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1. BEVEZETÉS 

 

Magyarországon jelenleg tizenhárom etnikai kisebbséget ismernek el hivatalosan, 

ezeket az 1993. LXXVII. nemzeti és etnikai kisebbségekr�l szóló törvény fel is sorolja, a 

görög nemzetiség is közöttük van. A törvény kimondja, hogy a nemzeti és etnikai 

önazonossághoz való jog az egyetemes emberi jogok része, a nemzeti és etnikai 

kisebbségek sajátos egyéni és közösségi jogai alapvet� szabadságjogok, amelyeket 

tiszteletben tart, és mindezeknek a Magyar Köztársaságban érvényt szerez. 

Ma már közismert az a tény, hogy Magyarországon évtizedek óta élnek görögök, 

továbbá van egy görög-magyar falu is, Beloiannisz. Az azonban kevésbé köztudott, hogy 

már évszázadokkal ezel�tt is éltek Magyarországon görögök. Sokakban egyb�l felvet�dik 

a kérdés, hogyan jöttek ide, hiszen Görögország nem is szomszédos Magyarországgal. 

Milyen történelmi okok voltak a kiváltói annak, hogy ma körülbelül 4000 f�s görög 

kisebbség él itt? Vajon minden feltételnek megfelelnek-e, hogy elismertethessék magukat 

nemzetiségnek? Görögország mely részér�l jöttek, és hova települtek le ezek az emberek? 

Dolgozatomban ezekre a kérdésekre keresem a választ. 

A fentiek mellett igyekszik bemutatni azt is, hogyan ápolják a magyarországi 

görögök hagyományaikat, mennyire er�s az itt él�kben az identitástudat. Dolgozatomban 

megpróbálok olyan bonyolult és összetett kérdésekre is választ találni, mint a görög–

macedón ellentét, melynek magyarországi vonatkozásai is vannak. Származásom ellenére 

maximálisan igyekszem tárgyilagos maradni. Munkámban olyan dolgokról is említést 

teszek, melyek a téma hivatalos irodalmában nem olvashatók. 

 

1. 1. A dolgozat célja, témamegjelölés 

 

A kutatás legf�bb céljai a következ�kben határozhatók meg: betekintést nyújtani 

egy magyarországi etnikum politikai emigránsainak, illetve azok leszármazottainak 

asszimilációs folyamatába anélkül, hogy a tudományosság és az objektivitás alapelveit 

szem el�l téveszteném. Diplomamunkámban a megállapításaim java része, els�sorban a 

hazai görögségre vonatkozik, mégis sok tekintetben hasonlóságot mutathat más kelet-

közép-európai országba emigrált görög kisebbséghez. 

Kutatásom közé tartozott az egymástól földrajzilag, történetileg, kulturálisan, 

múltbeli és jelenbeli sajátosságok tekintetében eltér�, de azonos gazdasági, társadalmi és 
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politikai környezetben él� nemzetiségek, a többségi és kisebbségi etnikum egymásra 

gyakorolt hatásának vizsgálata. 

A görögséggel kapcsolatos kutatásom két f� részre bontható. Az egyik terület a 20. 

század el�tti görögség vizsgálata, akik a Balkán legkülönböz�bb részeir�l vándoroltak a 

Magyar Királyság területére. A másik kutatási területemet a görög polgárháborúból 

Magyarországra emigrált görögség jelenti. Ez a második diaszpóra, amely szinte a mai 

görög kisebbség egészét alkotja. 

Munkám során, olyan dolgoknak is figyelmet szenteltem, mint például a 

rendszerváltás utáni görögség identitásának er�södése. Célkit�zésem közé tartozott 

továbbá az is, hogy az asszimiláció folyamatát a görögség oldaláról bemutassam. 

Megpróbálom érzékeltetni, mennyire eltér� fokai vannak az asszimilációnak az egyes 

generációk történetében. Továbbá úgy vélem, hogy a nyelvhasználati szokások és a 

nemzettudat kutatása sem mell�zhet�, hiszen csak ezáltal kaphatunk választ azokra a 

kérdésre, hogy mi az, ami része a görögség identitásának, mi az, ami kijelöli a határokat, 

illetve mekkorák az egyes nemzedékek közötti köt�désbeli különbségek. 

 

1. 2. A hazai görögséggel kapcsolatos szakirodalom feltárása, vizsgálati módszerek 

 

Diplomamunkámban a felvetett kérdéseket különféle módszerekkel vizsgáltam. 

Ezen módszerek közé tartozik a kérd�ívezés és az interjúkészítés. Igyekeztem minél 

jobban megismerni a görögséghez kapcsolódó társadalmi szervezetek munkáját és 

m�ködését, ezért felvettem a kapcsolatot az országos, illetve vidéki kisebbségi 

önkormányzatokkal, valamint a Görög Kulturális Egyesülettel is. Szerencsére sikerült 

olyan befolyásos emberekkel is elbeszélgetnem a témáról, akik nagyon sok hasznos 

információhoz juttattak, úgy, mint Dzindisz Jorgosz, a Görög Országos Önkormányzat volt 

elnöke; Vlahopulosz Ziszisz és Rizojanisz Kosztasz, Beloiannisz volt és jelenlegi 

polgármesterei; Sulasz Kosztasz, görög származású demográfus, aki a KSH munkatársa 

volt; és Andreov Koszta, az Égei Macedónok Magyarországi Szövetségének – nagyon 

segít�kész – elnöke. 

A magyarországi görögséghez szorosan kapcsolódó tanulmányok f�leg a 

kilencvenes évek derekától kezdtek gyarapodni (pl. Szidiropulosz A. 1990). Bár el�tte is 

végeztek kutatásokat a magyarországi görögökr�l, de ezek többnyire a hazai görögség 
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„szájíze” szerint készültek, ennek köszönhet�en a tárgyilagosság és a tudományosság 

gyakorta másodlagos szemponttá vált. 

Hosszú id�n át, a hazai görögség kutatásának legf�bb akadályát, a görögség gyenge 

magyar nyelvtudása jelentette illetve a nagyfokú elszigeteltség a magyarságtól, hiszen az 

emigránsok abban a tudatban érkeztek Magyarországra, hogy néhány hetes itt tartózkodás 

után visszatérhet Görögországba. További gondot jelentett, hogy az emigránsok java része 

alacsony iskolai végzettséggel rendelkezett. 

A fordulópontot az 1993-as esztend� jelentette, ugyanis ett�l az id�ponttól kezdve a 

magyarországi görögöket is a hazai etnikai kisebbségek közé sorolják, a valóban 

tudományos munkák ekkortól kezdenek gyarapodni. A helyzet további javulásához 

nagymértékben hozzájárult az is, hogy az anyaország szép lassan ráeszmélt annak a 

jelent�ségére, hogy milyen el�nye származhat bel�le, ha életben tudja tartani a 

magyarországi görögség identitását. Ekkorra a magyarországi görög emigránsok és 

felmen�ik számára réges-régen megnyíltak a határok és szabadon dönthették el, hogy az 

óhazában vagy Magyarországon kívánnak élni. Akik maradtak, az egykor Magyarországra 

menekült felmen�ikkel ellentétben, tudatos döntésben felvállalták az ittlétet, az integrációt. 

(Keresztúti Á. 2004) 

Mindezek ellenére azt mondhatjuk, hogy a téma iránt érdekl�d�knek, mind a mai 

napig elég szegényes szakirodalommal kell beérniük. Ezeknek a legf�bb okaira szeretnék 

most rávilágítani. 

Az els� és talán leger�sebb gátat a politikai csatározások és a különféle politikai 

érdekek generálták. Az ötvenes évek végéig például a Görög Kommunista Párt er�s 

kontroll alatt tartotta a magyarországi hatóságok segítségével a görög emigránsokat. Ennek 

volt betudható az is, hogy sokáig nem kaphattunk valós képet a hazai görögségr�l, illetve 

az el�bb már említett politikai küzdelmek miatt a szerz�nek gyakorta engedményeket 

kellett tenni a tudományossággal szemben, ha azt akarta, hogy publikálják a munkáját. 

Nagyon gyakran olyan m�veket produkáltak az egyes szerz�k, amit még a legnagyobb 

jóindulattal sem nevezhetnénk objektívnek. Ezek a m�vek els�sorban a politika érdekeit 

szolgálták (pl. Politisz J. 1966), és bennük csak másodlagos prioritást kapott, illetve 

kaphatott a tudományosság. 

Még siralmasabb a helyzet, ha a hazai görögséget a földrajzi térben szeretnénk 

vizsgálni. Nem kell hozzá hosszas keresgélés, hogy rájöjjünk, az egyes szerz�k m�veiben 

maximum néhány fejezet erejéig kap szerepet a földrajzi szemlélet (pl. Szidiropulosz A. 

1990). 
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2. A MAGYAR-GÖRÖG KAPCSOLATOK KEZDETE 

 

A magyar–görög kapcsolatok története messzire nyúlik vissza, ezek közül az egyik 

legelismertebb, megcáfolhatatlan történelmi tény, hogy Hierotheosz, görög szerzetes volt a 

magyarok els� keresztény püspöke. Bár Hierotheosz a nagy egyházszakadás (1054) el�tt 

lett az ország els� püspöke, érdemes azt is megjegyezni, hogy az els� kolostorokat az 

egyházszakadás után is görög barátokkal népesítették be. 

Érdekes momentum az is, hogy amikor a magyar uralkodó áttért a keresztény hitre, 

Róma felé orientálódott, az országban mégis az ortodox vallásúak száma gyarapodott 

jelent�sen. Erre a legszebb bizonyíték III. Ince pápa 1204-ben írott levele, amelyet I. Imre 

magyar királynak küldött. A pápa a levelében azt sérelmezte, hogy az országban csak egy 

latin kolostor van számos görög kolostorral szemben. 

Az Árpád-ház kihalása után, az ortodoxok (itt els�sorban a görögökre gondolok) 

helyzete egyre nehezebbé vált. A „keményvonalas” katolikus országokból érkez� királyok 

szakadároknak nevezték �ket. Nagy Lajos király 1366-ban ki�zette Krassó és Keve 

megyéb�l az ortodoxokat. Megtiltották a házasságkötést a római katolikusok és az 

ortodoxok között, és csak akkor szerezhettek nemességet, ha áttértek a római katolikus 

hitre. 

A görögök és az ortodoxok helyzetének javulásához Hunyadi Mátyás megkoro-

názásáig kellett várni. A törökök 1453-ban elfoglalták Konstantinápolyt, ezután nagyon 

sok görög ortodox hagyta el a várost, és Magyarországra menekült (Caruha V. 1998). 

 

2. 1. Az els� görög diaszpóra kialakulásának története 

 

A mohácsi csata (1526) után Magyarország három részre szakadt, ett�l az 

id�ponttól kezdve a görög ortodoxok is újból nagyobb számban érkeztek az országba. 

A 17. századtól a magyar keresked�ket a távolsági kereskedelemb�l az örmények, a 

szerbek és a németek mellett a görögök szorították ki. Ebben az id�ben a balkáni 

keresked�k felemelkedése volt a legszembet�n�bb, ugyanis �k a Török Birodalom 

alattvalóiként, jelent�s kedvezményekkel rendelkeztek. Els� telepeiket Erdélyben 

alapították, mivel ez a terület szoros kapcsolatban állt a Balkán-félszigettel. 

Ezek a keresked�k a törökök által elfoglalt területekr�l érkeztek, és nagy részük 

ortodox vallású volt. Mivel jelent�s pénzösszeg állt mögöttük, egyházközösségeket is 
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alapítottak, amelyek a területileg illetékes hazai ortodox püspökök joghatósága alá 

tartoztak. Szinte mindenki a balkáni kereskedelem nemzetközi nyelvét, a görögöt 

használta, ezért rájuk ragadt a „görög” gy�jt�név, bár többségük Macedóniából érkezett 

görög volt. (Ács Z. 1984) Kezdetben nem volt joguk ahhoz, hogy a városokban 

letelepedhessenek, de a 18. században már polgárjogot kaptak, és ingatlant szerezhettek. 

A görögök mindenfajta hatósági ellen�rzés alól megpróbáltak kibújni, 

ellen�rzésükre 1665-ben létrehozták országos felügyel�ségüket, ennek élére Ráskai Soós 

Gábor került. 

1667. július 1-jén a fels�-magyarországi görögök kiváltságlevelet kaptak I. 

Lipóttól. A kiváltságlevél a következ�ket tartalmazta: engedélyezte, hogy boltokat 

nyithassanak, a Magyarországra hozott áruikat bárhol és bármikor árusíthassák, ha a helyi 

céheket nem károsítják, kötelesek voltak 200 Ft-ot befizetni a kincstárba, a Törökországból 

visszatér�knek pedig be kell számolni a bírójuk el�tt a törökországi tapasztalataikról. 

A görögök szívesen szállították portékáikat azokra a településekre, ahol már 

m�ködtek ortodox egyházközségek, így pl. Szentendrére Ráckevére. A karlócai béke után 

(1699) az Oszmán és a Habsburg Birodalom igyekezett az alattvalói kereskedését is 

szabályozni. A Habsburgok a török piacon akarták eladni az áruikat, ezt a munkát pedig a 

görögök végezték. Tevékenységük az Alföld egy részére összpontosult, amelynek 

Kecskemét lett az egyik központja. A török ki�zése után, a görög keresked�knek nem 

voltak riválisaik. Magyarországon a Hegyalján, az Erdéllyel határos területeken, a Duna-

Tisza közén és a Tiszántúlon telepedtek meg, ugyanakkor kevesen voltak a Dunántúlon, 

mert itt a kereskedelmet a középkorban letelepedett német keresked�k irányították. 

Fontosabb dunántúli központjaik Komáromban, Budán, Tatán, Esztergomban, Siklóson és 

Szigetváron voltak. Leginkább mez�városokban és falvakban éltek, volt közöttük 

kocsmáros, mészáros, molnár is. 1747-ben egyedül Békés megyében 16 görög 

bolttulajdonost írtak össze. 

A 18. században a magyarországi görögök legfontosabb települése Kecskemét volt, 

utána Nagyk�rös és Vác következett. Szentendre és Ráckeve kisebb jelent�séggel bírtak, 

ahol szerbekkel együtt éltek. A görögök Kecskemétet kedvez� földrajzi fekvése miatt 

választották központjuknak, ugyanis Kecskemét a Szeged–Buda útvonalon fekszik, és itt 

haladt keresztül a Kis-Ázsiába és a Balkán-félszigetre vezet� f�út is. Annak is nagy 

jelent�sége volt, hogy itt a vásárokat a hódoltság idején is megtarthatták. 1710-ben a város 

ezer forintot követelt a görögökt�l az árusításért, 1719-ben már csak négyszáz forintot, de 

�k ezt az összeget is sokallták. Kecskeméten 1721-ben a helyi görögökkel szerz�dést 
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kötöttek, amely lehet�vé tette, hogy kereskedjenek, árusíthassanak, stb., de lakást nem 

vehettek. A görögök azonban mindent bevetve el�bb-utóbb háztulajdont szereztek. 

(Papadopulosz F. 1996) 

A görög gazdasági társulások legelterjedtebb formája ebben az id�ben a compania 

volt. Magyarországon 1750 táján tíz compania m�ködött: a diószegi, a tokaji, az egri, az 

eszéki, a gyöngyösi, a miskolci, a kecskeméti, a pesti, a péterváradi és a világosvári. Az 

összes compania négyszáznyolcvan keresked�családot tömörített. 

Az országnak bármely területén él� keresked� tagja lehetet ezeknek a 

keresked�társulásoknak, a lakóhely nem számított. A keresked�társaság tagjai egymásért 

felel�sséget vállaltak, s kinevezték maguk közül a bírót. A bírók általában gazdag 

keresked�k voltak, akik a földesúr vagy, a városi tanács el�tt h�ségesküt tettek. A bíró 

feladatai közé tartozott: a compánia a hatóság el�tti védelme és a tagok egymás közötti 

ügyeinek intézése. 

1750 után újabb társulási forma is megjelent a consocietas. A társak többnyire 

testvérek voltak, az egyik közülük töröknek, a másik magyarnak vallotta magát. A török 

állampolgárságú keresked� vámkedvezményt kapott, a magyar keresked� pedig korlátozás 

nélkül árulhatott török és magyar árut, ezért ez a társulási forma jóval kedvez�bb volt a 

compániáknál. (Caruha V. 1998) 

A görög keresked�k közül csak kevesen tartózkodtak tartósan Magyarországon, a 

többség árubeszerz� körúton volt, mégpedig karavánnal. A karavánok fontosabb 

görögországi kiindulópontja Kozáni, Janina, Moszkopolisz és Sziatiszta volt. 

1766-ban megszámolták a Bécsben él� görögöket, és különböz� adatokat gy�jtöttek 

róluk. Ekkor derült ki, hogy a Bécsbe irányuló kereskedelem dönt� többségét 

Magyarországon keresztül áthaladva bonyolították le. Határátkel�helyük els�sorban 

Zimony és Mehádián volt, innen az áruikat szárazföldön vagy a Dunán jutatták el az 

osztrák f�városba. Az árubeszerz� központok és a vásáros helyek között áruraktárokat 

állítottak fel, hogy egyenletesebbé tegyék az áruellátást és megkönnyítsék a szállítást. Az 

áruikat általában bérelt szekéren vitették, de a gazdagabbaknak saját szekereik voltak. A 

miskolci és a kecskeméti görögök Lipcsével és Béccsel is intenzív kereskedelmet 

folytattak.  

