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Az idealizált otthon(ok) – a görög diaszpóra mítoszai és valóságai 

Görögországról és Magyarországról 

 

 

1. Bevezetés 

 

Tanulmányunkban az 1970-es évek végén és az 1980-as években Magyarországról 

Görögországba (vissza)települtek (re)integrációs folyamatait vizsgáljuk. Felkeltette 

érdeklődésünket, hogy milyen nehézségeket éltek át a kérdezettek, mikor repatriáltak a 

megközelítőleg harminc évnyi Magyarországon való tartózkodás után? Mi motiválta őket 

abban, hogy visszaköltözzenek? Milyen kép élt bennük Görögországról a visszaköltözés 

előtt, és hogyan változott ez a kép a repatriálást követően? Hogyan élték meg a 

Görögországba való visszatelepülést? Milyen tényezők játszottak szerepet abban, hogy 

nehéznek vagy könnyűnek találták a beilleszkedést Görögországban? Milyen képet 

őriznek máig Magyarországról?  

A fentebb feltett kérdésekre negyven interjú elemzésén keresztül kerestük a 

válaszokat. Az interjúkat harmincnyolc olyan Görögországba visszatelepült személlyel 

készítettük, akik Magyarországra menekültek felnőttként az 1940-es évek végén, 1950-

es évek elején (első generáció), vagy ugyanebben az időszakban menekültek 

Magyarországra, ám még gyerekek voltak (másfeledik generáció), valamint azokkal, akik 

már Magyarországon született, görög származású személyek (második generáció). Rajtuk 

kívül két olyan személlyel készült interjú, akik magyarként házasodtak be görög családba, 

majd férjükkel költöztek Görögországba.1 

Tanulmányunk elméleti kerete után bemutatjuk, milyen képet alakítottak ki a 

görög diaszpóra tagjai származási országukról, és mi motiválta őket abban, hogy 

visszatelepüljenek Görögországba. Ezt követően leírjuk azokat a tapasztalatokat, melyek 

az első görögországi látogatás során érte a magyarországi görögöket. Tanulmányunk 

kérdéseinek megválaszolásához elemezzük azokat a visszaköltözéssel kapcsolatos 

                                                             
1 Bár a visszatelepülés, repatriálás, visszaköltözés fogalmak csak azokra vonatkozhatnak, akik 

Görögországban születtek, a második generációs kérdezettek a Görögországba való költözést 

„visszaköltözésként” fogalmazták meg, így mi is repatriálásként definiáljuk azt tanulmányunkban. 



dimenziókat, melyek beilleszkedési nehézségeket okoztak a kérdezetteknek, és 

bemutatjuk, kik és miként segítették a repatriáltakat. Befejezésül kitérünk arra, hogy 

milyen képet őriznek Magyarországról a görög diaszpóra tagjai. 

 

 

2. Elméleti keret – diaszpóra és hibriditás 

 

A következő fejezetben bemutatjuk a diaszpóra és a hibriditás fogalmait annak érdekében, 

hogy a magyarországi görögség visszatelepülésének sajátosságait a későbbiekben 

elemezhessük.  

A diaszpóra, valamint a hibriditás közötti különbség feltárására T. H. Eriksen 

definícióit használjuk. „Az eredetileg az európai zsidóságra használt diaszpóra fogalom 

azokra az emberekre utal, akik elsődleges identitása egy távoli származási országhoz 

kötődik, még akkor is, ha egész életüket máshol élték le” (ERIKSEN 2008). Könyvében 

kiemeli a diaszpóra kapcsán az „ősi kultúra megőrzését” az új országban, ám hozzáteszi, 

hogy ez lehetetlen az identitás újraalkotása nélkül, vagyis bizonyos kulturális elemeket 

adaptálnak a diaszpóra tagjai (ERIKSEN 2008). A hibriditás pedig „biológiából vett 

metafora a kulturális keveredésre, a zavaros, »nem tiszta« identitások megjelenésére 

vonatkozik” (ERIKSEN 2008). Bár a két fogalom első látásra szemben állnak egymással, 

Eriksen hangsúlyozza, hogy „a nyitottság és bezárkózás, a megrögzöttség és a változás, 

a folyamatosság és adaptálódás egyaránt részei a leírni kívánt világnak” és ezek nem 

feltétlenül zárják ki egymást (ERIKSEN 2008). A későbbiekben megvizsgáljuk, hogy a 

magyarországi görögség mely identitásjegyei támasztották alá az erikseni diaszpóra-létet, 

és melyek a hibrid identitást. 

Egy másik diaszpóra definíció, melyet W. Safran fogalmazott meg a következő: 

„külföldi kisebbségi közösség, (1) amely egy eredeti »központból« legalább két 

»periférikus« helyre került át, (2) megőrizve emlékeit, vízióit, mítoszait az eredeti 

otthonnak, (3) akik úgy sejtik, hogy a befogadó ország nem – s talán sohasem – fogja 

teljesen elfogadni őket, (4) akik úgy tekintenek az elhagyott otthonra, mint ahová vissza 

fognak térni, ha eljön az idő, (5) akik ezt az otthont megőrizni és újrateremteni készen 

állnak, és (6) akik identitása és közösségük szolidaritása ehhez az otthonhoz fűződő 

kapcsolaton keresztül érthető meg.” (SAFRAN 1991; SÍK 2001; CLIFFORD 2000) Safran 

tanulmányában központi szerepet játszik a diaszpóra életében a szülőföld, a származási 

ország mítosza, melyről nem csak ideálisnak beállított „víziókat” hoznak létre a diaszpóra 



tagjai, de folyamatosan vágynak az oda való visszatérésre is. Ez „elviselhetőbbé teszi az 

életet azáltal, hogy fenntart egy utópisztikus képet, mely ellentétben áll a valóságos 

élettel” (SAFRAN 1991). Emellett Safran kiemeli, hogy a diaszpóra kutatásoknál 

fontosnak tartja a diaszpóra, a szülőföld, valamint a befogadó ország hármas 

kapcsolatának vizsgálatát.  

Safran elmélete alapján a későbbiekben arra a kérdésre keressük a választ, hogy 

mi történik abban az esetben, ha a diaszpóra tagjai valóban visszatelepülnek 

szülőföldjükre – valamiféle „valósággal” való szembesülés következtében hogyan 

változik a származási országról a diaszpóra lét során kialakított mítosz? Miként alakul 

erről az elképzelt, idealizált országról kialakított vízió? Létrejön-e egy új, a befogadó 

országgal, Magyarországgal kapcsolatos mítosz, és ha igen, akkor az milyen? 

Magyarországon Görögország az idealizált, és Görögországban Magyarország? 

A fenti kérdések megválaszolásához a következő fejezetben bemutatjuk, milyen 

kép élt a kérdezettekben Görögországról, mikor még Magyarországon éltek, valamint 

körbejárjuk, mi motiválta őket a visszatelepülésre.  

