz újjokat (1/936)”. Az 
imént említett kritikai kiadás ehhez a következı jegyzetet adja: „Grapsa (gör. γράρω [ƒ: γράφω 
’írok’]): ócska írás. Diáknyelvi kifejezés. Csokonai a Tavasz elıbeszédében és a Dorottyá-
ban is használja: »Még a Calepinus tíznyelvő grapsája«” (Csokonai 1978: 29, 290). 

A szó ekként szerepel az „Elıbeszéd [A’ Tavaszhoz]” szövegében: „Ama Finnyáskodó pe-
dig olvassa meg a’ Heltai, Tinódi, Valkai [...], és egyebek velıs Magyar Irásit; sıt holmi Bányász 
Csákányt, Sopronyi Veres Tikmonyat, X ut Tököt, és több efféle korpá[j]ú Grapsákat se hagyjon 
megtekinthetetlen” (Csokonai 2002: 37), a jegyzet (uo. 155): „Grapsa (gör.): ócska írás (l. még 
Tempefıi, CsSzínm. 1. 29., 290. l. és Dorottya, CsÖM. IV. 149. l.” – Az „X ut Tök” (Sámbár 
Mátyás vitairatából elhíresült szólás: ’buta, mint a tök(filkó)’, vö. TRÓCSÁNYI 1918: 89), vala-
mint a „Calepinus” szerepel Arany János „Elveszett alkotmány”-ában: „Ott Calepinus jı, a Bábel 
tornya utána; | Hátrább X ut Tök, meg a többi piszoktele firkák” (Arany 1966: 1376). Bizonyára e 
szólásra vezethetı vissza ez a Móricz Zsigmond-regényben olvasható alakulat: „Tudósokat ne-
velnek. Tudományos papnevelés. Kérem, a papnak nem baj, ha olyan szamár mint az iksz, 
csak szeretı és gyöngéd lelkő egyházatya legyen” (Móricz 1962: 258). A Móricz-
szövegrész elıször szamár, mint az iks írásmóddal jelent meg, l. Móricz 1917: 272). 

Bemutatható a szó egy 1818. év táján születhetett, Fáy András (1883: 245) tollából 
származó szöveghelyen is, ahol ’(régi) könyv’ a jelentése: „Az antiquar enyészethárítója az 
emberiség szellemvilágának. Molytól, szétporlástól, feledéstıl óvja ı meg az elhamvadt 
ember-ivadékok lélek-hagyományait úgy szólván betőkbe öntött lelkeiket. İ a tudós világ-
nak vérkeringtetı artériája. Nem ı veri-e fejünkhöz elıvonszolt grapsáiban, hogy a régiek 
többet tudtak nálunk”. 

Jókai Mór mőveiben szintén föllelhetı a grapsa szó. Egyik regényében bemutatja  
a „kollégiumi mőnyelv”-et, „amelynek megértésére hiába forgatná fel szótárát [az olvasó], 
mert nem találná abban ezeknek felét sem; a másik fele meg nem azt jelentené, mi a szótár-
ban van”, majd számos példát sorol, nemegynek mintegy etimológiáját adja. Ezek közt van, 
sajnos az eredet magyarázata nélkül: „»grapsa« az illetı felsıbbség, ha professzor” (Jókai 
1965: 1: 14). Egy másik helyen ezt írta: „a XX. század magyar államférfiainak hideg böl-
csességgel és meleg hazaszeretettel [kell] tanácskozni afölött, hogyan reformálják tanintéze-
teiket, hogyan küzdjenek meg a tanügy terén a hagyományos nyomorúságokkal, [...] a fe-
lekezeti féltékenységgel, a grapsa vaskalapossággal, a diákos pennalizmussal, a 
tudományok szamárhídjaival” (Jókai 1981: 1: 201). E részletben is megvannak a régi diák-
nyelv kifejezései: pennalizmus, szamárhíd; ezeket a kritikai kiadás magyarázatai – a 
grapsá-val ellentétben – értelmezik is. 