Azt, hogy a tokaji bor világhír�vé vált els�sorban a görög keresked�knek 

köszönhetjük, ugyanis �k voltak azok, akik távoli országokkal ismertették meg a kiváló 

magyar borokat a 18–19. században. Az egri görögök szintén kereskedtek borral, a 
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jászkunságiak marhával üzleteltek, az újvidékiek pedig viaszt juttattak el az itáliai 

városokba és közvetítették a török árukat az európai piacokon. (Ács Z. 1984) 

A törökök és osztrákok között 1737-ben újból háború robbant ki, ekkor a görögök 

bezárták boltjaikat.1 Két évvel kés�bb a belgrádi békeszerz�dés tartalmazta azt a jogot, 

hogy mind a két ország keresked�i szabadon és biztonságban tevékenykedhessenek. 

A földesurak és a városok is védelmükbe vették a görög keresked�ket. Szép példa 

erre, amikor az Arad megyei f�ispán, gróf Grassalkovich Antal megengedte a megyében 

él� görögöknek, hogy bárhol és bármikor árusítsanak, és ha a harmincadosok le akarják 

foglalni az áruikat, akkor a vármegye katonáinak kötelessége azt megakadályozni. 

Grassalkovich arra hivatkozott, hogy azért védi ennyire a görögöket, mert a megyében 

Aradon kívül nincsenek más keresked�k. Békés, Bihar, Csanád, Csongrád, Szabolcs és 

Szatmár megye is hasonlóan járt el, és engedélyezte területén a görögök szabad 

kereskedését. (Papadopulosz F. 1996) Ezek a megyék is arra hivatkoztak, hogy Dél-

Magyarországon és az Alföldön kizárólag csak a görögök foglalkoztak kereskedéssel. 

Megemlítették azt is, hogy egyre több faluban volt görög szatócs, és az ott lakóknak nem 

kellett olyan s�r�n bemenni a távoli városokba a legalapvet�bb cikkekért. 

Bár a helyi kézm�vesek és keresked�k sokat panaszkodtak rájuk, a városoknak 

muszáj volt igent mondaniuk az ott maradásukra, mert szükség volt az adójukra, és 

olyankor a kölcsöneikre is rá voltak utalva. Miskolc gyakran vált fizetésképtelenné, és 

ekkor anyagi gondjait a görögök kölcsöneivel próbálta orvosolni. Tokaj is gyakran szorult 

rájuk. Természetesen a görögök nem adták ingyen kölcsöneiket, a kölcsönök fejében 

részben vagy egészben felmentették �ket a városi közterhek viselése alól.2 

1760 után egyre bátrabban léptek fel a görög keresked�k visszaéléseivel szemben, 

mivel a hanyatló török birodalomtól már nem kell annyira tartani. 1761-ben Mária Terézia 

utasította a pozsonyi kamarát, hogy dolgozzon ki javaslatot arra nézve, hogyan lehetne 

betiltani a török alattvalók (értsd görögök) kereskedését Magyarországon. 

1769. október 5-én Mária Terézia elrendelte, hogy a görögökr�l országos összeírást 

készítsenek. Ezután a török alattvalók közül csak azok kereskedhettek, akiknek 

vámcédulájuk és érvényes útlevelük volt. Erre már csak azért is szükség volt, mert 

                                                 
1 Ez az ún. második osztrák-török háború. 
2 Ügyességük, életmódjuk, gyors felemelkedésük sokaknak nem tetszett. A sz�l�birtokosok azért tiltakoztak 
ellenük, mert a munkacsúcsoknál elcsábították el�lük a munkaer�t. Több helyen írtak róluk gúnyverseket. 
Egy Zemplén megyei 1736-ban ezt írta a görögökr�l: „tapasztalatból tudjuk, hogy áruikat hitelbe adják a 
bortermel�knek, ezek viszont adósságaikat készpénzben fizetni nem tudják. Szüretkor a bort értékének 
egyharmadán veszik meg…” A sok tiltakozás ellenére, szinte mindenki egyetértett abban, hogy mint 
közvetít� keresked�kre, vásárra járókra szükség van rájuk, mert a lakosság igényeit elégítik ki. 
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ugyanebben az évben a törökök földig rombolták a kézm�iparáról híres és gazdag 

Moszkopoliszt, és a görög mesteremberek többsége a Habsburg birodalom területén 

telepedett le.3 (Papadopulosz F. 2001) A szabad kereskedést csak az állampolgárság 

biztosította, de további feltétel volt a keresztény hit felvétele és a végleges megtelepedés is. 

1770-ben Pesten 506 görög személyt számoltak össze, Bács megyében családtagok nélkül 

131-et, Gyöngyösön 39-et, Zala megyében pedig 14-et. Miskolcon családtagokkal együtt 

kb. 300 görögöt írtak össze. 

1774-ben lezárult a görög keresked�k betelepülése Magyarországra. Az 

állampolgárság megszerzéséhez jelent�s pénzösszeget kértek és aki erre nem volt hajlandó, 

annak az áruit elkobozták, boltjait bezárták. A többség letette az állampolgársági 

h�ségesküt és végleg letelepedett Magyarországon, másik részük viszont végleg elhagyta 

az országot. 

II. József 1781-ben kiadott Türelmi Rendeletében megteremtette a törvényi 

feltételeket ahhoz, hogy a birodalom területén él� ortodox hit�ek templomokat 

emelhessenek. II. Lipót császár 1790. évi dekrétumában pedig biztosította a görögök 

számára a törvényes ingatlanszerzés és hivatalviselés jogát, vagyis a birodalom többi 

polgáraival egyenl� rangra emelte �ket. A 18. századi görögség azonban nehezen olvadt be 

a többségi etnikumba. Szokásaikat, nevüket, vallásukat sokáig meg�rizték, bár a század 

végére a többség már beszélte a magyar nyelvet is. A magyar nyelv ismerete fontos volt 

számukra, hiszen a vev� szívesebben vásárolt annál a boltnál, ahol magyarul szolgálták ki. 

1809-t�l a görögökr�l a fontosabb adatokat két nyelven vezették. Innent�l kezdve 

asszimilálódásuk érezhet�en felgyorsult. Voltak közöttük földbirtokosok, keresked�k, 

ügyvédek, bankárok, s�t polgármester is: Boráros János, akir�l teret is elneveztek 

Budapesten. Ritkán fektették be a pénzüket ipari vállalkozásokba, mert a 19. század elején 

ez még bizonytalan beruházásnak t�nt, többnyire ingatlant, telket, házat, sz�l�t vettek. 

Korabeli krónikák szerint Miskolcon a legjobb földeket, réteket, sz�l�ket és házakat a 

görögök birtokolták. (Caruha V. 1998) 

A vallás a magyarországi görögség körében mindig komoly összetartó er�t 

jelentett, ez meghatározta viselkedésüket és öntudatukat. Még a 19. század közepén is az 

Athosz-hegyi kolostorból hozták a papjaikat. Bár a Fels�-Tisza vidékén él� görög, rác és 

örmény keresked�knek szóló kiváltságlevelek kikötötték, hogy csak a munkácsi püspökség 

                                                                                                                                                    
 
3 Moszkopolisz Albániában, a hajdani Janina török vilajetben, a Malik-tótól délnyugatra helyezkedett el, 
napjainkban elhagyatott hely. 
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alá tartozó görög katolikus lelkésznél gyakorolhatják a hitüket, a többség mégis 

fenntartotta a kapcsolatot az óhazai ortodox egyházzal. 

Vácott, Nagyváradon, Balassagyarmaton, Kecskeméten, Zimonyban, Karcagon, 

Léván, Miskolcon, Békésben, Ungváron, Pesten, Tokajban, Szentesen, Gyöngyösön, 

Diószegen, Nagyszebenben, Nagykanizsán, Sopronban és Nagyszombaton görög alapítású 

templom vagy kápolna volt. 

A görögök törekedtek arra, hogy gyermekeik meg�rizzék az anyanyelvüket. A 18. 

század végén 17 iskolát építettek és tartottak fenn országszerte, amelyeket közadakozásból 

építettek. Iskoláik feladatait így határozták meg: „A görög iskolák feladata a király és a 

haza számára hasznos polgárokat nevelni, s �ket ó- és újgörög nyelven olyan tárgyak 

oktatásában részesíteni, amelynek ismerete mind a hit és erkölcs dolgában, mind pedig a 

kereskedelmi és polgári életben nélkülözhetetlenek”. Belényesen, Békésen, Egerben, 

Gyöngyösön, Gy�rben, Gyulán, Kecskeméten, Hódmez�vásárhelyen, Miskolcon, 

Komáromban, Nagyváradon, Pesten, Tokajban, Oraviczán, Újvidéken, Ungváron és Vácott 

voltak ezek az iskolák. 

Különböz� városok összeírási és levéltári adatai szerint a 18. század második 

felében kb. 10 ezer görög élt Magyarországon. Fényes Elek statisztikája szerint az 1840-es 

években, amikorra az asszimiláció már jelent�sen felgyorsult, mindössze 5860 görög élt az 

országban. A becslés azért is nehéz, mert az els� görög diaszpóra felvirágzásával 

párhuzamosan, a beolvadás folyamata is felgyorsult. A 19. század második felében a 

görögök létszáma rohamosan csökkent, majd a nyelvét beszél�, szokásait megtartó görög 

közösség a 20. század els� évtizedeire szinte teljesen elt�nt. (Papadopulosz F. 2001) 

 

2. 2. Az újkori bevándorlás kialakulásának politikai földrajzi háttere 

 

A mai magyarországi görögök története igazából 1948 után kezd�dött újra, el�deik 

jórészt teljesen beolvadtak, származásukra csak a vallásból és halvány emlékeikb�l 

következtethetünk. Az új görög diaszpóra teljesen más okok, körülmények miatt jött létre. 

Ahhoz azonban, hogy a második diaszpóra létrejöttét megértsük, elengedhetetlenül 

szükséges Görögország újkori történelmének vázlatos ismerete. 

A görögök újkori történelme rendkívül z�rzavaros volt, különösen a 19. századi 

nemzetállamok kialakulása idején. Az ország határai folyamatosan változtak az elmúlt 200 

évben, és Görögország helyzete a II. világháború el�tt sem volt kedvez� (1. térkép). 
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1. térkép. Az újkori Görögország területi gyarapodása 

 

Az I. világháborút megel�z�en a nagyhatalmak terveiben szerepelt a balkáni, és ezen belül 

görögországi, befolyásuk biztosítása és kiterjesztése. Ezek a törekvések természetesen 

ütköztek egymással, de nemcsak a két f� katonai tábor között, hanem a kontinentális 

európai hegemóniára tör� két nagyhatalom, Németország és Olaszország között is. 

Mussolini, aki gyors görögországi gy�zelemre számított, meg akarta er�síteni pozícióját 

Németországgal szemben, mivel Hitler a franciaországi sikerek után az olasz követeléseket 

háttérbe szorította. Ennek következtében kezdetben a Duce önállóan próbálta terveit elérni. 

Mussolini hatalomra jutásának 18. évfordulóján (1940. október 28.) Olaszország 

támadást intézett Görögország ellen. Ezen a napon az athéni olasz nagykövet, Grazzi, 

felkeltette lakásán Metaxasz tábornokot – a diktátort –, hogy átnyújtsa az olasz 

ultimátumot. Ebben az állt, hogy Olaszország biztonsága érdekében a háború befejezéséig 

katonai megszállás alatt akarja tartani Görögországot. Az olasz ultimátum visszautasítása 

(ez az OHI nap, ami ma is görög nemzeti ünnep) az egységes népakaratra és a görögök 

harci elszántságára utalt. A hadi fölényben lév� olasz csapatok kezdeti sikereik után 

megtorpantak, majd a nehéz épiroszi terepviszonyokat ügyesen kihasználó és lelkesen 
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harcoló görög hadsereg csapásai nyomán visszavonultak. Alig egy hónappal az agresszió 

után az olaszokat üldöz� görög seregek már albán földön jártak. 

Szövetségesük megalázó kudarcát a németek eleinte kárörömmel fogadták, de nem 

t�rték a brit befolyás megnövekedését a Balkán-félszigeten, ezért 1941. április 6-án 

Németország csapatai átlépték a görög határt, és április 27-én már horogkeresztes zászlót 

lobogtatott a szél az Akropolisz fölött (2. térkép). A németek agresszióját követ�en a 

frissen megalakult görög kormány Kairóba menekült. 

 

 

2. térkép. Görögország megszállása a második világháborúban 

Forrás: Köztes-Európa térképgy�jtemény 

 

A megszállt, kifosztott és éhínségt�l sújtott országban gyors ütemben szervez�dött az 

antifasiszta nemzeti ellenállás. 1941 szeptemberében létrejött a Nemzeti Felszabadítási Front 

(EAM), ami egy kommunista befolyás alatt álló népfront jelleg� tömörülés volt. Pár hónap 

múlva a katonai szervezetük is megalakult, a Görög Népi Felszabadító Hadsereg (ELAS). Az 

ELAS már 1943-ban 40 ezer harcost tudhatott magáénak, de ez egyes becslések szerint 

1944-re már elérte a 130 ezer f�t. Ezen kívül még sok kisebb létszámú és erej� ellenállási 

szervezet és katonai alakulat m�ködött, de ezeknek nemcsak a létszáma és befolyása volt 
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gyengébb az ELAS erejénél, hanem tevékenységük, céljuk is eltért t�le. Ezek közül a 

legjelent�sebb, a szövetségesek által támogatott EDES (Görög Nemzeti Demokratikus 

Szövetség) volt, amelynek az els�dleges céljai közé tartozott, hogy Görögország a háború 

után továbbra is brit érdekszféra maradjon. Az alapvet� ellentétek miatt a baloldali vezetés� 

ELAS és a Görög Nemzeti Demokratikus Szövetség között nem jött létre szoros 

együttm�ködés, s�t számos esetben egymással is összecsaptak, katonai konfliktusba is 

keveredtek. Harmadikként a Pánhellén Felszabadítási Szervezet (PAO) említhet�, amely a 

Kairóiba menekült emigráns kormány befolyása alatt állt, ezért az ELAS ezt is ellenségesnek 

nyilvánította, s�t vezet�jét ki is végezte. 

A fent említett ellenállási szervezetek és a kairói kormány vezet�i 1944. május 20-án 

ültek el�ször tárgyalóasztalhoz, hogy megpróbálják egyeztetni elképzeléseiket (ez az ún. 

libanoni megállapodás). A felek megállapodtak abban, hogy olyan nemzeti hadsereget 

hoznak létre a háború után, amely ideológiától és pártérdekekt�l mentes.4 A görög emigráns 

kormány miniszterelnöke, Georgiosz Papandreu hangsúlyozta, hogy „a hadsereg nem 

gondolkodó testület, hanem csupán végrehajtója a kormány parancsainak”. 

A rendkívül széles tömegbázissal rendelkez� EAM/ELAS már 1944 elején 

összefügg� területet mondhatott magáénak, a megszállók által ellen�rzött városokban pedig 

nagy tömegtüntetéseket és partizánakciókat szervezett. Ezalatt az emigrációban lév� görög 

kormány féltékenyen figyelte a baloldal el�retörését. 

Az EAM/ELAS jelent�s katonai és politikai sikerei lehet�vé tették, hogy a felszaba-

dított területen új ideiglenes kormány alakuljon. Ez 1944 tavaszán meg is történt, de a 

kritikus pillanatban, amikor a hatalom megragadásának kérdésében döntenie kellett, az EAM 

a Görög Kommunista Párt vezet�ségének megingása következtében újból egyezkedni 

kezdett a kairói emigráns kormánnyal. A libanoni megállapodást az EAM számára újabb 

el�nytelen egyezség követte (1944. szeptember 26.); amelyben a felszabadulás el�estéjén a 

GKP (Görög Kommunista Párt) és az EAM lemondott arról, hogy az ELAS csapatai a 

gy�zelem után bevonuljanak Athénba és a többi nagyobb városba. A görög kommunisták 

sorsa tehát már akkor eld�lni látszott amikor a német csapatok még Görögországban 

tartózkodtak. Mire az els� angol egységek partra szálltak Pireuszban, a Vörös Hadsereg 

sikeres bulgáriai és jugoszláviai hadm�veletei következtében a németek szinte harc nélkül 

voltak kénytelenek kivonni er�iket Görögország szárazföldi területér�l. Utóvédeiknek az 

ELAS súlyos veszteséget okozott. 

                                                 
4 Valamint ígéretet tettek a kommunista pártnak, hogy helyet kap a háború utáni nemzeti kormányban. 
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1944. október 12-e a német megszállás utolsó napja, ezzel egyid�ben visszaérkezett 

Görögországba a kairói emigráns kormány. A Görög Nemzeti Felszabadítási Front (EAM) 

id�közben átalakult politikai szervezetté, és országszerte m�köd� irodái révén próbálta meg-

ismertetni nézeteit a lakossággal. 

