
 
 

 

 
 
 
 

A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. 

 
 
 

 
 

A dokumentum használatával elfogadom az 
Europeana felhasználói szabályzatát. 

 
 

http://www.europeana.eu/portal/rights/rr-f.html


Készült a Magyarországi Görög Önkormányzat közreműködésévei 
Az összeállítást készítette: Caruha Yangelió 
Lektorálta: Nagym) Szabó Antigtíné 

Cantha Vangelió 

GÖRÖGÖK 

Budapest 

1998 



TARTALOM 

A szerkesztő előszava ••••••••H••,I• 3 
Görög-magyarkapcsolatok a középkorban- .. D.,.. Hon-foglalás és az _,~rpád-házi korszak "' 
Görög-magyar kapcsolatok a 14-16. századba.11 5 
A.z első gö-rög diaszpóra története - .A. kereskedők megjelenése Magyarországon 5 

v·églege; !etclepedés ~·······················································································--···--············~--·- .. ·······~ 6 
Görög iskolák ................................................................................................................................... i 7 
lJ." diaszpóra kulturális élete 8 
Hires görög csaiádok .......... ., ....... ,.,,., .... ., ... ,, .... .,.,, ... .,,.,.,,., . .,.,, .... ., .. ,., .,., ....... .,., .... .,,,.,.,.,.,.,,.,,,., . .,.,. 9 
i\. görög szabadságharc és a filhellén mozgalom ........................................................................... 1lO 
."~ .. z asszimiláció első jclei .................................................... +.............. .. ............... ill 
A .. Hariszisz-a!apitvá..11yok és az újgörög filológiai tanulmányok .................................................. ;12 
-~görög-egyházközségek sorsa ~-·--··-·· .............................................................................................. :13 

~ 2fE~~~S~~:::,~~::;:~:~Iz;: '"'""'á' ll~ 
A családegyesí tése',.;: .,, ,..,.,, .,. ... .,,, . .,,,,. . .,,,. ....... .,, ... ., ..... ,. . ., .. , . .,, . .,, .. ,.,,,,,.,.,,,,. . .,,,,. ., .. ,,..,,. .. ., ... .,,, .. .,,.. i 9 
J\. görögség szenrezetei ................................ : .. + •• ; ............................................................................. ;19 
A. második cliaszpóraközművelődési és kulturális tevékenysége-Sajtó és köny-v· ......................... 'i20 
_,'\ magyarországi görögök a görög kultúra terjesztésében ............................................................... ~21 
Identitástudat-fejlesztés- H~gyo!Jlányápolás- .A~ néphagyomá11.!'ok ápolói .................................... 22 

~:~~~ö:~~ ~;:~~~;~i~~öi·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ;! 
Bibliográfia . .,, .... .,,.,,.,,,, ... ,., .... ., ............................. ., ... , ., .... ,,. ...... ,..,,.,.., .. ,,,,. ... ,., .. ,,.,.,. .. ,,..,.,,. .... , .... ,26 

Elliiek a dolgozatnak a főszereplőiről tudjuk, hog:v évtizedek óta élnek~ egy a száinukta 1C1épített 
faluban, Beloiannisz talvá_7J.. Az azonban bizonyára nem köztudott, hogy éltd.<. itt rrillr görögök~_ több 
mint egy évezrede is. Ennek a füzetnek tetadata ismeretein..k gazdagítása, a köztü1hlc, a velü.P'"'1( együtt 
-élő görög hon:fitársaink t-5rténetéről~ néprajzáról~ mesevilágáróL -Céíunk, hogy félretéve m'iTiéleiliaJta 
előítéletet~ keressatc meg egymásba:.! a hit-eleset~ lüszen rrrinden ember, nép, népcsopor~ akiket trieg
külöriböztet származása~ neveitetése, ~vallása magábfu! hordozza a kö_zös emberit. P'í. Ká_rpát
medencében élők egyik csoportját, a 93 ezer négyzetkilométeren lakókat úgy magyarok. /1. 
hazát, a nerraetet. És hazán._lc tagjai mindazvk, akik nyel-.-ür1ket beszélik~ országunkat gazdagítja.<~ e 

. fuld szüietett vagy választott gyem1ekei. Péld2cl a magyarországi görögök. E doigozatb&"'l róluk, 
maglli'lkról beszélünk. 

I. 
GÖRÖG-MAGYAR K'\PCSOLATOK A KÖZÉPKORRg,.N 

A HONFOGLALÁS ÉS AZ ÁRPÁD-HÁZI KORSZAK 

.. A magyar-gör-ög kapcsciatok története messzire nyírlik '"issza, azokba az időkbe~ amikor a n1agyar 
törzsek még nem telepedtek le a Kárpát-nr,."dencében. rvfagyar vezérek~ fejedelmek~ hercegek keresz
telkedtek meg Konstantinápolyban. -""\z óbizát""lci feljegyzés a magyarokról Arethasz érsektől 'Való, 
aki 902-=ben Bölcs Leó csá-szár jeien-létében ta.rtvtt asv"aE beszédét -ezzel amondattal fejezi be: ".,4.. 
türkök, ez a nép;lneiyet míg fel nem hasznáitu nk, nem is ismertünk, kezeskednek szavaimról" 
L Bölcs Leó (886-912) ,~Taktika" -című muvlcájábful. pedig részletesen leírja a }vfauriA:iosz-féle türk 
harcmodort. (A 10-ll. századi bizánci torrásokba.'l türköknek is nevezik a ma~Namkat.) Bölcs Leó 
fi~ Bíborbanszületett 1\.onstantin "De administra..1.do imperio" (=A bírodalom kormányzása) cfmű 
mun:kájá'o<U1 többször is foglaLk:ozik a türkökkeL A türkök népének eredetéről, es származásáról 
szóló fe;iezetben többek közt ezeket írja a honfoglalásróL "Ez előtt az Arpád előtt a ffirköir..nek 
más fejedelm ük sohasem volt, s ettől fogva mindmáig ennek a nemzetségéből lesz Turkia feje
delme. Néhány év múlva a besenyők rátörtek a türkökre, és fejedelmükkei, együtt 
elűzték őket. A ffirkök tehát megfutamodván, földet kerestek, ahol megte!epedhetnének, s 
odaérkezvén elűzték Nagy Moravia lakóit, s megszállták azok földjét, amelyen a türkök most 
ismindmáig laknak." 

Bfuorbartszületett Konst&.'"ltin egyeduralkodása elején (944 körül) a bizánci birodalom és a ma
gyarok között !etrejött ötévi bé'Keszerzör'-cés megpecsételéseként magyar előkelők érkeztek Konstan
tinápolyba, s ott keresztény patrici-usokká lettek. Ioannész Szkülitzész krór<ikaíró szerint ·ez történt: 

"A türkök mindaddig nem hagytak fel azzal, hogy betörjenek a római birodalomba és 
pusztítsák, amíg nem érkezett Konsztantinosz városába vezérük Boloszudész azt 
színlclve, hogy keresztény hitre tér. Megkeresztehé:k, a medencéből Konsztant.inosz császár 
emelte ki, kitűntették a patríciusi címmel és sok kincs ura lett, aztán hazatért. Nem sokkal 
később Gűlasz (Gyula) is fól'ri.eresi a császárvárost, maga is egy türk vezér, s megkeresztelke
dik. Ö is ugyanezekben a megtiszteltetésekben és ajándékokhan részesült. Magával vitt haza 
egy Hierotheosz nevű, jámborságáról ismert szerzetest, akit Theophilaktosz Turkia püspökévé 
szentelt. Ez aztán ott sok embert térített a barbár tévelygésből a kereszténységre ... " 

Cáfolhatatlar1 történelmi tény tehát~ hogy Hierotheosz görög szerzetes ~...-olt a magyarok első ke
resztény püspöke. Tevékenységét eredményesen főként a délkeleti területeken fejtette ki. Bár 
FJerotheosz a nagv eg:vházszakadás (1054) előtt lett a magyarok püspöke, érdemes megjegyezni, 
hogy az első kolostorok az egyházszakadás utát.'1. is görög barátokkal népesültek be ... /}.;. Sze nt Gellért
legenda szerint Ajtony vezér ,,.l\Iaros városában monostort ép~tert Keresztelő Szent János tiszte
letére. Apátot helyezvén abba, görög barátokka!, az ő törvényük ésszertartásuk szerint" P,n-



nak: bizonyítéka~ hogy az A.rpád-ház ·uralkodása idején nem csak délkeleten, hanem az egész 
ba:.'1 létesültek görög kolostorok-monostorok, az a Szent !srváruól való görög nyelvű a 
veszprémvölgyi alapított görög monostorról, &ilely Kálmán másolatáb&J. (ll 09-es keltezés
sel) maradt rfuik: 

"Az Atyának, a Fiúnak és a Szentiékknek nevében. Én, István, keresztény s ~gfsz 
Hungria királya, miután Iétesitettem, feiánítottam és ber.endeztem a szentséges Istena~ya 
veszprémi, érseki monostor:it, s összegyűjtöttem benne apácák seregét a magam, nőmi és 
gyermekeim, valamint egész Pannonia lelki üdvéért, így rendelkezem. Ajándékoz.rk ennef. a 
mo11ostomak 9 falut Ióldestü! együtt..." 1 

~Az oklevél az ad-ományozott birtokok felsorolásával folytatódik. 
_.4..nilak ellenére~ hogy Szent istvá11tól kezdve Róma :felé orientál&iott a magyar álJa.--n, az of;to

doxia elterjedéséről a középkor folyamán közvetett, de megbizható adatokkal rendelkezünk. H5ren 
bizonyíték Ill Ince pápa lev'ele, amilyet I Imre magyar kirá~vhoz intézett 1204-ben. Ebben a !e\~él
ben szemrehá..nyást tesz, amiért az országba..11 ·csak egy latin kolostor V3J.1 számos görög kolostorraJ 
szemben. Ilyen, okiratokból isjsmert 13. és 14. századi kolostorok volta..k példának okáért a Szent 
Pa.11teleimón Dunapentelén \_a- mai Dunaújvárosba.'l), és Szent Demeter kolestora 
Szávaszentdenzeteren. i 

Köztudott, hogy a magvar Szent Korona két részből áll: az alsó részt (corona Graeca) ~7I 
Dukasz Mihály bizánci császár küldte ajándékul 1075 körül a magyar udvarnak Ennek előtte pejiig 

Monon:akho~z Konsztantinosz (l 042-1055) adomlli'lyozott egy rekeszzománcos aranykoronát a. ~a-. 
gyar uavarnak. 

A. görög és a magyar előkelőket számos házassági kötelék is egymáshoz fűzte. Eme-ljük ki m st 
a legfontosabbakat: Szent László király II loannész Komnénosz császárhoz adta feleségül leán_ át~ 
Pir;;skár, aki Konstantinápolyban az 1rini ( ókorias-kiejtés szerint: Eiréné) nevet kapta. Az Ort~ox 
Egvházban a mai napig szent..l(ént tisztelik. Iriniröl (Eirénéról) sok magasztos hangvételű történelmi 
és ~irodalmi mű írÓdott, mi most egy egyszerű szöveget választottunk, mégpedig loannfsz 
Kinnamosz történetíró Enitomé című munkájából: 

"A :rómaiak és a Duna fölötti vidéken lakó hunok között háború tört ki a következők mi
att. Lászlónak, Pa11nónia királyának két fiúgyermeke volt, Álmos és István. Mintán apjuk 
meghalt, István, az idősebb ragadta magához az uralmat. A másik foldönfutóként a csás~ár 
elé járuit. Az a szokás ugyanis a hunoknál, ha meghal az uralkooójuk, s fiúgyermekek ma
radnak utána, a testvérek egyetértenek, s kölcsönös jóindulattal vannak egymás iránt egés*n 
addig, amíg fiúgyermek nem szü!etik annak, amelyi'n: a trónt örökölte, fia sziiletése ntá!l azqn
ban semmiképpen sem tűri, hogy öccsei az országban maradjanak, csak ha megvakitottlik 
őket. Emiatt jött Álmos a császárhoz. Ö szivesen látta s szeretette! fogadta. loannész császár
nak ugyanis éppen Eiréné, László leánya volt a felesége, igen aiázatos s az erény magas fokára 
jutott asszony. Nem hagyott gyermekeire, s nem tékozolt fölösleges ékszerekre s fényűzé~re 
semmit abból, amit férjétől, a császár.tól vagy az állami jövedelmekből kapott. Egész élete a

1

'b
ban telt el, hogy jót tett azokkal, akik valami szükségiikben hozzá fo:rdul~ak. Monostort is 
alapított Bizáncban a Mindenható tiszteletére, ez szépsége és nagysága miatt a iegjelesebb~k 
közé tartozik. Hyen volt a császárné." (Kapitánffy Istváti fordítása) 1 

V. István leác'l.yát, Annát II Andronikosz Paleologosz császár vette feléségüL Istvlli'l a.•l)-'a, 
Margit-Mária, (IV. Béla felesége) viszont, 1 Theodorosz Laszfr.nrisz bizáilCÍ császár leánya volt. 
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A.z __ >\rpád-ház kihalása utáil, az ortodoxok (s tOként a görögök) egyTe nehezebbé \·áft. ?vfa
gyarországon. Szakadároknak nevezték őket. lv-a:;z:y Lajos király 1366-bat"l kiűzer-te Krassó és Keve 
meg-jéből az ortodoxokat. Tilos ·\.·oh a házasságkötés ortodoxok és római katolikusok közőtt. Nera 
szerezhettek rremességet~. ha csak nern tértek át a rórr.tai katoiikus hitre. S ne relejtsük, abi-
zlli""lci hirodalom sem volt már a régi, egyTe közelebb került a teljes összeomláshoz. ~.;_ török -y·eszély 
egy-re fenyegetőbbé vált a Balká!1-félsziget szát-nára. V loannész bizánci császár 1366-bari szerr1é
lyesenjárt Budán, hogy I Lajos segítségét kérje. uralkodása első éveiben~ és külőnösen a 
15. század derekán, a magyar --Hunyadi vezetése alatt- nagy erőfeszítéseket tett a 

Jlliios bátorságáról sokat írilik a görögök:. egy isnie
retlen szerző .például népies költeményben emlékezik meg a várnai csatáról (1444)~ s ebbei: 
"Jangosz 1Choniatészt'~ (Iiunvadit) a biblici Sámsonhoz, Nagy Sándorhoz és Nagy Konstantiru~oz 
hasonlítja .. /~:. történetíró Laonikosz Khalkokondülész pedig többek közt ezeket írja Hunyadi l'vlátyás-
ról "P ... podeixisz hisztoríon~' című munkájában.: 

" ... Nem sokkai később sikeriiit megszöknie, s megszerezte a királyi méitóságot, apja hívei-
nek segítségével ki:ráliyá választották Kincseivel, amelyet igen nagy számban szerzett, úgy 
látszik, oly nagy .J>'éreget tartott, amil.yen Pannoniában még nem volt, s igy jutott a pannon ki
rályságra. Ilokes (Újlaki) azonban, aki Hunyadillak is ellensége volt, amikor annak fia király 
lett, azzal is szembeszegült, és nem akart engedelmeskedni neki. Végül kibékült vele, s:zerző
dést kötöttek, és alávetette magát. Így ment át a batalom Pannoniában Khoniatészfiára, a ki
sebbikre. Harcolt Albert római császár eikn is, nagy haditetteket hajtott végre. Prágát és a 
cseheket hatalma alá hajtotta, úgyhogy m.indkét királyság őt uralta." {Kapitán.tzy István fordítá
sa). 