A Jókai kritikai kiadás jegyzetanyagán alapuló Jókai-szótárban a grapsa értelmezve 
van: „korlátolt, szőklátókörő; professzor (a diáknyelvben)” (JókaiSz.). 
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Mikszáth Kálmán egyik 1894-ben írott elbeszélésében – az 1956 óta folyó kritikai ki-
adásban nemrég jelent meg – ugyancsak fölbukkan a grapsa szó egy párbeszédben: „– Hát 
azok a könyvek a szekrény tetején? [Bek.] – Értéktelen grapsák” (Mikszáth 2007: 13). Ér-
demes elmondani, hogy egy elhunyt táborszernagy inasa válaszolja ezt, amikor szemrevé-
telezik a táborszernagy lakását. A katonatiszt, hajdan a császár barátja, Grabe gróf Kairóban 
lakott, inasa Hans. Mindezek a körülmények jelzik, hogy a nyelvhasználat szociális hite-
lességérıl nem szólhatni, pedig ez az író egyik jellemzıje. „Ezt az elbeszélést Mikszáth 
Kálmán úgyszólván kiselejtezte írásai közöl” – állapítja meg HAJDU PÉTER, a kötet sajtó alá 
rendezıje (i. m. 199). Az idézett mikszáthi elıforduláshoz tartozó tárgyi magyarázat: „A szó 
jelentését igen nehéz pontosan meghatározni”, s ezután az ÚMTsz.-bıl, majd a Jókaitól való 
adatokat idézi HAJDU PÉTER; végül is semmilyen jelentést nem ad (uo. 2007: 202). – NB. 
Más Mikszáth-mővekben – az elektronikus kiadás (Arcanum CD-ROM 2000) alapján, amely 
a kritikai kiadás túlnyomó többségét tartalmazza – a grapsa nem fordul elı. 

Az ÚMTsz.-ben ez található: „grapsa fn (Gyönk 2161): – Ez a muskátli ojan vén 
grapsa, hogy már nem is virágzik többé (uo).” A szótár szerkesztıi a gondolatjellel azt köz-
lik, hogy „Ha a tájszó jelentése a szövegkörnyezetbıl gyanítható ugyan, de egyértelmően [ƒ: 
szabatosan] nem fogalmazható meg” (ÚMTsz. 1: 19). Itt bizonnyal az ’egy tırıl [...] kisar-
jadt, rendsz[erint] virágos növény’, vagyis tı (ÉrtSz. tı 5.) értendı a grapsá-n. A ’(régi) 
könyv’, illetıleg az ’(öreg) professzor’ jelentéső szó ’régi, öreg’ jelentésjegye önállósodott 
azon a hasonlósági alapon, hogy az idıs ember sem „virágzik”... (← *vén muskátli, mint egy 
grapsa). Az adat TOLNAI V ILMOS 1890–1930 között készített tájszógyőjteményébıl való, s 
a Tolna megyei Gyönkrıl, illetıleg a falu melletti Szabatonpusztáról, s a nagyszótári 
győjtés kéziratos nyelvjárási anyaga. TOLNAI V ILMOS adata egyedülállónak látszik a nyelv-
járási győjteményekben, feltehetı, hogy egy falusi tanító szóhasználatából került a környe-
zete nyelvhasználatába, s csupán ideig-óráig élt, ám épp ezalatt jegyezte föl a győjtı, akirıl 
talán nem érdektelen tudománytörténeti adalék, hogy Tolnai (Lehr) Vilmos apja Lırinczi 
(Lehr) Zsigmond mőfordító, aki pedig Lehr Albertnak, a nagy Toldi-kommentár nyelvész 
szerzıjének bátyja, az ı testvére volt Lehr Berta, Gombocz Zoltán édesanyja. – Mindenesetre 
az ÚMTsz. eligazításával HAJDU PÉTER valóban nehezen gyaníthatja, hogy mi a szó jelentése 
a Mikszáth-novellában. 

SCHÖPFLIN ALADÁR  (1915: 696) Baksay Sándorról írott munkájából is idézhetı a szó: 
„Csaknem minden novellája egy falusi paplak és templom körül játszik le, a papi alakok 
szép kis győjteményét állította össze az ünnepre járó légátustól kezdve a vén salabakter fóli-
ánsaiba elmerülı grapsa öreg pedig, a diákok, akiknek kollégiumi életérıl még Jókai sem 
rajzolt kedvesebb, igazabb képeket, egész lelkükkel a paplak felé vannak fordulva, amelyet 
elhagytak és amelybe vissza fognak térni.” – A fentebb elsıként idézett Jókai-hely, illetıleg 
téma bizonnyal kapcsolható a SCHÖPFLIN által mondottakhoz s a grapsa szó használatának 
nyelvszociológiai vonatkozásaihoz, vagyis a deáknyelvi használathoz. 