 

 

3. Idealizált Görögország 

 

Az első fejezetben leírt elméletek alapján láthatjuk, hogy a diaszpóra-lét központi 

jellemzője az elhagyott otthon, ahová a csoport tagjai állandóan visszavágyódnak, és ez 

a visszavágyódás a csoportidentitás fontos részévé válik. Ekkor az otthon emléke olyan 

vízióvá válik, amelyben az idealizált ország áll szemben a hétköznapok valóságával. Az 

interjúkban a folyamatos visszavágyódás jellegzetes szimbólumaként jelenik meg egy 

közösségi eseményeken rendszeresen előkerülő szokás: ünnepek alkalmával a 

koccintáshoz tartozott a „Jövőre Görögországban!” jókívánság. 

 

Hát, mert mindig volt ez a nosztalgia Görögország felé. Minden újévkor, hogy mondják, 

Szilveszterkor koccintottunk: Jövőre Görögországban! Jövőre Görögországban! És múltak az évek. 

Egymás között ott voltak ünnepek, táncok ugye, de valahogy több közünk volt már 

Magyarországhoz. Újságot nem nagyon olvastam már, csak magyarokat. Kezdve a hétköznapi 

élettel, barátok, meg mind már ezek több volt kapcsolatom már a magyar társakkal, mint a 

görögökkel. (Jannisz, első generáció) 

 



Ahogy Jannisz narratívájában megjelent a magyarországi valóság, „múltak az évek”, a 

magyarországi görögöknek időközben családjuk, munkájuk lett, letelepedtek az ország 

különböző részein, megtanultak magyarul, és megszületett a második generáció is. A fenti 

idézet is mutatja, hogy a közösségi események és a visszatérés vágya egyre 

szimbolikusabbak lettek, az otthon csupán emlék maradt, mellyel szembekerültek a 

hétköznapi valóságok. 

 

Minden évben mikor voltunk, össze [koccintottuk] a poharat, mondtuk: »Jövőre Görögországban!«, 

Görögországban. Még ha jól éltünk is. (Irida, első generáció) 

 

Iridáék tehát nem egy jobb élet reménye miatt vágyódtak Görögországba. A 

visszavágyódás a hétköznapok realitásától külön létezett és inkább érzelmek, mintsem a 

mindennapi gondokhoz kapcsolódó motivációk határozták meg.  

De hogyan is különbözött ez a visszavágyódás az első generáció és a már 

Magyarországon felnőtt gyermekek esetében? A második generáció tagjai számára 

Görögország már csak szüleik emlékein keresztül élt, hiszen sosem jártak ott, nem 

kötődött hozzá saját emlékük. A szülők és a közösség azonban olyan erős tartalmakat 

kapcsolt hozzá, hogy Görögország bennük is hazaként élt már kisgyermekkoruktól. Több 

második generációs visszaemlékezésben is előkerül a koccintás, amely szüleik folytonos 

visszavágyásának szimbóluma volt. 

 

Hát ugyanúgy, mintha minden évben szilveszterkor mondtuk, hogy na, most koccintsuk, jövőre 

Görögországban leszünk. Szóval erős volt az az izé, hogy, egyszer majd csak kijutunk 

Görögországba. Szóval az a hazánk. (Natalia, második generáció) 

 

A szülők és a görög közösség tehát egy olyan légkört teremtett gyermekeiknek is, 

melyben a hazatérés egyértelmű vágy volt, a haza pedig Görögországot jelentette még 

azok számára is, akik sosem jártak ott. A haza képének megteremtése sok szempontból 

tudatos volt a szülők részéről, de gyakran a szokások, és a mindennapi beszélgetések 

során ivódott a gyermekekbe. 

 

Ahogy vártunk, egyszer csak, egy hang jött. Mondjuk négyéves volt, négyéves volt, apa, megyünk 

haza. Mert mondtam, ha jön a piros vonat, akkor megyünk haza. […] És ahogy látta, jönnek a 

szerelvények egymás után, ej, ment, de villamosba. […] És mindig mondom neki, ekkora voltál és 



a piros vonatot vártad. Így kaptak, tőlünk is így kaptak, majd hazamegyünk, de hova, mikor az a 

haza, ismeretlen, ismeretlen volt. (Jorgosz, első generáció) 

 

Jorgosz története jól szemlélteti azt a várakozást, amely szüleiken keresztül a második 

generáció gyermekeiben is élt. Jorgosz lányának négyévesen a piros vonatokról rögtön 

eszébe jutott – amit valószínűleg sokszor hallott előtte apjától – hogy egy piros vonattal 

fognak hazatérni. Habár ez a haza ismeretlen volt számára, apja pozitív érzelmeit 

kapcsolta a vonatokhoz, és ő is várta a napot, amikor visszaköltözhetnek. 

Dimitrisz, aki néhány évesen érkezett Magyarországra, a magyar állam szerepét 

emeli ki abban, hogy habár itt nőttek fel, Görögországot tekintették hazájuknak. 

 

Senki nem tudná ezt pontosan leírni szerintem, hogy mi az, ami eldöntötte [a visszaköltözést]. […] 

A magyar államnak egyik legnagyobb hibája, hogy nem próbált minket asszimilálódni. Hogy 

magyarok legyünk, a görögök az általános iskolában nagyon sok görögöt tanultunk, első, második, 

harmadik év, tiszta görögöt tanultunk, tehát belénk nevelték, hogy mi görögök vagyunk. És 

mondjam úgy, hogy bizonyos mértékben dacból eljöttünk, és visszajöttünk az a sok képzett ember 

Magyarországról Görögországba. Ezt nem lehet elmondani, hogy tudták, hogy itt jobb, vagy, ez csak 

dac. Ez nevelési probléma volt, erre tanítottak, hogy mi görögök vagyunk, és ezt a magyarok is 

mondták. Nem adtak nekünk személyigazolványt, vagy ilyesmi. (Dimitrisz, másfeledik generáció) 

 

A magyar állam tehát az első generációhoz hasonlóan tartotta fenn az érzést, hogy 

Magyarország csak egy ideiglenes otthona az itt élő görögöknek, ahonnan egyszer 

hazatérhetnek. Biztosította a közösség együtt maradását, nyelvoktatását, támogatta 

kulturális tevékenységeiket, nem volt célja a görögök asszimilációja. Így a magyar 

államnak is szerepe lett abban, hogy a diaszpóra tagjai Görögországot tekintették 

hazájuknak. Azok, akik gyermekként érkeztek Magyarországra ugyan életük első éveit 

még Görögországban töltötték, de az emlékek halványulásával a közösség és a görög 

iskola feladata lett, hogy felépítse és fenntartsa bennük a haza képét. 