A háború utáni Görögország politikai és társadalmi kibontakozásának irányát számos 

tényez� befolyásolta. Ezen tényez�k közé sorolhatjuk Görögország régóta tartó angolszász 

orientációját, valamint a libanoni és a kazertai egyezményt.5 

Görögország jöv�je már 1945 februárjában, a jaltai konferencián eld�lt. Ekkor 

ugyanis a szövetséges hatalmak legf�bb vezet�i (Churchill, Roosevelt, Sztálin) összeültek, 

hogy a biztos gy�zelem tudatában döntsenek a háború utáni teend�k összehangolásáról és a 

születend� új világ rendjér�l. Ennek során kinyilvánították: „minden népnek joga, hogy meg-

válassza azt az államformát, amelyben élni akar” (természetesen ezt a megállapodást egyik 

fél sem tartotta be). A jaltai konferencia lényege azonban az volt, hogy a nagyhatalmak köl-

csönösen elismerték a hadm�veletek következtében kialakult hatalmi és befolyási 

övezeteket, s eldöntötte számos nép hovatartozását is. (Halmosy D. 1983) 

Az angolok els�dleges céljai között szerepelt a baloldal térnyerésének és tevé-

kenységének visszaszorítása, mert akkoriban az EAM volt az egyetlen számottev� politikai 

er� az országban (kb. egymilliós tagsággal), és közismert volt az is, hogy a hozzájuk tartozó 

ELAS-nak még mindig 80 ezer felfegyverzett katonája volt. 

1944 decemberében, az EAM által szervezett athéni tömegtüntetés vérbe fojtása után 

a feszült politikai helyzet fegyveres harcba torkollott. Harminchárom napig folyt az öldökl� 

küzdelem az ELAS egységei és az olasz hadszíntérr�l sebtiben átvezényelt angol, illetve az 

angolok támogatását élvez� kormánycsapatok között. Athén elvesztése után az EAM tárgya-

lásokba bocsátkozott, és a varkizai megállapodás (1945. január 11.) értelmében a partizán-

hadseregnek le kellett tennie a fegyvert. Amint megtörtént az ELAS lefegyverzése és 

szétoszlatása, megkezd�dött a baloldali ellenállókkal szembeni véres megtorlás. (Forgács A. 

1976) 

1946 márciusában választásokat tartottak Görögországban, ez id� alatt néhányan 

újból nekivágtak a hegyeknek, és elkezdték szervezni a gerillacsapatokat. 1946. március 31-

én megkezd�dött a görög polgárháború második szakasza, ami ez els�nél jóval hosszabb 

ideig tartott (1946–1949). A baloldal hívei eleinte csupán jelentéktelen, rajtaütésszer� 

akciókat hajtottak végre figyelmeztetésképpen, hátha kikényszerítik a kormánytól a helyzet 

                                                 
5 Kazerta (Caserta) püspöki székhely Olaszországban. 
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normalizálását. Az esztend� végén az összecsapások egyre gyakoribbá váltak, ekkor ugyanis 

a kommunista párt vezet�sége is a hegyekbe vonult (decemberre a letartóztatottak száma 

elérte a 75 ezret). 1947-ben megalakult a Görög Demokratikus Hadsereg és a sokadik 

ideiglenes demokratikus kormány, amelynek vezet�je Markosz Vafiadisz volt (ezt a 

kormányt még a szovjetbarát országok sem ismerték el). Érdemes azt is tudni, hogy Markosz 

baloldali serege kezdetben hatezer katonából állt, de létszáma még 1947 augusztusában sem 

haladta meg a harmincezer f�t, amikor is a legnagyobb volt a polgárháború során. 

Ugyanakkor a kormánycsapatok és a hozzájuk csatlakozó egyéb alakulatok együttes 

létszáma a 160 ezer f�t is meghaladta (1. melléklet). 

1947-ben, mikor a kommunisták gy�zelmi esélyei nagymértékben megnövekedtek, 

és a görög gazdaság helyreállítási kísérletei is kudarcba fulladtak, az angolok Washington 

segítségét kérték. 

1947-ben Truman, amerikai elnök a határozott állásfoglalás mellett döntött, és sürg�s 

pénzügyi és gazdasági segítség megadását kérte a kongresszustól Görögország és 

Törökország részére, valamint amerikai tanácsadók kiküldését azért, hogy megakadályozzák 

a görög partizánok és az EAM esetleges gy�zelmét a görög polgárháborúban (és azt, hogy 

Sztálin nehogy Sztálin megszerezze a tengerszorosok feletti ellen�rzést). 

 

Harry Truman üzenete a kongresszushoz 

A világ néhány országának népeire legutóbb akaratuk ellenére totalitárius rendszereket kényszerítettek 

rá. Az Egyesült Államok kormánya gyakran tiltakozott a kényszer és megfélemlítés alkalmazása ellen 

Lengyelországban, Romániában és Bulgáriában, ami megsérti a jaltai egyezményt. Meg kell állapítanom, hogy 

több más országban is hasonló fejleményekre került sor. 

A világtörténelemnek jelen pillanatában csaknem minden nemzetnek választania kell a két életmód 

alternatívája között. A választás nagyon gyakran nem szabad. 

[…] 
Csak egy pillantást kell vetnünk a térképre, hogy megértsük, a görög nemzet további léte és integritása 

nagy jelent�ség� egy sokkal tágabb helyzet szempontjából. Ha Görögország egy fegyveres kisebbség ellen�rzése 

alá kerülne, ez azonnal komoly hatást gyakorolna szomszédjára, Törökországra. A z�rzavar és rendetlenség 

kiterjedhetne az egész Közép-Keletre. 

[…] 
Az Egyesült Államok 341 milliárd dollárt fordított a második világháború megnyerésére. Ez olyan 

befektetés, amelyet a világ szabadsága és békéje érdekében eszközöltünk. Az a segítség, amelyet Görögország és 

Törökország részére javasolok, kevéssel több, mint ezen befektetés egy százalékának tizedrésze. 

Forrás: Halmosy D. (1985): Nemzetközi szerz�dések 1945-1982 
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A Truman-doktrína szerint alapvet�en kétféle politikai berendezkedés létezik: a 

demokrácia és a diktatúra. Az utóbbin az amerikai elnök els�sorban a kommunista 

diktatúrát értette és segítséget ígért azoknak az országoknak, illetve er�knek, amelyek fel 

akarják tartóztatni a kommunizmus térnyerését. A dominóelv szerint, ha egy térségben 

kommunista hatalomátvételre kerül sor szovjet segítséggel – hasonló változásokat idézhet 

el� a környez� államokban is (3. térkép). 

 

 

3. térkép. Európa a hidegháborúban 
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A Kongresszus 1947. május 22-én megadta az elnöknek a kért felhatalmazást. A 

Truman-doktrína meghirdetését sokan a hidegháború kezdetének tekintik, innent�l kezdve 

megromlott a két nagyhatalom kapcsolata, és ez jellemezte kés�bbi politikai döntéseiket 

is.6 

A külföldi beavatkozással folyó polgárháború 1948-ra már nemcsak a szárazföld 

nagy részére, hanem a görög szigetekre is kiterjedt. A baloldal nézeteit képvisel� Görög 

Demokratikus Hadsereggel szemben az amerikai fegyverekkel felszerelt kormánycsapatok 

fölényben voltak. A görög polgárháborúban tanulta ki a mesterségét Van Fleet tábornok, a 

koreai és a vietnami háború jövend� „h�se”.7 A polgárháború kiterjedése az ország 

gazdaságát teljesen szétrombolta, ami leginkább a falvak lakóit sújtotta (pl. éhínség, a 

falvak fosztogatása). (Politisz J. 1966) 

Az amerikai beavatkozás (400 millió USD) végleg eldöntötte a harcok 

végkimenetelét, a baloldali er�k fegyverletételre kényszerültek, a görög kormány pedig 

„gy�ztesen” került ki a polgárháborúból. A Görög Kommunista Párt egy része megpróbálta 

újjászervezni a partizán er�ket, de rendezett sereg helyett csak egy katonai katasztrófa 

alakult ki, így az amerikai–görög légier� számára tiszta célpontot nyújtottak. Végül a 

baloldali csapatokat 1949 nyarán Görögországból Albániába vezényelték át, és 1949. 

október 16-án a görög polgárháború befejez�dött. A több éves véres küzdelem nagyon 

szomorú mérlege: az elesettek és a sebesültek száma 200 ezer f�re becsülhet�. A hivatalos 

adatok szerint a törvényszékek 3500 halálos ítéletet hoztak, a harc során foglyul ejtett, 

azonnal kivégzett katonák és civilek a számban nem szerepelnek. (Hadzisz D. 1972) 

Mind a mai napig vitatott, hogy melyik szuperhatalom hibájából adódott, hogy 

Görögországban ilyen véres összecsapásra került sor. Markosz tábornok parancsleveléb�l – 

melyet az Eletherotipia cím� független athéni napilap hozott el�ször nyilvánosságra 1986. 

január 22-én –, megtudhatjuk, hogy a Szovjetunió nem szállított fegyvereket a görög 

kommunistáknak. Bár azt elismeri a tábornok, hogy más szocialista országok (els�sorban 

Jugoszlávia) nyújtottak valamilyen segítséget, de „az kimerült kis mennyiség�, elavult 

                                                 
6 Kés�bb a történelem igazolta, hogy az USA nemcsak a görög demokráciáért segédkezett Görögországban. 
A hatvanas évek Görögországa újból megérett arra, hogy a demokrácia útjára térjen. Az 1963-as novemberi 
választás volt hosszú id� óta az els�, ami nem az er�szak és a csalás jegyében zajlott. Ekkor komoly 
változások kezd�dtek a görög társadalomban. A régi politikai rendszer nem bírt ellenállni az egyre növekv� 
népi nyomásnak és követeléseknek. Az USA újból „megsegítette” az országot egy Prométheusz néven ismert 
katonai puccsal, amely a kommunisták által indított feltételezett támadás elhárítására irányult. 1967. április 
21-én sikeresen végre is hajtották a katonai puccsot, és innent�l kezdve Georgiosz Papadopulosz ezredes 
vette át a hatalmat (diktatúrája 1974-ig tartott). Akárhogyan is értelmezzük a NATO-tervre épült puccsot, a 
cél világos: a választások meghiúsítása. 
7 A napalmbombákat Görögországban vetették be el�ször. 
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fegyverek szállításában”. Ennek viszont némileg ellentmond az a fontos dokumentum, ami 

Churchill és Sztálin levelezéséb�l származik.8 Ebben a dokumentumban szerint amikor 

Churchill meg akarta gy�zni Sztálint arról, hogy Lengyelországban demokratikus 

társadalmat kell létrehozni, Sztálin így válaszolta neki: „vajon ti demokratikusan hoztátok 

létre a kormányt Görögországban?” 

Csupán az érdekesség kedvéért említem meg, hogy az USA az 1948–52 közötti 

id�szakban a Marshall-terv keretében, nem kevesebb, mint 12,5 milliárd dollárt juttatott 18 

európai ország gazdaságának meger�sítésére, Görögország és Törökország is a 

tizennyolcak között szerepelt.9 Görögország 1948. április 16-án elfogadta az OEEC 

(Organization for European Economic Cooperation – Európai Gazdasági Együttm�ködési 

Szervezet) alapokmányát, amelynek els�dleges feladata a Marshall-segélyek szétosztása 

volt, illetve az, hogy szorosabbá tegye a gazdasági együttm�ködést a tagállamok és az 

USA között. 1953 októberében Görögország és az Egyesült Államok között katonai 

egyezmény jött létre, melynek értelmében, Görögországban amerikai katonai bázisok 

épültek, és ezek személyzete ott állomásozott (1. ábra). 

 

 
 

1. ábra. Amerikai rakétakilöv� támaszpont Krétában 

Forrás: Hadzisz D. (1972): A görög diktatúra 
 

                                                 
8 Az is rendkívül érdekes, hogy Zahariádisz a GKP akkori f�titkára, 1946 januárjában hivatalos delegációt 
küldött Moszkvába, majd kés�bb titkos találkozót szervezett a Szovjet Kommunista Párt vezet�ivel. 
9 1952-ben Görögország és Törökország is csatlakozott az Észak-atlanti Szerz�dés Szervezetéhez (NATO). 
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3. A MACEDÓN NEMZET ÖNTUDATRA ÉBREDÉSÉNEK LEGF�BB OKAI 

 

A médiában közzétett hírekben még mind a mai napig közkedvelt téma a Balkán-

félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai küzdelme. Ezek többnyire a 20. 

század végi balkáni konfliktuskörnek csak kiragadott részletei, melyek megértése a 

jelent�sebb összefüggések ismerete nélkül nem egyszer� feladat. Az itt lakó nemzetek 

véres küzdelmeinek okaira csakis a politikai és etnikai földrajz adhat válasz. Nemzeti 

öntudatuk kialakulására er�sen hatottak szomszédaik törekvései, különösen az önálló 

nemzetállamok kialakulásának korában. Ebben a fejl�désben rendkívül sajátos helyet 

foglal el a macedón nemzet, melynek megítélése és meghatározása rendkívül nehéz. 

(Kapronczay P. 1999) A magyar nyelv� megnevezésük sem minden esetben következetes. 

Azért, hogy az ókori makedónoktól való elkülönítésük egyértelm� legyen, a mai nemzetet 

macedónnak nevezzük. Az viszont már helytelen, hogy a történelme során önmagát 

konzekvensen makedónnak nevez�, 1945-ig még csak formálódó nemzetet is gyakran 

macedónnak min�sítik. Úgy vélem, hogy ez a meghatározás csakis a Vardar-

Makedóniában él�, helyi szláv lakosság 1945 utáni definiálására alkalmas. Nem véletlen, 

hogy néhány jeles etnikumkutató szakember, illetve történész ennek a népcsoportnak – 

els�sorban regionális öntudata miatt – inkább a makedón nevet adja. Az is könnyen 

belátható, hogy az er�sen átpolitizált identifikáció nem könnyíti meg az eligazodást, és 

nagyban megnehezíti az etnikai kérdést és a politikusok munkáját, hiszen hosszas 

körmondatokra van szükség, amennyiben félreérthetetlenül pontosan akarják kifejezni 

magukat. Jelen dolgozat elkészítésekor ezt a problémát megkísérlem rugalmasan kezelni. 

Törekszem a mondanivalómat helyesen, következetesen alkalmazni a makedón és 

macedón megnevezéseknél. 

 

3. 1. A történelmi Makedónia kialakulása és fejl�dése 

 

Az ókorban Makedóniának nevezett terület a történelem folyamán gyakran cserélt 

gazdát, határai sohasem voltak állandóak. Makedónia az ókori görög világ marginális része 

volt, mialatt az államfejl�dés az egyes poliszokban a demokrácia kialakulásáig haladt, 

addig itt egy trónutódláson alapuló királyság jött létre. A 4. századra a görög államok 

rivalizálását kihasználva új nagyhatalommá fejl�dött a hellének által félbarbár – 

félgörögnek nevezett katonai monarchiában él� ország. Bár Nagy Sándor birodalma nem 



 21 

maradt fenn tartósan, gy�ztes csatái az összgörögség dics�ségét hirdették. Nagy Sándor 

rejtélyes halála után a Makedón Birodalom darabjaira hullott szét, s Róma könny�szerrel 

bekebelezte a makedón területeket.10 A Római Birodalom kettészakadása után (Kr. u. 395) 

a terület a keleti központhoz, Konstantinápolyhoz tartozott, s itt is egyre nagyobb pusztítást 

okoztak a vándorló népek. 

A Balkán-félsziget újkori történetének egyik legmeghatározóbb sajátossága a 

megkésettség. A Török Birodalom európai térhódítása legsúlyosabban a balkáni népeket 

érintette, és ennek Makedónia sem tudott ellenállni (4. térkép). 

 

4. térkép. A Török Birodalom térhódítása Európában 

 

A több száz éves oszmán uralom megakadályozta a Balkán-félsziget és a korabeli Európa 

kapcsolatait, ezért az ebben a régióban a középkorban virágzó államok kultúrája és 

gazdasága megrekedt a fejl�désben, és nyugathoz képest végérvényesen lemaradt. A 18. 

század második és a 19. század els� felében a Balkánon él� szláv népeknél jelentkez� 

nemzeti újjászületési törekvések egymással leggyakrabban ellenséges viszonyban voltak, 

                                                 
10 Makedóniát és Görögországot Kr.e. 146-ban teszi tartományává Róma. 
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mivel a török rabság évszázadaiban az etnikai határok nagyrészt elt�ntek. Ennek 

köszönhet� az, hogy Makedónia határvonala sohasem rendez�dött egyértelm�en. 

A mozgalmak legfontosabb célkit�zése, vagyis az önálló nemzetállamok 

kialakítása, komoly nehézségekbe ütközött. Ezt tovább rontották az ebben az id�ben feltárt 

és közzétett nemzettörténetek, amelyek nagyobb részben tartalmazták a balkáni népek 

egymás ellen vívott évszázados csatáinak történetét, amelyek során (a török 

el�renyomulást megel�z�en) nemzeteik egy kis id�re, szinte teljes mértékben 

meghódították a Balkán-félsziget területét. Nem csodálkozhatunk azon, hogy az 

öntudatukra ébred� nemzetek nagyjából azonos területeket követeltek maguknak. 