c) Egy helyütt SIMONYI ZSIGMOND (1878: 74) a grapsál igét említi hangtörténeti pél-
daként; szójelentés nála sincsen: „Az r is lágyító hatást gyakorol néha a megelızı mással-
hangzóra (v. ö. hogy az észtben a szenvedı igenév képzıje r, l, n után -dud, nem pedig  
-tud): 1) grapsál? Mikl. Slav. elem.; segrestye [...].” SIMONYI  lapalji jegyzete – „1) [F. J.] 
Wiedemann gramm. 465.” – az észt nyelvésznek – nyilván a „Grammatik der ehstnischen 
Spache” – munkájára vonatkozik. A fıszövegben említett mőben (MIKLOSICH 1871.) vi-
szont nem található a grapsál. SIMONYI  vagy emlékezetbıl hivatkozik MIKLOSICH munkájá-
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ra, ezt erısítheti a grapsál szó után elhelyezett kérdıjel, amelyet talán a kéziratba emlékez-
tetıként írt magának, s amely azután véletlenül a szövegben maradt; vagy másutt látta, s 
M IKLOSICH jeles könyve jutott eszébe. 

A szó eredete a gör. γραπτός ’írott; festett’, a γράπτά ’írások; törvények, rendeletek’ (l. 
GYÖRKÖSY et al. 1990.) szavak használatára vezethetı vissza. A tanuló deákok a ’(régi) írás, 
irat’ értelmő szót nemcsak iratokra, régi könyvek megnevezésére, hanem (esetleg idıs) pro-
fesszorukra is alkalmazták, amint azt Jókai „kollégiumi mőnyelv”-e tanúsítja. Ezekbıl a 
használati helyekbıl azután a grapsa átkerülhetett más, öreg, elhasznált dolgok minısítésé-
re, ezt az ÚMTsz. példája mutatja (*grapsa muskátli). Nagyon valószínő, hogy ez az adat 
hapax, talán annak idején a falusi tanító nyelvhasználatából került az illetı település lakosai 
szókincsébe. A ’vén, öreg; elhasznált’ jelentés érvényes a könyvekre vonatkozó Mikszáth-
idézetben („Értéktelen grapsák”). 

A források adatai szerint bizonyára s hang van a szóban, bár az sz is lehetséges volna. 
A szó elején lévı torlódás számos latin, görög, szláv és más jövevényszónál megmaradt 
(grácia, grádics, grafika stb.). Ami a -sa végzıdést illeti, ez a régiségben különösen a sze-
mélynevekben gyakori képzıbokor (D. BARTHA 1958: 113–4), pl. 1055: urÑa (további pél-
dákkal vö. SZEGFŐ 1992: 252). Ha megkeressük a magyarban elıforduló sa végzıdéső sza-
vakat a VégSz.-ban, a következı eredetbeli csoportokat mutatják: oszmán-török: basa, 
pasa; szláv: kása; megszilárdult ragos alak: mása1, szavajárása; talán latin szó (secundiae, 
secundinae) tükörfordítása: mása2 ’méhlepény’; nemzetközi: gésa; ismeretlen eredető alap-
szó: kisa (kisa- + fa → kisafa); hangutánzó: pisa; latin: taksa (← taxa); származékszó: bok-
sa (← bok + -sa); latin: kápsa (← capsa); szláv: varsa, ismeretlen eredető alapszó busa; 
ismeretlen eredető szónak (tusakodik) nyelvújítási elvonása: tusa1 ’küzdelem’; ismeretlen 
eredető: tusa2 ’puskaagy’ (vö. ÉrtSz., TESz., ÚMTsz.). Látnivaló, mindössze egy szóban, a 
boksá-ban szerepel a kicsinyítı képzıbokor. 

A (régi) család-, személy- és helynevekben is szerepel -sa végzıdés, amely némelykor 
éppen a -sa képzıbokor: Apsa (←? Absolon ~ Ábrahám, vö. FNESz. Alsóapsa); Baksa, 
Dobsa (← dobsa), Kadisa, Maksa (← Macarius), Miksa (CsnSz.), s alaki hasonlósággal  
a Loksa (vö. TESz. laska), amely családnévbıl például félszáznyi található a jelenlegi buda-
pesti telefonkönyvben is. 

Ezek után valószínő: a γράπτά × γραπτός a deákok nyelvhasználatában összekevered-
hetett, s grapsá-vá alakult. 

d) A grapsa jelentése az ’(öreg) régi könyv, irat’ mellett az ilyen könyvvel, irattal dol-
gozóra vonódott át (metonimikusan), így alakult a ’professzor’ jelentés. S e jelentés mellett 
a ’régi’, az ’öreg’, az ’(el)avult’, az ’ócska’ jelentésjegyek alkalmanként mintegy önállósul-
tak a különbözı használati helyzetekben. A grapsálás (←* ?grapsál) nyilván ’értéktelen 
iratkészítés; firkálás’ jelentéső. 