Konstan~h'1.ápoly eleste utfu1 (1453) nagyon sokan ehueneküitek a Balkán-félszigetrőL l'v1átyás 
király pártfogásába vette az országba menekült ortodoxokat . . l\ hagyomány szerint D adomllityozta a 
szerbeknek azt a gótikus koloston Csepel szigetén, ahol később aztán az egyik legszebb posztgót 
ortodox templom épült feL Itt található a görög mesterek áital kiképzett Keresztelő Szent Jár1os ká
polna. 

,._i\ magyar--bizáilci érinLl(ezések jelentős kulturális hatással já.rtakJ s a magyarság többet ka
pott Bizánctól, mint ezt a korábbi magyar történettudomány művelői vélték, illetve ahogyan e hatást 
kisebbíteni igyekeztek. lviár ejtettűr-Je szót BizáncnaJ: a magyarak keresztény hitre való térítésében 
játszott szerepéről, de emellett megemHthetjük az állami életre gyakorolt hatását például az írásbeli
ség bevezetésében és a kancellária felállításában. Bizánci hatás tü.._icröződik a középkori masyar mű
vészet egyes emlékein is, tanúi ennek az egy:-coní s~.ékesegyházak: rán .. lc maradt töredékei, díszítő 
elemek oszlopfők és dombonnű,.rek. lJ,"' bizátJ.c.i befolyás emlékei a magyar_ nyelv részben délszláv 
közvetitéssel, részben közvetlenül át-vett görög Jö-vevényszavai, s emlitést érdemel még a tény~ hogy 
a középkori magyar irodalmat bizánci mondá.k Iegendá..'k, irodalmi motíva.mok közvetett úton való 
_átvétele is gazdagította. 

n. 
AZ ELSŐ GÖRÖG DIASZPÓR>\ TÖRTÉNETE 

A GÖRÖG KERESKEDŐK MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON 

A. mohácsi csata utfu1 l\1agyarország három részre szakadt. A görög kereskedők, török alattvalóként 
mindhárom területen szabadon kereskedhettek. A török hódoltság korábruL (16-17. század) a ma
gyarországi ürtodoxok he~yzete nemzetiségenként különböző volt. ~A. harcedzett szerbek, akik a tö
rökök--től megszállt és az osztrák uralom alatt álló teriileteken éltek, mind-..:égig vallásszabadságot 
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-é í veztek. Az erdélyi román ortodoxok többsége jobbágysorban élt! így -nem lehettek privilégilll-naik. 
J.~ legrosszabb helyzetben a Habsburg uralom terilletén jobbágysorban !é vő ruszin ortodoxok vol~ak-

/\ 16. századtól bevándorló görög ortodoxok, mint emlftetrJk, 1eghLkább kereskedők volta..t::. 'Ke
reSkedelrr.á versenytársakkal nem kellett megküzdeniü..k:, ráadásul kí,..,.,áhságos ~jtá.li1t&.ritakat élve~ek. 
:t.zek a gorög vándorkereskedők nagyon korán kereskedelroi ~,kompániákaf~: társulásokat hofta:k 
létre, először Erdélyben és a Tisza mentén. Ezze1 párhuzarnosan -egyházközségeket .is alakítottak, 
amelyek a tertHetii-eg illetékes hazai ortodox püspökökjoghatósága alá tartoztak. 

Buda visszaÍoglalása utfur, l. Lipót császár 168ó-os telhívása nyon1án. sok balká..'t').i lakos érk~zett 

Magy~or~zágr~. többe~ k?zt ~ és~a.lc-gö:_.ögo~zá~i Ipir?.s:b~l és ~1~~d~ni~ól~ hog)~ let:lepe~jen 
az elneptel-eneaett orszagreszeKen. 1gy a l i. szazacoan .gorog.KeresKeaoK ara-oata lepte ei ~Iagy~ror
szágot. (Természetesen nem hasonlítható össze létszámU:k: azzal a40.000 szerb családdal} ar-nel~ az 
1699-es karlócai békekötés.után menekült Magyarországr~ :félve a török megtorlástól) ... !J.,.z l72ü-as 
évekig kevesen telepedtek le véglegesen, szivesebben ferly .. tattak közvetítő kereskedelmet: a T9rök 
Birodalomból hozott árukat osztrák és magyar ter-Jieteken értékesítették, az i\usztriában ·vásárolt 
termékeket viszont főként fv1agyarországon adták eL t: 

Ezek a görögök j?l ismerték már elődeik kedvező tapasztalatait, és egyrészt gyors megg~d .go
dásra szá...uítottak, másrészt Közép-Európában nagyobb biztonságban éreztél-c magukat, mint a Tö-
··• B" ~ i .. ~ ~ \ , ~ . ~. • r '1~ ~' "h "1 ~ 1 ~ •• l • ~"1 . l -~ roK IrOdili om tenlieten. n. Karavanok utvonrua:.."1. a.Ltand:<) pl~ enone!yeK vat-ta.'<- _a ICeresKeaol(et, 1zeK 

emléké:r: őrzik többek közt a ~,Görögszál1ás'~" "Göröftwnva" helységnevek. Egy-egy sikeres út ut.n a 
karavánok "arannyal teii zsákokkal" tértek haza. 

1769-ben a törökök fOldig lerombolták a kézműiparárói híres és gazdag észak-ipir?szi 
lV!oszhopoliszt. Mesteremberei és lakói többsége a monarchia területein telepedett le. Ebben az idő
szakban a görög kereskedők már nem csupán vár.tdorkereskedelmet folytattak, hanem boltokat bérel
tek. mészárszékeket nvitottak. állatokat tartottak. pénzt kölcsönöztek. Anyagi és erkölcsi érdeke~ket 
a társulások, a kompániák, védték és kö~il)itették meg. 1748-ban Gyöngyösön, Egerben, MíslwÚon, 
Tokajban, Diószegen, Vllágosváron, Eszéken Pesren, Péten·áradon és 1Cecskeméten működtttk a 
leggazdagabb kompániák. A magyarországi görög kereskedővilág gazdasági felvirágzását töqbek 
közt a kompániák működésének köszönherte. 

VÉGLEGESLETELEPEDÉS 

Talán sokak száocnára ismert, hogy Konstantinánolv bukása után sokái2: Velence volt a görög diilsZ
póra központj a. A 18. század köze 'tő i azonban úi kö ntok alakultak ki: ezek közé tartozott Pest 
és Bécs. Magyarország kereskedelmi életének irányításában ekkoriba.'1 vezető szerepet játszott, a 
görögök, s ezt a virágzó tevékenységet csak később gátoltál( a kormá.11yzat merkantilista politi~já
nak jegyében szü1etett korlátozó rendelkezések, rrJnt például az 1774-es királyi rendelet, ~ely 
megkövetelte a hűségeskü letételét, s ezáltal a végleges magyarországi Jetelepedést. A hűség~sküt 
mindig hivatalos kiküldöttek előtt tették. Hogy milyen volt, azt Pornárovits Demeter tokaji görög 
1792. szeptember 23-ai eskütéteiével illusztrálju..k: 

"Én, Pornárovits Demeter esküszöm az Élő Istenre és az én Keresztényi Hitemre igére~ és 
fogadom, hogy minekutána és a Török Birodalomból a Császári és Királyi Tartományokba 
által költöztem mind mostan Uralkodó mind ezután következendő Felséges Császárhoz és !Ki
rályhoz örökössen hív, engedelmes és alája vettetettJobbágy le&zek, annak betsületét, m~ltó
ságát és javát előmozdítani és megtartani igyekszem, a Kárát pedig amennyire rajtam áH eiltá
voztatni kivánom. Eö (Ő) Felsége Híveinek és Barátainak Barátttya, Ellenségeinek pedi~ el
lensége lészek, mindenekben az Ország vagy Tartomány Törvényéhez magamat és Cselekede
teimet alkalmaztatui fogom és valamint az Hazának javát keresni, úgy Kárát el távozt~tni 
igyekezem. Pénzt Magyar Országból és más Eö Felsége Tartományából Török OrszágbT se 
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titkon se nyilván ki nem vi.szek, sőt ha másokadá vinni tapasztalnék azokat is bé adni maga
mat kötelezem. Isten engem úgy segél!yen.'' 

IL Lipót császár 1790. évi dekrétüiTla biztositvtta a görögök számára a törvényes ingatianszer
zés és hivatalviselés jogát~ vagyis a bir-od2lon1 más polg2-rai~ . .:al egyenlő rangra en1ehe őket. En.'1ek 
előtte ·pedig II Józse_fkiadott Türelmi Rendelete 781) n1egter~rntette a törv· ényi feJtételeket al1.1~oz, 
hogy a birodalom terJ1etén éiő ortodox hitűek templo-n-:okat-emelhessenek. 

A 18. szcizadbati az eg:vTe- slli~bben bevándorló 35 ez::~'házközséget alaoltottak n~a-
gyar fóldőn. l·\ görög alapítású templomok a kereskedelrrá útvonalak nlentén létesültek~ és legtöbb
jük_a görög származású Dionisziosz Pqpovics (családi neve Dimitriosz Pana1anuszisz) budai szerb 
püspök idején épült (1790-1829), s általában a szerb nuriszdikci6= törvénvkezés) alá 
kerültek. As.-rnig fel nen1 épültek saját templomaik7 a görögök más ortodox templomokba jártak, főleg 
a szerbek templomaiba~ akikkel közösen is emeltek templomépül eteket. 

.l~ templomok meHett épültek fel az egyházközségek által fen1.1.tartott görög taP~Dyelv--ű iskolá..lc. _4_ 

Hel:yia.--tó Tanács egy i 795-ben kelt rendeletében 17 görög iskolát említ, szá.'Uuk később 
25-re emelkedett. 1812-ben Pesten görög tanítókéoző intézetet is nyitottak, hiszen akicor w.ár száz
nál is több jelentős görög közösség élt magyar területeken. 

Egy iSkolaálapf.tó okirat (kelt: 1809. január l-jén Pesten) az oktatás hármas célját a következők
-ben határozza meg: 

"A görög iskolák feladata a király és a haza számára hasznos polgárokat nevelni s őket ó
és újgörög nyelven olyan tárgyak oktatásában részesíteni, amelyeknek ismerete mind a hit és 
erkölcs dolgában, mind pedig a kereskedelmi és poigári életben nélkülözhetetlenek." 

Ezekben a görög iskolákban kiváló tudóstanárok tanüotta.J.;:. Ilyen volt a pesti Görö;z 1sko!a leg
régibb ta.'lítója Mihail Papajeorjiu, aki tit11árként, íróként és költőként egyará.'lt hímevet szerzett. 
Bécsben kiadott (1772) olvasókönyvei igen népszerJek ;-oitak a görög diaszpóra körében. 1780-83 
között szintén Pesten tanitott a zákintboszi születésű Jeor:jios:: Vendotisz: bécsi nyomdatulajdonos, 
a...lciről·Zavirasz az Új Görögország című irodaior:.1történeti munkájábói tu.djuk, hogy több európai 
nyelv tudójaként, művek sokaságát fordította görögre. Polizoisz Kondosz, költő pedig, elő
ször a pesti Görög Iskolában (1795), majd később a tokaji iskolába.11 oktatott. 

Egy régi iskolai szabályzat igazolja, hogy Kecskeméten már 1746-tól működött a Görög Iskola. 
Kallona György kántortru"Útó volt az utolsó, aki az iskola megszíh'lése után is, 1881-ben bekövetke
zett haláláig, folytatta a görög nyelvi. ok--tatást. Joannisz Apasztolidisz tar1ulmányait Szmirnában 
(Kis-Ázsiában) végezte, tatiÍtott Győrbens később a hires miskolci Görög Iskolában. Tanárbarátjs a 
sárospataki Nagy Ferenc görög nyelven írta az alábbi róla: 

Ioánnisz Aposztolovics 
bölcs férfiú 
miskolci görög nyelvtanár 
EMLÉKÉRE 
írta 
]'{agy Ferenc 
a pataki gimnázium tanára 
S.patakon 1811-ben 
EPIGRA.l\INIA 
őhozzá 

Aposzto!idisz barátom, amiként neved is jelzi 



Isten hazádtói távol bizott rád kiildetést 
Sok derek tanítványt neveltél fe! 
apostolként, őszülő fejjel. 

A DIASZPÓRA KULTURÁLIS 

b · ' "' ~o'"t'o .. o ./~. 18. századbru1. az akkori Magyarország területén ezekben a városok an voltaK_ nagyobb e l .:=> 

kolóníák: 
Adony, Arad, BajaJ Balassagyarmat, Bártfa. Battonya,. Békés, Belényes, Beszterce, 

Besztercebánya, Borosjenő, Brassó, Buda. Cegléd, Csongrád, Debrecen, Dés, Diószeg. Dömsod, 
Dunaföldvár, Dunapataj~ Eger, Eperjes, Erzsébetváros, Eszék, Esztergom. Fehér~emplom, Fehé~tő, 
Fogaras, Fülek, -Gyöngyös, Győr, Gyula, Gyulafehérvár, Hajdúböszö~mény_, H_.aJ~ú!'.adház, f!"atvfn) 
Hódmezővásárhelv, Jászó, Kaba, Kalocsa, _l{a.rcag, Karlóca, Kassa; Kecskentet~ ;,i(: .. tsszeb.en, Kolqzs, 
Kolozsvár, J{omá;om, Kunszentmárton, Léva, Lippa, Losonc~ Lugos, }vfád, l'vfaké, A1arosvásárh1(vs 
Mehádia. Misko!c, Moson, Munkács, }vagybecskerek, Nagyenyed, Nagykanizsa, Nagykáfló, 
,Vagyk.áta, Nagykőrös, Nagysink, Nagyszalonta, Nagyszeben, Nagyszentmildó~~ Nagyszom4at, 
1Vagyvárad, Oravica} Orsova, Pancsova, Pásztó, Fácska, Pest, Péterváraa: Pozsony, Ráck€y.e, 
Radvány, Rimaszombat, Rozsnyó, Sárospatak Sátoraljaújhely, Segesvár, Soit, Sopron, Soroksár, 
Szabadka, Szabadszállás, Szamosújvár, Szarvas. Szatmámémeti, Szászrégen, Szászsebes, Szászyá
ros, Szeged, Székelyhíd, Székesfehérvár, Szentendre, Szentes, Szenttamás, Szitwzó, Szolnok, Tara,al, 
Tállya, Tass, Tata, Temesvár, Ternova, Tolwj, Topolya, Tétény, Torda, Ujvidék, U11gvár, Vfk 
Vajdalumyad, Versec, Világ:svár, Zim~;y, . , , , " , ,, ...... , . L 

_A.. hűségesküvel és egyéb rendeletekKel a magyar natosagoK elosegltette.tC a gorogok oe.llles~e
dését. Így s---ok görög nemesi rangot, magas közhivatali címeket szerzett. l~em felejtették el őJ.ik 
nveivét és kultúráját és a.-nínt láttuk vaavonuk egv részét iskolák fen..'1tartására fordították, görög 
~;eh'Ű könyvgyü.jte~ényekkel büszkélk;dhettek, ; maguk is foglalkoztak könyvkiadássaL 1800 
körül pesti és budai nvomdákban közel száz görög nvelvü kiadvánv látott napvilágot Az emlífett 
könyvek többsége ok-tatási és vallási jeilegű volt Pesten a Peiengasz testvéreknek könyvkereskdié
sük is volt. /\z oktatás és hit megbonthatatlan egységét tükrözik a sorra épülő iskolák és templompk 
A templomokat a birodalomban uralkodó építészeti stílusban (barok.l( és klasszicisr.a) neves épité
szek tervezték (l..fayerhoffer András, P ovoini János, Jung József), de a rendelet értelmében csa..k ~árt 
udvarral épülhettek Így ala,lcultak ki a híres görög udvarok. A templomot körülvette az iskola épüle
te. a kereskedelmi társasáll székháza. a naola,\c és a leirtöbb helven a szegénvház va!lV kórház. Aciól, 
hogy ez miként festhetett annak idején, legjobb&! talá,'l a miskolci görög udvar megmaradt épületei 
alapján kaphatunk képet, ahol egyébként gazdag, (főként borkereskedő) görögök laktak 
(Szentháromság templom). [ 