A 19. század folyamán a Török Birodalom hanyatlása valós esélyt adott arra, hogy 

a balkáni újjászületési törekvések sikert érjenek el, és nemzeteik kivívják a függetlenséget. 

Ehhez hathatós segítséget reméltek a korabeli nagyhatalmaktól, akik számára nem volt 

érdektelen a félsziget sorsa, hiszen geopolitikai helyzete rendkívüli fontossággal bírt. Itt 

vezettek keresztül azok a kereskedelmi utak, amelyek az európai országokat összekötötték 

a Közel-Kelettel, de földrajzi helyzetének legfontosabb tényez�jét mégis a tengerszorosok 

közelsége adta (Boszporusz, Dardanellák). Oroszország mindent megpróbált azért, hogy 

ezeket birtokolja, vagy befolyása alá vonja azokat a formálódó helyi országokat, amelyek 

érdemben felléphettek az orosz érdekekért. A 19. század els� felében jelent�s angol, illetve 

orosz diplomáciai és katonai támogatással a görög és a szerb nép létrehozhatta önálló 

nemzetállamát, és nagy lépéseket tett függetlenségének kivívásáért.11 A tényleges orosz 

katonai fellépésre alkalmat az 1877–78-as orosz–török háború adott, amelyet az 1878. 

március 3-án megkötött, San Stefanó-i béke zárt le (5. térkép). Ennek eredményeként a 

makedón területeket az akkortájt megszületett ún. Nagy Bulgária kapta, ami egyaránt nagy 

felháborodást váltott ki a nagyhatalmak és a formálódó helyi nemzetállamok körében. 

El�bbieket a nyilvánvaló orosz el�retörés, utóbbiakat az aránytalanul nagy területeket kapó 

bolgár állam aggasztotta, ugyanis számos olyan földrajzi egységet juttattak ekkor ennek az 

államalakulatnak, melyeket a szerbek és a görögök is maguknak követeltek. 

Legvitatottabb helyzete Makedóniának mint földrajzi egységnek volt. Az ehhez és 

az itt lakó néphez kapcsolódó vitát a történettudomány „makedón kérdésnek” nevezi. Ez a 

régió a történelem folyamán vitathatatlanul része volt egy ideig a görög, a szerb és a bolgár 

államnak is. A problémát tovább fokozta az a tény is, hogy Ohrid, a balkáni ortodox 

kereszténység egyik leg�sibb és talán legfontosabb központja szintén Makedóniában volt. 

                                                 
11 Görögország 1830-ban vált függetlenné, Szerbiának pedig 1867-ben sikerült elérni azt, hogy a török 
hely�rségek kivonuljanak. 
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Oroszországot és Bulgáriát nem számítva, mindenki kedvez�en fogadta a 

nagyhatalmak által 1878. június 13. és július 13. között megrendezett berlini 

kongresszuson hozott döntést (6. térkép), amely alig három hónappal a San Stefanó-i béke 

megkötése után a nagy bolgár államot három részre osztotta fel. 

 

 

5. térkép. Bulgária 1878 márciusában 

 

 

6. térkép. Bulgária az 1878-as berlini kongresszus után 

 

Makedónia ekkor visszakerült a Török Birodalomhoz, és csak egy kicsinyke török 

függésben lév� bolgár fejedelemség született, mert az ett�l délre es� terület Kelet-Rumélia 

néven a Török Birodalom autonóm része lett. 
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Az ezt követ� esztend�kben a görögök, a szerbek és a bolgárok mindent megtettek 

szület� nemzetállamaik területi gyarapodásáért. Ennek els�dleges célpontja Makedónia 

lett. Igyekeztek Makedónia lakosságát saját kulturális és ezen keresztül politikai 

befolyásuk alá vonni. Számos iskolát alapítottak itt, ahol az újonnan kialakuló görög, 

bolgár vagy szerb irodalmi nyelven tanítottak, s ezzel szerették volna elérni, hogy az itt 

lakók mindig a szóban forgó nemzethez tartozónak érezzék magukat. Vártak arra, hogy 

eljön majd az id�, amikor területileg is megvalósul az újraegyesítés. Természetesen ennek 

a propagandának lényeges eleme volt az egyház is. A templomokban görög, szerb és 

bolgár nyelven, az iskolákénál jóval szélesebb tömegek számára hirdették a nemzeti 

ideológiát. A viszály kialakulását és elmérgesedését éppen egyházi vonatkozása adta. 

Felszínre kerültek ugyanis az évszázados sérelmek, melyeket a görög ortodoxia er�szakos 

fellépései okoztak a bolgárok és a szerbek ellen a korábbi évszázadokban, illetve ezek 

„bosszúját” a görög egyházzal szemben. A nemzeti, kulturális, vallási és politikai 

küzdelmeket természetesen gazdasági szempontok is gerjesztették. 

Nem árt megvizsgálni azt a fontos tényt is, hogy kik lakták a 19. században 

Makedóniát. A bolgárhoz igencsak közeli nyelvjárást beszél� makedóniai lakosság számos 

nép keveredéséb�l jött létre. A 6–7. századra tehet� a szlávok megjelenése a Balkán-

félszigeten, akik rövid id� alatt magukba olvasztották az ekkor itt már csak kis számban 

él� antik makedónokat, valamint a görög és trák kisebbséget. A 9. században a bolgár 

cárság megkaparintja ezeket a területeket, majd a 11. századtól Bizánc, kés�bb a 14. 

századtól Szerbia fennhatósága alá tartozik. Az ekképpen kialakuló nép a török hódítást 

megel�z� id�szakban tehát huzamosabb ideig az I., illetve a II. Bolgár cárság befolyása 

alatt élt. Emiatt rájuk nézve a bolgár hatás jóval er�sebb volt a múlt homályába vesz� antik 

makedón és a csak rövid ideig jelentkez� szerb hatásnál. (Probáld F. 2000) 

A Török Birodalomban különleges gazdasági pozíciókat szerz�, formálódó és 

eredetét kutató görög nemzet kihatása Makedóniában a 18. század közepét�l különösen 

er�s volt. A következ� évszázad folyamán ehhez zárkózott fel a szerb és a bolgár nemzeti 

mozgalom is. A makedóniai lakosságot ért sokféle „nemzeti hatás” egyik fél számára sem 

hozta meg a kívánt eredményt. Egy ideig úgy nézett ki, hogy a bolgárok 

gy�zedelmeskednek, és a helyi lakosságot sikerül bolgárrá tenniük. A bolgár egyházi 

befolyás, az iskolák jelent�s száma és a nyelv, illetve a népi hitvilág nagyfokú hasonlósága 

miatt az értelmiség nagy számban járt bulgáriai iskolákba és a szófiai egyetemre, ami a 

helyi papságra is igaz volt. Mivel a „vetélytársak” közül a bolgár ortodoxia ajánlotta a 

legtöbbet, ezért legszívesebben a bolgár egyházi fennhatóságot ismerték el a makedónok. 
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Az értelmiség magát bolgárnak nevezte, de mellettük felnövekedett egy forradalmár elit is. 

�k magukat makedónként határozták meg, s forradalmi mozgalmukat, a VMORO-t (Bels� 

Makedóniai–Odrini Forradalmi Szervezet) hivatalosan 1893-ban alapították meg 

Szalonikiben. Nem kívántak egyetlen országgal sem egyesülni, önálló Makedóniát akartak. 

Bulgáriát ez roppant kellemetlenül érintette, ezért gyámkodásuk mellett Szófiában, 

1895-ben létrejött egy másik makedón forradalmi szervezet, a VMOK (Fels�bb Makedón–

Odrini Bizottság). Ennek a két csoportosulásnak a küzdelme jellemezte a 19. század utolsó 

éveit. A küzdelem 1902-ben tragikus fordulatot vett. A bolgárbarát makedón forradalmi 

mozgalom Makedóniában kirobbantotta a gornadzsumajai felkelést, melynek célja egy 

átmeneti autonómia kivívása lett volna, melyet követ�en Makedónia egyesült volna 

Bulgáriával. A törökök véresen leverték ezt a megmozdulást, de ennek ellenére a másik 

makedón forradalmi szervezet (a VMORO) az általuk is régóta tervbe vett felkelés mellett 

döntött. Ezt a törökök még nagyobb vérengzések közepette verték le, anélkül, hogy 

bármelyik szomszédos állam vagy nagyhatalom közbeavatkozott volna. Feltehet�leg 

Ferdinánd bolgár fejedelem er�sítette a felkel�kben azt a hamis reményt, hogy a „világ” 

majd segítségükre siet. A bolgár közvélemény – Ferdinándhoz hasonlóan – nem tudta 

tudomásul venni azt a tényt, hogy Makedónia és Bulgária fejl�dése 1878-ban elvált 

egymástól. (Kapronczay P. 1999) 

 

3. 2. A felosztott Makedóniától napjainkig 

 

Makedónia török uralom alól való felszabadulása sem hozott senki számára 

megnyugtató eredményt. A 20. század elején Görögország, Bulgária, Szerbia és részben 

Montenegró közeledett egymáshoz: egyetértettek abban, hogy együttes er�vel kell 

felszabadítaniuk a Balkán-félszigetnek még török fennhatóság alá tartozó területeit. A 

tárgyalások 1912-ben sikerrel kecsegtettek, de egyetlen dologban továbbra sem jutottak 

d�l�re: Makedónia sorsáról a törökellenes háborút követ�en kívántak határozni. Az 1912-

ben kirobbant háború gyors eredményt hozott a törökök visszaszorításában, azonban a 

szövetséges hadak egymással is vetélked� makedóniai területfoglalásai rémületbe ejtették a 

helyi lakosságot. Aggodalmaikat csak növelte, hogy 1913-ban az elfoglalt területeken 

megegyezni nem tudó egykori szövetségesek egymással keveredtek háborúba. Ennek 

eredményeként, a bukaresti békében Makedóniát három részre osztották: Görögországé lett 

Égei-Makedónia (32 000 km2), Bulgáriáé Pirin-Makedónia (7000 km2), Szerbiáé Vardar-
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Makedónia (26 494 km2). A kirobbanó els� világháborúban a balkáni fronton ismét 

Makedónia volt a legfontosabb tét. Az itt ismét vesztes Bulgáriával megkötött neuilly-i 

békeszerz�dés, lényegében Makedónia hármas felosztását er�sítette meg (7. térkép). 

 

 

7. térkép. Makedónia hármas felosztása 

 

Az els� világháborút követ� évek dönt� fordulatot hoztak a makedóniai lakosság 

életében. Pirin-Makedóniában bolgárosítás kezd�dött, az itt él�ket bolgár népcsoportként 

kezelték, és lakosságcserével próbálták az asszimilációt felgyorsítani (ezzel magyarázható, 

hogy a 70-es években sok Magyarországon él� görög-makedón fiatalnak megadatott a 

lehet�ség, hogy Bulgáriában végezze fels�fokú tanulmányait). Említésre méltó, hogy a 

Dimitrov kormányozta bolgár állam rövid id�re önállónak ismerte el e nemzetiséget, 

hiszen Dimitrov részben makedón származású volt. 

Égei-Makedóniában hatalmas csapás érte a lakosságot. A görög hatóságok 

tömegesen �zték el szül�földjükr�l a szláv makedónokat, ha nem vallották magukat „görög 

makedónnak”, és helyükre kisázsiai görög menekülteket telepítettek (2. melléklet). 

Görögország nem tudott mit kezdeni a szláv makedón lakossággal, mivel ezek, a görögség 

legnagyobb megdöbbenésére, formálódó nemzeti öntudatuk részének tartották az antik 

makedón hagyományokat is. A menekültek legnagyobb számban Vardar-Makedóniában 

találtak menedéket, ahol békésebb állapotok uralkodtak. 

Vardar-Makedónia gyors ütem� fejl�dése és a makedón nemzettudat 

kialakulásának utolsó szakasza a második Jugoszláviában ment végbe. De nem volt ez 

mindig így, a kezdeti id�kben – a II. világháború el�tt –, a Jugoszláviában él� makedónok 
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helyzete sem volt sokkal jobb, az itt él�ket gyakran déli szerbeknek nevezték, egyházuk a 

szerb pátriárka ellen�rzése alá került, és hivatalos nyelvük a szerb lett. Noha a Bels� 

Makedón Ohridi Forradalmi Szervezet az önálló állam létrehozását tekintette els�dleges 

feladatának, de végletesen megosztott volta miatt inkább csak rontott a makedón népesség 

helyzetén. Az 1945-ben létrejött, Jugoszláviához tartozó szövetségi köztársaság idején 

fogadták el a makedón ábécét és helyesírást, 1946-ban jelent meg az els� ábécéskönyv és 

ekkor alapítottak a szkopjei egyetem makedón tanszékét. 1958-ban visszaállították az 

ohridi püspökséget, 1967-ben bejelentették a makedón egyház függetlenségét. Az 1945 

utáni Jugoszláviában és Bulgáriában azért kaptak a makedónok viszonylagos 

„engedményeket”, mert ezek az országok a szocializmus útjára léptek, és internacionalista 

eszmék alapján m�ködtek, valamint az sem elhanyagolható tény, hogy a bolgár és a szerb 

is szláv „testvérnép”. 

Ez a folyamat természetesen válaszreakciókat váltott ki a szomszédos országokból. 

Görögországban a világháborút követ�en véres polgárháború dúlt, amelynek tétje 

Görögország jöv�beni integrációja volt. Ekkor született az Egységes Makedóniáért 

mozgalom, és bár 1949. március 1-jén deklarálták a független, egységes Makedónia létét, 

ezt kés�bb nem ismerték el. A harcoló felek összet�zései során számtalan esetben 

indítottak támadást az égei-makedónok a szláv makedón települések ellen, ezért 1948-ban 

�k tömegesen menekültek a környez� országokba, de els�dlegesen a föderatív 

Jugoszláviába, és ezen belül a Macedón Tagköztársaságba. Görögországban a 

polgárháború befejeztével a makedón ellenesség tovább er�södött és rendelet született 

(1953/2536.) az északi területek „új, egészséges nemzeti tudatú telepesekkel” történ� 

benépesítésére. Kormányzati szinten mindig tagadták, hogy Görögország területén 

makedón kisebbség élne. 

 Az agresszív görög magatartás és a balkáni föderációs tervek egyaránt 

számottev�en er�sítették a makedón nemzettudat kialakulását. Ennek a több évszázada 

tartó folyamatnak a végs� dátumát még megbecsülni is nehéz. Az azonban egészen biztos, 

hogy amikor a második jugoszláv állam a polgárháború miatt 1992-ben széthullott, létrejött 

a független Macedón Köztársaság, melynek domináns államalkotó nemzete a macedón. Ezt 

az új országot Bulgária azonnal elismerte, Görögországgal viszont tovább romlott az 

amúgy is rossz, ellenséges viszony. (Kapronczay P. 1999) 

Görögország hevesen tiltakozott az új állam neve és állami zászlaja ellen. 

Görögország szerint a Macedón Köztársaság mind a mai napig jogtalanul viseli a nevét, 

mivel így sokan ezt az államot az antik Makedónia újjáalakult változatának tartanak. 
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Hangsúlyozzák azt is, hogy az állam nevében hivatalosan is szerepelnie kell a „volt 

jugoszláv tagállam” kitételnek is.12 A Macedón Köztársaság élve azzal a jogával, hogy 

minden szuverén államnak saját lobogó dukál, 1992-ben a II. Fülöp, makedón király és fia, 

Nagy Sándor által 2500 évvel ezel�tt használt, aranysárga Vergina-csillaggal ékesített 

vörös zászlót fogadta el nemzeti jelképnek. Görögország ezt provokációnak fogta fel, 

hiszen országuk egy tartománya, "görög Macedónia" hasonló zászlót használ (2. ábra). A 

tiltakozás hátterében persze – a puszta szimbolikán túl – az a félelem is állt, nehogy a 

macedónok e zászlóazonossággal is kifejezésre juttassák az esetleges területi igényeiket a 

most már Görögországhoz tartozó országrészre. Végül az ENSZ a görög diplomácia 

nyomására az ex-jugoszláv Macedón Köztársaság felvételekor csak azután engedte kit�zni 

a lobogót, amikor a 16 sugarú Vergina-csillag helyett annak jóval egyszer�bb formája – 

egy "nyolcsugarú sárga Nap" – került föl, de a névváltoztatásra a Macedón Köztársaság 

nem volt hajlandó. (Vajna T. 2004) 

 

Görög Macedónia zászlaja Macedónia Köztársaság zászlaja (1992–1995) 

  

2. ábra. A görög–macedón zászlókonfliktus 

Forrás: http://fotw.fivestarflags.com/ 

 

Az utóbbi id�ben a görög politikai élet, és ezzel összhangban a macedónokkal 

szembeni hivatalos álláspont változáson ment át. Enyhült az Égei-Makedóniában él� szláv 

makedónok sorozatos zaklatása: szabad nyelvhasználatuk, kultúrájuk bármifajta 

megnyilvánulása végre lehet�vé vált. Iskolákat azonban ma sem alapíthatnak 

Görögországban, mivel a görög álláspont szerint ezen a területen nem élnek szláv 

makedónok. Bulgáriában a makedón kisebbség helyzete soha nem volt annyira rossz, mint 

Görögországban, így például a hivatalos népszámlálás során a politikailag kedvez� 

                                                 
12 Görögország tiltakozásának köszönhet�en, az EU-ban Macedóniát FYROM-nak hívják (Former 
Yugoslavian Republic  of Macedonia). 
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években bizonyos százalékuk „makedón” nemzetiség�nek vallhatta magát.13 Ez a bolgár 

állam számára azért volt kellemetlen, mert évekig tagadták, hogy önálló makedón nemzet, 

nyelv és kultúra létezne: a hivatalos bolgár álláspont szerint a nyelvük a bolgár egyik 

nyelvjárása, történelmük a bolgárokéval azonos. (Kapronczay P. 1999) 

Pedig a harcos macedón nemzeti öntudat történeti hátterének kialakulása „bolgár 

segédlettel” századunk 30-as éveinek második felében indult meg. Az önálló macedón 

államiság kezdetét�l azonban fokozatosan rendez�dött a vita Bulgáriával, így például 

1999-ben hivatalosan is elismerték a makedón nyelv különálló voltát. Én is azok közé 

tartozom, akik úgy gondolják, hogy a Macedón Köztársaságról kialakuló vélemények 

között a jöv�ben helyes lenne magukat a legérintettebbeket, a macedónokat is 

meghallhatni, és a nemzetük formálásában résztvev� politikai érdekeket minél inkább 

háttérbe szorítani. 