 

Na, most, nekünk mi a különbség, hogy Magyarország nem idealizált, függetlenül, hogy most hány 

éve vagyunk itt? […] Harminchat éve. Miért nem idealizáljuk? Mert folyamatosan jártunk 

Magyarországon. Tehát minden változás, ami Magyarországon történt, azt láttuk. Beszélgettünk 

emberekkel, minden öt évben ott voltam osztálytalálkozóra, látom, hogy az akkori osztálytársaim 

hova jutottak. Mit csinálnak, hogy gondolkodnak. Ez nem jelentett változást, mert ez egy 

folyamatos. Viszont a görög, az hogy visszajött Görögországba, abba az idealizált képből, amit 

minekünk tanítottak, az általános iskolában a görög tanárok. Mert nagyon sok görög tanárunk volt 



az általános iskolában. […] Úgyhogy el tudod képzelni mire tanítottak minket, no, most ezt az 

idealizált képet nem sikerült megváltoztatni. (Dimitrisz, másfeledik generáció) 

 

Görögországot az itt élő görögök nem saját választásukból hagyták el, ráadásul, mivel 

nem maradt fenn mindennapi kapcsolatuk, nem követték az ott zajló változásokat, ezért 

csak azokra az emlékekre támaszkodhattak, melyeket az ott töltött évekből őriztek. Ez 

pedig azt eredményezte, hogy egy dinamikusan változó kapcsolat helyett csupán az 

országról alkotott emlék marad fenn, amely az évek múlásával egyre idealizálódott. Ezt 

az idealizált Görögország-képet adták át az első generáció tagjai a másfeledik, valamint 

a második generációnak. Dimitrisz visszaemlékezésében hangsúlyozza, hogy ezt a képet 

az iskolai oktatás által tudatosan építették a közösség tagjai, és ez annyira beléivódott, 

hogy később sem tudta megváltoztatni.  

A haza mítosza és a folyamatos visszavágyódás tehát minden generáció életében 

– bár eltérő tartalmakra építkezve és különböző súllyal – de fontos szerepet játszott. 

Safran diaszpóra-elméletének egyik fontos jellemzője az otthon mítosza, és az ehhez 

kapcsolódó, ideálisnak beállított víziók tehát a magyarországi görög közösség esetben jól 

körvonalazódnak. Emellett azonban az is kiderült a visszaemlékezésekből, hogy ennek 

milyen következményei voltak a közösség tagjainak döntéseire nézve. 

 

Itt fejeztem be az alapfokú tanulmányaim, innen gimnáziumba akartam menni, de nem engedtek, 

mert nem voltak túl jók az eredményeim. [Valaki] azt mondta nekem: Görögországnak szüksége 

lesz a mezőgazdaságban emberekre, agronómusokra. (Anna, másfeledik generáció) 

 

Én úgy nevelkedtem, meg úgy nőttem föl, hogy mi vissza fogunk menni Görögországba. Szóval ez 

belénk idegződött. […] Nehogy magyar lánnyal kezdjél, nehogy vegyél magyar lányt feleségül. 

Pedig én szerettem, meg voltak barátnőim, csak magyar barátnőim voltak. Nem volt ott, nem volt 

görög barátnőm. Érted? De beidegződött, pedig volt egy nagy szerelem, három évig, 72–75-ig, amíg 

elmentem, dúlt a szerelem. De nem. Pedig próbált a lány elvinni hozzá bemutatni, és mindig 

kitaláltam valamit. Nem volt szép tőlem. Nem mentem el. De féltem, hogy, hogy valahogy 

bekerítenek, és akkor valamiféle… Ezt nem akartam, mert tudtam én, valamikor el fogok menni. Ha 

nem előbb, később el fogunk. (Jannisz, második generáció) 

 

A folytonos visszavágyódást és a fokozatosan felépített idealizált haza-képet a másfeledik 

és a második generáció is annyira magáénak érezte, hogy ez hatással volt a fontos 

életszakaszaikban hozott döntéseikre, mint a párválasztás vagy az iskolai tanulmányok. 

Ezek a döntések pedig már többek voltak érzelmeknél, hiszen ezek tényleges lépések, 



előkészületek voltak egy esetleges visszaköltözés megvalósításához. A következőkben 

megvizsgáljuk a döntési folyamatot és a visszatelepülők motivációit. 

 

 

4. A döntés 

 

Több mint harminc évvel az első görög menekültek megérkezése után az eddig 

hontalanként Magyarországon élő görögök nagy döntés előtt álltak, hiszen választaniuk 

kellett, hogy felveszik a magyar állampolgárságot és maradnak, vagy a görög 

állampolgárságot választják, és visszatérnek Görögországba. Ahogyan Jorgosz, egy első 

generációs menekült fogalmazott: 

 

És így, eljött idő nekünk is, saját magunknak dönteni, mit akarunk csinálni. Végre. (Jorgosz, első 

generáció) 

 

Az eddigiekben láthattuk, hogy milyen érzelmek kapcsolódtak Görögországhoz, milyen 

alapokra épültek azok a lelki folyamatok, melyek a visszatérés és az otthon képének 

építését szolgálták a különböző generációkban. Jorgoszhoz hasonlóan mások is úgy 

érezhették, hogy megközelítőleg harminc év elteltével végre eljött az idő, hogy ne a 

különböző kormányok, hanem önmaguk döntsenek saját sorsukról.  

A továbbiakban megvizsgáljuk a visszatérés mellett döntők dilemmáit és 

motivációit. Fontos hangsúlyozni az előzőekben leírt érzelmi közeget, amely olyan erős 

hazatudatot formált a közösség tagjaiban, hogy sokaknak nem volt szükségük más 

motivációra a hazaköltözés mellett való döntéshez. 

 

Ezt le kellett játszani ezt a témát, hogy hontalanok, valahova kell tartozni. Hogy miért nem 

Magyarországot választottuk? Egyrészt a gyerekkorunkba, ami tulajdonképpen a további 

gondolkodási módszert is adja, arra tanítottak, tinektek vissza kell menni Görögországba, mert ti 

görögök vagytok. És ez egy döntő dolog, egy olyan, mondjam úgy, hogy pszichikai kényszer alakult 

ki az emberben, hogy visszajöjjön. (Dimitrisz, másfeledik generáció) 

 

Dimitrisz egyenesen „pszichikai kényszerként” jellemzi azt a jelenséget, amely a döntése 

alapját képezte. Bár mások nem fogalmaznak ilyen erősen, a Görögországhoz 

kapcsolódó, évek során felépített érzelmi kötődés a legtöbb esetben erőteljesen 



befolyásolta a döntést. Sokaknál azonban más okok is előkerültek, például a családtagok 

döntéseinek befolyása. 

 

Én maradtam volna Magyarországon. Anyu meg idejött volna egyedül a húgommal. Szétvált volna 

teljesen a család. (Dafne, második generáció) 

 

Én úgy láttam akkor, hogy nehéz lesz neki [édesapámnak] vissza, visszailleszkedni. És nem akartam 

őt magára hagyni. Ez volt a fő. Engem a Görögországban nem fogott meg különösebben semmi. 

(Lazarosz, második generáció) 

 

Először a gyerekek jöttek, nem jöttem volna. Ha voltak a gyerekek ott. Gyerekek jöttek látogató itt, 

tetszik neki, mind a ketten elment. 82-ben. Úristen. Maradtunk én a férjem. Mondom, mit csinálunk 

itt? Se unoka sincs, se gyerek sincs, ketten itt leszek? Megyünk mi Görögországba. Azért jöttünk. 

(Kalliopé, első generáció) 

 

Láthatjuk, hogy a család egybemaradása érdekében olyanok is a visszaköltözés mellett 

döntöttek, akik önmaguktól inkább Magyarországon maradtak volna. A családtagok közti 

döntéssel kapcsolatos konfliktusokra változatos példákat láthatunk az interjúkban: volt, 

hogy inkább a szülők akartak hazatérni, volt, hogy inkább a gyerekek, de láthattunk 

példákat a házaspárok, vagy testvérpárok közös döntéseire is. A családok együttes 

hazaköltözése a közösség egészét is érintette, főként Beloianniszban, ahol a görög 

közösség jelentősen megfogyatkozott. 