A templomok belsejét leginkább görög és szerb mesterek készitették A legismertebb görög 
festők Georgiosz Zográf, HrisztoÍorosz ZeÍar és Theodorosz Szimo voltak. A magyarországi ortoqox 
faszobrásut legjelentősebb mesterének pedig a naxoszi születésű Nikolaosz Joannu Talidoroszt:(= 
Jw.kovics Miklóst) tekinthetjük. Az ő egri mühelyéből került ki az egri, a pesti, a miskold, a 
balassagyarmati és a hajdúdorogi ikonosztázion. j 

Talidorosz a pesti Nagyboldogasszony-tempiomb&'1, az úgynevezett királyi ajtó fcilé két gala:rJm
bot faragott, amelyek csőrükben a császári koronát tartottá,lc. A két gala.11b a pesti görögök és 
ma,k:edonovlachok közti összefogást jelképezte. A görögök és mak:edonovlachok közti kapcs . !at 
azonban, nem volt felhőtlen, s a galambok sok görög szemét bántották Az egyházi konzisztóripu 
három éwel a felszentelés után, 1803-ban, Boráras Jánoshoz, a görögök magisz'trátusi biztosál!J.oz 
fordult, hogy a városi tanács távolíttassa el galambokat. ~zzel kezdődö~ az évekig tf-? 
aa1ambnrr~ a cröröoök és a ma.kedonovlachok között. amehnek emlékét egy utca..;.év is ŐfZl, 

~~~i~ ~Régi S~ír.h'áz utcát azóta híviák Galamb utcának. , i 
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A .. görögök ingat1&'1szerzési joga átalakította és gazdagít:-tta egy-e.g; város képé~ is. mi"'ei üzleteiket, 
palotáikat, és bérházaikat a városok központjaihan épitették~ s ezek sok r_aa is "'''e;c'-""" 'u'~' ft 

ilyen a főutca, ahol kiemeikedik a dúsgazdag Karácsony család palotája (magyar nemesi ran
got kapta.k, akárcsak a Szerviczkyek egy másik híres tokaji görög csa!ád): a miskoici főutca és kör
nyéke (a..~i a legtöbb épületben ett látható az emléktábla); a pesti belváros sok épülete; a kecske
rr~ti, ilietve a szentesi paloták megmaradt épületei. 

A. gazdag magyarországi görögök anyagilag különböző n1agyarországi és görög-
országi intézmények és létesítmén}'·ek megalkotásához. Ilyen. többek között, a miskolci szfnház. a 
Nemzeti Szir.Jláz_ a ~\'ak:ok Intézete. 

Az akkori több mint 20 ezer görög közül megemHt'd.'l.lc néhányat: 
Jeorjiosz Za virasz (Zavirasz György), a maY~ dó ni ai Sziatisztában szü]etett 17 44-ben és 16 

éves kora óta lvíagyarországon élt, többek között Ráckevén~ Kalocsán, Kunszentmiklóson~ 

Du..t"J.avecsén és Szabadszálláson~ hi-szen anvai fu!on minden,._~ol voltak: r-okonai. Sziatisztában két 
nüspo··t-- o" st is a maoáénak val!~~tott Naov~pja i~ nap ',:olt Papa - Jor:zosz -{GvörQv pap'l, akinek J:' í\. - o ..... ::::./ .. _ .._ "'- ' ._. --- ' 

négy gyermeke Kecskemét és környékén telepedett Ie. A Papa= Papp családok meghatározó kulturá
lis és gazdasági szerepet játszottak e térségben. A több nyelvet beszélő tudós és kereskedő Zavi::asz 
György "1Vea Ellasz" <Úi ·Görögország) című könyvével n1egalapozta az irodalorntörténet
írást. Értékes és messze földön híres könyvgyűjteményt mondhatott a magáénak~ ame!yről a MaQVar 
Kurír írta: 

"Zabirával elvesztettünk olyan Bibiothekát, amelyben midőn hajdan néhai Római Biroda
lombéli Gróf és Korona őriző Teleki József ő ExceHentziája be ment volna, azt mondotta: 
hogy ez a Helység{t.i. SzabadszáUás) Városi Titulust érdeme! ezért a Bibliothekáért ... " 

P. ... Zavirasz könvvtár meg:maradt könvvei és kéziratai sok .hánvattatás után~ 1995-ben kerültek a 
Szent Mikló-s Alani;vánv Gö;ög Kiliturális -Centnunához Kecskerr:étre, ahol ?...2-virasz nyugszik. 

Zavirasz készített egy görög-ma~var kereskedelmi szótárt is, leforditotta -latinbó} újgOrögre J. 
Amos Comenius Orbis Pictus-szát, s mellette párhUZ&uOSfu"l ismeretköztési és nyelvtanítási céi!al 
elkészítette a mű ·később Pozsonyban kinyomtatott (1798) maQYar !Ordítását is a magyar környezet
ben élő görög ta.1ul.ók számára. 

Kéziratba.Il maradt Viszont e fontos mű m-ásik újgörög fOrdítása, an1ely egyébként .l:~annonl--cal
rr;án található. Fnrdftója a t..h.esszáliai Trikkából szá.rrpazó Anthin1osz pap volt_, aki a pesti iskolában 
ógörögöt ta_11ított~ s akinek el kellett hagynia Pestet, mert nem tette le a hűségesküt (1807). Zavirasz 
György testvérének, Konszcantinnak a neve alatt viszont 1787-ben Pesten ;r;egjelem egy ó;zöröQ
újgörÖg-latin-maQVar botanikai szótár, amelynek írásfu'loz felhasználta Comenius Janus 

~ " 1 r • ".<.. • c1mu mumcaJa< !S. 

A Szinasz (Sina) család. Szinasz Simon (1753-1822) az 1770-es években érkezett Magyaror
szágra és a 19. század elején telepedett le lváncsán, aho! foldbirtokokat vásárolt (Sinatelen neve ma 
is- létezik) .. Gyapotkereskedelem....uel foglalkozott. Több, rrjnt valószínű} hogy róla n1intázta Jókai 
Mór Tímár Mihálvt az Aranyember cím ű regényében. 

Fia, Szinasz György (1783-1856), bécsi bankár és az ausztriai pénzváltó imézeú: igazgatója volL 
Nem csupán i\usztría leggazdagabb bankárjává, ha.Tlem a Habsburg birodalom legnagyobb földbir
td::osává lett. BL.rtokai voltak Magyarországon kívül Ausztriában, Csehországban és Morvaország
ban. 

A magyar polgárosodás úttörője, Széchenyi Isr.,·án, a Sina család barátja, még ta1'1ulóéveiben, 
1818-ban látogatja meg a görög felvilágosodás kiváló pedagógusát, VGnn:aszt Hi osz szi
Qetén, hogy példát meíitsen nagyszabású reformterveihez. UgyanalG.tcor I. Ferenc császár -elismeri a 
Szinasz család érdemeit: Sina György lovagna.k és féltesr•v'érének Já.:.~osnak hódesi kizdial előnév-vel 
magyar nemesi címet adományozott. 1832-ben pedig a császár osztrák bárói ragra emelte a családot, 
amelyet kiterjeszú~ttek :rv~fagyarországra is. Sina György szívesen tá.rnogatott minden haladó elképze-
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lést, így például a Lá_Tlchfd felépítését: a dohánytermesztés feE-endítését,- a Pest-szegedi csat0rna 
létesítésének terv·eit. Sok segítséget nyújton az 1838-as árviz károsul~aina.k segéiyezéséhez. TöbPek 
között ezért is tii;."1.tette ki Szeged város dísznohlári oklevéHeL a város történetében másodiknak Szé-

- - l 

chenyi utfu1.. -Óriási 3.11yagi -és -szeHerr1i segitséget nyújtott GörCgországnak is. Felénitette és felszefel-
te oéldául A .. L~énben a Csillagvizsgálót. Ezért 1834-től a görög állam bécsi konzuljává nevezté!\ ki, 
Ottó Iirály pedig -kitlli'"ltette a Nagykereszt érdemrenddeL Széchenyi legtöbb refurmelképze~ése 
Szinasz Simon (!81D-1876)-tá_mogatásával valósult meg. lüan-ító tagként vert részt többek közQtt a 
Nemzeti Múzeu._1ll~ Nemzeti KaszLn.ó~ Kereskedelmi P.Jcadémia_ Nemzeti Színház iétrehozásá~ban. 
Több mint százezer forintot adománvozott a iviag-v~~ Tudománvos P.Jcadémia teléoítésére. Kórhá
zak, árvaházak, barLlcok támogatója volt. 1858-bru~ az _t\kadémi-a igazgatósági tagjává választotta. A .. 
Görög Tudományos A.kadémia teljes felépítését ő váHaha, elismerésként Bécsben görög nagykö{r-et-
nek nevezték ki. l 

A Nakosz (Nákó) család. A Nákó nagykereskedő ;;salád 1780-ban telepedett le Magyar
országon. Magas ra_ngra emelkedett s hosszú időn át vezető szerepet játszott Magyarország életé&n. 
Nákó Kristóf 624000 torintért vásárolt toldbirtokot Nagyszentmikl'óson, aho i 1799-ben napvilágra 
kerül-t "._t\.ttH.a kincse", a párját ritkító aranyletet. lviária Terézia rendelete szerint Nák ó K.t"Í.stófuak 
és a megtaláló jobbá"oyainak jutalom járt volna, de ez a jutalom a napóleoni háborúk miatt e~re 
késett. Kárpótlásként viszont Nákó Sá..11dort~ az örököst, bárói ranggal jutalmazt&.-c a császári ud~ar
ba._~. Amíg az aratLylelet Bécsbe nem került, a kincs egy része görög kereskedők révén kalan~os 
utakat járt be. ~A.Inikor az egyik gyapjúkereskedő meghallott~ hogy a kincsnek "hire kelt" a főváros
ban is, jobbnak látta bejelenteni Boráros polgá.rmesternek, hogy annak egy része nála van. 

A görög származású Boráros János több közméltóságot is viselt, Pest város főbírája és a re;íd
őrség kolonelj e, Pest megye birája vo it. ·Haláláig viselte a Kávézók kurátora címet, hiszen 1815~től 
alapító tagja volt- a görög kávézók társaságának. 

A GÖRÖG SZABADSÁGii...\.RC ÉS A FILHELLÉN MOZGALOM 

A sok görög kávézó közül kiemelnénk a Magyar Koronát, amely a Váci utca !4-ben voít, a gJög 
udvar közelében, és 1782-191 i között működött. Ez volt a Pesten letelepedett göiögök találkozOhe
lye~ A Kecskeméti és Paunevelde utca sarkán állott A filozófushoz címzett kávéház, az orvos~a..!l
hallgatók és joghallgatók gy~illekezőhe!ye. Ide járt, többek között, a neves görög költő Ath,.anasz4osz 
Hrisztopulosz (1772-1847), a.lilllek első verseskötete Bécsben jelent meg 181l~ben; vala,:nmt a 
thesszáliai szánnazású Dimitriosz P. Govdelasz, köitő és műi:ordító, aki például 1799-ben 8 oldÁlas 
görög nyelvű nászdallal köszöntötte József r.ádort Anna Paviovnával kötött esküvőie alkalmából. A 
Hét vezérben ( amelvet Nákosz Kristófvásárolt meg 1800-ban) müködött Pesten az első Redoutd (= ... .. ..... l 

bálterem, vigadó), ahol koncerteket, táncmulatságokat is tartottak_ AIDikor Nákosz Kálmán 18[81-
ben eladta, ezek megszűntek, ?e mint Nemzeti SzáUoda és Kávéház 1902-ig fe!h'1ffiaradt_ Egy fa
gyon fontos kávéház volt az Eden (Paradiszosz), ahol az érteimiség gyűh össze. A kávéházakiJan 
terjedtek el a felvilágosodás e~zméi, itt találkozhatott Rigasz Fereosz (eredeti nevén Velesztinlisz 
1757-1798), szépíró, fordító, a görög szabadságharc előfutára, a ciprusi szánnazású Joanlisz 
Karadzasszal, akit az 1797-es évben a Pesti Egyházközség felvett sekrestyésnek! a 
Nagyboldogasszony-templomba. Forradalmi eszméik miatt az osztrák hatóságok Triesztben mmd
~~ttőJ.?ket elfogtá..l.c és átadták a Portána.l.c. '- 1798.-i mártírhalálu..lz felgyorsította a szabadságharcl<>!ő~ 
kesZilleteit 

Havasalföldön 1814-ben megala.lcuit a görögök titkos Baráti Társasági!, amely Pesten Nilwl sz 
Bekella gazdag kereskedő (1804-1820 között a pesti görög iskolaigazgatója is volt) irányítás&val 
mü..icödött. 1820-banAlexandrosz lpszilandisz (Ipszilandi S~D.dor) herceg lett a Baráti Társaság veze
tője, ~s ezután már nemcsa._l.c a magyarországi görögök, hanem a magyarak is n1egismerték a gQrö
gök szer.;ezkedését. Történeliri tény, hogy amikor 1821 márciusában Ipszilandi herceg megindítbtta 
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a fegyveres felkelést, Szent Seregében magyarok is harcolt<i.i;;:. Ipszüandi herceg szárnysegécije 
Georgiosz Laszanisz (Koza._··liban született 1780-barr) annak 
(Nikolaosz Takíadzisz) pesti görög kereskedő ÜZletében volt segéd. 
Brassóban tartózkodó Széchenyi István szerint 15 ezer Szent Serege 
szenvedett~ sokan Magyarországra n1enekültek de az osztrák hatóságok üldöztetései m~att keo;.--eserr 
jutcLL21c ,P-estig. Ipszifandi herceget és Laszaniszt í-oglyui ejtették és Afunkács várába vitték. f(ésőbb: 
1828-ban Laszanisz Kelet-Görögország főparancsnoka !-ett, majd 1836-1837 közön CJ-örögország 
gazdasági és ·honvédelmi minisztere. Drámapályázatot is· alapított~ a.rnely az ő ne\'ét ·viseli. :\thénben 
halt meg l 870-ben. 

l\zokat a foglyokat~ akiknek sikerfilt Pestre kerüiniük~ a pesti_. görög ud--;.tarbail lévő (Galarnb ut
-cai) szegényházban száHásohák el~ majd Dionisziosz Popovics püspök és a Harisz {Harisziszj csaJáci 
-segítségéve1 si:..i<erült a Pelonolli!észoszra jut..rúuk:, ah.ol már folytak a görögországi fe1szabcJ:Htó har-
cok. Ipszilandi herceg forradalmi felhívását magyarra is lefordüották~ és a cenzúra ellenére, az euró
pai filheHénízmussal-egyidejűleg megindult a magyar filhellén mozgalom is. /\. pesti A1onaszterly 
család szövet&-u boltját például Ipszilandi herceghez címezte {ma is látható a ""Váci utcába:i)~ cégére 
pedig egykardot markoló görög vitéz; aki harcol egy török.keL "'.t.,_ Fehér Hajó kávét-Q ÍaJ:festrnényei 
a nava.rinói tengeri ütközetet ábrázolták. Az említett görög ká-..""éháza._lcban szerv',ezkedrek a magyar 
filhelién ön._l(éntesek is, ezek között van Dessevvfjj1 százados, J:irvay György és Bóti önkéntesek, 