 

3. 3. A tizennegyedik nemzetiség? 

 

Sajnos a görög–macedón ellentétnek magyarországi vonatkozásai is vannak. A 

Magyarországon él� macedónok egy része, kisebbségként akarja elismertetni magát. 

Jelenleg azokat a kisebbségeket ismeri el az állam hivatalosan, akiket a nemzetiségi és 

etnikai kisebbségekr�l szóló 1993-as törvény felsorol, csak �k alapíthatnak kisebbségi 

önkormányzatot. A „13-ak klubja” azonban nem zárt, be lehet kerülni az elismert 

kisebbségek listájába Ehhez legel�ször is 1000 választópolgárnak írásban kell azt vállalnia, 

hogy ehhez a csoporthoz tartozik (régebben több próbálkozásról is lehetett hallani: pl. 

zsidók, oroszok). Az ezer aláírás összegy�jtése könnyen kivitelezhet� lenne, de éppen 

azért, hogy a menekültek ne szerezhessék meg e státust, a törvény százéves magyarországi 

honosságot is megkíván (pl. ha a kínaiak próbálkoznának, ezért sem sikerülhetne 

elismertetni magukat magyarországi kisebbségnek). 

Az 1995-ben alapított Égei Macedónok Magyarországi Szövetségének elnöke, 

Andreov Koszta (görög neve Andreu Kosztasz) úgy véli, hogy az 1948-ban befogadott 

több ezer görögországi gyermek kétharmada macedón volt. „11 éves voltam, amikor 

Magyarországra hoztak, majd utána nevel�otthonban n�ttem fel, ahol a gyerekeknek nem 

volt lehet�ségük arra, hogy macedón nemzetiségüket megvallják”. 

                                                 
13 A 2001-es népszámláláskor Bulgáriában 5071 f� vallotta magát macedónnak. 
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Tovább rontotta az is a helyzetüket, hogy Görögországban nem ismerték el a 

macedón nemzetiség létezését. Az 1913-ban Macedóniának nevezett terület egy része 

Görögországhoz került, az ott él� népcsoportot az állam elszlávosodott görögnek tekintette. 

Ezen okokra hivatkozva, megváltoztatták a helyneveket, valamint a vezetéknevüket is 

görögösítették, 1934-t�l pedig betiltották nyelvük használatát is. A helyzet napjainkban 

valamelyest javult, de Görögország továbbra is egységes nemzetállamnak tekinti magát, 

holott nem egy külföldi (nem görög nyelv�) könyvben említik a kb. 1,5%-os macedón 

kisebbséget (bár a lélekszámukat tekintve a vélemények itt is megoszlanak, egyes 

szakért�k szerint akár az 500 ezer f�t is meghaladhatja). Görögország ugyanis rendkívül 

agódott, hogy az új macedón állam területi követelésekkel áll el� (a macedón 

tartományokra). A legf�bb ok az, hogy ennek a területnek tengerpartja is van (8. térkép), 

míg a volt jugoszláv tagköztársaság Macedóniának nincs tengeri kijárata. 

 

 

8. térkép. Görög Macedónia 

 

De más okokból is kiemelten fontos ennek a tartománynak a jelent�sége: a második 

leger�sebb gazdasági régió itt található, s talán ez stratégiai-katonai szempontból 

Görögország legfontosabb területe (itt ellen�rzése alatt tarthatja a Fekete-tengerhez vezet� 

hajószorost). 
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Andreov Koszta elmondása szerint, a 40-es évek Görögországából érkezett 

menekülteket mind görögnek tekintették, nevelésük a görög etnikumúak kezében volt, és a 

velük hivatalból foglalkozó Antifasiszta Menekülteket Ellátó Osztályon (AMEO) is 

görögök domináltak. „A szüleinkt�l elszakadtunk, így nemzetiségünket csak nehezen 

tudtuk meg�rizni”. A magyarországi macedónokat 1600 f�re becsülik és országos 

szövetségüknek kb. 120 tagja van. Külön folyóiratuk is van, a Makedonszkij Izvor, ami 

1993 óta jelenik meg (3. melléklet). 2000 áprilisában a macedón emigrációs miniszter 

Magyarországon járt, és tárgyalt Németh Zsolt külügyi politikai államtitkárral, valamint 

Szabó Tiborral, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnökével. Ezek után javasolta a 

miniszter magyarországi nemzettársainak, hogy próbáljanak bekerülni az államilag 

elismert és támogatott magyarországi kisebbségek közé. (Fahidi G. 2001) 

Miért nem tartom valószín�nek, hogy az égei macedónoknak sikerül bejutni az 

elismert kisebbségek listájára? A jelenlegi jogszabályokból és más tényekb�l 

következtetek erre, az alábbiakban három f�bb szempontot említek  

A törvény százéves magyarországi honosságot kíván attól a népcsoporttól, amely 

be akar kerülni az elismert nemzetiségek közé, mely feltételnek a magyarországi 

macedónok nem tudnak megfelelni. Bár ennek a feltételnek a Magyarországon él� görögök 

sem nem felelnek meg – mivel 1948 után érkeztek az országba –, de �k külön 

kedvezményt kaptak az államtól, arra hivatkozva, hogy a görög kultúra több száz éve 

hatással van a Kárpát-medencében él�kre. Úgy vélem, a macedónok esetében ilyen 

kedvezményre nincsen esély. 

Magyarország 2004. május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, és minden 

tagállammal igyekszik jó viszonyt kialakítani. Ez talán a nagyobbik gond a macedónok 

számára, hiszen a görög állam nem nézné jó szemmel azt, ha Magyarország elismerné 

kisebbségként azokat a Görögországból származó macedónokat, akiket � nem létez�knek 

tekint. A görög állam tehát nem ismeri el a macedón nemzetiség létezését, a magyarországi 

macedónok pedig nem akarnak hátrányba kerülni a görög útlevél beszerzésekor, vagy 

esetleges otthoni örökösödési, illetve egyéb ügyeik intézése során. 

Tapasztalataim szerint csak nagyon keveseknek sikerült meg�rizniük a macedón 

gyökereiket, ezért még ezer választópolgár aláírásának összegy�jtése is nehézségekbe 

ütközhet. 

Ha igaz is Andreov Koszta állítása, miszerint az 1948-ban befogadott gyerekek 

kétharmada macedón volt, ma már nagy részük csak a görög kultúrát ápolja. 
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4. A GÖRÖG KISEBBSÉG SORSA A SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGON 

 

A görög polgárháborúban tízezrek vesztették életüket, 120 ezer f�re tehet� azoknak 

a száma, akik elhagyni kényszerültek a hazájukat; mintegy 60 ezren Kelet-Közép-Európa 

országaiban találtak menedéket (1. táblázat). 

 

  Románia Csehszlovákia Lengyelország Magyarország Bulgária Szovjetunió Összesen 

Férfi 1981 4000 4730 2161 1583 8573 23028 

N� 1939 3475 3138 2233 764 3407 14956 

Gyerek 5132 4148 3590 2859 672 - 16401 

Összesen 9052 11623 11458 7253 3019 11980 54385 

1. táblázat. A szocialista országokba menekült görögök száma 

Forrás: http://faq.macedonia.org/history/12.1.3.html 

 

Még javában zajlott a polgárháború, amikor 1947 decemberében megalakult 

Magyarországon a Segítséget a Görög Népnek Országos Bizottsága, amely „A görög nép 

szabadságharca” cím� kiadványban ismertette 1940-t�l a Görögországban történ esemé-

nyeket. Az els� menekülthullám 1948 tavaszán érkezett Magyarországra. 

A legels� csoport 840 gyermekb�l állt, amir�l hírt adott a Szabad Nép 1948. április 

8-i száma is (3. ábra). 

 

 

3. ábra. Szabad Nép, 1948. április 8. 
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A második csoport, amely kb. 2100 gyermekb�l és kísér�ikb�l állt, 1948. december 

15–22. között érkezett Albániából. 

A harmadik, és egyben a legnagyobb menekülthullám a polgárháború vége, a 

partizánmozgalom összeomlása után 1949. október–november hónapokban érkezett. Ez a 

csoport els�sorban id�sebb asszonyokból és gyermekekb�l állt. Hogy hányan voltak, 

pontosan nem tudjuk, mert err�l a csoportról még megközelít�leg sem állnak rendelkezésre 

adatok, de létszámuk becslések alapján másfél–kétezerre tehet�. 

A negyedik csoport kb. kétszáz f�b�l állt, és 1950. január–február hónapjában 

érkezett Magyarországra Bulgáriából. Ez a csoport katonákból és sebesültekb�l tev�dött 

össze. 

Az ötödik csoport 1951. május 25-én érkezett Lengyelországból, és 250–300 f�b�l 

tev�dött össze. Ez a csoport egészséges fiatalokból, többnyire férfiakból állt: Miskolcon és 

Ózdon helyezték el �ket. Sokan közülük (kb. százan) katonai és mintegy nyolcvanan 

politikai tiszti iskolát végeztek Lengyelországban. 

A hatodik csoportba azok a sebesültek – els�sorban súlyos sebesültek – és betegek 

tartoztak, akik 1948 közepét�l folyamatosan érkeztek 1949 második feléig. Ennek a 

csoportnak létszámát mind a mai napig nem tudjuk, ugyanis ezek az emberek „illegálisan” 

kerültek Magyarországra. Nem hozta nyilvánosságra sem az akkori sajtó, sem a hivatalos 

szervek, mert ez „beavatkozást” jelentett volna Görögország belügyeibe, és ezt az akkori 

szervek nem akarták. Ezek az emberek a magyar határ átlépése után magyar neveken 

kerültek nyilvántartásba. 

A második görög diaszpóra dönt� többsége az észak-görögországi Macedóniából, 

Trákiából és Épiroszból való. Nagy részük a háború el�tt is hegyvidéki területeken élt, 

városi, nagyvárosi lakos alig akadt közöttük. 

1950-ben a Magyarországon tartózkodó görögök számát 7–9 ezer f�re becsülték, 

bár Atanasziu Hrisztoforosz (1994) történész a 12 ezres lélekszámot sem tartja kizártnak. 

Azonban ha megvizsgáljuk a régebben titkosnak min�sített levéltári dokumentumokat, és 

összevetjük más adatokkal, akkor beláthatjuk hogy a 7000 és 9000 közötti lélekszám áll 

legközelebb a valósághoz (4. melléklet). 
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4. 1. A repatriálás menete a magyarországi görögség körében 

 

1953-tól a görögök száma fokozatosan csökken Magyarországon. Minek is 

köszönhet� ez a csökkenés? 1954-t�l kb. kétezer szerencsés a Nemzetközi Vöröskereszt 

segítségével visszatérhetett Görögországba. Többségük egyedülálló id�s n� és gyermek 

volt, területileg zömük épiroszi. 

Az ötvenes évek elején családegyesítés címén a Magyarországra menekült görögök 

közül többen is kivándoroltak, többnyire a szomszédos volt szocialista országokba. A 

családok összeköltöztetése során 196 f� a Szovjetunióba, 853 f� a környez� szocialista 

országokba távozott. Id�közben a Magyarországra telepített személyek száma 775 f� volt. 

A polgárháborúból menekült görögség még érezte a puskapor szagát, amikor az 56-

os események folytán z�rzavar és pánik keletkezett az emberek között, ezért november–

december hónapban er�teljes menekülési hangulat vált dominánssá körükben.14 Az akkori 

görög pártvezetés, hogy ezt a hangulatot lecsillapítsa, azt kérte a bolgár és csehszlovák 

szervekt�l, hogy fogadja be azokat a magyarországi görögöket, akiknek rokonai vannak 

ezekben az országokban. A kérést elfogadták, és a magyar hivatalos szervek 

hozzájárulásával 1957 januárjában kb. 300 f� települt át Bulgáriába és 800 f� 

Csehszlovákiába (közülük 300 görög a mai Dunaújvárosban élt). (Szidiropulosz A. 1997) 

A fokozatos kivándorlás az 1950-es évek végén is folytatódott. A kivándorló 

görögök egy része kisebb csoportokban visszatért Görögországba, vagy rokonaik után más 

országba költözött. Ebben az id�ben indult el egy áttelepülési hullám az akkori jugoszláv 

Macedón Szövetségi Köztársaságba. Ide többnyire szláv ajkú görögök települtek át, vagy 

azért, mert ott rokonaik voltak, vagy mert szlávnak érezték magukat. A volt Jugoszláviába 

kivándorlók számát összesen 250–300 f�re teszik. Ez a jelenség a 60-as 70-es években sem 

állt meg, amelynek eredményeként 1970-re a magyarországi görögök száma már csak a 

6000-hez közelített. 

 

                                                 
14 Egy orosz tank a dolgok „elrendez�déséig” az egyik legnagyobb görög kolónia, a Dohánygyár el�tt állt, 
hogy az ott él�ket védelmezze. 
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4. 2. A magyarországi görögség térbeli elhelyezkedése, a beilleszkedés nehézségei 

 

Magyarországnak nagy gondot jelentett pár évvel a II. világháború után ilyen 

nagyszámú menekülttömeg befogadása. A befogadottak nagy része alacsony iskolai 

végzettséggel rendelkezett, és a többség paraszti családból származott. Problémát jelentett 

az is, hogy kezdetben nehezen tudtak beilleszkedni az idegen környezetbe, amit a 

magyarnyelv-tudás hiánya csak fokozott. 1948-ban 109 görög gyerek került kórházi 

megfigyelés alá (5. melléklet). A többi gyereket szanatóriumokban, üdül�helyeken és 

kastélyokban helyezték el, pl. Balatonkenesén, Balatonalmádiban, Csert�n, Balatonlellén, 

Iszkaszentgyörgyön, Dégen, H�gyészen, Fehérvárcsurgón stb. Ezek a gyerekek kés�bb 

olyan gyermekotthonokba kerültek, ahol magyar gyerekek is voltak. Súlyos probléma volt 

az is, hogy az emigránsok között csak kevesen rendelkeztek megfelel� végzettséggel. A 

pedagógus munkára gyorsított tanfolyammal készítették fel az erre vállalkozó asszonyokat 

és gyógyult sebesülteket. Nagy részük mindössze a hatosztályos iskolát végezte el 

Görögországban, voltak olyanok, akik csak egy–két órával jártak a tanítványaik el�tt. 

Az 1950-es években Budapest 14. kerületében létrehozták a „Manolisz Glezosz” 

görög iskolát, emellett önálló görög iskola m�ködött még Beloiannisz községben. Az 

1953/54-es tanévben kb. 1400-an tanultak a görög általános iskolákban Magyarországon. 

A görög nyelv� tankönyvek nagyon rövid id� alatt elkészültek, ezek a könyvek a 

magyarországi görög értelmiségiek munkái. A teljesen görög nyelv� oktatási rendszert a 

60-as évekt�l megszüntették, ezután a görög gyerekek a lakóhelyük szerint a különböz� 

magyar iskolákban folytathatták tanulmányaikat. Viszont azokban az iskolákban, ahol 

legalább 5 görög gyerek tanult, továbbra is lehet�vé tették a görög nyelv és irodalom, 

valamint a görög földrajz és történelem tanulását is. 1950-ben végeztek és álltak munkába 

az els� görög szakmunkások. Magyarországon 1951/52-ben iratkoztak be az els� görög 

egyetemisták, 1990-ig kb. 450 görög menekült szerzett diplomát Magyarországon. Nagy 

részük ma megbecsült értelmiségi: mérnök, tanár, orvos, m�vész, illetve közgazdász 

Magyarországon vagy Görögországban. 