 

Nagyon bánatosak voltunk, a szomszédom elment, a barátnőm ment el. […] Akkor volt a 

legrosszabb idő, de úgy értettem, hogy rosszullétünk, az, hogy hallottunk, hogy dudáltak az autók… 

[…] És lassan, lassan kezdtek jönni Görögbe. Az volt a leg… nehéz mindenkinek. Mindenkinek. 

Szóval nekünk, a gyerekek, szóval gyerekek voltak, de ők is, az osztálytársaink elmentek, és már 

nem volt vidámság a görög faluban. […] Szóval akkor voltak a nagy ize, sztenohoria (bánat), akkor. 

És akkor emlékszem, a barátnőm is elment, úgy sírtam, popopopo (ajjaj), hányan mentek el 

barátnőim. Nagyon rossz volt. […] Hát minden, elment az anyám. Elment a húgom. A test… elment 

mind a három fiútestvérem, nem a lány, a két fiútestvér meg a lánytestvér. Anyám is hívott, gyere 

Szofia, gyere, gyere, megmondom őszintén, nem voltam oda érte, hogy jöjjek Görögbe. […] Utána 

mindenki elment, a haverok, mindenki itt volt. Hogy miképpen döntöttük, hogy elmegyünk. Hogy 

jövünk Görögországba. Az utolsók között voltunk ’88 augusztusában. (Szofia, második generáció) 

 

Szofia úgy érezte, hogy a családtagok és barátok elköltözésével felbomlik a beloianniszi 

görög közösség (ami a legszorosabb magyarországi közösség volt), így végül ő is a 



költözés mellett döntött. Sokan, akik családtagokat és barátokat követtek Görögországba, 

egyfajta kényszerként élték meg a költözést, hiszen önmaguktól nem így döntöttek volna. 

Azonban akadtak olyanok is, akik saját döntésből, anyagi megfontolásból, 

kalandvágyból, vagy éppen új lehetőségek keresésére indultak el. 

 

Hazánkra akartak visszajönni a szülők. A fiatalság az kíváncsiságból. Jobban lesz itt, más, nem 

tudom. Akkor szabadon engedték a visszaköltözés, és ezek nekiálltak, nekiindultak. (Dafne, 

második generáció) 

 

Nagy kalandnak tűnt, egy nagy változásnak. És vártam is erre mindig, nem tudom, miért. A 

gimnáziumban is az osztályfőnök kérdezte, hogy ki, merre akar tovább tanulni és én mondtam, hogy 

én Görögbe megyek, engem nem érdekel. (Eszter, második generáció) 

 

Dafne különbséget tesz az első és második generáció tagjainak döntése között. Előbbiek 

hazatérni szerettek volna, utóbbiakban inkább az új lehetőségeket, kalandot keresték. 

Voltak azonban olyanok is, akik az anyagi lehetőségeket vagy a karriert tartották szem 

előtt. 

 

Akkor adott a Papandreu a nyugdíjat, már akkor ’86-ban adta, akkor anyám is szépen eljött görögbe. 

Mert nyugdíj nélkül nem ment senki Görögbe. (Szofia, második generáció) 

 

[…] mindig úgy nőttünk föl, hogy mi már görögök, visszajövünk Görögországba. És ez, ez, ez 

engem, nekem nagyon segített utána, mikor idejöttem. MTK-ban megadták a lehetőséget, játszottam 

a nagy csapatban. Két évig voltam ott, közben már Görögországból jöttek, néztek, szerződtetni 

akartak, és 1973. szeptember 20.-án először jöttem Görögországba, mint görög. (Antonisz, második 

generáció) 

 

Szofia édesanyja döntését a nyugdíj befolyásolta, Antonisz pedig egy karrierlehetőség 

miatt döntött végül a visszaköltözés mellett. Az ő esetük azonban kevésbé gyakori az 

interjúalanyok között, hiszen legtöbben úgy indultak Görögországba, hogy nem tudták, 

ott milyen anyagi és munkahelyi körülmények várják majd őket.  

Láthattuk tehát, hogy a folytonos visszavágyódás hogyan jelent meg a 

magyarországi görögök első, másfeledik,2 valamint második generációjának 

narratívájában, majd ez a visszavágyódás hogyan segítette egy idealizált Görögország 

                                                             
2 A „másfeledik generáció” kifejezés a Görögországban született, de onnan gyerekkorban elvándoroltakra 

utal. 



képének felépítését, amely szembehelyezkedett a magyarországi hétköznapokkal, és 

mindez hogyan befolyásolta a visszatéréssel kapcsolatban hozott döntéseket. A 

továbbiakban bemutatjuk az első görögországi látogatásokat, majd áttérünk a kérdezettek 

visszaköltözésről szóló beszámolóira.  

 

 

5. Első látogatások Görögországban 

 

A fejezetben bemutatjuk azokat a visszaemlékezéseket, melyek az interjúalanyok első 

Görögországban tett látogatásairól szólnak. Ezek az utazások nem azonosak a 

visszaköltözéssel, több interjúalany látogatott Görögországba néhány hétre vagy hónapra 

az 1970-es években, mielőtt úgy döntöttek, repatriálnak származási országukba. 

Egyetlen egy esetben találkoztunk olyan emlékkel, melynél az első görögországi 

utazás az interjúalany számára nem megerősítette a Görögországról kialakult „mítoszt”, 

ideális képet, hanem megdöntötte azt: 

 

Hát rokonokat látogattunk. Mondjuk apukámnak nem voltak testvérek, csak unokatestvérek meg 

nagynénik, akiket meglátogattunk. De akkor az én benyomásom az volt, hogy én ide nem, ez nem 

az én világom, én ide nem fogok kiköltözni. (Elena, második generáció) 

 

Elena az első látogatás alkalmával kényelmetlenül érezte magát, mert a magyarországi 

viszonyokhoz képest a görög valóság számára sokban eltért. Mikor megkérdeztük, hogy 

miben látott különbséget Magyarország és Görögország között, azt válaszolta, hogy 

„Nem volt akkora rend, mint otthon”. Az otthon – vagyis Magyarország – a rendet, 

megszokottságot jelentette számára, ezért gondolta ekkor, hogy „ide [Görögországba] 

nem fog visszaköltözni”. 

A fenti példával ellentétben a többi interjúalany, aki ellátogatott származási 

országába a visszaköltözés előtt, pozitív élményként élte meg az első látogatást. 

Narratíváikban főként a kirándulásokról, az ország bejárásáról, valamint 

rokonlátogatásokról meséltek. 

 

Hát nagyon jó érzés. Mit ne mondjak, nagyon jó érzés, és elmentünk itt, idejöttünk Szalonikiben az 

egyik nagynénémnél, aztán az egyik unokatestvér elvitt ide, elvitt oda. Mivel hogy sokan voltak, 

nagyon jó érzés volt. (Katerina, másfeledik generáció) 

 



Ezzel a két alkalommal voltam kint, mielőtt leköltöztünk volna ’82-ben véglegesen, tetszett [nevet]. 