akik még a ·szabadságharc kezdetén, 1822. illius 4-én estek el a petai csatában. lviagyar 
írók és költők lelkesedéssel írtak a görög szabadságharcróL Kőzéjük tartozott többek között báró 
Jásilea .lvfiklós, aki 1823-ban e! is indult l\1eszolongi felé, hogy Byron mellett harcolhasson; I-örös

marty lvfihál__v (akit németre a görög származású Paziazzi György tanított), Berzsen__;,·i Dániel. l(ö!
csey Ferenc, Erdélyi János népdalgyűjtő, akl Rigaszról irt költeményt, Fáy András aki a 
Szuliótá..1cról írt elbeszélést~ vagy Székács József: a.tci újgörög népdalokat fordított magyarra. 

AZ ASSZL1\1ILÁCIÓ ELSŐ JELEI 

Az 1821-es görög szabadságharc 9 évig tartott. 1830-tói, tehát az új önálló Görögország létrejörcé
vel, a görögök magyarországi szá.111a lassa.."l csökkent. Egyrészt megszűnt a be .... á.ndorlás és többen 
hazatelepültek, de leginkább azért, mert elkezdődött az asszimiláció. Ezt mutatják a névváítozások 
és a nyelvhasználat. 

A tra..l1Zit- -és vándorkereskedelmet folyiRtó görögöket általában a keresztnevükön hi-...:tá<.~ mi:nt 
például "Jorgosz (Gvörgy) a görög:', sa korai bejegyzésekben így szerepelnek: "l\íárton és György 
nánási görögök 1752-ben két boltot kapnak a dorogi tanácstól" Más forrásokbar, Görög Márton 
és Gvörgv néven szerepelnek. A. görögből mint jelző, fuilel y eredetileg nerr..zetiséget, vallást~ foglal
kozást (k:ereskedő) jelentett, családnév iett. l\_ görög nevek szóvégi- sz- hangja hamar elvész~ gyak
ra.q szerb végződést kapnak, s -egyTe inkább eimagyarosodnak. 

Például: az 1771--es összeírás szerint Ercsiben 2 görög kereskedő élt, Joa.nnes és ~\-1arcus 
Markovics. /\ lv1arkovics névala..k a görög Ivíarku-nak szerb változat~ mag)'ar ~ 
Markó, majd később a lviargó lett. Markó György (aki azokiratok tanúságaszerint azonos az i:nént 
említett Marcus Markoviccsal) 1765 óta lakott Ercsiben Theodor (Tivadar) nevű fiávai együtt. 
1775-ben görög nyelven letette a hűségesküt Székesfehérvárott. Markó Tivadar fiából 
Gy.örgybő!, szerb plébános lett. Áfl,z ő fia volt aztán Margó Tivadar zoológus és orvosp·rofe:ss2:or 
(1816-1896), a danvinizmus jelentős magyarországi úttörője_ 

Eg-y másik példa az asszimilációra: Mmráty. Konstanth< I 797 -ben Kecskemétre került Hódme
zővásárhelyrőL Feleségül vette a szintén görög származású Juhász János _A.lexaildra ne,/Ű leár~yát és 
kilenc gyerekü.k:: szül-etett. 1817 -ben Ivíertsére változtar.a a családi nevét. lvfertse Konstru"l.tin naplót 
vezetett 1800-1849 között. ""i... naplót több nUnt három é'"1ttizeden át görögül és magyarul írta, u utol
só é·vtizedben viszont már csak rr1agya.ul ... A.. napl6bfu"'1 különféle megjegyzéseke1: találunk a család-
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ról, az üzletről, az 1848-49-es szabadságharcrói és sokminden másról~ mint például az 1841-es 
éhínségről: 

" ... a kecskeméti doktorok tanácskoztak, hog:<; mibőllehetne a legolcsóbb kenyeret siimi. 
Egy doktor Horvát kitalálta, hogy repce pogácsát összetörni és ki kell szi+..álni, a kovász p~dig 
rozsoo!.legy~n ~s.a ~~zitáit .P?.gá:sa k~zé 2 it~e rozsl~~~:et ~s pont ú~ kovászoljamint az ~g~z:i, 
rozs, buza ilsztbol, ruszakajtjak Kenyernek es megsutfK, es szoru!tsagl:m.! meg lehet emu, ~gy 
kicsit keserű, én kóstoltam." i 

_A. magyarországi görögök többsége az 1848-a.s szabadságharc mellé állt. Sokan közüiü:..c magas 
katonai ragot is elértek, mint például Kiss Pál a honvédtábornoki rangot. Kiss Pál Diószegen szlpe
tett 1809-ben.. _z\pja, a görög kereskedő Kiss Pál~ &."'lyja Bimbó-Lázár -~.na ~,,rolt. A .. család 1795-ben 
kapott nemesi címet. Kiss Pál a debreceni kollégiu..tUban tan.u1t, és 1828-tól katonai szo:lgálatballé
pett. Harctéri tetteit elismerve igy írt róla Kossuth Perczel Mómak: "az pedig tudva :van, hogy 
Kiss Pali egyik legderekabb katonája az országnak", 1849 áprilisában Pétervárad várparancsro
kává nevezte ki ... ~ vár eleste után., utolsónak: kapott a...!1llesztiát_ 1854-ben a karcagi görög templOm-' 
b ' .. .. ' ' . . "' d B ' ' 3 ' . ' ' • 86" ' " ' ' ~· "''· d t 1 

t fui KOtott nazassagot a szlnten orto ox erna-t r\, ... anavaL l ~-oen 1.!.Uny el, es 11sza..u.rre en en:re .. -
ték eL Popovics Já.'10S e szavakkai fejezte be a temetési szertartást: "Nyugodjál hazai földben I<{jss 
Pál, ilonod emleget áldva, hűlt porodon legyen béke, s örök nyugalom". l 

Konsztantinosz T~rzisz az 1848-as forradalom idején Pest polgármestere volt. Szintén.tevé~e
nyen vett részt az 1848-as szabadságharcban Hariszisz Klidisz is, a.':i a szabadságharc bukása !.jtá."1 
visszatelepedett az ősök földjére, Kozaniba, és ott' a szintén hazatelepült Takiadzisz 'családdal s~kat 
tett az oktatás és kultúra területén. 

A ILL\.RISZISZ-ALAPÍTV ÁNYOK ÉS AZ ÚJGÖRÖG 
FILOLÓGIAI TANULMÁNYOK 

i\ Hariszisz család ·egyik ága 11agyaroiszágon -virágzott, másik ág~ Theszalonikiben, ahol a tötök 
birodalom idején a családról einevezett kórházat és öregek otthonát tartottak tenn. A magrarors2ági 
Hariszisz (Haris) családról ezeket írja a bécsi görög újság 1794. március 21-i száma: _, 

"A hazaszeretetet, amelyet a magyarországi görögök és U. Ferenc császár hű alattv~lói 
mindig tápláltak, most azzal mutatták ki, hogy mindegyikük, köztük Ioannisz és Mil:Íail 
Hariszisz is hozzájárult a háborús terhek csökkentéséhez." l 

A Hariszisz család nemesi cimet kapott a napóleoni háborúk idején nyújtott a~.'1yagi s·egítségé~rt. 
Először Szentesen vettek birtokokat és építettek palotákat, majd Pesten és az ország többi rés*n. 
Nevük mindenhol megtalálható, templomépítésekné!, isko1á.':, szegényházak létrehozásába..'l_l és 
fenntar+cásába..'l. A Harisziszek között találurLk:: orvost, ügyvédet, fő bírót. A család legismertebb ta~ a 
a dúsgazdag Pavlosz (Pál) Hariszisz, aki Szeutesen született 1829-ben. Legidősebb bátyja, Ioanriisz 

orv~.s volt, Al~~-and~os::_ ügy':éd, Jeorii~sz. pedig 32 éve~ ~t. bí~Ó, m~jd !ő~ró. P~! intéz:~ a Hari~1_~z 
csruad vagyom ugyelt. l estverel nem nosultek meg., 3:Z o te1esege~ :-;zo]Ia ;::,zotirladu pedrg egy gorog 
altengemagy leánya volt A Hariszisz család olya..< magyarországi görög család volt, amely me~ar~ 
totta a..11yanyelvét és sokat áldOzott ennek magyarországi ápolására. Pavlosz 1887-től Görögorsp.g 
budapesti főkonzuljának a tisztségét is betöltötte. Két fia korá.'1 elhunyt, ezért 1900 március ll ~én 
kelt végrendeletében, neve fen11maradása érdekében, létrehozta a Hariszisz Alavítvá.•wokat, a:q,e
lyelcre felesége, halála után összes ingatlana és vagyona szállt. Ilyen ingatlanok, többek között, azl V. 
ker. Deák Ferenc utcai, a szentesi Kossuth utcai és a Kistétényi palotái. A három Hariszisz Alapit-
vány a kö,·etkező: , 

l. Kozaniban} ősei szülővárosában mezőgazdasági és szakipari iskola létrehozására és műkfd-
tetésére. j l 

2. Olyan raagyarországi-ortodox vagy görög származású g;-'erekek taníttatásárai akik beszélir--a 
görögöt, vagyfoglalkoznak az újgörög nyelvvel_ -

12 

3. Görögországi ortodox illet-ve görög szárrnazás-ú szegén~"'-'fiatalok továbóra:rtuiisira .. tar;:r.,dnui
nyaik befejezésére. 

A Végrendelet nyolcadik pongában a budapesti Egyházközségre éví J 200 koronát hagy az újgö
rög nyelv ta.nitásáilak 'CéljábóL A 9. pontban: 1000 koronát az 1848-as nerraetőrökjat.:ára~ 2000 ko
ronát az.elsősegély e.gyesületre~ 4000-et a budapesti kórházaY~a szegények ápolására. 

Az _.2\lapítványok kezeiését Topolyában. Jakó UilOkaöcsére, !oannisz :l--ladzsiszra és feleségére, az 
Andráss~v születésü Sio fiára} ilL utódaikra bizta. Ha_riszisz Pál 1902. március 13-án hunyt el Buda
peste..?l. Nevét a ~főváros centnL.~.áb&.~ lévő ·Haris köz örökíti meg. 

Hariszisz barátja volt J-<,/án (l8ló-1898) a m~o;rar neogrecisztika atyja, aki a 19. század de-
rekfuJ. bevezette az újgörög nyelv tanítását az 1848-ban alakult görög filológiai tanszéken= és megje
lentette az e!ső mag\rarorszá.Qi óc:örög úü2:örög nvelvkönv"".:et. 1894-ben azt kérte-a kormányzattól! 
"hogy a budapesti egyetemen is nevezzenek ki egy külön tanárt a közép- .és újkori görög nyeiY 
és irodalomra, amelynek anyaga már most is oly terjedelmes, mint az ógörög philologiáé". 
Tél:f)r tanítvfu~ya volt Pecz Vilmos~ a magyarországi bi7antinoUúúa megalapozója. i\z ő háron1 ki'\·á
ió ta.11ítványa: ,Czebe Gyula (1877-1930)~ ]víoravcsik Gyula (1ö92-l972) és J-forváth Endre 
(1891-1945) óriási szerepet 1:/állalt a magyar-görög kapcsolatok fejlődésében_ Ehhez nyújtott segit
séget a Hariszisz iüapítvány, ösztöndíj akkal, tanuL-nán:ytlta._Lckal, -tanárok, illetve kutatók együttmű
-ködésével. A század elején és a két világháború között igy megje1e&~-ettek újgörög muil._k::á.l: magyar 
fordításban, valamint tru"1ulmányok a bizánci, ilL az újgörög irodalow.ról/\. pesti egyetemen 
Ruszopolosz és Konszta.nrinosz Liondasz is tanított. 

..<\ magyarországi első görög diaszpóra ismert és minder.re kitekintő kutatója ~-:.-'',--'-::..--=-cc::_ 
(1920-1995) voh. Füves Ödön a virágzó pesti görög közösség szemtanújára és 
Szakellarioszra is tfu~asz..lcodik, a..:rnikor elkezdi a pesti görögök történetét kutat11i. l\. tekintélyes 
Sza..i.ceHariosz család szintén sokat tett a görögök kulturális :felemelkedéséért. Paul Dudumi Derner er 
álnéven jelentette meg 1854-185ó között műveit, amelyek a r.sti görög közösség társadalmi élet
formájáról is tanúskodnak. A kultúrát ápolta Demerriosz ~:irianisz~ a magyarországi görög liturgikus 
éneklés megteremtője is. A nagy görög egyháLkőzségeknek:- köztük a pestinek volt saját ének,_~aruk 
a 19. század közepétől. i1. miskolci templom énekkarában például, a n1ai napig is tudjá..Ic görögül a 
himnuszokat, s bár beszélni nem tudna.k, büszkén vallják, hogy görög szá."'llazásúak. 

A GÖRÖG EGYP..ÁZKÖZSÉGEK SORSA 

i\ görög egyházközségek liturgikus nyeive a görög volt. Ahogy elkezdődött az elmagyarosodás~ 
elkezdték magyarra fordíta.rú az ortodox egyházi köny'\'eket. A. fordítók közé tartozik például az 
1827-ben, Miskolcon egy görög kántor-tanító fiaként született Popovics János, akit 1852~ben szen
teltek pappá és 1896-ig bekövet.lcezett haláláig a karcagi görög p~ókián volt Íelkész. Az n Ortodox 
hirvallák Imakönyve, vagy a görög Synopsis magyarja, ... " eiőszavában, 1861-ben " ... ha széles 
magyar hazánkban széttekintünk, bizonnya! találkozni fogunk hitrokonokkal, lc.ik szerlJ, ro
mán, vagy görög nyelven- ha olvasni igen-, de-érteni, mégpedig tökéletesen, néhány egye
sek kivételével aligha képeseku" /\.liturgikus nyelv továbbra,is a görög maradt~ ezért fogyatkozni 
kezdtek a görög egyházközségek, viszont az unitus (=görögkatolikus) püspökök bevezették a ma
gyar nyelvű ortodox szert.artásokat. 1868-ban pedig törvénybe iktatták a karlócai szerb és a 
nagyszebeni román ortodox metrovolia fennállását. (Addig mindhárom ortodox nen1zetiség Karló
c~\oz t&-rozott). A magyarországi görög -egyházközségek n~vében a pesti, a ·szentesi és a ke;skeméti 
egyházközség vezetői memora.11du.rnot nyújtották az ~rszággyűlésnek, külön autonómiát kértek a 
maguk szá..rnára is. Sajnos, nem sikerült, mivei azt hangsúlyoz:ta_1.::, hogy ők "valóságos magyarok": 
" ... e honban a görögkeleti valláson nemcsak szerbek és románok, hanem olyanok is Yannak, 
akik görög néven ismeretesek és azoktó! származnak ugyan, kiknek tulajdonképpen vailása a 
görögke-leti vaiiás, és kiknek vallását a szerbek és románok is követik, de mint e hon szülöttjeí 

13 



vagy h-onosított polgárai,-valóSágos magyarok .. u"* Íg:"- -lettek a görögök a 9. paragrafu-s szerint:
1
! "A 

görög-keleti vallás se nem szerb, se nem román ajkú ~hivei .. ~''. Ezek után fokozatosan áttérte~ az 
anyakönyvek magyar nyehrű vezetésére~ az egyházközségi .tanácsülések tfu1ácskozási nyelve ~s a 
magyar lett, csak a szeltartási nyelv maradt görög az első világháborúig~ hiszen a· konstaTltináp9lyi 