1950 februárjában megkezdte m�ködését az Antifasiszta Menekülteket Ellátó 

Központ, mely a 80-as évek elejéig foglalkozott a magyarországi görögök ügyeivel. A 

menekültek többsége ipari dolgozóvá vált, els�sorban a f�városban találtak munkát. 
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Sok görög, a volt Dohánygyár területén kapott lakást (1. kép). Itt kb. 2000–3000 ember élt 

egészen a 60-as évekig, nagyon kicsi és öreg lakásokan. Egy-egy család 6–12 

négyzetméteres, komfort nélküli szobában élt, körülbelül 25 családra jutott egy közös 

konyha és a mellékhelyiségek. (Vajna T. 2001) 

 

 

1. kép. A volt Dohánygyár felújított épülete (2004) 

 

Azt, hogy ilyen rossz állapotú házakban élt a görögség, a vezet�iknek is 

köszönhetik. A magyar vezet�k ugyanis felajánlották a Moszkva téren lév� F�posta 

épületét, ami lényegesen tágasabb és jobb állapotban volt, mint a Dohánygyár. Az akkori 

emigráns vezetés azonban úgy gondolta, hogy a F�posta épületében megszokják a jót, a 

Dohánygyár zárt udvarával azonban jobban megfelel az összetartó közösség 

kialakításához, amellett jobban szemlélteti az ideiglenesség érzését. A vezet�k tehát 

elutasították a Moszkva téri posta épületét, azzal az indoklással: „a fegyvert nem tettük le, 

csak lábhoz támasztottuk”. A dohánygyári kolóniának volt még egy érdekessége. Az 50-es 

években az akkori népesedéspolitikának (ún. Ratkó-korszak) és a tömeges 

házasságkötéseknek köszönhet�en megnövekedett a családalapítás iránti hajlandóság, 

mivel a háborús id�szak – a második világháború és polgárháború – megakadályozta a 

férfiak és n�k családalapítási és gyermekvállalási lehet�ségeit. Vagyis természetes módon 

helyreált a népességreprodukció lemaradása.15 A budapesti kolóniákban eltöltött hosszú 

id�, nagyon meghatározta a görögség életét. Ez egy sajátos zárt világ volt, amelyben 

                                                 
15 Így keletkezett az a közszájon járó mondás, hogy „a Dohánygyár gyermekgyár is volt egyben”. 
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közösen élték ünnepeiket és hétköznapjaikat. A kultúrházban rendezték meg a nemzeti és a 

mozgalmi ünnepeket, ezeken az ünnepeken szinte az egész magyarországi görögség részt 

vett. (Hajdú G. 2004) 

Ami a görögség 1951-es területi, lakóhelyi megoszlását illeti, megbízható adatok 

állnak rendelkezésre, mert ezeket a dokumentumokat a magyar, illetve a görög 

pártvezetésnek is elküldték, ez okból kifolyólag rendkívül ügyeltek a pontosságra, a valós 

helyzet leírására. Az 1951-es kimutatásban a görögök területi megoszlása az alábbi: 

Budapest 2638 f�, Görögfalva (a kés�bbi Beloiannisz) 784 f�, H�gyész 595 f�, 

Hajdúhadháza 485 f�, Nagymágocs 305 f�. Kisebb létszámban éltek Putnokon, Bábolnán, 

Hortobágyon stb. A kés�bbiek során a felsorolt települések közül sokat elhagytak a 

görögök. A többségük Budapesten, illetve Beloianniszban telepedett le, jellemz� volt 

migrációjukra az is, hogy a falvakból iparvárosokba költöztek, ipari munkavállalás, 

szakmaszerzés céljából. Az akkori magyarországi foglalkoztatáspolitika egyezett a görög 

pártvezetés gondolkodásmódjával is, nevezetesen er�síteni kellett az ipari munkásságot. 

Így kerültek sokan 1951-ben Miskolcra és Ózdra, 1952-ben Tatabányára, Dunaújvárosba, 

Salgótarjánba, majd Pécsre és Szolnokra. Ezek a városok az ötvenes években egyt�l egyig 

az iparosodás központjai voltak, s a görögök többsége a bányászatban és kohászatban talált 

magának munkát. Ezekben a városokban napjainkban is élnek görög családok (9. térkép). 

 

 

9. térkép. Legjelent�sebb görög népességgel rendelkez� települések Magyarországon 

(2001) 
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Közvetett adatokkal is hozzá lehet jutni olyan információkhoz, hogy mely 

városokban települt le a görögség.16 A 2. táblázat jól tükrözi a görög kisebbség 

mortalitási viszonyait és területi elhelyezkedését. 

 

Település Férfi N� Összesen 

Budapest 407 210 617 

Beloiannisz 238 205 443 

Nagymágocs 10 28 38 

Miskolc 22 12 34 

Tatabánya 10 4 14 

Székesfehérvár 8 4 12 

Dunaújváros 5 4 9 

Pécs 7 1 8 

Balatonfüred 1 6 7 

Kaposvár 3 3 6 

Máshol 33 15 48 

Ismeretlen 31 14 45 

Összesen 775 506 1281 
 

2. táblázat. Az elhunyt görögök elhelyezkedése Magyarországon (1948–1999) 

Forrás: Sulasz Kosztasz adatai alapján 

 

A táblázat adatai alapján rögtön szembet�nik, hogy jóval több görög férfi halálozott el 

1948 és 1999 között, mint n�. Ez azzal magyarázható, hogy a Magyarországra érkez� 

menekültek 1900 és 1934 közötti korosztályában – akik részt vettek a polgárháborúban 

– többnyire férfiak voltak. (Az utánuk következ� korcsoportban pedig a normális 

tendencia alakult ki, azaz több volt a n�, mint a férfi). 

Nagyon furcsa az a tény, hogy Nagymágocs görög halottainak száma felülmúlja 

a harmadik legnagyobb göröglakta magyar települést, Miskolcot. Mi lehet ennek a 

magyarázata? Miskolcra többnyire fiatal görögök települtek be, a már ismert szakma- 

és munkaszerzés céljából. Ezzel szemben Nagymágocs els�sorban az id�s 

katonatiszteknek szolgált tartósan lakóhelyül. Tudnunk kell azt is, hogy 

                                                 
16 Ezeket az adatokat Sulasz Kosztasz demográfus bocsátotta rendelkezésemre, melyet magyar nyelven eddig 
még nem publikáltak. 
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Nagymágocson 1949-t�l egy szociális otthon m�ködött, amely a Károlyi-kastélyban 

kapott helyet (2. kép).17 Az id�sebb emigránsokat ebben az épületben szállásolták el. 

 

 

2. kép. Károlyi-kastély 

Forrás: http://www.nagymagocs.hu/kastely.jpg 

 

A polgárháború után más országokba menekült görögség, a hazájától való 

elszakítottságot ideiglenesnek érezte (Tamáska M. 2003), abban bízott, hogy pár éven 

belül rendez�dik a helyzete és utána visszatérhet Görögországba. Ezen okoknak 

tudható be, hogy életkörülményüket is az „átmenetiség-tudat” szabályozta, ezért a 

házasságokat (akkoriban nagyon ritka volt a vegyes házasság) és barátságokat szinte 

kizárólag egymás között alakították ki. 

 

4. 3. A konszolidáció és az integráció id�szaka 
 

A hatvanas években sokan rájöttek, hogy a gyors hazatérésre kevés esélyük 

van. Ebben az id�ben kezd�dött meg a görög közösségek viszonylagos 

decentralizálódása, a családok önálló lakáshoz jutottak Budapest különböz� területein, 

többnyire az akkor épül� új lakótelepeken. 1957-ben megalakult a Magyarországon 

                                                 
17 A szociális otthon napjainkban is m�ködik, és jelenleg a feln�tt korú súlyos értelmi fogyatékosok 
gondozására specializálódott. 
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Él� Görög Politikai Menekültek Egyesülete. Már az elnevezés is elárulja, hogy az 

alapítókban er�sen él a politikai emigráns tudat, ez érthet� is, hiszen 1974-ig 

Görögországban, érvényben volt egy olyan rendelet, miszerint „azok a görög 

állampolgárok, akik ideiglenesen vagy véglegesen külföldön tartózkodnak […] 

megfoszthatók görög állampolgárságuktól.” (idézet II. Pál király 1947-es, a 

polgárháborúban résztvev� személyekr�l szóló rendeletéb�l.) 

Az Egyesület nem csak Budapesten és Beloianniszban, hanem Pécsett, 

Miskolcon, Tatabányán és más városokban is m�ködött. F� tevékenységi körét jól 

mutatják a különféle albizottságok: antidiktatorikus, hazatelepülési, kulturális, 

közm�vel�dési, macedón, ifjúsági stb. 

1974-t�l Görögországban olyan kedvez� politikai folyamatok játszódtak le, 

melyek az anyaországot a demokratizálódás útjára térítették. Az embereknek 

lehet�ségük nyílt felvenni a kapcsolatot Görögországgal és az ott él� rokonokkal, 

egyre er�sebbnek t�nt annak az esélye is, hogy egy napon visszatérhetnek. Ezek után 

viszont újabb problémák merültek fel. Mi lesz a többé-kevésbé elmagyarosodott 

gyerekekkel, unokákkal? Mi lesz a házzal, a telekkel, az autóval? Megkapják-e a 

nyugdíjukat, amiért több évtizeden keresztül dolgoztak. Sikerül-e beilleszkedni, és új 

otthonra találni Görögországban? (Szidiropulosz A. 1990) 

Így jutott el a magyarországi görögség az 1981-es esztend�ig, amikor is 

Görögország csatlakozott az Európai Gazdasági Közösséghez (EGK). Ekkor jelent�s 

fordulat állt be a nemzetiség életében, 1981 tavaszán a magyar sajtóban rövid hír 

szivárgott ki, a Karamanlisz görög kormányf� és a magyar pártvezet�k közötti 

tárgyalásokról, illetve a GKP és az MSZMP közötti megbeszélésekr�l. 1981 nyarán 

bejelentették, hogy az addig fennálló emigráns státusz megsz�nik, és mindenkinek 

döntenie kell három hónapon belül arról, hogy görög állampolgárként akar-e élni 

Görögországban, avagy magyar, esetleg görög állampolgárként Magyarországon. Az 

érintettek értetlenül és felháborodva fogadták az intézkedést. Az bántotta �ket a 

legjobban, hogy róluk nélkülük döntöttek, és ezek a döntések mind a magyar, mind a 

görög részr�l ellentmondásosak és áttekinthetetlenek voltak. A nyolcvanas évek elején 

a „görög–magyar kiegyezés” jóvoltából mintegy ezer görög települt vissza az 

anyaországba. 
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5. A GÖRÖGSÉG KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGE ÉS IDENTITÁSTUDATA 

 

A korabeli dokumentumok szerint a görög menekültek Magyarországon is 

aktívan politizáltak. A Laikosz Agonasz (Népharc) cím� újság els� száma 1950. június 

11-én jelent meg görög és macedón nyelven. Akkoriban nem volt kérdéses a két nyelv 

használata és oktatása. Egy kis id�re tekintsünk vissza a múltba azért, hogy ennek 

okaira magyarázatot találjunk. 

1948-ban a görögországi polgárháborúban a harcok a volt Jugoszláviával 

határos görögországi Nyugat-Macedóniára koncentrálódtak. A túler�ben lév� királyi 

csapatok végs� támadásra készültek a baloldali er�k ellen. Ebben a szorult helyzetben 

a Görög Kommunista Párt 1949 januárjában, egy határozatban elismerte el a macedón 

nemzet létezését, egyenjogúságát és önrendelkezési jogát, valamint lehet�séget adott 

volna akár az elszakadásra is. Ezzel akarták azt elérni, hogy minél több macedón 

harcoljon a GKP oldalán. 

Nem sokkal kés�bb a GKP is belátta, hogy ez a döntés Görögország 

szempontjából káros volt. Arról viszont nem sokat tudunk, hogy a macedónoknak ez a 

döntés milyen veszteségekkel járt. Ezeken a területeken több ezer macedón meghalt, a 

falvaikat földig rombolták, tízezrével emigráltak más országokba. Az emigránsok 

közül sokan macedónnak vallották magukat. Egyes becslések szerint Magyarországon 

az ötvenes évek elején 50-50 százalékos volt az arány a görögök és a macedónok 

között. A 60-as évek végén a magyarországi macedónok számát már csak 2000 f�re 

becsülték. Ugyanakkor ma err�l nehezen lehetne pontos becsléseket készíteni, mert 

sokan nem vállalják macedón identitásukat. 

A Laikosz Agonasz kezdetben naponta jelent meg, de az ötvenes évek 

közepét�l már csak hetente kétszer (a szombati számokhoz kétoldalas macedón nyelv� 

melléklet járt). Az újságot rövid ideig a Révai Nyomdában, majd 25 évig a Franklin 

Nyomdában nyomtatták. 1975-ben a macedón nyelv� melléklet megsz�nt, az 1977-es 

év pedig az újság történetének végét jelenti. A Laikosz Agonasz több mint 

negyedszázados m�ködése alatt nagyon fontos szerepet játszott a magyarországi 

görögök életében. Foglalkozott a magyarországi görögök életével, problémáival, 

tájékoztatta �ket a Görögországban történtekr�l, de fontos szerepe volt a görög 

közösség kapcsolattartásában is. 

Új lapot a görög emigránsok csak nagy nehézségek árán tudtak megjelentetni, 

ennek címe Hellénizmus volt, amely évente csak egyszer jelent meg (a legutolsó szám 
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1993-ban). 1995 áprilisában indult a F�városi Görög Önkormányzat kiadványa, az 

Enimerotiko Deltio. A negyedévenként megjelen� kiadvány görög és magyar nyelv�. 

Az Országos Görög Önkormányzat 1995-ben indította a Kafenio cím� 

kulturális folyóiratot. A kétnyelv� Kafenio irodalmi, néprajzi, történelmi és politikai 

anyagokat tartalmaz. (Ács Z. 1999) 

Az MTV és az M2 Rondó cím� kisebbségi m�sorában havi 10 perces görög 

nyelv� m�sorblokk szerepel, 1998-tól a Kossuth Rádióban is hallhatunk görög nyelv� 

adásokat. Az ötvenes években kezdtek felvirágozni a görög zenei- és táncegyüttesek, 

kórusok, a 60-as években pedig már országos görög fesztiválokat rendeztek.18 Az 

1970-es években viszonylagos kulturális hanyatlás volt megfigyelhet�, de a 80-as 

években újból fejl�dést regisztrálhatunk, köszönhet� ez a gyorsan szaporodó görög 

táncházaknak és zenekaroknak. 

Az id� múlásával – amit a szétszórtság és a vegyes házasságok csak fokoztak – 

a görög nyelv� oktatás szerepe hanyatlásnak indult. Ez annak tudható be, hogy a 

fiatalabb görögök els�sorban magyarul beszéltek otthon, az � gyermekeik a göröggel, 

mint idegen nyelvvel szembesültek. A nyolcvanas években sokan hazatértek és a 

rokonlátogatások is ugrásszer� növekedésnek indultak. Az id�sek ekkor vették észre, 

hogy milyen hátrányokkal jár az, hogy gyermekeik, unokáik nem beszélik a görög 

nyelvet. Újból felértékel�dött a görög nyelv szerepe, ezért Budapesten, Pécsen és 

Miskolcon nyelvtanfolyamokat szerveztek (a M�vel�désügyi Minisztérium anyagi 

támogatásával). 

A magyarországi görögségnek köszönhet�en az 50-es évekt�l megn�tt a 

magyar közvélemény érdekl�dése Görögország iránt. Az ötvenes évek végére és a 

hatvanas évek elejére ez az érdekl�dés a m�vészeti életre is kiterjedt. Az 

érdekl�déshez hozzájárult a csekély létszámú görög m�vészek, mint amilyen például 

Papadimitriu Nikosz, Hadzisz Dimitrisz, Aposztolosz Szpiliosz, Caruha Vangelio 

voltak. Egymás után jelentek meg a legújabb görög prózákból a m�fordítások, ebbe a 

kor magyar irodalmának jeles képvisel�i is bekapcsolódtak, mint pl. Somlyó György, 

Szabó Kálmán, Papp Árpád, Devecseri Gábor, Képes Géza, Hubai Miklós és még 

sokan mások. 

Makrisz Agamemnom19 szobrász és felesége, a grafikus Makrisz Zizi mellett a 

fiatalabb emigráns m�vészek is megmutatkoztak: Papahrisztu Andreasz, 

                                                 
18 1960-ban Beloiannisz, 1963 és 1968-ban Budapest adott ezeknek a rendezvényeknek otthont. 
19 A pécsi Niké szobor is az � alkotása 
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Hondromatidisz Rigasz, Tzotzoglou Georgiosz, Szidu Evdoxia, Papageorgiu Szteliosz, 

Sztafanu Sztefanosz. A színházm�vészet területén is találunk jó pár ismert görög 

nevet, mint például Papadimitriu Athina, Petridisz Hrisztosz, Galbenész Tamás, 

Dimulasz Nikosz. Magyarországon és Görögországban elismert tudósok, 

közgazdászok közé sorolhatjuk Szamarasz Janniszt, Babanaszisz Szterioszt és 

Vakaliosz Thanasziszt. 