3. A grapsa tehát – s hanggal olvasva, mint a régi hazai latinban is szokás volt – hang-
alakjával be van illesztve, illetıleg beilleszkedett a magyar szókészletbe, s láthatunk valami-
lyen virtuális tövet is a -sa képzıbokor elıtt, vagy a hasonló már a magyarban élı szavak-
hoz hasonította a minden bizonnyal latint és valamennyi görögöt tanuló hajdani deákság. 
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BÜKY LÁSZLÓ 

Dühbogár, dühfő. A növénynevek körében jól ismert az a típus, amely „kifejezi 
a növény gyógyászati hatását (köszvényfő, fekélyfő, sülyfő, sebfő, torokfő)” (V ÖRÖS ÉVA, A 
magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára. Debrecen, 2008: 20).  
A népnyelvi állatnevek körében ez az állatot funkcionálisan azonosító típus kivételes, de 
akad rá példa. A dühbogár azért is érdekes, mert vele párhuzamosan dühfő is elıfordul. 
A düh szónak van ’veszettség’ jelentése (TESz. 1: 697, pl. dühü-betegség ’veszettség’, Há-
romszék vármegye, MTsz. 1: 447). A dühüs fıleg a Székelyföldön fordul elı ’veszett’ jelen-
tésben (MTsz. 1: 447, ÚMTsz. 1: 1047–8, mindkettı dühös alatt; SÁNTHA ATTILA , Székely 
szótár. Târgu-Secuiesc, 2004: 135). A dühü egyes mai székely nyelvjárásokban már nem 
’veszettség’, hanem nagyjából ’franc, fene’ jelentésben használatos (pl. hadd a dühübe, hol 
a dühübe voltál?, SÁNTHA  i. m. 45). Ezt a jelenséget tárgyalta GALGÓCZI LÁSZLÓ (Szitok-
szóvá vált betegségneveink: MNy. 1981: 188–96). 

A tájszótárainkban található, bizonytalanul definiált székely dühü-bogár jelentése tipi-
kusan ’kırisbogár (Lytta vesicatoria)’, nyilvánvalóan azért, mert veszettség ellen találták ha-
tásosnak, ugyanakkor jelentése olykor ’nünüke (Meloë)’, ugyanebben a funkcióban hasz-
nált, közeli rokon rovarnem (MTsz. 1: 447, ÚMTsz. 1: 1047). (Amennyiben a források 
szárnyatlan bogárt említenek, inkább ’nünüke’ lehet a dühbogár jelentése.) Mindenesetre a 
szó denotátuma a hólyaghúzóbogarak vagy nünükefélék családjába tartozik. 

A kırisbogár általánosan javallott veszettség ellen (pl. PAZSICZKY JENİ, Az izeltlábu-
akra vonatkozó magyarországi babonák. Trencsénvármegyei Múzeum Egyesület Évkönyve 
1914: 37–54, idevágó adat: 40; BERDE KÁROLY, A magyar nép dermatologiája. A bır és 
betegségei népünk nyelvében, hiedelmeiben és szokásaiban. Bp., 1940: 216; FAZAKAS IST-

VÁN – SZÉKELY SZ. MAGDOLNA, Igézet ne fogja... Szendrey Zsigmond és Szendrey Ákos 
„babonaszótára” nyomán. Bp., 1990: 186; KESZEG VILMOS, A mezıségi Detrehemtelep népi 
gyógyászata. Népismereti Dolgozatok. Bukarest, 1981: 97–117, idevágó adat: 106; KOVÁCS 

ANTAL, „Járok-kelek gyöngyharmaton...” Növény- és állatnevek a Felsı-Szigetköz táj-
nyelvében. Mosonmagyaróvár, 1987: 55; MAKAY BÉLA – K ISS JÓZSEF, Népi gyógyítások 
Szatmárban. Bp., 1988: 68; HOPPÁL MIHÁLY , Népi gyógyítás. In: Magyar néprajz 7. Folklór 3. 
Népszokás, néphit, népi vallásosság. Bp., 1990: 693–724, idevágó adat: 720; KÓTYUK 

ERZSÉBET, A népi gyógyítás hagyományai egy kárpátaljai magyar faluban. Bp., 2000: 94). 
A kırisbogár régtıl fogva szerte Európában szerelemkeltı szerek alapanyagaként is ismert, 
s egy idıben hólyaghúzó tapaszok készítésére is felhasználták. A kırisbogár elnevezés 
egyébként – alakváltozatokkal – az egész magyar nyelvterületen általános (pl. ÚMTsz. 3: 551). 