Nem mondom, tetszett nagyon, úgyhogy igen, amint elvégeztem a gimnáziumot, egy félévre rá le is 

jöttünk. (Eszter, második generáció) 

 

Hiába, amikor látogatóba voltam, ígérgettek, hogy hű, neked könnyű lesz itt munkát találnod, meg 

jó pénzért, meg ilyenek. (Lazarosz, második generáció) 

 

Az interjúidézetekből látható, hogy a „nagyon jó érzés”, a pozitív élmények, melyek a 

kérdezetteket érték az első látogatások alkalmával, és az „ígéretek”, hogy jó keresetük 

lehetne származási országukban, nagyban befolyásolták őket abban, hogy a későbbiekben 

véglegesen Görögországba költözzenek. Lazarosz interjúrészletéből kiolvasható, hogy a 

rokonok „ígérgetései” azonban nem váltak valóra a visszaköltözést követően. Több 

interjúalany állította szembe az első utazás élményét a végleges visszaköltözéssel. 

 

[…] és így vittek minket a, tehát körbe Görögországba. Tehát végül amíg, amit itt láttam jók voltak. 

Nem láttam az életet, végül milyen az élet, azt nem tudtam. Jó, hogy napsütés, tenger, ok, ez volt. 

De az hogy mit jelent az, hogy most dolgozni kell, hogy meg kell, hogy éljünk, az más. (Agapi, 

második generáció) 

 

Görögország? Amikor idelátogattunk először? Idillinek. Csodálatosnak. Tudod, amikor csak 

látogatóba jössz, és vannak rokonaid, akik gondoskodnak rólad, körbevesznek. Ellátogattunk a 

férjem szülővárosába, Serresbe, a sógornőim, a férjem testvérei, kényeztettek, akkor vette nekem 

ezt az aranygyűrűt, a sógornőm emlékbe, az a kedves szegény. Igen, ha látogatóba jössz, nagyon jól 

érzed magad. […] Más a látogatás, és más itt élni. (Viktória, másfeledik generáció) 

 

Az interjúrészletekben megjelenik a „napsütés, tenger”, az „idilli”, „csodálatos” 

Görögország képe, melyek az első látogatásokat írják le. Láthatjuk, hogy az utazások a 

származási ország mítoszát erősítették a magyarországi görög diaszpóra számára. Ezeket 

az élményeket választják el a kérdezettek azoktól a tapasztalatoktól, amelyek a 

görögországi mindennapi életet jelentették számukra, mikor visszatelepültek. Miben 

mások ezek a tapasztalatok? Milyen emlékeik vannak a repatriált görögöknek a 

visszaköltözésről? Hogyan alakul az „idilli” Görögország mítosza, és milyen kép alakul 

ki Magyarországról, mikor már nem ott élnek? A következő fejezetben ezekre a 

kérdésekre keressük a válaszokat. 

 

 



6. Visszatelepülés és nehézségek 

 

Tanulmányunkban arra a kérdésre keressük a választ, hogy miként élte meg a görög 

diaszpóra a visszatelepülést származási országába. A korábbi fejezetekben láthattuk, 

hogy a Görögországról elképzelt idilli, mitizált kép erősítette a magyarországi 

görögségben a visszaköltözés vágyát. Hogy megtudjuk, hogyan alakult át az idealizált 

Görögország képe, a következő fejezetekben négy dimenzió mentén járjuk körbe a 

repatriálással járó nehézségeket: a) politikai rendszerek; b) foglalkoztatási és lakhatási 

nehézségek; c) nyelvből származó nehézségek; d) két identitás közötti lét. Majd ezen 

pontok feloldásaként bemutatjuk, kik segítették a magyarországi görögök 

visszatelepülését.  

 

 

a) Politikai rendszerek 

 

Interjúalanyainkkal való beszélgetéseink során a visszatelepüléssel kapcsolatos 

narratíváikban az egyik leghangsúlyosabb elem a kapitalista rendszerbe való 

beilleszkedés nehézségei voltak. Több interjúalany említette visszaköltözésével 

kapcsolatban, hogy olyan újfajta nehézségekkel szembesültek, melyek a két rendszer 

eltéréseiből fakadtak. 

 

Nézd, ott [Magyarországon] az élet nyugodtabb volt. Ott [Görögországban] állandóan beszélnek 

minden nap, hogy mi lesz a holnap. Mi lesz a nyugdíjjal. Bírom ezeket, fantasztikus. És amikor 

jöttünk, ott értelmiségiek körében állandóan beszéltek, hogy ki mennyit kap mi lesz a nyugdíja. 

Mikor megy nyugdíjba és mennyi a nyugdíja. Hogy a fenébe? Nem beszéltek még a 

Magyarországon könyvekről beszéltünk, meg színházról beszéltünk, meg ezekről a dolgokról. 

(Fotisz, első generáció) 

 

Magyarországon ezzel nem foglalkozott senki. Biztos volt, hogy ami ma van, holnap is lesz, 

holnapután is lesz. Soha nem jutott eszembe, hogy mi lesz holnap. Itt mindig az van, hogy valamit 

tegyek félre, mert holnap nem tudom mi lesz. És nem csak akkor, most is, és a jövőben is ez lesz. 

Ez a rendszer olyan. Jaj a szegényeknek! (Konsztantinosz, másfeledik generáció) 

 

Az interjúrészletek illusztrálják, hogy a magyarországi görögség számára az új rendszer 

meghatározó változást hozott a mindennapi diskurzusokban. A „mi lesz holnap” kérdés 



magában foglalja a bizonytalanság érzetét, melyet akkor kezdtek el megtapasztalni a 

kérdezettek, mikor elhagyták a szocialista Magyarországot. A jövővel kapcsolatos 

bizonytalanság érzése mellett a kérdezettek a „nyugtalanság”, „stressz”, „kihasználás” 

kifejezéseket társították a kapitalista rendszerhez: 

 

Hát, az oktatásügy, remek volt kint, nem tudom, most hogy, most, gondolom, ott sem olyan, mint 

régen volt, de itt nem éri el soha sem azt a színvonalat, az oktatás, az egészségügyi ellátás, hát nem 

tudtam, hogy mi az a stressz ott [nevet] akkor, most látom azért a barátokon, ismerősökön, 

rokonokon, ott is. Lehet, hogy nem volt sok mindenünk, de nyugodtak voltunk valami módon. Nem 

próbált mindenki meggazdagodni [nevet]. Hát nehéz volt itt a nulláról kezdeni, nagyon nehéz volt, 

szinte a nulláról. (Eszter, második generáció) 

 

Nagyon nehéz volt itt nekünk Görögországba beállni, megváltozni egy kapitalista rendszerbe. Egy 

teljesen más világba, ahol az ember kihasználja az embert. Mert egy kapitalista rendszerbe csak így 

lehet megélni, hogyha ember kihasználja a másik embert, hogy jobban éljen. (Antonisz, második 

generáció) 

 

Az interjúrészletekből láthatjuk, hogy a kapitalista rendszerhez való alkalmazkodás 

nehézséget okozott a kérdezetteknek. A magyarországi „nyugodt” életet állítják szembe 

a „teljesen másik világgal”, melyben „ember kihasználja a másik embert, hogy jobban 

éljen.” Nehézséget okozott a rendszerszintű változás mellett, hogy az interjúalanyok 

közül többen éltek meg diszkriminációs tapasztalatot, mert szocialista országból tértek 

vissza. 