A rendszerváltozás után létrejött országos és helyi görög önkormányzatok 

egyik legfontosabb feladatuknak tekintik a nyelvoktatást. A nyelvoktatás új alapokon 

nyugszik, fiatal képzett tanárok is bekapcsolódtak a tanításba, a tanulók és a hallgatók 

száma is növekszik. A közelmúltban már az anyaország is felfedezte a görög nyelv 

oktatásának jelent�ségét, ennek köszönhet�en rendszeresen nyaraltatnak gyerekeket 

Görögországban, ill. a tankönyvek és egyéb tanszerek beszerzésében is segítséget 

nyújtanak.20 (Papadopulosz F. 2001) 

                                                 
20 Olyan eset is történt, hogy Görögországból küldtek szaktanárt Magyarországra nyelvoktatás céljából. 
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5. 1. Nemzeti öntudat a számok tükrében 

 

Nemzetiségek 
Nemzetiséghez 

tartozók 

Kulturális értékekhez, 
hagyományokhoz 

köt�dik 
Hányados 

Görög 2509 6140 2,45 

Szlovák 17693 26631 1,51 

Német 62233 88416 1,42 

Szerb 3816 5279 1,38 

Örmény 620 836 1,35 

Lengyel 2962 3983 1,34 

Horvát 15620 19715 1,26 

Bolgár 1358 1693 1,25 

Ruszin 1098 1292 1,18 

Román 7995 9162 1,15 

Szlovén 3040 3442 1,13 

Ukrán 5070 4779 0,94 

Cigány 190046 129259 0,68 

3. táblázat. A kulturális értékekhez és a nemzetiséghez tartozók aránya (2001) 

Forrás: KSH 

 

A 3. táblázat is jól szemlélteti azt, hogy a magyarországi görögség valóban egy 

speciális kisebbség. Ha elosztjuk a kulturális értékekhez, hagyományokhoz köt�d�k 

számát a nemzetiséghez tartozókéval, akkor a legtöbb nemzetiség esetében 1-nél valamivel 

nagyobb értéket kapunk, míg a görög nemzetiség esetében ez a szám 2,45. Ennek a 2,45-ös 

értéknek az ismeretében joggal merülhetnek fel olyan kérdések: Mit is fejez ki ez 

valójában? Miért van ekkora különbség a többi nemzetiséghez képest? 

A 2001-es népszámláláskor 2509-en vallották magukat görögnek, számuk azonban 

akárcsak a többi magyarországi nemzetiségnek vélhet�en magasabb volt (10. térkép). A 

kisebbségi szervezetek becslései, illetve a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 

megállapításai szerint a mai magyarországi görögség kb. 4 ezer f�re tehet�. 2001-ben 3631 

f�t regisztráltak, aki nem vallotta magát görög nemzetiség�nek, de köt�dik a görög 

kultúrához és hagyományhoz. Ez olyan okokra is visszavezethet�, mint pl. a vegyes 

házasság, identitásvesztés stb., de önmagában még ez sem magyarázza meg, hogy miért 
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olyan nagy az eltérés a nemzetiséghez tartozók és a kulturális értékekhez, 

hagyományokhoz köt�d�k aránya között. 

 Görögország soha sem volt határos Magyarországgal, míg a legtöbb magyarországi 

kisebbség anyaországairól ez nem mondható el (Szlovákia, Románia stb.). Ez 

természetesen maga után vonja azt is, hogy Magyarország és Görögország között nem volt 

történelmi konfliktus. Ezért az emberek a kérdez�biztosoknak is szívesebben válaszoltak 

igennel, arra a kérdésre, hogy a görög kultúrához és hagyományokhoz köt�dnek-e. 

Azoknak a száma sem elhanyagolható, akik nem görögnek, hanem égei macedónnak 

vallják magukat, ezek az emberek vélhet�leg csak a görög kulturális értékek mellett 

voksoltak. Tovább növelte ezt az aránytalanságot Beloiannisz község is, ezen a kétnyelv� 

településen ugyanis nagyon szoros kapcsolat alakult ki a görögség és a magyarság között.21 

 

 

10. térkép. A görög kisebbséghez tartozók területi elhelyezkedése (2001) 

Forrás: KSH 

 

                                                 
21 A piciny faluban sok magyar a görög nyelvet is beszéli. 
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5. 2. Esettanulmány: a görög falu Beloiannisz 

 

Beloiannisz község Fejér megye keleti részén, a Duna mentén helyezkedik el, Ercsi 

és Adony között. A 6-os f�útról Iváncsa községen keresztül közelíthet� meg, közös 

vasútállomása van Besny� és Iváncsa településekkel (11. térkép). 

 

 

11. térkép. Beloiannisz térbeli elhelyezkedése 

Forrás: http://www.terkepcentrum.hu 

 

 Beloiannisz Dunaújvárossal egyid�s, ötvenéves múltra tekint vissza. Létrejöttének 

els�dleges oka, hogy a görög polgárháború következtében sokan kényszerültek elhagyni 

hazájukat, s ezeknek az embereknek lakóhelyet kellett teremteni. Ezért az akkori magyar 

vezetés eldöntötte, hogy Budapestt�l 60 km-re, Fejér megyében létesüljön egy új település 

a görög menekültek egy részének elhelyezésére. 

 Ha visszamennénk a múltba, akkor a község jelenlegi helyén szántóföldeket, 

legel�ket találnánk A terület régebben a görög származású Szinasz családnak volt a 
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birtoka, akik komoly szerepet játszottak a 19. századi magyar gazdasági életben. Miután a 

falu helyét kijelölték, 1950. május 6-án megindult rohamléptekben a tervez�- és 

épít�munka. A görögség számára ez korszakalkotó eseménynek számított. A falut görög 

munkások építették, magyar és görög szakemberek vezérletével. A görög munkásokat 

átmenetileg az Ercsi Cukorgyár raktáraiban szállásolták el. Azért is kellett sietniük a 

munkálatokkal, hogy felszabaduljanak a raktárak mire beindul a termelés. A munkaszüneti 

napokon több száz budapesti görög jött ki dolgozni, hogy a társadalmi munkából kivegye a 

részét (húsz Budapesten él� görög értelmiségi, köztük Makrisz Agamemnon szobrász és 

Dimitrisz Hadzisz író 13 600 forintot gy�jtött össze a falu dolgozóinak megsegítésére). A 

község építésében több ezren tevékenykedtek, az � érdemük, hogy állami támogatással 

rekordid� alatt készült el a 418 lakás. Ezek földszintes palatet�s sorházak, ikerházak és 

családi házak voltak, amelyek merev sorok szerint helyezkednek el (3. kép). 

 

 

3. kép. Sorházak Beloianniszban az Ilektrá utcában (2005) 

Forrás: http://www.goecaching.com 

 

Ezzel egyid�ben közintézmények is épültek (konyha, óvoda, iskola, községi könyvtár, 

tanácsháza, kultúrház, orvosi rendel�). Az iskola épületének elkészültéig a tanítást 

lakásokban oldották meg. Az akkori magyarországi falvakhoz képest sokkal fejlettebbnek 

számított a község, mert itt volt vezetékes víz, villany, s�t fürd�szobás lakás is. 
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 A települést kezdetben Görögfalvának nevezték, egészen 1952-ig. A községet 1952. 

április 3-tól Beloiannisznak nevezték el, a név felvételét a lakosság egyhangúlag szavazta 

meg, ezért van az, hogy a 90-es évek nagy helységnév-változtatásai után is ragaszkodtak e 

névhez.22 A falu utcáinak nagy része görög nevet kapott (Szarafisz, Paparigasz, 

Gavrilidisz, Athén, Murgána, Ilektrá) (12. térkép). A község f� utcáját könnyen fel lehet 

ismerni, mivel ez az egyetlen jó burkolatú utca a piciny faluban, amelyet Szarafisz 

tábornokról neveztek el.23 

 

 

12. térkép. Beloiannisz utcái 

Forrás: http://www.terkepcentrum.hu 

 

                                                 
22 Nikosz Beloiannisz 1915-ben látta meg a napvilágot, a peloponészoszi Amaliádában. 1943-44-ben harcolt 
a német-olasz fasiszták ellen, majd a Görög Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja lett. A görög 
ellenállási mozgalom egyik vezet� alakja volt. 1951-ben a kormánypártiak letartóztatták, majd 1952 március 
30-án kivégezték. 
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 A faluban az egyik legéget�bb problémát már régebben is a munkahelyteremtés 

jelentette, ezért 1951-ben megalakult a Háziipari Szövetkezet, ahol az asszonyok 

keszty�ket és pulóvereket kötöttek (a szövetkezet kb. 200 n�t és rokkantat foglalkoztatott). 

Más lehet�ségük a helyieknek nem nagyon volt, hiszen a magyar nyelvet még nem 

ismerték, és ezért ingázni sem tudtak. A férfiak a Sinatelepi Állami Gazdaságban kaptak 

állást, kés�bb pedig az 1952-ben megalakult Béke Mez�gazdasági Termel�szövetkezetben 

állattartással és földm�veléssel foglalkoztak (méhészett�l kezdve a kacsatenyésztésig). 

Kezdetben saját ellátásra termeltek, de kés�bb már a budapesti piacra is szállították 

terményeiket. 1954-ben megalakult a Ruhaipari Szövetkezet, ahol 150 n� dolgozott 

varrón�ként két m�szakban. A fiatalok nagy része a szakiskolák elvégzése után a környez� 

nagyobb településeken keresett munkát (Budapest, Dunaújváros, Százhalombatta, Ercsi 

stb.). Többségük ma is ingázik. 

 A felépült falu lakossága rendkívül heterogén volt, Görögország 263 különböz� 

településéb�l származtak. Többségük Macedóniából, Trákiából és Épiroszból jött. A 

község 1952-ben volt a legnépesebb, ekkor 1850 f� élt itt, számuk 1954-ben jelent�sen 

visszaesett, amikor is sokaknak megadatott a visszatérés lehet�sége Görögországba. A 

községet az els� három évtizedben szinte kizárólag görögök lakták. Az els� magyar 

családok 1953–54-ben kezdtek betelepülni: többségben pedagógusok, a vegyes házasságok 

tagjai. 

A két nép között jó viszony alakult ki, elfogadták egymás kultúráját, és közösen 

ápolták hagyományaikat. A magyar és görög nemzeti ünnepeket közösen ünnepelték és 

ünnepelik. Ebben a faluban az emberek barátságban, és el�ítélet nélkül élnek. 

 Amióta Beloiannisz rendelkezik iskolával, azóta folyik a nemzetiségi nyelvek 

oktatása, és ebben a magyar gyerekek is nagy számban vesznek részt (2003-ban a gyerekek 

40%-a tanulta a görög nyelvet, ami persze nem kötelez�). A falu els� évtizedében az ott 

lakó magyar gyerekek többek között azért tanultak meg görögül, hogy játszani tudjanak 

görög barátaikkal. Ez a helyzet megváltozott: míg pl. az óvodában 20 évvel ezel�tt is 

görögül beszéltek a gyerekek, most nincs görög óvón�, ez pedig nagyon fontos lenne a falu 

görög identitásának meg�rzéséhez. Négy görög anyanyelv� pedagógus végez a községben 

nyelvoktatást, közülük egy nyelvtanár az anyaországból érkezett, a két ország kormányközi 

megállapodása alapján. Az iskolai könyvtárban nem csak magyar, hanem görög nyelv� 

könyveket is találhatunk, ami komoly segítséget jelent a görög nyelv elsajátításában. 

                                                                                                                                                    
23 A faluban az utak hossza 4500 méter és ebb�l csupán 1900 méter aszfaltozott, sajnos a közvilágítás 
kiépítettsége még ennél is rosszabb. 
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Az emigráns lakosság a 60-as évekt�l fokozatos fogyásnak indult. Egyesek 

Budapestre költöztek, mások áttelepültek Jugoszláviába, vagy akinek lehet�sége volt rá, 

visszatért Görögországba. Közülük sokan ma is visszalátogatnak Beloianniszba, mert 

továbbra is köt�dnek második hazájukhoz, Magyarországhoz. A községnek a 2003-as KSH 

adatok szerint 1202 lakosa van, ebb�l mindössze 300 görög, illetve macedón, az 

elköltözöttek helyére az id�k során magyarok kerültek. 

 A falu etnikai összetételében a nyolcvanas évek hoztak jelent�s fordulatot, a 

kedvez� görögországi események hatására többen visszatelepültek az anyaországba. 

Melyek voltak ezek a kedvez� események? 1974-ben a görög miniszterelnök, Andreas 

Papandreu általános „közkegyelmet” hirdetett azoknak, akik a polgárháború idején 

menekültek el az országból. Ennek köszönhet�en a község etnikai összetétele 

megváltozott. Alexandros Rallis elmondása szerint (1993-ban a görög nagykövetség 

f�konzulja volt) megközelít�leg 700 beloianniszi állandó lakos élt a hazajutás 

lehet�ségével. A 80-as években további 500 f� távozott Kelet-Európa más országaiba 

(els�sorban Bulgáriába és Jugoszláviába). A legutolsó tömeges hazatelepülés 1988-ban 

volt, amelyhez a nagykövetség járult hozzá. 

 Alexandros Rallis állítása szerint: „Azok akik haza akartak térni, 1982 és 1988 

között megtették. Akik továbbra is Beloianniszban maradtak, azok saját els�dleges 

szempontjaik miatt döntöttek így.” 

 Vlahopulosz Ziszisz, Beloiannisz volt polgármestere azonban úgy véli, hogy még 

mindig vannak olyanok, akik szívesen visszamennének Görögországba, de a munkahelyek 

és a nyugdíj ígérete nélkül túlságosan nagy kockázatot vállalnának, valamint tudják, hogy 

képtelenek lennének visszaszerezni oly régen elhagyott otthonukat. 

 A kilencvenes évek sem múltak el nyom nélkül a beloianniszi görög kisebbség 

életében. A lakosság régóta kezdeményezte egy templom építését, de a görög ortodox 

templomot csak a rendszerváltás után építhették meg (4. kép). Ennek megvalósításában 

nagy szerepet játszott Mihail Staikos, érsek, valamint Konsztandinosz Dafermosz,  

Bécsben él� görög vállalkozó, aki teljes mértékben átvállalta a templomépítési költségeket. 

Kés�bb �t tiszteletbeli polgárrá választották. (forrás: Beloiannisz község jubileumi 

kiadványa 2002) 
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4. kép. A beloianniszi ortodox templom (2005) 

 

1996 május 19-re fejez�dött be az ortodox templom építése, amely bels� díszítésében 

középkori görög hagyományokat idéz fel, ez a fiatal gy�ri építész, Dimitriu Ádám 

Achilleasz nagyszer� munkáját dicséri. Ma ez a falu egyik f� turisztikai nevezetessége. A 

templom a falu összes lakója számára készült, tehát más vallási felekezethez tartozók is 

látogathatják. 

 1996-ban testvérvárosi kapcsolat jött létre Beloiannisz és Athén egyik kerülete, 

Agios Dimitrios között, és azóta még szorosabb a kapcsolat az óhazával. Tulajdonképpen a 

testvérváros anyagi támogatásának köszönhet� az, hogy ma már a f�téren díszburkolat 

található (amelyen az ünnepségeket tartják), és nem a szocialista id�ket idéz� beton 

csúfítja a látványt (5. kép). 
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5. kép. Beloiannisz községi könyvtára és a falu f�tere (2005) 

 

 Az 1998-as esztend�ben kezdte meg m�ködését a községben a Görög Kisebbségi 

Önkormányzat. Ugyanebben az esztend�ben a falut megtisztelte látogatásával a magyar és 

a görög köztársasági elnök, Göncz Árpád és Konsztandinosz Sztefanopulosz. 

 A politikai irányzat változása Görögországban és a kommunizmus összeomlása 

Kelet-Európában azt eredményezte, hogy ez az „idegen” országba beékelt pici görög falu 

nehéz helyzetbe került. 

Az „�slakosok” egy része aggasztónak találja, hogy a falu lassan teljesen elveszíti 

görög identitását.24 Sokan vannak, akik úgy érzik, hogy ezek az öreged� görög szám-

�zöttek kétszer is vesztettek a proletár államért vívott harcban. 

A polgármester beszélgetésünk során megemlítette, hogy a kis falunak továbbra is 

az egyik legsúlyosabb problémája a munkanélküliség. 

                                                 
24 A helybéli boltok nem igazán árusítanak görög termékeket, a pékségek is csak magyar árut kínálnak. A 
falu etnikai eredetére mindössze egyetlen kocsma utal, de itt is csak többnyire magyar italokkal 
találkozhatunk. 
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A falu infrastruktúráját a legnagyobb jóindulattal se nevezhetjük európai 

színvonalúnak. Beloianniszt személygépkocsival csak az Iváncsával „közös” vasútvonalon 

tudjuk megközelíteni. Menetrendszerinti Budapest–Beloiannisz autóbuszjárat sem létezik, 

pedig ez jó hatással lenne az ingázók életére. A falu útburkolata rendkívül rossz, sok 

helyen mai napig földes utak találhatóak, vagy az útburkolat milyensége hagy maga után 

némi kívánni valót. A házak nagy része felújítatlan és rossz állapotú, amit  az ingatlanárak 

is tükröznek. 

