
I. MIt rejt a tarIsznyád?

1. az érzelmek iskolája
A nevek világában

– Beszéljünk elsőként a családne-
vedről, amelyet ma talán egyedül 
viselsz Magyarországon. Történe-
tileg sem volt gyakori, hiszen Káz-
mér Miklós Régi magyar család-
nevek szótárában mindössze 
három adatot találunk rá: 1550-
ből való a Grechy Ersebeth, ezt 
követi 1720-ból két Nógrád megyei 
előfordulás: Michael Grécsy és 
Joannes Grécsy. Kázmér megálla-
pítja, hogy lakó- vagy származási 
hely motiválhatta a névadást, te-
hát Grécs helynév lehet az alapja 
az -i melléknévképzővel ellátott 
névalaknak. A családi hagyo-
mány alátámasztja vagy megkér-
dőjelezi a névfejtő igazát?

– Érdekes módon szüleimnek egyaránt ritka, legalábbis nálunk rit-
ka nevük van. Édesanyám lánykori neve Fialovszky Gizella. Veze-
tékneve lengyel eredetű, ugyanis a család – vagy annak legalább 
egy része – több mint egy évszázada érkezett Magyarországra Ga-
líciából, amely ma már csak egy közép-európai történelmi régió, s 
Lengyelország és Ukrajna területén oszlik meg. A név a családban 
mind a mai napig két alakban is él: Fialovszky, valamint a „lengye-
lebb” Fialowski írásformában. Édesanyám csakúgy, mint apja, dr. 
Fialovszky Béla, aki orvos volt, ezt a nevet használta, s így tett két 

Grétsy László szüleivel  
és nővérével

Gretsy_90.indd   18 2022. 01. 26.   11:30:16



19I. Mit rejt a tarisznyád?

bátyja is, a harmadik azonban a 
családban szintén élő Fialowski 
névváltozatot választotta, s dr. Fi-
alowski Lajos néven vált a geodé-
zia jeles művelőjévé, a műszaki 
tudományok doktorává. Lánya, 
Aliz, nekem unokatestvérem, aki-
vel évtizedek óta jól ismerjük egy-
mást, s rendszeresen tartjuk a 
kapcsolatot. Nos, ő apjától meg-
őrizte a Fialowski nevet, s ő is tu-
dós lett, a matematika akadémiai 
doktora.

Egyébként még legalább egy 
olyan tudósunk van, aki lengyele-
sen írta a nevét. Ő a családunkkal 
csupán távoli rokonságban levő 
Fia lowski Lajos (1846–1909), aki 
botanikus és nyelvész volt egy-
szerre. Mint a Magyar Életrajzi Lexikon I. kötetében olvashatjuk 
róla: „Sokoldalú tudományos működésének fő iránya a természet-
rajzi és különösen a botanikai szaknyelv megtisztítása, de jelentős 
érdemei vannak a botanika történetének kutatása, a magyar 
gyorsírás terjesztése és rendszerének tökéletesítése terén is.”

– Látom, még a családon belül is mindig udvarias vagy. Íme, most 
is édesanyád lánykori nevével kezdted a választ. Nos, a Te különle-
ges, ritka családneveddel mi a helyzet?

– Sajnos erről nem tudok biztosat mondani. Bizony, nem tudok, 
annak ellenére sem, hogy nyelvész kollégáim közül többen is pró-
báltak rá válaszolni már évtizedekkel ezelőtt. Volt, aki a görög nép-
névvel, valamint az Anonymus-féle portus gréci formával hozta 
kapcsolatba, de a névkutató Mikesy Sándor a ’szabó’ jelentésű szlo-
vák krajcír szóval is megmagyarázni vélte. Ezt a magyarázati le-
hetőséget elfogadhatónak érzem, de eléggé bizonyítottnak nem.