 

És a másik meg az, hogy a varrodába, ahol dolgoztam az egyik nő az nagyon mindig izélt, hogy… 

mert szocialista országból jöttünk. És akkor mindig izélt, kekeckedett, mondtam neki egyszer, hogy 

mi többet, jobban éltem ott, mint te itt. Úgyhogy ne mondja, nem bírtam elviselni, hogy olyan, hogy 

nincs, nem volt enni, meg nem volt inni, meg mit tudom én, ez nem igaz. (Natalia, második 

generáció) 

 

[…] a kiejtésem az mindig megvolt, ugye. És akkor, na, honnan vagyok? Magyarországról. Ha 

kommunista volt, akkor mindent megtettek értem és akkor mindent, hogy segítsenek, ha viszont 

jobboldaliak, volt olyan is, aki ki is rúgott a lakásából. Tehát nagyon nehéz volt, őszinte legyek, az 

első hat-hét év, vagy talán, nagyon nehéz volt Görögországban, tehát ilyen szempontból. (Agapi, 

második generáció) 

 



A szocialista országból való visszatelepülés miatti „kekeckedés” és konfliktusok szültek 

olyan érzéseket az interjúalanyokban, melyeket „nem tudtak elviselni”, és ami „nagyon 

nehézzé” tette a Görögországba való visszatelepülést. A kérdezettek közül volt olyan 

személy is, aki annyira nehezen élte meg a rendszerben látott különbségeket, hogy még 

azon is elgondolkodott, hogy visszaköltözzön Magyarországra: 

 

Kocsim is volt, pénzem is volt, meg tényleg, tényleg nagyon jó volt, tényleg nagyon jó volt 

[Magyarországon]. És ezek, amikor kijöttem Görögországba, és láttam ezt az egész rendszert, itt, 

ami volt ez az egész anarchia, ami volt itt nem tetszett. Nem tetszett egyáltalán, ezért akartam 

visszamenni. Egyszer itt is megváltoztak a dolgok, jobb lett az élet. De… Nem tudom. Hogyha most 

el kéne döntenem, melyiket választanám […] (Antonisz, második generáció) 

 

Láthatjuk, hogy bár Antonisz vissza akart költözni Magyarországra, egy idő után 

Görögországban is „megváltoztak a dolgok, jobb lett az élet”, ami miatt ma már nem 

tudná megmondani, hogy ma miként döntene a visszaköltözésről. A továbbiakban látni 

fogjuk, hogy más interjúalanyok is elgondolkodtak a Magyarországra való 

visszaköltözésen, más-más okokból kifolyólag. 

A következőkben a visszaköltözéssel járó újabb aspektusokat mutatunk be. 

 

 

b) Foglalkoztatási és lakhatási nehézségek 

 

A továbbiakban a foglalkoztatási és lakhatási, valamint a társadalmi mobilitással járó 

nehézségeket mutatjuk be. Tanulmányunkban a repatriálásról szóló narratívákban 

megjelenő intragenerációs mobilitást vizsgáljuk, vagyis azt, amikor valaki foglalkozási 

életpályája folyamán lép át másik társadalmi helyzetbe (ANDORKA 2006). Miként 

változott a foglalkoztatása a visszatelepülő görögöknek? A felfelé vagy a lefelé történő 

mobilitás volt jellemzőbb a magyarországi társadalmi helyzetükhöz képest? 

Róbert Péter (1986) négy társadalmi dimenzióban – foglalkozás, műveltség, 

anyagi helyzet és lakóhely – vizsgálta mind a társadalmi származást, mind az elért 

társadalmi helyzetet. Fejezetünkben a foglalkozási mobilitást és a lakhatási nehézségeket 

vizsgáljuk. 

Mikor arról kérdeztük az interjúalanyokat, hogy milyen nehézségekkel 

szembesültek a visszaköltözéskor, a legtöbb interjúalany kiemelte, hogy nehéz volt 

elhelyezkedniük a görögországi munkaerőpiacon. 



 

Az volt, szóval nehéz volt. Nehéz volt, nehéz volt, hogy mikor dolgozott a férjem, mikor nem 

dolgozott a férjem. Ki kellett fizetni a lakbért, a fűtést. (Szofia, második generáció) 

 

De munkát nem találtak. Nem volt munka. De meg kellett élni. (Fotisz, első generáció) 

 

Voltak olyan interjúalanyok, akiknek azzal volt problémájuk, hogy egyáltalán munkát 

találjanak, mint Szofia férje és Fotisz. Voltak olyan kérdezettek is, akik bár találtak 

munkát, azonban nem a végzettségüknek megfelelőt. 

 

Mert kiköltöztünk, lakást keresni, segítettek persze a rokonok. Nagyon, nagyon nehéz volt. 

Megszokni. Nem volt könnyű. […] Nehéz volt, nehéz volt. Az öcsém például nem is akart eljönni 

Magyarból, de hát nem volt lehetősége. Követte a családot. […] És az volt a borzasztó például, nézd 

meg a férjem, például Magyarországon hálózatszerelő, telefonszerelő volt Budapesten, és 

egyszerűen képtelen volt elhelyezkedni itt. Tehát az iskolai végzettsége, úgymond, nem felel meg 

itt semminek. Mert itt volt telefonszerelő akkor. (Andrea, második generáció) 

 

A munka volt elejétől kezdve nekem a legnehezebb, mert a szak, a szakom, a tanár, a tanárképző 

főiskola, itt nem ismerték el. A szakom, a magyar–orosz szak itt nem volt, szóval, azon nem találtam 

ilyen szempontból. (Dafne, második generáció) 

 

Annak a rokona alumínium nyílászárokkal foglalkozott. Fél Görögország ilyen »Aluminasz«, az a 

neve. És itt annak ellenére, hogy volt főiskolai végzettségem, elmentem dolgozni. Szerencsém volt, 

mert kijöttünk hétvégén, és én már hétfőn dolgoztam. (Pavlosz, második generáció) 

 

A „nagyon nehéz volt”, „borzasztó”, „legnehezebb” jelzők mutatják a lefelé történő 

mobilitásból származó negatív élményeket, melyeket több interjúalany megélt a 

repatriálást követően. Olyan szakmákat vállaltak el annak érdekében, hogy „meg 

tudjanak élni”, melyek az otthoni munkájukhoz képest rosszabbak voltak. Ám Dafne 

példájával ellentétben, aki tanárként nem tudott elhelyezkedni, az interjúalanyok között 

volt piackutató, újságíró, egyetemi tanár, képzőművész és tanár, aki szakmájuknak 

megfelelően tudtak Görögországban is munkát találni. Láthatjuk, hogy az 

értelmiségiektől eltérően, a szakmunkás végzettségűek kevésbé tudtak a magyarországi 

iskolai végzettségüknek megfelelő szakmákban elhelyezkedni. Ezek a negatív 

munkaerőpiaci élmények vezettek ahhoz, hogy több interjúalanyban összedőlt a korábbi, 

idealizált Görögországról alkotott kép: 

 