patriarcha küldött görögül tudó naookat. 1931-ben~ 1li-..:en az 1868-as memorandu1·nhoz "göfög 
~lapitású o-öröakel~ti ·~a~:ar'' .;gy~házközséo-eknek kiáltották ki magukat, főgondnoki truÁáccsa1, a 

bb ~ .. o o ) 
szentesi egyháL."község kivéteiéveL i~. budai szerb püspök 1932-ben n1emorandu..rnot ny-újtott 1t a 
kultuszminisztemek. a.111elyben vállalta volna, hogy külön esperességet léj.esit számukra, ha serm
misnek tekintik a m~gyar Jelleg kimondását, és az új naptár használatát~ Ezt a kormá.11yzat sem tar
totta megfelelőnek. Ettől kezdve a görög eredetű egyházközségek a politikai események sodrába 
kerültek. Jelenleg a moszkvai patriarchatushoz tartozna:.!(. 

III. 
A MÁSODIK GÖRÖG DIASZPÓR-'\ TÖRTÉNETE 

A II. VILÁGHÁBORÚ ÉS A NEMZETI ELLENÁLLÁS 
GÖRÖGORSZÁGBA""'i 

1940. október 28-án hajnali 3 órakor Grazzi, Olaszország at.1.éni nagykövete átadta lvfetaxasz göfög 
dik'1átomak Mussolini ultimátlL."t}1át, amelyben azt kívánta, hogy: "Olaszország biztartSágának ga
rantálása végett katonailag megszállhassa Görögországot". -?\1eta_xasz ezt visszautasította. Bár rio
v-ember 4-ig az olasz hadsereg majdnem~lérte a thesszáliai síkságot, a görög nép hős-ies ellenállfÍSa 
(nemcsak a katonák harco!ta.k:) visszavonulásra ktnyszeritette és egészen az albán tengerpartokig 
~'etette Yissza az olasz hadsereget: Így kezdődött a II. világháború, s egyben a nenizeti ellenállás 
dicső, fu-n sok áldozattal járó korsza.tca .Görögországban. Németország 1941 . .április '6-án üzent h,adat 
Görögországnak. . 

l\1etaxasz 4 éves diktatúrája alatt a baloldali mozgalom és a Kommlli'1ista Párt vezetőit és tagjait 
sz<i'Tlűzetésre vagy börtönblli'1tetésre ítélték. A duce ultimáturna után legtöbbjük vagy amnesztiát 
kapott, vagy sikerült megszöknie. Akik ben_,_':h'T!aradta_l;:, a németek kezére jutotta.i<:. Így kertilt 
Dachauba Zahariadisz, a Kow..munista Pá.rt fótitk:ára is. A görög korm1Íli_V és a királyi udvar Kaír&ba 
menekült. 1941 szeotemberében a Kommunista Párt. az Agrlli-nlli""t. a Szocialista Párt és a Néni De
mokratikus Egvesülés Pártia létrehozta a Nemzeti Felszabadító Fróntot. az KI\M-ot. s megkezdődött 
a S7 "rvezett ellenállás. Az első komoly harcot 1941-1942. telén vívták, a;nikor kiadták a jels~ót: 
"Harc az életben maradásért!" Az 1940-es olasz-görög háború, a német és olasz megszállók 
fosztogatásai nyomán és a kemény tél következtéb~n, nagy éhínség p~sztított ~a városokb&.'1 és a 1ZÍ

geteken. 1?43-ban _me~alakult az Egv,"éges Pánhe_llén I~~sá~i ~z?ve;s,~g, az EPON, am~ly a~di~. ~ 
E AM-on belül múköaött. 194 L ma JUS 30-31-enek eJJelen Ket mak, Aposztolosz ozanaasz l es 
lvianalisz Glezosz leszedték az Akropollszról a horogkeresztes zászlót és a helvére fel~úzt~\ a göi-ög 
zászlót. 

1941 decemberébenlétrejött a Görög Népi Felszabadító Hadsereg__ az ELASZ, amely az 1942-es 
februári Deklarációjában fegyverbe, a nácizillus elleni háboníra szó1ította a tiszteket, a katoná_1tafés 
a népet. _A..z első szakaszba..11. partizá."lala..i<ulatok jöttek létre és partizának~iókat hajtottak végreJ .A .. 
második szakaszban, 1943-tói, Sztefanosz Szarafisz tábornok vezetése alatt reguláris hadsereggé 
szerveződött, főparancsnoksággal, vezérkarral, halli'llűveleti, kiképzési, híradó és hadtáp
csoportfőnökséggeL Az ELASZ poíitikai főbiztosa Arisz Veluniotisz volt. A hadsereg 5 240 hiv:(tá
sos tisztből és 43700 katonából állt, számuk 1944-re 130000 főre növekedett. 1943-ban megalal'Ult 
a görög felszabadító hadiflotta, az ELAN is. Ugyanakkor alakult meg a Görög Nemzeti Demokr1ti
kus Szövetség is (EDESZ)~ Zervasz ezredes vezetésével~ fui1elyet a szövetségesek és a KairóDan 
tartóz.lcodó konná:.'"l)r tá._vnoiatott. i\ nemzeti frontba tömörült pártok politikai szövetségének eredmé
nyeként 1944 márciusában a felszabadított területeken megalakult az idei2:lenes konná.nv. a NemZeti 
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Felszabadítás Politikai Bizottsága~ a PEEA~~ ruuely átvette az ország 

~::~;;i ,:~=~~:s~~~~:~~gf!~;~:5s :~:e~~~~í!~~~t::~~~:z~~~~~~~:g:~!o;~~;~r::~:~ s~;~~ 
akara.tfuta._k kifejezését-és olyan társadalmi rend létrehozását, a.mdy megfele-i a nép;-1ek. ):... felszahadi
tou területeken népi ta.tiács-okat és n~pi bíróságokai hoztak létre~ iskolá.l.cat és akad.én1iákat működtet
tek. 

A POLGÁRHÁBORÚ 

1944.:ben Kairóba..l:} Jeorjiosz Papandreu lett az új ideiglenes görög konn2.:ny rr.._iniszterelnöke 
(tJ-örög Ne1r..zeti E2:vsé2: Konnánv). ~~z ellenállási szen;eze:ek és Papandreu kormánya Libanonbal 
~gyalt -előszö-r. --~ szövets-éges haderők képviselői és a ~egjelentősebb ellenállási szen:ezetek ·veze
tői ~Kazertában 1944 szevtember 26-án írták alá azt az egyéz1nényt~ a:ue.iy megpecsételte Görögor
szág további sorsát. l\Z ~gyezmény az ellenállási szen:~zeteket a Görög ~e1~ti Egység Kormá
-nyának rendeli alá. Ezeket az erőket a Görög Nemzeti Egység Kom1ány Scobie tábornok parancs
noksága alá helyezte. 

Ennek köveLkezménye volt, hogy 1944 ok-tóberében, a terJleteket megszállták az 
&Jgo1 csapatok. At_~énben sztrájkokat szerve~tt az EAJVL 33 napig tartoLtale a véres összecsapások. 
1945. január 12-én az E"-'\lv1 fegy·verszüneti szen;:ődést írt alá az s kivonult .A..thénbóL .:-\z 
ezt kö~·ető_ va.rkizai egyezméáy értelmében az ELASZ letette a fegy",:ert. A .. feg:y'""\'erletétcl után széL

oszlott a felszabadító hadsereg, a kormánv oedig azokat az ellenállási szen·\~Zeteket támogatta~ 
ru-nclvek ~ eBenállás alatt sz~rnben álltak .. a ""baloldali szervezetekkeL Ezzel megkezdődött az el
lenáÚási mozgaiom megosztottsága és a balŰldali, kommunista ellenállók üldöztetése. Sokan a he
gyekbe n1enekül.tek. Sajnos) a Görög Kow..munista P_árt arra szólitotta a népet, hogy bojkottálja az 
i 946-os máréiusi választásokat, :>azzal a céllal, l-zogy ki a korrnánytóz·· 
A választások előestéjén vedüz. Nlarkosz tábornok vezetésével, ráJnadást indították az Olimposz 
Íábá.nái fekvő Litohoro bitlov.sági alaku1ata eHen. 

1946 végén II György király megérkezett Londonból Athénba és vísszaállíton:á .. k a rr1onarchiát 
G-öröeorszá2'ban. _A. -leta._rtóztatottá.tc száma illeghaladta a 75 ezret. i\ hegyekben megalakult a Görög 
Dem.;b-atík;s Hadsereg. Megkezdődött a görÖg polgárháború (1946-1949). 

A GÖRÖG MENEKÜLTEK ÉRKEZÉSE 

Még iavában folvt a polgárháború, a.lllikor 1947 december elején megalakuit l\1agyarországon a 
Segft;éget a GörŐg-Néonek Országos Bizottsága, amely ".A. görög nép szabadságharca" cimű kiad
vlli-iyába.."!l ismerteti 1940-től a görög eseményeket. A fedőlap belső részén a Bizottság felhívása ol
vasható: 

"A görög nép hosszú évek óta vívja elkeseredett harcát az idegen imperializmus és a haza
áruló görög reakció fegyveres bandái ellen. A német és olasz megszállók kiverése l!tán ru ost az 
angolszász imperialisták akarják szolgaságra kényszeriteni a hős görög népet. ·Igy akarnak 
háborús tűzfészket fenntartani Euró.nának ezen a részén további imperialista céljaik elérésé
re. A görög nép hősi eUenáliását azo~ban semmiféle fegyveres túlerővel nem tudják megdön
teni. A görög szabadságharcosok saját szabadságukat és f'üggetienségüket védve, a magyar 
szabadságért és· függetlenségért is ontják vérüket. A demokratikus magyar társadalom nem 
nézheti tétlenül a' görög nép hősi harcát Támogatnunk kell kii.zdehnüket nemcsak erkölcsi, 
hanem anya ai seo-élvnvújtássaf ls. A mao-var népet képviselő oolitikai és társadalmi szerveze
tek közös feihívá:sal f~rdulnak az egész ~agyar társadalomh~z: Segitséget a görög népnel-d A 
görög nép ügye az egész haladó emberiség ügye. a függetlenségéért és szabadságáért 
küzdő görög nép! 
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~vfagy·ar Kommunista Párt~ 
Szociáldemokrata Pá.rt, 
Független Kisgazda és Polgári Párt, 
Nemzeti Parasztpárt, 
Dolgozók Kollégiumaina.."'<: Országos Szövetsége, 
Dolgozók Kiliturális Szövetsége, 
Ház- és Tömbmegbízotta..Z Testülete, 
Kereskedők Országos Központi Szövetsége, 
Kisiparosok és Kiskereskedők Szabadszervezete, 
~vfagyar Ifjúság Országos Tanács~ 
1\fagyar Nők Demokratikus Szövetsége, 
Magyar Plli-tizánok Bajtársi Szövetsége, 
Ivíagyar Újságirók Országos Szövetsége, 
1"'emzeti Segély, 
Népi Kollégilh'llök Országos Szövetsége, 
Szakszervezeti T a.'"lács, 
ÚjOlli'1an Földhözjuttatottak Országos Szövetsége." 
A Szabad Nép i 948. április 8-i száJ-na hírt ad a,-ró1, hogy 840 fős görög meneküh !lYermekcso

port érkezett Magvarországra. A. Segélybizottság április 1 O-i jei en tése szerint ~~folyó hó 3-fur e~te" 
kapta a hírt a.-rról, hogy "kétezer görög gyermeket kell f\..1agyarországon elhelyezni". _A jelentés S.ze
rint három vonat érkezett: "P. ... z első gyermek".,;onat 860 gyermekkel és felnőttel, illetve ru1yáva:l ábri
,. ' ~ , " 9 ' ' ' k tt A ' d.k ' ' 7? 0 kk 1 ' 1 8 - 1 - ' 9 ' i' -ns 1 ;-en este ora..Kor er eze~ . ~ maso 1 szerexveny _ gyerme e1 es 1 :te.u.~ottel -en regg~1 Y 
óra.lcor és a harmadik ugyancsak 9-én délutfu'1 607 gyermekkel és 5 felnőtte!". Ettől kezdve fo!va,{m-
tosan érkeztek Magyarországra a görög menekültcsoportok. , , 

.. A. Segítséget a Görög Népnek -Országos Bizottságának 'Van még egy nagyon érdekes kiadvá.riy~ 
az 1948 tavaszá..D. megjelent "A görög szabadságért" című könyvecske, a..rnely voltal<:épen egy jkis 
an.tológia: ókori görög szerzők műveiből, népda!okból, Rigasz verseiből, az európai filhellénizmus 
és magvar szerzők alkotásaiból. Különösen érdekes, hogy a könwecskében szereoei egy. Jőij sza
badság Í" című dal (kottával együtt), a.'llelyet "görög szabadságh~cosok da!a.lzéné tehát,népctalk,~nt 
türttet.'1ek fel, noha Dionisziosz Szolomosz: HimnWiZ a szaóadsághoz című 1823-ban írt kö1terpé-
nye, amelyet Nikolaosz Mancizarosz zenésített meg és 1865 óta ez a görö !l nemzeti himnusz. 1 

1950-ben a Magyar Dolgozók Pártja létrehozza az egészségügyi minisrcériumon belül az AUti
fasiszta Menekülteket Ellátó Közoontot, később Osztályt, az AMEO-t, "az ittlévő gyermekek, me
nekültek és sebesültek elhelyezésére és ellátására". Egyes források 9000 görögről szólnak, mMok 
12000 görögről tesznek említést. 

I\1egérkezésük után a gyerekeket és felnőtteket a \l áci úti fertőtlenitőbe vitték. Az egészséges 
gyermekeket különböző üdülőkben, kastélyokban, szanatórilh'llokban helyezték el, mínt például: 
Balatonaimádióan, Balatonkenesén, Balatonleilén, lszkaszentgyörgyön, Dégen, Fehérvárcsurgbn, 
Hőgyészen, Csertőn, Solton, Visegrádon, Nóg-r.ádverőcén, Tótalmáson, Pesten. Néhány Göröolor-

, b' l ' ' rt . 't' ' ' . ! 'k fri .. ' ' ' ~·' ' ' ' ' ' :;1 szag o erKeze .. tan1 ovar es sok e1 es, h ss1ben gyorstalpat o tan .... otyamot vegzett gyenneKK.Isero~el 
szinte az elhelyezésükkel egy időben megkezdődött a tanítás is. Hogy miként is működött egy ilyen 
gyermekotthoni iskola, azt egy szemtanú leírásával szeretnén.~ illusztrálni Buda.l:tázi..<é Harg)tai 
Irén, a.l(i 1949. júni_us 17-én kapta meg a Népiskolai Tanítói Olelevelét és 1952-ig tanitott görög g~e-
rekeket "Fény és Arnyék" című könyvében így emlékszik vissza ezekre az évekre: l 

"Vészesen közeledett szeptember elseje, az iskolacsengők megszólaltak. A biztonság kfd
véért valaki tanácsára Székesfehérváron is beadtam egy kérelmet. Ott nagyon örültek nekem. 
Görög gyermekotthonba keresiink pedagógusokat. Nehéz munka, neked való - tette hoZzá 
kedves mosollyal egy idősebb kartársnő. Fehérvárcsurgó iesz a munkaheiyem az AMEK Jtt
honban ... 
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. ..400 gyerek, néhány csahid és pedagógusok voltak lakói a gyönyörű száz szobás kastély
nak. Kö:riilbe1üi 6-16 éves korú gyerekek találtak itt otthonra, távol haziju:kr.ó~, szüleiktői, 
elszakadva testvéreiktőL 

Szigorú rend uralkodott az otthonban. Reggel 6 órakor ébreszt-fi és reggeH torrra. ·Gyors 