Családnevünkre az első adat, amelyet ismerek, dédapámnak 
Kritsi József neve, az egy generációval későbbieké Grétschi és Gré-
tsi, apámé pedig, amelyet én is viselek, Grétsy. A k > g zöngésülés, 

G. L. édesanyja,  
Fialovszky Gizella
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valamint a fordítottja is egészen természetes változás. A nyelvújí-
tási, egyébként német mintára készült távcső korábbi változata 
kukker vagy gukker változatban egyaránt előfordul ma is, a kréta-
porból készült kötőanyagot jelentő német kitt pedig a szaknyelvben 
többnyire meg is maradt így, ám a köznyelvben inkább a gitt válto-
zata terjedt el. A Kritsi és a Grétsy közti változásnak minden eleme 
könnyen magyarázható, s magának a változásnak a ténye is, mivel 
a 19. század második feléig a neveket az illetékesek, általában az 
anyakönyvet vezető lelkészek nemegyszer csupán bemondás alap-
ján jegyezték be a fóliánsokba. Az általad idézett hatalmas család-
névszótár szerzője, Kázmér Miklós valóban -i melléknévképzős 
helynévnek tekinti a Grétsy nevet, ám ezt bizonyító helynévi ada-
tunk csak igen kevés van, s a családnevek közt csak Kricsfalusi, 
Kricsfalvi formában található meg, önmagában nem. Maradjunk 
annyiban, hogy a nevemet kétféleképp is meg lehet magyarázni, de 
ebből csak az egyik a valóságos, a másik a nyelvész névfejtő fantá-
ziájának szüleménye. 1. A szlovák Krejcsir ’szabó’ szóból fejlődött 
alak. Krejcsi nevet nem találtam telefonkönyveinkben, de Kreicza-
rek, illetve Krejcsirik alakot igen. 2. Mind a régi Grécsi, mind a 
Kricsfalusi, Kricsfalvi adatok arra mutatnak, hogy volt egy Grécs 
– Krics helynév, s a nevem annak emlékét őrzi.

A dédapa keresztlevele
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– A László keresztnév annál gyakoribb a magyar utónévadásban. 
Felmenőid között viselte valaki? A kissé elcsépelt „nomen est omen” 
igazságán gondolkoztál-e már?

– Hogy a László utó-, illetve keresztnevem mennyire hat ki rám, 
vagy mennyire jellemez engem, arra nemigen tudok válaszolni. 
Pontosabban úgy érzem, a nevem független attól, ami vagy amilyen 
lettem, de Szent Lászlót gyerekkoromtól nagyon tiszteltem, és ne-
vemnek megfelelően védőszentemnek tartom. Szent László hermá-
jának másolata ma is ott díszeleg a szobám falán.

Azt biztosan tudom, hogy a névadás ötlete édesanyámtól szár-
mazik, ugyanis három fiútestvére közül a legkisebbet, Lászlót sze-
rette legjobban. (Ez sem véletlen, mert a lánytestvérek közül is 
édesanyám, vagyis Gizella volt a legfiatalabb. A kicsiknek az ösz-
szetartozását érzem ki ebből.) De azért sem tudnék igazán vála-
szolni, mert nekem nem egy vagy két, hanem négy keresztnevem 

A név írása már közeledik a mai felé
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van ebben a sorrendben: László, Alajos, György, István. A második 
azért került a sorba, mert édesapám Alajos volt, s úgy tartották 
illőnek, hogy a fiúgyerek az apa nevét viselje. Ám a két nagy család 
– anyámék hatan, apámék nyolcan voltak testvérek – azt a tanácsot 
adta, hogy mindkét nevet kapjam meg, de olyan sorrendben, hogy 
a László kerüljön előre, s így ő lehessen a védőszentem. Így is tör-
tént. A György a bérmáláskor kapott nevem, számos igazolványom-
ban az első három ott szerepel: László, Alajos, György. Az István 
keletkezésének okáról nem tudok, de egy sejtésem azért van. Az 
1940-es évek elején édesapám egyszer azzal jött haza, hogy én is, 
és Marika nővérem is 10-10 afrikai újszülöttnek keresztszülei le-
szünk. Emlékszem, hogy valamilyen összeggel, noha nem voltunk 
jómódúak, azonnal támogattuk is őket. Hogy ez feltétel volt-e, azt 
akkor nem kérdeztem, s így nem tudom. Az a gyanúm, hogy az 

Bizonyítvány három keresztnévvel
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