A falut nyugodtan nevezhetjük a rendszerváltás egyik vesztesének, mely a 

szocializmus összeomlása óta nem fejl�dött kell� mértékben. A község görög identitását 

továbbra is meg kellene �rizni, nem csak azért mert ez egyedülálló Európában, és növeli 

Magyarország államalkotó nemzeteinek sokszín�ségét, hanem azért, mert aki ismeri, úgy 

tekint rá, mint a görögség magyarországi szimbólumára, sajátos központjára. 
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6. A MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK F�BB DEMOGRÁFIAI ÉS SZOCIÁLGEO-

GRÁFIAI JELLEMVONÁSAI – EGY KÉRD�ÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN 

 
A felmérésemhez a mintavételi módok közül a véletlen kezd�pontú szisztematikus 

mintavételi eljárást választottam, melyet a teljesség kedvéért néhány mondat erejéig 

ismertetek. A szisztematikus mintavétel esetében a teljes felsorolás minden i-edik elemét 

válogatjuk (rendszerezetten) a mintába. Ha a listán 10 000 név van, és nekünk 1000 elem� 

mintára van szükségünk, akkor minden tizedik elemet vesszük a mintába. Hogy a 

részrehajlás legkisebb gyanúja se merüljön fel, az els� mintába kerül� elemet véletlen 

módon választjuk ki. Ezek után szükségünk van egy véletlen számra 1 és 10 között. Az 

ilyen sorszámú elem a mintába kerül. Ezt a módszert a szaknyelv véletlen kezd�pontú 

szisztematikus mintavételnek nevezi. A gyakorlatban a szisztematikus mintavétel 

tulajdonképpen megegyezik az egyszer� mintavétellel. Ha az elemek felsorolását még a 

mintavétel el�tt Monte-Carlo módszerrel összekeverjük, akkor akár azt is mondhatnánk, 

hogy az így készült szisztematikus mintánk valójában egyszer� véletlen minta. 

Empirikusan ekkor ugyanazt az eredményt adják. (Babbie E. 1999) 

 

6. 1. A vizsgálat módszertani háttere 

 

Els� lépésként a görögök lakta magyar településeket választottam ki. Itt olyan 

szempontra voltam tekintettel, hogy minél nagyobb legyen a görög nemzetiséghez 

tartozók, ill. a kulturális értékekhez, hagyományokhoz köt�d�k száma, valamint azt is 

figyelembe vettem, hogy van-e az adott településen görög kisebbségi önkormányzat. Ezen 

szempontok alapján Budapest, Budaörs, Beloiannisz, Szeged és Miskolc képezte a 

kérd�íves felmérés célterületeit. A megfigyelési �rlapot 150 görög, illetve görög–magyar 

családhoz juttattam el. A családok javarészt személyes jelenlétem mellett válaszoltak a 

kérd�ívre, ezzel a lépéssel az esetleges válaszadási hibákat próbáltam minimalizálni.25 A 

kérd�ív megalkotása során több módszertani szempontot kellett egyszerre figyelembe 

venni, ezért a feldolgozhatóság, és a megkérdezettek érdekében korlátozni kényszerültem a 

kérd�ív terjedelemét. A végleges kérd�ív összesen 29 kérdésb�l áll (6. melléklet). A 

kutatási feladat és az általam választott módszerek miatt más források, adatok eredményei 

is beépülnek az alábbi elemzésbe. 

                                                 
25 A kérd�íves felmérés 2003-ban készült. 
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6. 2. A vizsgálat eredményei 

 

A megkérdezett 150 f�b�l 54,4% férfi, 45,6% pedig n� volt. A válaszadók 66 %-a 

Magyarországon, 32,6%-a Görögországban, 1,4%-uk pedig más országban látta meg a 

napvilágot. Ez részben azzal magyarázható, hogy a felmérésben az 50 évesnél id�sebbek 

aránya 38,9%-ot tett ki, s �k azok, akik életkoruknál fogva vélhet�en a polgárháborús 

események miatt menekültek el Görögországból (4. ábra). Az óhazában született 45 f�b�l 

huszonhatan 1948-tól, kilencen 1949-t�l, hárman 1950-t�l, ketten 1951-t�l, öten pedig 

1954-t�l élnek Magyarországon. Ez az öt f� a nemzetközi családegyesítési program révén 

érkezett Magyarországra.26 
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4. ábra. A kérd�íves felmérésben résztvev�k koreloszlása (2003) 

 

A felmért népesség (összesen 150 f�) iskolai végzettség szempontjából  rendkívül 

heterogén: 9,5%-ának általános iskola (ebbe beletartoztak azok is, akik még nem fejezték 

be középfokú tanulmányaikat), 31,4%-ának szakiskola, 32,8%-ának érettségi és 26,3%-

ának pedig f�iskola vagy egyetem a legmagasabb iskolai végzettsége (5. ábra). Arra a 

kérdésre, hogy melyik foglalkozási szektorban dolgozik, 81,6%-uk a szolgáltatást, 17,1%-

uk pedig az ipart jelölte meg, a mez�gazdaságban foglalkoztatottak aránya mindössze 

                                                 
26 A rossz magyar–jugoszláv viszony 1954-ig gyakran lehetetlenné tette a családegyesítést. Sztálin halála 
után, amikor normalizálódott a helyzet Jugoszláviával, a családegyesítések is gyakoribbá váltak. Azonban a 
feltételek rendkívül szigorúak voltak, és sok volt szocialista ország arra törekedett, hogy a befogadott 
menekültek száma ne nagyon változzon. 
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1,3%. A szolgáltatásban dolgozók aránya rendkívül magas – az országos átlagot is 

meghaladja –, ez annak tudható be, hogy a görögök dönt� többsége magyarországi 

nagyvárosokban él, és ezekben a településekben a tercier szektor el�retörése régebb óta 

tart, mint a falvakban. Figyelemre méltó az is, hogy csupán 1,3%-uk mez�gazdasági 

munkás, annak ellenére, hogy a betelepül�k 90%-a eredetileg a primer szektorban talált 

magának munkát a polgárháború el�tt. Ez annak köszönhet�, hogy a magyarországi 

foglalkoztatáspolitika az ipart fejlesztette az 50-es években, így régebben a 

mez�gazdaságban dolgozó görögökb�l ipari dolgozó vált. 
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5. ábra. A kérd�íves felmérésben résztvev�k iskolai végzettsége (2003) 

 

A görögök 51,1%-a 2–3 f�s háztartásban él, a fennmaradó rész vagy egyedül 

(13,3%), vagy 4–5 f�s családban (35,6%). A magyarországi görögség a többségi 

nemzethez hasonlóan elöreged�félben van, ennek egyik oka, hogy a válaszadók 26,3%-nak 

nincs gyermeke, 66,4%-nak pedig csak egy vagy két gyermeke van, és mindössze 7,3% 

azoknak az aránya, akik három vagy négy gyereket vállaltak. 

Az anyanyelv tekintetében is találunk érdekességeket. A kérd�íves felmérésben 

résztvev�k 59,9%-a a görögöt vallja anyanyelvének. Általánosságban elmondható, hogy 

ezek az emberek az id�sebb korosztályhoz tartoznak, ill. iskolai végzettségük is 

alacsonyabb, mint azon görögöknek, akiknek magyar az anyanyelvük. A felmérésb�l 

megtudjuk azt is, hogy a válaszadók 86%-a beszéli a görög nyelvet, ugyanakkor a 13. 

kérdésb�l az is kiderül, hogy ebb�l csak 17,8% beszéli alapszinten a nyelvet.  Angolul 47 

f�, németül 25 f�, franciául 12 f�, olaszul pedig 4 f� beszél. Itt is észrevehet� a kapcsolat 
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az életkor és az iskolai végzettség között. Azaz a fiatalabbak és a kvalifikáltabbak nagyobb 

hányada beszél valamilyen idegen nyelvet. Az egyéb kategóriában 17 személy a macedón 

nyelvet is megjelölte, �k vélhet�en az égei-macedónok körébe tartoznak;  �k kivétel nélkül 

id�sebbek voltak 51 évnél. A családok kétharmadában legalább két f� beszél görögül. A 

16. kérdésre adott válaszok jól mutatják a fiatalok körében bekövetkezett identitásvesztést, 

hiszen itt a görögül alapszinten beszél�k aránya 63,5%, míg a társalgási szinten és 

anyanyelvi szinten beszél�k részaránya jóval kedvez�tlenebb az id�sebbekéhez képest. 

A nem görög házastársak 43,6%-a beszél görögül, ezen belül 42,3%-a alapszinten, 

38,5%-a társalgási szinten, 19,2% pedig anyanyelvi szinten. A válaszadók közül összesen 

6 f� az, aki nem vesz részt semmilyen görög kulturális rendezvényen. Görög étterembe 

74,6%-uk rendszeresen jár, míg görög nyelv� könyvet vagy valamilyen folyóiratot csak 

54,3%-uk olvas. Az itteni görögség kapcsolata az anyaországgal az utóbbi id�ben sokat 

javult, ezt bizonyítja az is, hogy a megkérdezettek több mint fele (52,6%) az utóbbi egy 

évben legalább egyszer felkereste az anyaországot. Az itt él� görögök egyharmada havi 

rendszerességgel érintkezik a kint él� rokonaival (6. ábra). A kapcsolattartás legnépszer�bb 

módja a telefonos beszélgetés, illetve személyes a görögországi látogatás 
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6. ábra. A kérd�íves felmérésben résztvev�k kapcsolattartásának rendszeressége (2003) 

 

A kérd�íves felmérés szerint a magyarországi görögség 92,4%-nak van rokona 

Görögországban, de ebb�l az oldalági rokon a legmeghatározóbb (unokatestvér 50,7%). A 

kérd�íves felmérésem alanyai közül 15 f�nek valamelyik szül�je Görögországban él, ezek 

a szül�k az id�k során Magyarországról vándoroltak vissza Görögországba. 



 58 

7. ÖSSZEGZÉS 

 

A népszámlálási adatok szerint Magyarországon 2001-ben 2509 f� vallotta magát 

görögnek, ezen adatok szerint az országban 1921 f� görög anyanyelv�.27 A Nemzeti és 

Etnikai Kisebbségi Hivatal a görögök számát kb. 4000 f�re becsüli. A legnépesebb 

görögök lakta település Magyarországon Budapest, de nagyobb számban élnek görögök 

még Miskolcon, Tatabányán, Sopronban, Szegeden, Dunaújvárosban, Ózdon és Pécsett – 

vagyis leginkább ott, ahol az 50-es és 60-as években nagy iparosítás volt – valamint 

Beloiannisz görög községben. A Magyarországon él� görögség több szempontból is 

különleges a többi honos nemzeti kisebbségekhez képest. 

Noha elismert kisebbség, mégsem tesz eleget a "száz évnél régebben itt él� 

népcsoport" kritériumának, itt a jogalkotók jóindulatára is szükség volt, ezért a száz éves 

honosságot méltányosságból elengedték. A hivatalos indoklás az volt, hogy a mai 

magyarországi görögséget az els� diaszpóra „jogutódának” kell tekinteni. 

A görög nemzetiség magyarországi ittlétét a korabeli történelmi helyzetnek 

„köszönheti”, ezek közé tartozott a jugoszláv-szovjet konfliktus és a hidegháború 

kialakulása. A mai görögség sokat köszönhet Magyarországnak, ugyanis azokban az 

években fogadta be ezeket a szerencsétlen sorsú menekülteket, amikor a második 

világháborús károkat még nem heverte ki. Bár a betelepül�k nagy része alacsony iskolai 

végzettség� volt, gyermekeik közül sokan m�vészként, sportolóként, tudósként vagy 

üzletemberként ismert és elismert tagjai lettek társadalmunknak. Sajnos érkezésük 

körülményeir�l és a Magyarországon töltött els� évtizedükr�l már a harmadik generációs 

görögségnek is csak homályos ismeretei vannak. Szerencsére azonban Magyarország a 

rendszerváltozás után kiemelt figyelmet fordít a kisebbségek jogainak érvényesülésére. 

Államalkotó tényez�nek ismeri el a nemzeti, etnikai kisebbségeket (Alkotmány 68. § (1) 

bek.), társadalmi és kulturális életünk részének, a többségi társadalmat is gazdagító 

elemének tekinti nyelvüket, hagyományaikat, kultúrájukat. A Magyar Országgy�lés által 

1993. július 7-én 96%-os többséggel elfogadott nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 

szóló törvény újabb lehet�séget ad a magyarországi görögségnek ahhoz, hogy fenn-

maradjon, és meg�rizze hagyományait, nemzeti öntudatát. 

                                                 
27 1990-ben a görög anyanyelv�ek száma még csak 1640 volt, a növekedés okát els�sorban abban látom, 
hogy 1993-tól Antall József miniszterelnöknek köszönhet�en a görög is elismert kisebbséggé vált 
Magyarországon. 
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Felhasznált szoftverek 

 

Amiglobe 2005 

Complex CD Jogtár 2004 

Google Earth 3.0.0693 

Mapinfo 6.5 
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Microsoft® Photo Editor 3.0.2.3 

Paint Shop Pro 8.00 
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1. melléklet. A görög függetlenségi és polgárháború (1942–1949) 

Forrás: Köztes-Európa térképgy�jtemény 
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2. melléklet. Görögök Macedóniában (1912 és 1926) 

Forrás: Köztes-Európa térképgy�jtemény 
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3. melléklet. Makedonszkij Izvor 

(2003. december) 
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4. melléklet 
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5. melléklet 
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1. Neme: 
� férfi 
� n� 
 
2. Válaszadó életkora: 
� 0 - 20 év 
� 21 - 30 év 
� 31 - 40 év 
� 41 - 50 év 
� 51 - 65 év 
� 65 év felett 
 
3. Hol született? 
� Ország: ....................... 
� Település: ...................... 
 
4. Mióta él Magyarországon? 
� Itt született 
� ............... –tól élek. 
 
5. Legmagasabb iskolai végzettsége: 
� általános iskola 
� szakiskola 
� érettségi 
� f�iskola, egyetem 
 
6. Melyik foglalkoztatási szektorban 
dolgozik? 
� szolgáltatás 
� ipar 
� mez�gazdaság 
� nyugdíjas, legutolsó munkahelye: 
.......................... 
foglalkozás megnevezése: ....................... 
 
7. Házastárs életkora: 
� 20 - 30 év 
� 31 - 40 év 
� 41 - 50 év 
� 51 - 65 év 
� 65 év felett 
� nincs házastársam 
� özvegy vagyok 
� elvált vagyok 
 
 
 
 
 

8. Háztartásban él�k száma: 
� egyedül élek 
� 2 - 3 
� 4 - 5 
� 6 - 7 
� 8 vagy annál több 
 
9. Gyermekeinek száma? 
� 1-2 
� 3-4 
� 5 vagy annál több 
� nincs gyermekem 
 
10. Ha vannak gyermekei, akkor �k 
hol születtek? 
� Görögország 
� Magyarország 
� egyéb: ......................... 
 
11. Mi az Ön anyanyelve: .................. 
 
12. Beszéli-e a görög nyelvet? 
� igen 
� nem 
 
13. Ha IGEN, akkor milyen szinten 
beszéli azt? 
� alapszinten 
� társalgási szinten 
� anyanyelvi szinten 
 
14. Beszél-e más idegen nyelvet? 
� angol 
� német 
� francia 
� olasz 
� macedón 
� egyéb: ...................... 
 
15. Beszéli-e a családban még valaki a 
görög nyelvet? ..................... 
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16. Ha a gyerekei beszélnek görögül, 
akkor milyen szinten? 
� alapszinten 
� társalgási szinten 
� anyanyelvi szinten 
 
17. Ha a házastárs nem-görög, beszéli-e 
a görög nyelvet? 
� igen 
� nem 
 
18. Ha IGEN, akkor milyen szinten 
beszéli azt? 
� alapszinten 
� társalgási szinten 
� anyanyelvi szinten 
 
19. Részt vesz-e Ön a magyarországi 
görög kulturális rendezvényeken? 
� görög nemzetiségi est 
� táncházak 
� koncertek 
� egyéb: .............................. 
� nem veszek részt rendezvényeken 
 
20. Olvas-e valamilyen görög nyelv� 
folyóiratot vagy könyvet? 
� igen, a címe: ............................ 
� nem 
 
21. Jár-e görög étterembe? 
� igen 
� nem 
 
22. Mikor járt legutoljára 
Görögországban? 
� 1 éven belül 
� 2 éven belül 
� 5 éven belül 
� 10 éven belül vagy régebben 
� még nem voltam Görögországban 
 
23. Vannak-e rokoni kapcsolatai 
Görögországban? 
� igen 
� nem 
 
 
 

24. Ha IGEN, milyen rokoni 
kapcsolatban állnak? 
� szül� 
� nagyszül� 
� testvér 
� házastárs 
� unokatestvér 
� egyéb ................................. 
 
25. Milyen rendszerességgel 
kommunikál velük? 
� naponta 
� hetente 
� havonta 
� évente egyszer 
� nem tartom velük a kapcsolatot 
 
26. Milyen formában tartja velük a 
kapcsolatot? 
� telefonon 
� írásban 
� elektronikus levelezéssel 
� A Görögországi utazások alkalmával 
� egyéb: .............................. 
 
27. Szokták-e görögországi rokonai, 
ismer�sei meglátogatni? 
� igen 
� nem 
 
28. Ha IGEN, milyen gyakran? 
� évente többször is 
� évente egyszer 
� kétévente 
� háromévente 
� ötévente 
� ritkábban 
 
29. Görögországon kívül, mely 
országokban élnek még rokonai? 
� volt szocialista országok 
� az Európai Unió más országaiban 
� Észak-Amerika és Ausztrália  
Az ország neve: ............................... 
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