öltözés és-katonás rendben sorakozó, zász!ófeivonáshoz. Trombitaszóra búzták fel a görög és a 
magyar zászl.ót, Elénekelték a görög himnuszt, majd Zabariades g'Jrög vezérük élterése követ
kezett. Ütemesen skandálták nevét. E!hangzott a magyar és szo.-jet himnusz is. :Yiagasba tar
tott kézzel tapsoltak, Sztáiint .és Rákosit éltették Mi nevelők is ott álltunk a sor elején, nem 
volt felemelő érzés. Elhangzott a napi parancs, s ekkor került sor nyilvános dicséretekre, vagy 
éppen kemény dorgálásokra, Önkritikát kellett gyakorolni mindazoknak, akik .-a!ami hibát, 
bűnt követtek et ", A formaságok lezajiása után reggeii következett, majd 8 órától tanítás 
délután 2-i.g. Ebédre külön görög és magyar ételt főztek. Nekünk a kosrt.ink nem ízlett, s bi
zony fordítva is így volt, A görögül elkészített tökfőzelékre emlékszem A tököt darabokra vág
ták, illint a krumpiit, megfőzték, izesítették, nem rántották be .... Délután egy kevés szabadidő 
után estig tanulta·k a gyerekek. Nehéz és sok volt a tanulnivalójuk Derekasan küszködtek a 
nehéz magyar nyelweL Sokat kin:!ódtunk az Ő és Ű hangok keveréséveL ... Amikor a tanulás 
már zökkenőmentesen, olajozottan működött, elkezdődött a kultúrmunka szervezése, A gye
rekek rendkívül muzikálisak voltak, gyönyörű népviseleti ruhájukban (ami mál' Csurgón ké
szült) Iejtették hol mélabús, !wi pedig szilaj táncukat. Más daHam, más ritmus, mint amit 
megszok-funk Félkörben táncoinak mély átéléssel. Egy Jorgosz neYŰ fiú kisért harmonikán. 
De szép volt!... Nagyon gyorsan repültek az éYek Osztályom tanu!ói nyolcadikosok lettek. 
Három év alatt végezték cl a felső tagozatot .... Éjjelenként ellenőriztük őket, mert ami sok az 
sok! Pihenni is kell a fiatal szervezetnek. Tanultak a \Y C-ben, el.dugott kis zugokban, folyosó
szögletekben. Meg is tanultak min.dent, a vizsgán brillíroztak. Örültem nagyon kimagasló tel
jesftményüknek, de a szívem majd megszaklldt értük, hiszen Itirepülni készültek a megszekott 
meleg fészekbőL Nyitva áHt előttük a középiskolák kapuja, el keUett búcsúznunk egymástót 
Többségében Budapesten tanultak tovább ..•. Búcsúzóui eg-y !úzetet kaptam az én tanítványa-
imtól." · 

EPben a ftizetben winden gyerek megírta~ önéletrajzát: 
"Születtem a görögországi Kalivrisziben 1937. feóruár 9-én. A családom 

asztqlos foglalkozásá:"'·allátta el minket. Édesanyám földnzűveléssel és hn7t,>rthcc"'' fA,7icd lr.n7,0tt 

1948 augusztus?if!an, a háború rniart elmenekültera szülőföldemből és az albán népi de;;nokráci-
ában.rllentem. Onnan 48-ban, december 10-én elindultam a többiekkel keresztül !.Wc.-
gyarország felé. Decemóer J3cán este elérkeztünk Budapestre - l.1átyás ben-
nü!Jket, majdoP.:nan Új pestre, és onnan 1949 .. május 2-án a fehér-várcsurgói görög otthonban kerül
tem. Innen ugyanabban az, év herz~ július 7 -én elindultam Visegr.ádra. ott először kezdterr1 tanulni 
magyarul. Negyedik, majd ötödik osztályóanjártam. 1950 auguszrusában, újból 
kerültem és most itt vagyok és tanulok 

Lehet, és egész biztos, hogy hibasztam és, hogy most is hibát követek, de igyekszem megszün
tetni az ilyen tényeket 

. Dimitropulosz Jorgosz vm. b o. tal1Uló 

*** 

.. Egy kis faluba.'l születem 1936 bru'1.. A szüleim kívül néi!'J testvére vacvunk. Otthonunktól mikor 
nem volt háború soha se hiánvzott az öröm és. a boldogsá2. Hat évkor elkezden1 iskolába iámi. _L\z 
iskolát na2:Y"on szeretem azért és mindüz ió bizonvitván-lal átrr~ntem a köveLkező osztálvban. 
Tavassa:.'1 mikor ió idő -Volt sokszor kirándulni voltwik a hegv-eken vagv a folvék közül a..hol errész 
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nan ett maradtunk. Sokat iátszotunk~ szedttink virágot énekeltük:. De nem sokái2:. Ellőtt a hábor-~ ... a 
1ó és széo életünk megszünt az iskolánk elégeték. KöZben meghalt édes anvfu"TI édesanán1 00di2: 
.börtönbe vettik két év mulva amikor "·issza jött ő is meghalt. Ez természetes nagv-nehéz volt az 
életemben a le2:szomorú idő. Később maid miatt a fasiszta.\: nagyonbántak nekünk el kellett m ne
külni a néni ~emokráciákba..?}. l\ kis testvérem a fusiszták kezébe -kerültek. 

lv1ost fvfag:-v·arországba vag:vok -és tanulok a többi e21iitt sokszor -emlékszem az alckori életell ~és 
sokat gondolkozru'TI raita. Ezt a rövid önéletraizru11 a tanitóninirnnek irok ameiv \ll a -és VII a ban 
tanolola voltam. Feleithetetlen fog maradni nekem azt az élet ~~elvet eQ:\'Ütt éltünk maid .nem 1két 

l 
Fcsurgó, 1952. II. 8. Keke Dimitrula" 

*** 

l 

Hasonló lehe-tett a helyzet a többi gyermekotthonban is. Még az 1953-54-es tanévben is 950 göFög 
overek vo it vidéki gvermekotth.onokblli'1. Gimnáziumokb~~ és- teclh~ikumukban körülbelül 26ü+an, 
120-a.tJ. pedig szak..-rnát tanulta.k. Egyetew_.re több mint l 00-an jártak, többségtik megfelelő alapkép-

+<-· ''k~·] l zet..~eg ne1 u.... : 

A DOHÁNYGYÁRI KOLÓNIA LÉTREJÖTTE ÉS A 
"GÖRÖG FALU" FELÉPÍTÉSE 

1950-ben a J(őbányai út és Hungária körút sarká:.YJ.lévő dohányraktárt és gyárat átalakították, ·és oda 
helyeztek ideiglenesen körülbelül 400 görög családot. Egy-egy család 6-12 négyzetméteres, komtort 
nélküli szabában élt, majdnem 25 családra jutott egy közös konyha, mellékhelyiségek. Ebben a tárt 
világú dohá.11ygyári kolóniában zajlotta..Í< a Budapesten elhelyezett görögök ünnep- és hétköznapjai. 
P"- dohánygyári gyerekek szá.YTiára horták létre a" J.Jvfanolisz Glezosz" iskolát. ' 

lv .. ötvenes évek a nagy iparosítások évei voltak Magyarországon, így a munkaképes görö~ök 
egy részét Budapesten, Miskolcon, Ózdon, Tatabányán és Dunavjvárosban helyezték ei, bár alig 
voit közöttük munkás, hiszen a görögök nagy része Görögországban földműveléssel és állattenyész
téssei foglalkozott. Ezért a mezőgazdasági dolgozók elhelyezésére, a MDP 1950-ben egy görög falu, 
rövid határidővel történő felépítéséről dönt: " Az új község építésével mintegy 400, általában ~e
iyi anyagból felépíthető ... falusi lakóházban az összes mezőgazdasági doigozót {családtagok)ial 
együtt 1700) el kell helyezni. Az új község felépítése oly módon történjék, hogy a menekültek a 
házak építésében részt vegyenek. ... A menekültek munkába áHítása az új község megépÜlte 
után az ott megszervezendő áHami gazdaságban történjék". 1 

Gáspár Sándor miniszteri biztos vezetésével, Theodoszisz Fokasz és Nikosz Petridisz görög 
mérnökök, valamint magyar szakemberek közreműködésével a görögök 8 hónap alatt felépített~k a 
falut, az iskolát, a kultúrházat, a tanácsházat és a pártházat, az Ercsi és Iváncsa közötti területeF, a 
Sinatelepi Aliami Gazdaság közelében. A sors iróniája, hogy a Sina (Szinasz) földbirtokokat Kos-
suth Lajos 1848-ban elkobozta. inert a család az osztrákok mellett állt. 1 

Nikosz Beloiannisz baloldali vezetőt 1952. március 30-á.'l végezték ki Athénban. A siraloTIL';áz
bói többek között ezeket írta: .,Öt év alatt, 1945, és 1950. között, körülbelül ötvenezer biró~ági 

• l 
ítéletet mondtak ki, és több mint ötezer embert ítéltek halálra! A halálos ítéletek közül kö~ül-
be!ül kétezret hajtottak végre. Sok nőt, öregasszonyt, sőt még tizenhét éves leányokat is !dv é- · 
geztek! Ezek a bíróságok tán még megértéssel is viseltetnek egy közönséges csalóval, rablóya!, 
gyilkossal szemben .• 42 ideológiai ellenféllel szemben azonban nincs irgalom!" 
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-1952. augusztus 20-án az addig "görög falukénf' einlegetett község felvette a görög nép hőse~ 
Nikosz Beloiannisz nevét. Ugyanezen a na:pon megalakult a "Béke'~ termelőszövetkezet~ ar11ely a 
megye egyik legjobbja volt. A tsz-nek lSD tagja Yolt, igy aztá.11 a férfia.."< többsége az ercsi cukor
gyárba, DunaVjvárosba) később Százhalonibartára és Budapestre járt dolgozni~ illetve jár most is. A 
nők szfu"Uára varrodát hoztá.~ létre~ hogy biztositsa.~a..k nekik. ~-\.z első években bizo
nyos ·szempontokból jobba..~ el volt zárva a világtói a Íalu, mint a dohánygyári kolóniaJ rrsert a két 
három igazi tat"litón kiVtil, nem számftva a két ~,IT1llii.kanélküEé'' papot, a nemigen 
volt kivel szót váltani a világ dolgairól. Így aztán 1nindenki a kaltúrházba tódult; fullikor meglátogat
ta a :falut a pesti vezetőség. !vfásrészt viszont az emberek nyíltabbak "'."'oltak! hiszen nem falak között 
éltek bezárva, has.tem ~gy 4ombtet-őn7 &1Ueiyr~5l a Dunáig lehet ellátni. (P.J..>.lcs.lcür még kopár vo li a ·vi
dék, agyü ... l11ölcsfákat és akis erdőt a falu f<!tCói ühették). 

A CSALÁDEGYESÍTÉSEK 

~Az 50-es években külön problémát jelentett a görögök számára a családegyesítés. ~A polgárháború 
idején és al"1Ilak befejezése után a családok szétsza:..1.cadta_1c. A családtagok - tudtukon ki-:"7ül ~ egy
mástól távol, rnás-más ország~a, ilietve egy-egy országon belül is másho ... "rá kerültek. 'Volt olyan 
család, például) a.hol az apa a faluban élt~ az anya CsehszloválciábfuL, az egyik gyerek Pesten, a má
sik Tótkomlóson, magyar csaiádnál. Természetesen keresTék egymást, és ha megtalálták a rokonai
kat, aktcor a kü1önbözőemigrlli"1s görög bizottságokon> vagy a Nerr1zet..'!cözi Vöröskereszt szervezete
in keresztül megpróbálták összehozni a családot. A -családegyesítés azonba.t komoly politikai és 
gazdasági problémák..ical járt. P ... rossz magyar--=.iugoszláv viszony, például, lehetetlenné tette az ak
kori családegyesítést. Csak Szr~iin halála után, ainikor nonnalizálódctt a helyzet Jugoszláviával, 
akkor is oiya.:..:t feltétel-ekkel, hogy Magy·arországrói ;::sa_'!( azok a gyerekek távozhatnak szüleikhez, 
akik még nem töitötték be a 15. évük:et, ide pedig a 20 év alattia..1:jöhetnek szüieikhez. Az NDK-ból 
pedig ·egyáltalán nem engedtek ki gyerekekeL ft~ 'VOlt szocialista országok arra törekedtek, hogy a 
már befogadott menekülte~ szfuua ne nagyorr ·változzon. }\z 1954-es ~1DP jelentése szerint: ~' Fő
ként a közvetlen családtagokat kellett összeköltöztetni. Másrészt a népi demokráciák között 
bizonyos arányszámot kell tartani és tárgyalások során figyelembe kellett venni a saját és az 
egyes országok elhelyezési nehézségeit. A családok összeköltiiztetése során a népi demokrati
kus országokba 853, a Szovjetunióba 196, összesen 1049 fő távozott. A hozzánk telepített sze
mélyek száma 775. Hátra van még egy csoport (80-100 fő) fogadása, ilietve küldése Lengyelor
szágba és Csehsziovákiába. Ezzel részünkrőllényegében befejeződik a családok összeköltözte
tése." 

A GÖRÖGSÉG SZERVEZETEI 

1954-ig -körülbelül 1200 ember kapott repatriálás i engedélyt, és kisebb -csoportokban visszatérhettek 
Görögországba. EgésZen a 80-as évekig a itt élő görögök hontalanok voltak . ._~ ~1agyarországon élő 
görögök élete többszörösen is nehezebb volt, mint a magyar áliampolgároké, hiszen több oldalról is 
hatottak és csapódta..k rájuk a politikai események: például az 1956-os magyar forradalom, vag-; az 
1967-es görög katonai puccs. ÉletiLlcet addig a DKP szervezeteivel szoros<U"l együttműködő Népi 
Bizottság, illetve ar1nak albizottságai irán.yították:~ mégpedig az ideiglenesség jegy:épen. i\ félretájé
koztatott tömegek várva vfu--ták a hazatérést. Reményeik azonban szertefoszlotta..k.:, így az ötvenes
hatvanas években a meneküitek gondolkodásában és életében komoly változások mentek végbe. 
Sok család lakáshoz jutott az új lakótelepeken, már nincsenek vidéki gyermekotthonok, és a pesti 
muiLkásszáHások:at is felszámolják. 1957-ben megalakul a Magyarországon Éiő Görög Politikai 
Menekültek Egyesülete, amelynek voltak rreiyi bizottságai Budapesten. Beloiannisz közséf:'ben. 
Miskolcon. Pécsett Tatabánván, és különböző albizottságai mínt például diktatúra elleni, hazatele-
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pül-ési, kuhurális, közművelődési, ifjúsági stb. A .. z EgyesiHet az MSZ~vfP Küiügyi Osztályához tarto