Hát Görögország, azt hittem, itt jobban fogok, de sajnos az öröm keserűségbe fordult, egy műanyag-

fröccsöntő gyárba kerültem, ott egy, hogy mondjam, hogy munkám legyen mert két gyerekem volt, 

és nem volt lakásom, albérletben laktunk, pénzünk nem volt […] Kicsit megbántam […] (Dioniszisz, 

másfeledik generáció) 

 

Mi meg akkor nem tudtuk ezt megérteni, hogy micsoda dolog az. Akkor értettem meg először, 

amikor elküldtek az első gyárból, az első munkámból. Akkor éreztem, hogy most már jobb, ha ott 

maradtam volna. (Katarina, másfeledik generáció) 

 

Hát a nehézségek végett, amik itt voltak, visszamentem volna, csak hát nem lehetett. Újból nem 

lehet elölről kezdeni megint, hányszor fogok elölről kezdeni az életem. És ezért mindig volt valami, 

ami lefékezett. (Filippidisz, második generáció) 

 

Láthattuk, hogy a kérdezettek egy jelentős részének a lefele mobilitási élmény volt 

meghatározó a visszaköltözésükkor. A rosszabb munkahelyek, valamint a 

munkanélküliség, és az ebből származó szegénység vezetett oda, hogy „az öröm 

keserűségbe fordult”. Ez olyan nehézségeket okozott a repatriált görögöknek, melyekkel 

korábban nem találkoztak Magyarországon, és melyek odáig vezettek, hogy többen 

megbánták döntésüket, és visszavágytak Magyarországra. A foglalkoztatási nehézségek 

mellett több interjúalany kiemelte, hogy nehézséget jelentett számukra lakást találni 

Görögországban. 

 

Hát nem volt saját lakásunk, először is. Gyerekekkel, megint ők is újból nehéz volt az iskolában 

minden. De lassan, ahogy mondtam, helyre álltunk, talpra álltunk. (Anesztisz, másfeledik generáció) 

 

Nem volt könnyű. Akárhova mész, nincs lakás. (Irida, első generáció) 

 

[…] kéne jönni haza, mert ott nem volt ott a házunkat elvették, elkobozták, hogy mondjam. Minden, 

a földet, mindent. Nem volt hova menni. (Alexisz, első generáció) 

 

Láthatjuk, hogy az első generáció tagjainak csalódást okozott, hogy „elvették, 

elkobozták” házaikat, otthonaikat, és „nem volt hova menniük”. A lefele történő 

munkahelyi mobilitás, illetve a lakhatási problémák olyan beilleszkedési nehézséget 

jelentettek a diaszpóra tagjainak, mellyel „nehéz volt” megküzdeniük. 

A következő részben egy másik beilleszkedési nehézséget, a nyelvi eltérést, nyelvi 

különbségeket mutatjuk be röviden, mely több visszatelepülő számára negatív 

diszkriminációs élményként marad meg. 



 

 

c) Nyelvi nehézségek 

 

A beilleszkedéssel kapcsolatos narratívákban sok esetben megjelent a nyelvből származó 

nehézség – bár a diaszpóra első, másfeledik, illetve második generációjának tagjai 

beszéltek görögül már a visszatelepülés előtt is, mégis nehézségeket okozott nekik, hogy 

nem Görögországban jártak iskolába, így gyakran egyszerűbb szókinccsel és más 

kiejtéssel beszélték a görög nyelvet. 

 

[…] hogy beszélgessek a görögökkel, az könnyű volt. De amikor ide jössz, és dolgozni kell, és 

magasabb szinten kell már a görög nyelvet beszélni, és főleg technikai szinten is kéne beszélni, azt 

nem tanultam meg. Ez nem volt. Más az, hogy »Szervusz, barátom, hogy vagy? Mit eszünk máma?« 

és más az, hogy mondják a vasbetont. Mivel, hogy mint építész voltam, nekem ezt tudni kellett 

volna. (Dimitrisz, másfeledik generáció) 

 

Bánom, hogy eljöttem, nem most, már akkor mikor eljöttem, bántam, hogy eljöttem 

Magyarországról. […] Nem tudtuk a nyelvet, illetve nem tudtuk, nagyon keveset tudtunk mi ott a 

faluban [Beloianniszban], ahol éltünk, egy olyan háromszáz-négyszáz szót használtunk, szavat 

használtunk, hogy társalogjunk, és azt is vegyesen, makedón–görög–magyar, ezt így összekeverve, 

és itt nagyon nehéz volt. Olyan tárgyakat mondtak nekem, hogy hozzál ide ezt, hozzá ide, néztem, 

mint a boci a kapura, hogy mik ezek, és közben egy olyan egyszerű kis dolgok voltak. (Szavvasz, 

második generáció) 

 

A visszatelepülők számos olyan élethelyzetbe kerültek, ahol a görög nyelvet „magasabb 

szinten kellett már beszélni”, és a Magyarországon megtanultak nem voltak elegek a 

szakmai görög nyelven való kommunikációhoz. A nyelvi nehézségek nem csak a 

munkahelyi elhelyezkedés során jelentettek problémákat, hanem olykor diszkriminációs 

élményhez vezettek. 

 

Szóval nehezen ismerkedek össze valakivel. Meg ugye furcsálltak minket. Mert ugye a beszédünk 

se olyan volt. Mert beszéltünk görögül, de a kiejtéssel nehezen ment, látszott. És akkor: honnan 

jöttetek? Magyarországról, meg mit tudom én. (Penelopé, második generáció) 

 

Szóval látszott, máskor is mondták egyből vissza, hogy ez nem helyi, ez nem görög, idegen, 

valahonnan kintről jött. Másként viselkedik, másként áll hozzá sok mindenhez, megtudták 

különböztetni, nem csak a beszédről, mert az akcentusunk az teljesen más, észreveszik egyből, hogy 



ez egy idegen, nem itt nőtt föl […] Nehéz volt az elején, mivel hogy át kell venni ezeket a 

szokásokat, másképp volt Magyarországon, másképp van itt. (Filippidisz, második generáció) 

 

A fenti interjúrészletekből kitűnik, hogy a második generációs kérdezettek szerint 

„idegenként” fogadták a magyarországi görögöket, „másként” álltak hozzájuk, 

„furcsállták” őket, és meg tudták különböztetni őket a görögországi görögöktől, többek 

között a nyelvi nehézségek miatt. Ezek a negatív élmények is nagyban nehezítették a 

beilleszkedést – a magukra korábban görögként tekintő diaszpóra tagjai azzal 

szembesültek, hogy a nyelvi hibáik miatt magyarként tekintenek rájuk. A következőekben 

bemutatjuk, hogy a Görögországba való visszaköltözést követően a nyelvi különbségeken 

túl mennyiben tekintettek a görögországi görögök magyarként a diaszpóra tagjaira, 

valamint ők hogyan definiálják saját identitásukat. 