zott. 

1974-ben, a junta bukása után lehetövé vált a kapcsolattartás -(Jörögországgal, és feléledt~k a 
hazatér-é si remények. 1981-ben az lvíSZMP és a -GKP ~ iHetve a magyar ,és -a görög konnfu""ly -kö~ött 
:folytatott repatriálási tárgyalásokról a sajtóból értesültek az érdekeltek. Háron1 hónao alatt 1ceUett 
döntést hoz._Tliuk. hoev. hol és miiven áHarnoohrárként kívármak tovább -élni. A nyolcvanas években 
rnintezy ezer :fő telenült vissza Görögország:ba. Megszűnt a Magyarországi Görögök Politikai EJ-ye
sülete~ és a lvlűvelődési Minisztérium N·emzetiségi Osztáiyának irányítása alatt 1982-ben megalakult 
a Magyarországi Görögö-k Kulturális Egyesülete. 

1994 decemberében ~1iskolcon~ 1995 januá..iában Budapesten helyi görög kisebbségi -ö~or
má:.J.yzatok megválasztására került sor, majd m?.rcius 4-én a görög ÖB,__i<onn&I.yzati képviselők é~ az 
elektorok megválasztották a Görög Országos Onkormányzatot, és az 1995-ös őszi választásokon 
új abb helyi öPJcormányzatok alak-ultak Szegeden, Sopronbfu"1, Budaörsön ·és a főváros IX. kerül~té
ben. Beloiannisz községben, ahol már többségében maJ5yar a ia:.l;:osság, második alkalommal Zisr' ~.-sz 
V1ahopulosz a polgánnester. 

i:\Z országos és helyi görög önkormányzatok kiemett feladatu..lmak tekintik az ol-tatás ügyét. ~Az 
" l ' - ' . ' ~ . l ' ,_,_ l " . ., - ' ! l .. . J /' UJ a apoKon megszenrezett tanltas Xepzett natru. Uh"'larOh.Kat :rolyiK, mtnc. a nye vo1Ctato1 mmu a-Ket-
nyeh-ü iskolában (Beloiannisz iskola). ~v1inden oktatási -típusban a nyelv ... i2.llÍtás meHett a legforito-
sabb tárgy a népismeret. l, 

1996. május 19-én, Mihail, Ausztria Metropolitája, Magyarország és Közép-Európa Exarchája 
felszentelte Beloiannisz községben a SzentDemeter Nagyvértanú, Szent Konstantin és Heléna t?sz
teletére épült templomot. A templom architektúrájában és beiső díszítésében középkori görög ha
gyományokat újít feL A templom a fiatal győri építész, Dimitriu Ádám Achilleasz nagyszerű munká
ját dicséri, akinek nagysztilei a beloiar.niszi temetőben nyugszanak. 

A MÁSODIK GÖRÖG DIASZPÓR..\ 
KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KUL TUR.ÁLIS TEVÉKEl''YSÉGE 

GÖRÖG SAJTÓ ÉS KÖl'i"YVKIADÁS ' 
l 

AM ,..,.!t kB- tt ' 19-0 .. - 1 • ' • d' La-· A n..r<>~J-.~r~) ' " ,.l ' ener.._u e... 1zo tsaga ) .. jU..?J.ll!S ..!. 1-en megin rtotta a zkosz gonasz ~ CL.r:nu UJSa-
got. A Laikosz Agonasz napilapként indult, majd az ötvenes évek közepétől hetente kétszer jelbnt 
meg, általába.'1 két oldalon. A szombati sz<h-nbar'l szlávma.'<:edón melléklete is volt, mi:nthogy a El-e
nekültek között észak-görögországi szláv ajkúa.l<. is voltak A rodléklet 1975-ben megszűnt, m jd 
nem sokkal ez után maga az újság is, a..111ely a végén csak kéthetente jelent meg. A Laikosz "'i\.gon z 
25 éven át az egyedüli görög újság volt Magyarországon. A.zonkívül, hogy politikai lap volt, a göb
gök közötti kapcsolattartás egyik fő eszközének is tekintheljük A lapbar-, szerepelt irodalmi mellá-
let, sőt irodalmi pályázatokat is hirdetett. j 

Az írott sajtó meliett nagyon fontos szerepet játszott az itt élő görögök tájékoztatásában a Ma
gyar Rádió görög szekciója, ar-nely 1949-ben indította meg adását, és 1983-ig működött. A rá~ió 
jelentős segitséget nyújtott az eltűnt családtagok megkereséséhez, illetve a szétszóródott családtagok 
a hétvégi zenés "szív küldi" műsoron keresztül üdvözölhették egymást. A rádió is sugárzott kultu-
rális, illetve irodalmi műsorokat l 

A Ma_,ayarországi Görögök Kulturális Egyesületének 1984-ben nagy nehezen sikerült megjel. n
tetni egy tájékoztató bulletint. Ebből alakult ki az Ellinizmosz (Görögség) című folyóirat, ambly 
megszakításokka!, évente egyszer jelent meg, görög és magyar nyelven, az utolsó szám 1993-ban 

:~~ott napvilágot ... ~z Ellini~mosz els? _főszerkesztője Athcmasziu Hrisztd.forosz történész vol-si őt 
Ko vette ezen a poszton Caruna Vangel w. 

A Fővárosi Görög ÖnkQrmá."lyzat 1995 áprilisában inditotta ú1jára Enimerotika Deltio című ki
adványát~ amely negyedévenként azóta is rendszer~sen megjelenik, és a Fővárosi Görög önkbr-
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mányzat jóvoltából minden görög családhoz eljut. Ez egy: 12-20 oldalas gorog es ":1agyar nyelvu 
információs kiadv&."1:y·. /\.z Enimerotiko Deitio szerkesztője Papadopuiosz Filipposz~ aki a Laikosz 
i\gonasznak is -év1izedeken át szerl<eszt-ője volt. 

P .. z Országos -Görög Ön"'"lconnányzat 1995 "v~égérr indította el a cimü :X:sadalontpolitikai 
és kulturálís folyóiratot. Ez a szép .kivételű folyóirat { ruuely a görög újságirók szeríni a görög diasz
póra több száz kiadványa közüi a legjobb) tört.énelmi~ népraJZl, 
képzőművészeti, zenei és más kulmrális anyagokat ad közre görög és magyar nyelven~ .elsősorban a 
m<lc,oyarországi diaszpóra körébőL Főszerkesztője Görög Athéna~ a T..,V kulturá1is műsoraiból is jól 
ismert újságíró. 

.l·\ J\.1agyar T-elevízió Rondó .című nemzetiségi műsorában~ ha..,/onta egyszer: körtllbelül l O perces 
görög nyelv-ü műsorblokk látható. _Az utóbbi időberr egyTe több T"'/ csatornáilak van nemzetiségi 
műsora, rrJ.nt például a TV 2-nek a Gyökerek. 

1997. január 8-tól a M~oyar Rádió elindította a 1ninden csütörtökön este hallható féló~ás görög 
nyeívű adását. _A_ műsorban sok-sok-zenemellett hírek, programajániatok~ a köz.cűvelődést, kultú
rát, a hagyományokat érintő témák hallhatók. Felelős }/agyné Szabó két ál
landó munkatársa pedig Panasz V alianatosz és Kosziasz Nakasz. 

... ~Magyarországi Görögök Kulturális Egyesületének támogatásávallátO-tt napvilágot 1991-ben a 
görög nemzeti költő, Di-onisziosz ~zolomosz A zákinthoszi asszony című prózábru1. irt poémája, 
Sza:bó Kálmá.'l fordításában és kísérő ta..'lulmányával, a Z-füzetek huszadik darabjaként. 

1995-ben a 'Kafenio meHékleteként jelent meg görög és magyar nyelven }\;agy :\1árta Görög 
egyházművészeti emlékek lviagyarországon című mur~l\:ája, Haupt Erik görög átültetésében, Dömötör 
Mihály fényképeiveL 

1996-ban az Országos Görög Önkormányzat ugyancsak a Kafenio mellékleteként adott h 
OdisszeaszElitisz (1911-1996) Nobel-díjas költő tiszteletére egy em!ékszá..rnot, Carili'la Vangelió 
válogatásában. 

_Az_Országos -Görög Önkormá..llyzat kiadásában }elent n1eg 1996-ban görög és mag-y-ar nyelven, a 
Ca..ruha '\Tangelió· által válogatott és szerkesztett Csillag'varázs clmű (Újgörög versek és 
prózaírások fiataloknak). 

l\1AGYARORSZ"ÁGI GÖRÖGÖK A GÖRÖG KULTÚR..\ 
TERJESZTÉSÉBEN 

A .. 20. században a görögök közreműködésével vált népszerű-,;é Magyarországon a görög kult{rra. 
Kúnos Ignác, a neves turkológus például 1924-ben görög népm-esegyűjteményt adott ki~ I-fellasz 
Tündér Birodalma-Újgörög népmesék, R. Ruszopulosz elmondása CÍllh"'lleL 1964-ben az 
Európai Könyvkiadó }lépek ltfeséi sorozatában jelent meg A lány, aki rózsát nevetett'; Dimitriosz 
Hadzisz válogatásában. Dimitriasz Hadzisz (1913-1981) a görög elbeszélés kimagasló művésze 
volt. Szerkeszí~-szervező tevékenységévei az újgörög i!odalom magyarországi népszer~sítésének 
úttörőjévé vált Budapesten élt több éven át, a Laikosz Agonasz szerkesztőjeként is dolgozott Go~ 
rögország-hősei címü riportkön)'\.re már 1949-ben megjelent magyru.-ul, Kemény Dezső és Janrdsz 
Lambicisz fordításában. 

A Magyar Rádió görög adásá.'lak volt szerkesztő-riportere Nikosz (192!-1988), 
szinés?:-rendező. Ö rendezte a budapesti kolónia szirJátszó csoportjának :2ag,. sike:-'li előadásait. 
amelyeket aztán a többi görög közösségnek is bemutatta:•c Fordításában olvasható négy újgörög 
dr~"'TI.a: A -csodák udvara. Európa Könyvkiadó, 1985. 

DimitrÍO?Z Hacizisz munkatársaként kezdte műforditói tevékenységét Caruha \t angelió~ a.ki 
olyan kiváló magyar költőknek és műforditóna..lc is készitett nversfordításokat ú1Qörögből mint vél-
dá<Jl Devecseri Gábor, Vas István. Képes Géza, Somlyó Gydrgy. Papp ~-Sz<h-nos saját ~ű-
fordítása mellett -Cs~ha \la..11geliónak két olya..n_ köny;.re is megjelent, a magyarországi görö-
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' gök.1<el (Az Kozmosz könyYek~ 1969; Piros szegfUk és'i céd-
rusok, Kossuth kiadó, 1978) és szerkesztő-riponere voh a m&§rfarországi görögökről szóló 1,974-
ben bemutatott lvfementó című dokumentum:filw,nek, a..TTielyet Gyöngyössy· Imr-e és Kabay Barna 
rendez-ett. Írt egy újgörög nyelvkö~yvet (TIT, 1988) v-ala.IrÜnt Kapitánffy István..nal és Szabó )Kál
mánna! közösen A Bizánci és az Ujgörög !roáalom Történetét (Gondolat, 1989). A Világirodalmi 
Lexikon főmu..'1katársa volt, jelenleg a -Kafehio görög olvasos··· "'zeike. sztöje. Görögországban ez r·lc~.~ ;g 
két magy·ar költői antológia jelent meg segitségéveL 

A Kafenio egyik fordítója és folkiórrovatána.~ szerzője Szabó Antigóné~ aki-nek első műfordltása 
Evienia Fakinu: Csillaghullás Athénben cimű regénye volt (Móra Kön;rvkiadó, 1990). 

1 

Az itt élő görögök között vannak neves szociológu.saink mint példáullVikosz Fokasz profesSzor~ 
vagy Szidiropulosz Archimedesz, aki két köny\rében. is (Ithaka partjai, Eötv-ös, 1990; J 956 görögök 
a Íorradalomban, 1998) a magyarországi görögökkel foglalkozik. 1 

~4 közgazdász-ok közül meQemlíteném Babanaszisz Szteriosz és Jannisz Szamarasz orofesSzo-
•• , • • ...., .._ l 

rokat, alaK v1sszate!epillve Görögországba (Szamarasz gyermekei pedig itt-l\1agyarországon), sOKat 
tesa1ek a magyar-görög kapcsolatok :fejlesztéséért. 

Magyarországon élt évtizedeken át !'rfakrisz Agamemnon ( 1913-1993) szobrász és felesége, iZizi 
Malr:isz, festő- és gobelinkészítő. Magyar toldön nyugszik Rigasz Honáromatidisz (1943-1~95) 
szobrászmű.vész, aki gyerekként éfreezett egykor Magyarországra akárcsak pál-y-atársa Papahrisifosz 
A~dreasz! aki jelenleg hol Szentendrén, hol Görögországban éi és ·dolgozik. lvfár Magyarorszát~n, 
Miskolcon született Dzord.zoglu Jorgosz festöművész a mag-yarországi zenei -élet ismert és kar+te
res képviselője. Szidu Eváoxia pedig rre:rr~ csa...1c festöművész~ hanem magyar nyelvü verseket is ir~ 

A művészeti területén napról napra új abb ifjú görögszármazású ~ehetségek tŰlli"lek tel. A.z isrpert 
színészek közül Paoadimitriu Athina és Dimuiász lvfiklós görög és magvar B.Ve!ven jó néhány görög 
rendezvényen is kö;;remű..l.cödtek. ~ -· • ' 

i] Évente két nagy ünnepe var1 a magyarorszá2:i 2:örögségnek: a március 25-i nemzeti ünnep' (az i' ...... .....~ ....... ._. 

i/ Ul21-es szabadságharc évfordulója), és október 28-án az ellenállás évforduiója (A junta bukása után 
' ismerték el Görögországban a ne!l'.zeti ellenállást, és nemzeti ünneppé ny:ilvánított..ák Mussoiini u!-

timátum<h>ak visszautasításának napját). Az önkormányzatok és az Egyesületek emellett különböző 
rendezvényeket, zenés irodalmi estéket, klubestéket vagy más rendezvényt szerveznek, amelyek 
sikeréhez újabban nagymértékben hozzájárulnak a görög vállalkozók is. Többek között ezeknek a 
megszervezésében is tontos szereuet iátszik Anna Alevra, a Fővárosi Görög Önkormá.'lvzat elnÖke, 

..... ..l ~ ...... -' ~. 

Szkevisz Theodorosz történész-vállalkozó és Dzindzisz Jorgosz történész, az Országos Görög On-
kormányzat elnöke. 

IV. 
IDENTITÁSTUDAT -FEJLESZTÉS- HAGYOMÁNYÁPOLÁS 

A NÉPHAGYOMÁNYOK ÁPOLÓI 

l 

Az első görög diaszpóra idején a vallás és az iskola elválaszthatatlanok voltak. A magyarok ~
nak idején pa.'1aszkodta.~, hogy a görögök."1ek (az ortodoxok.'1ak) túl sok egyházi Ü..'híepük van és 
ezért több a szabadnapj uk. (Görögországban ez ma is érvényes!) : 

A második görög diaszpóra más körűlmények között került Magym-országra, más ideológiák 

i~ru:yították:. Hiá~a volt az em?erek eg!. r~sze vallásos, s~t. p~pok is al.:.~~ tak közöttük, hiába léte;f.ek 
ose1k templomaJ. Magyarorszagon, a tortenelem keresztutjalll nem találkozhattak: Nem a mene:Kiül-
tek tehetnek róla, hiszen ők nem is nagyon tudtak magyarországi elődeikrőL l 

Beloiannisz község lakói sz<h-mazásukat tekintve több mint 200 görögországi faluból, más; és 
más szokásokat követő vidékekről valók. Annak idején a lélekharang nélküli ravatalozót káoo!há
nak tekintették Egy-egy temetési szer..artás úgy zajlott, ahog; náluk,~a falujukban volt szok~. I{:ö
zös szokás voi t viszont a fedetlen koporsó a sírhelyig, az utolsó csók, a kedvenc útravaló bedobás~ a 
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sirba} -a sira.tóénekek, és végül a koliva (főtt búzábói~ mazsolával. mcsvas gyili-nöicsöKk:el készült 
halottas étek) esztása tem-ető kijáratlli'"lál -és a férfia._[z számára tor a halottas házban_ görögökn-él 
nen1 húst~ hanem haiat, illet-v·e édességet szokás enr.:.i a toron, édesség hi j~:. ·- m,á;.r-pedlg az trvei1es 
éYekben nem nagyon volt -, -egy kis ital kíséretében Ieta sajtot ettek, mert egy pár csalácL.<tak volt 
kecskéje illetve birkája a taluba_fl. l\ faluban sokszor haHottam ősi siratóénekeket_, hiszen mind~nki
nek vu h halottj-a: s n:~"ll csa..\:: az öregasszony-ok~ hanem a fiaral on megöz"l:,:egyült asszon;-"t::~k is mindig 
teketében jár~.&\, úgy énekelték balsorsukat: 

"Bizony becsaptak engemet 
a tavasz pacsirtái, 
becsaptak, s árván maradtam, 
a ha~á!na',;: sem kellek. 
Siratták halottaikat, a..~iknek azt sem t-....rdtak~ hol va..rma...1c sirhelyeik: 
Bárcsak látná szegény szemem, 
hogyan temetik őket, 
tömjén nélkül, gyertya nélkül, 
pap néikü:í, zsoltár nélküL." 
~~z iLrmepnapokon a küiönböző tájakrói valók ~ülön járták a kör-..áncot~ szinte versenyeztek 

egymássaL Nagy eseménynek számított, a_mikor augusztus. 20-á...'l összegyűltek a görögök a faluban 
az ország n:-inden részéről (s a környező országokból a rokonok), s fellépett minden tá.TJ.cc:soport és 
zenekar. i\ tánccsoportok ruháit és a SZÍlli~ázi jelmezeket egyébként az előadók n1agtLlc varrtá..k és 
hímezték. 

i\ t~~cház-mozgalom úttörői közé tartozott egykor a Buzuki együttes. PÁ hetvenes é'vek végén 
óriási sikereket ért el a tatabá_'lyai Olimposz majd a budapesti Szirtosz együttes. ~emcsaJ::. a görögök 
körében lettek népszerűek, hanem az ország több művelődési és kultúrházába..~ tfu->tott zenés iro
dalmi estéken is, így az egyetemi szL.rpadon és a Fáklya klubban is felléptek. 1-\ mostani zenekarok 
is bejfuják az országot, .tavemákba11 és m4veiődési házakba...11 játszanak: és népszerJsftik a görög ze
nét (Pa!io Buzuki, Taverna, Pireusz, Maszkaradesz, Szirtosz) 

A görög tánccsoportok bej&'iá.l<: az országot, minden fesztiválon j den voltak és szép sikereket 
értek eL Jelenleg az Jliosz, az Aitosz és a beloianniszi tánccsoport meHett szép sikereket ér el a Fő
városi ·Görög Önkormányzat gyermektánccsoportj~ a Helidonáki Agárdi Elektra vezetéséveL Ezt 
azért is érdemes kiemelni, mert a gyerekek nem csaK. táncolna..lc, ha..1em a Néprajzi !vfúzeu..rn rendez
vényein tanárcik segítségével görög népszokásokat is bemutatnak. 

P.,.. hetv-enes évekig, ·ru.Tikor még zfu-t közösség~kben éltek a görögök, a m:!Q:\~ki<al hozott szoká-
saik s:rerin,t éltek .és ápo-lták őket. A szétszór'"LSág és a vegyes házasságok kö-vcetkeztében megválto
zott a helyzet. A harmadik nemzedékn.ek már nem csak a nyelvet keH megtanulnia, h&.1.em népisme
retet, népszo}:ásokat is. Ezért is indított m~ az első számától kezdye külön folklórrovatot a Kafenio 
folyóirat. A nyári gyermektáborokba.'1 pedig, amelyet az Országos Görög Öp_lwrmányzat szer.;ez, a 
gyerekek megta.1uljá..l( az egyszerű görög népi játékokat is. 

NAGY GÖRÖG ÜNNEPEK 

Nézzük most egy-egy napjainkig élő régi görög hagyományt: 
Ha egészséges gyermek születik, csak a negy--vennapos gyennekágyi szakasz letelte után szokás 

megkcer_esztelní. ~A_ keresztszülők kötelessége t-etőtől talpig felöltözetni a gyermeket. A .. görögöknél a 
gyermeknek a nagyszülők ne-v:ét szokás adni, szülők u~tt, csak a.."lci(or, ha nem élnek. ?k keresztszü
lők egész é:ieten át Íelelősséget vállainak a gyermekért. Nemcsak né\'napján, születésnapján~ kará
csonykor, újévkor, h;mem Vízkereszt napján is megajándékozzá..l( keresztgyermeküket. Ők veszik 
meg neki az első iskolatáskát és ők vezetik oi~ár elé. 
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j\ keresztelő és esküvői szertartás utfu""l kis taryolba csomagolt cukorkát szokás aiá...?J.dékozrJ a 
vendégeknek. _.___ ~ 'l 

~ÁJ év nagy ünnepei -közül kiemelkedik a karácsony. A Dodekamero~ vagyis a 12 napos ~"'1-
-nepsorozat december 25-től \l"ízkeresztig ·Gan. 6-ig) tan. P~ aját.rdékokat Szent Vasziliosz ~~) 
napjái~, újévkor szoktá.k:: ü·iaach"li. Karácsonykor krisztu.s1:..enyeret szokás sütni. a_melvnek közedét 
egy szép kereszt díszíti. Meg keH jegyeznüt1k, hegy az új abb korok recept.lcöny~ei ily;n...L:orra töl16tt 
pulykát~ ~,melornakaronát" és ,,lcurambiedesztn (= süteménvfélék) írnak elő. Újévkor vaszilópitát{= 
kerek I"étest) süt._qek~ pénzdanibot heiyez.~ek bele, s aki megtalálj a, abbói .lesz abban az évben a sze
rencse fia .. A. krisztuskenyérből és a vaszilopitából először Krisztusnakjut egy szelet, majd a házn~ 
és csak azutá.~ a családtagoknak. A tizenkét nap alatt mindig terített aszt..al vá_1a a vendégeke~ és: a 
házról házra járó gyerekeket, a..kik kalandákat (= ünneni köszöntőket) énekelnek. A karácsonv:. a 
családi tűzhely ünnepe, ilyen.l<.or nemigen varm.ak mu!atságok. Ré;zen n~m áHítottak karácsonvfá~ l a 
házat a megújulást jeLképező zöld ágak.l<al díszitették. ,Gondosa..tJ. -ö;izték a -ttizet~ ho~J távol tari:srud a 
kalikandzaroszokat a gonosz démonokat. Újévkor nagy mulatságokat és a egész éjen át tartó 
kártyapartikat szokás rendezPi. Víz.l(eresztkor a tempiombó! viszik haza a szenteltvizet, s · ei

1

ei 
szórják meg a házat s a háziakat. 

1\. farsang a húsvéti fu1nepkör tagja. J.~ negyven napos nagyböjtöt-előzi meg a :fars&""lg háro .. ~ .. 
hete, amely a "Tiszta Hétíő"-vel ér véget. ~4z első hetet~ ,~Beharangozó"-nak ne·vezik~ arr~or az 
előkészületek folynak, a második a "Húsos" hét, ilyenkor bőséges mennyiségű húst fogyasztanak,i a 
harmadik a Tiriní, "Sajtos hét". A fa..>-sangi mulatságok egyik fő jellemzője a szabadosság, a mási~ a 
jelmezviselés -és a jelmezekben előadott jelenetek~ ruueiyek egykori t-ennékenységi szertartások .em
lékeit őrz~. A m~apság rendezett nagy görögországi k&.~eválok nem a görög népszokásokat~ h~
n~I? a la~m-a..'llenkai karneválokat követík. Tiszta Hétfőn {mun:k:aszüneti nap) a gyermekek pap~r-
sarkányokat eregetnek Görögországszerte. . i 

Március általában a Nagyböjt idejére esik. Ez a tavasz köszÖntésének hónapja. Március elsejé):e 
színes fonalakból karkötőket "máttiszt" kötnek a láilygyermekek kezére, nehogy megfogja öket az 
erős nap. · 

A Húsvét, az ortodox kereszténység és a görögök !egni,lgyobb és legkedvesebb ünnepe egy spr 
esemény láncolatát jelenti. A húsvéti ünnepkör mlajdorl\:éppen a farsanggal indul, a nagyböi~l 
folyiatódik, aztán Lázár napját< elkezdödnek a drát-nai eseménvek arnelvek a naQVhéten e~~e -ero'·-.; ' "' o .. - ojJ..· 

södnek és a feltámadáskor csúcsosodna.k ki, majd pü.rlk:ösdig szépen lecsengenek 
Lázá.!; napján leánycsoportok járna..~ körbe a házakban és Lázár-napi kalandakat énekeinek. ~ 

háziasszony friss tojást ad nekik. Ezt a tojást főzik aztá'1 pirosra nagycsütörtökön. 
A Nagyhéten a legszigorúbb a böjt, sokan csak kenyeret és fokhagymát esznek ilyenkor, Naa}r

péntekről nem is beszélve, amikor az idős asszonyok egész nap csa.l< vízzel higított ecetet veszh~< 
magukhoz. Nagypénteken a legmélyebb a gyász. Este hordozzák körbe Krisztus jelképes sírját, 'IZ 
Epitájioszt. Sok<m, legfőképpen a gyerekek átbújnak alatta, mert a néphit szerím így egészséges~k 
maradnak egész évben. Nagyszombat este a feltámadásra vá'"Va mindenki elmegy a templombh. 
/\mikor aztán éjfélkor a pap megjelenik, és felszólítja a híve.ket "Gyertek és vegyetek a Fénvből'1 
mindenki az ő gyertyájáról próbálja meggyújtani a sajáiját. A szent fényt mindenki hazaviszi, ezz~l 
gyújtják meg a házi ikonosz"..áz mécsesét, előtte azonban keresztet vetnek vele a bejárati ajtóra, .majd 
körbehordozzák a házban, hogy mindenl10vá juttassanak a feltámadás öröméből. Otthon a már elő~e 
megterített asztal várja a hosszú böjtöléstől összeszaleült gyomrokat. Feltámadáskor csak..nem mii
denhol majiríca (= bárát,ybelsőségleves) az ün"'1epi eledel. Koccintanak a tojással, s az a szerencsé,s, 
akinek a tojása épen marad. Húsvétvasárnap és -hétfőn egész nap folyik az eszem-iszom. Kiemeit 
helyet foglal el a nyársorr sült bárány, de ezen kív~Jl szálnos húsvéti ételkülönlegesség is terítékfe 
kerüL A -családi asztalnál elfogyasztott finomságok után fa!Ut'lelyen a templomtéren gyűlik össze .a 
falu apraja nagyj~ s kezdetét veszi a tánc. J.~ mulatság szerenesés esetben egy hétig is elta..rthat. 

L<\ görögök minden nagyobb szentet megünilepelnek, s itt érdemes megemlíteni, hogy a családi 
ünnepek közül nem ülik meg a születésnapokat, annál in.lcább a névnapokat, azaz azoknak a né-'f~-
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A GÖRÖG Nt'ELVRÖL 

"Az újgörög nyelv, az indoeurópai egyik legarchaik-usabb élő tagja, két állam, a 
Görög-Köztársaság és a Ciprusi Köztársaság hlvataios nyelve~~~ írja !\1ohai ~!tndrás nyelvész a 
görög-magyar szótár bevezetőjében. 

Az. ókori -Görögországban három fő dialek.."tus volt és szátuos nyebi}lrás. P. ... helleiiisztikus 
korb~ alakult .t<.i főleg az ió:n és az attikai dialektus elemeiből a"' koinén a közös görög nveh' . .:.\ 
Biblia nyelve a koiné. -~'koiné megteremtésével egy időben kezdett kialakulni a két;yel~·úség is: a 
klasszikus atti.~ai ..r·.~yelv továbbélése és utá.TJ.Zása az írott nyelvben (kezdetben ünd~lmi nye! v~ később 
.~:har~v~:=:~/iszta n~~}:"~ éS.az éi ő, bes~éit ~yelv.~ Ez ,a kettő_-~ közép~ortól kezdv~e ~gyr e e:~á~vo
.._onott ygymastoL _..A... f:i-Ye:..vnar~.; a 19. szazadqan erte el csucspont]at. i\ ... wg a szabadsagnarc utan, az 
állam hivatalos nyelve a ·katharev-u.sza (az atticista nyehi egyszerűsitett formája) lett, addig a. beszélt 
nyelv~ a dilnotiki teret hódított az irodalom.blli."1, először a költészetbens később a prózairásokban. A 
kétnyelvűség a junta bukása után szfu'1t meg, ~kor is 1976-b&.l a dimotiki lett a görög állam hiva
~~-s eyelve is. A,A.. két nyelvi irányzat kölcsönösen gazdagította egymást évszádokorr át, s eiillek 
nyertese az-újgörög nyelv. 
. ?...z ógörög neveket }v1agyarországon az e:rasmlfsi kiejtés szerint ejtik, és eszefinta kiejtés sze-

nnt f9netikusan írják át: például Héraklész. Az újgörög szavakat.az újgörög kiejtésszerint keU fo-
netikusan átími: például Iralel isz. -

A magyar nyelvben sok görög eredet4 szó található, k9zühl.'lc jó_ né~lli'"ly orv·osi és rr1ás tudorná
nyos szakterü.leteken. Legtöbbjük görög-latin kombinációban fofdul elő. 

Az b!'ád-házi dinasztia idej-én a magyarok közül sokatt tudtak görögül, használták a bi~fu"1c~ 
középkori görög n-yelvet. Ebből a korból főleg egyházi vonatkozású szavak maradta.!;: tenn. wjnt 
például..monostor, kaiugyer .. Mátyáskirály udvara viszont visszanyúlt a klasszikus görög ~űvelt
ségh~z. J.~ magyarországi első diaszpórában :élő görögök nemcsak az élő nyelvet ápol ták, hanem zz 
írott archaizáló nyelvet is. A Magyarországon megjelent könvvek~ a kereskedelmi köny-velések és 
iskolai fiizetek is mutatjá:k a két ny-elv egymás meHetti élését. "' - . ., 

A •. lviagyarországon ma élő görögök a dirnatikit beszélik. Az első években mindenki a salát 
nyelvjárását használta, aztán kialakult, egy sajátos "nyelvjárás'', a.rnely jeilernző körn\·ezetí saját~s-
ságokkal rendelkezik, és külön nyelvészeti tanulmányt érdemelne. , -
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