 

 

d) Két identitás között 

 

Bevezető fejezetünkben olvasható a hibrid identitás fogalma, melynek eleme a „kulturális 

keveredés, a »nem tiszta« identitások megjelenése” (ERIKSEN 2008). A magyarországi 

görögség bizonyos kulturális elemeket megtartott a származási országából, ám más 

elemeket felvett a magyar kultúrából. Ennek eredményeként a visszaköltözéskor a 

diaszpóra tagjai nem saját kultúrájukba tértek vissza, mely több interjúalanynak 

nehézségeket okozott. Ez főként a másfeledik és második generáció tagjaira volt 

jellemző, akik – ahogyan az előzőekben láthattuk – bár a költözést megelőzően is 

rendelkeztek görög identitással, de nem Görögországban szocializálódtak. A 

beilleszkedés folyamata számukra egy szinte teljesen új közegben zajlott, ahol a főként 

az első generáció élményeiből építkező, valamint a diaszpóra-létből következő görög 

identitásukat fel kellett tölteniük új tartalmakkal, saját élményekkel. Azonban a kialakuló 

újfajta görög identitásuk mellett mindig megmaradt valamilyen kötődés 

Magyarországhoz és az ottani kulturális közeghez, hiszen ott nőttek fel. Ez a kötődés 

különböző szinteken jelent meg az interjúkban, voltak, akik csupán nosztalgiával 

tekintettek vissza Magyarországra, de a legtöbbnél jelen volt folyamatosan valamilyen 

típusú kapcsolattartás Magyarországgal, ottmaradt rokonokkal, barátokkal való 

kommunikáción keresztül, a magyar közélet követésén, vagy rendszeres hazalátogatások 

formájában. Ez pedig azt mutatja, hogy a magyar-görög hibrid identitás, a 



Magyarországhoz való kötődés a repatriálást követően megerősödött, akár nehezebbé is 

tette az első Görögországban töltött éveket. 

 

Csalódás érte őket. Biztos vagyok benne. [azt várták, hogy] igen, hogy tárt karral fogják fogadni 

őket, holott nem ez volt. Nem ez volt. Voltak azért pofonok. Rendesen. Az anyósom, nézd, meg az 

apósom is, ők mindenáron haza akartak jönni, tehát őnekik ez tényleg a haza volt, merthogy innen 

mentek el. Az más dolog, hogy a férjem nem itt született, úgyhogy neki is bizonyos szintig ez idegen 

volt, amikor lejött. De azért beilleszkedett. […] Mondom a TV-től kezdve az Interneten keresztül a 

magyar hírekben vagy a politikai életben százszor jobban tájékozott szerintem, mint én vagyok, 

esetleg, mint akik otthon élnek, mert mindent tud, nagyon sokat tud Magyarországról, meg tudom, 

hogy valahol a szíve mélyén, azért valahol kicsit vissza is húz Magyarországra. Ne felejtsd el, ott 

volt fiatal. Ott nőtt fel. (Lili, beházasodó) 

 

Lili férjének nehézséget jelentett, hogy szüleivel ellentétben, akiknek „tényleg a haza 

volt” Görögország, neki sok minden idegenként hatott. Lili szerint a második generáció 

csalódott, úgy érezte, hogy nem úgy fogadták a visszatérőket, mintha a hazájuk lenne. A 

Magyarországgal való kapcsolattartás fontos része lett az életüknek, melyet részben a 

fiatalság iránti nosztalgia táplált. Ezek az évek azonban a második generáció számára 

kitörölhetetlen emlékek voltak, amelyek erős magyar identitást szültek. Ez pedig többek 

számára azt eredményezte, hogy két hazájuk lett, és mindkettőhöz erős kötelékek fűzték 

őket. 

 

Olyan nehéz, nehéz. Egyik alkalommal jöttem vissza Magyarországról repülővel, és végig sírtam. 

Mert nekem mind a kettő hazám. Leginkább azért tudod, mert, mert Magyarországon, ahogy 

mondtam neked, nagyon szép éveket éltünk. És amikor idekerültünk, beleestünk a mély vízbe. Tehát 

itt, itt komoly nehézségeken mentünk keresztül. Amikkel Magyarországon álmodni nem tudtunk, 

nem mertünk, nem is gondoltuk volna, hogy ilyesmi előfordulhat, tudod. Én nagyon szeretem 

Magyarországot. (Andrea, második generáció) 

Nem tudom, föl sem merült bennem, hogy nem jövünk vissza, mi úgy nőttünk fel, hogy valamikor 

visszajövünk, mondjuk azután nehéz volt, mert én két haza között eléggé sokat gyötrődtem, és egy 

jó négy évembe beletelt, amíg beletudtam zökkenni a görög dolgokba. (Eszter, második generáció) 

 

Sosem találjuk meg az igazi Ithakánkat, mi útközben fogunk meghalni Magyarország és 

Görögország között. De nem bánjuk. Nem bánjuk. (Hriszula, másfeledik generáció) 

 

Visszaemlékezéseikben Andrea és Eszter is úgy fogalmaz, hogy két hazájuk lett, amely 

sok nehézséget okozott az évek során. Ahogyan magyarországi életük során 



Görögországba, a visszaköltözés után Magyarországra vágyódtak vissza. 

Mindkettőjüknél látszik, hogy a Magyarországra vágyódás azokból a nehézségekből is 

származott, amelyeket az előzőekben láthattunk: munkahelyi és lakhatási problémák, 

valamint a nyelvi különbségek mind megnehezítették a beilleszkedést, és erősítették a 

Magyarország felé érzett nosztalgiát. A hibrid identitás, a „két haza” iránti kettős kötődés 

tehát gyakran érzelmileg is akadályozta a beilleszkedést. Emellett azonban az új 

környezet tagjai felől is érkezett egyfajta nyomás, amely megnehezítette a második 

generáció tagjai számára a görög identitásuk kialakítását, és ezáltal a beilleszkedést.  

 

[A férjemnek] nagy kiábrándulás volt, mikor végül is visszajött Görögországba. Másképp képzelte 

Görögországot. Tulajdonképpen mikor valaki, egy görög visszatér Görögországba, akkor nem 

fogadják be úgy, mint görögöt. Mindig is úgy nézték, hogy na, ez Magyarországról jött. Például a 

bátyját, ahol dolgozott magyarnak hívták. Magyar. Mindig úgy beszéltek róla, hogy a magyar, a 

magyar, a magyar. (Zsuzsa, beházasodó) 

 

Az a szokásos tudod, hogy [a férjem] Magyarországon görög volt, Görögországban meg magyar. 

(Lili, beházasodó) 

 

Lili és Zsuzsa is férjeikkel érkeztek Görögországba, akiknek a beilleszkedésben nagy 

nehézséget jelentett, hogy nem fogadták el őket görögként. A Görögországba 

költözőknek tehát nem csak azzal az érzelmi nehézséggel kellett megküzdeniük, hogy két 

hazájuk van, hanem gyakran a környezet elutasítása miatt azzal is, hogy nincs hazájuk, 

ahogy többen fogalmaztak: mindenhol „idegenek”. 

 

Nem volt könnyű beleilleszkedni, mert ott is idegenek voltunk, és itt is az elején nagyon idegenek 

voltunk. (Niké, második generáció) 

 

Habár voltak rossz pillanatok is, de hát ez benn van az ember, az emberben, bárhova megy, ahol 

valaki idegen az idegen is marad, nem fogadja be a társadalom, ez az igazság, bárhova mész. Ott is 

idegenek voltunk, itt is idegenek maradtunk. Szüleink legalább is sok keserűséget kaptak, meg sok 

keserűségen mentek át, mivel hogy idegenek voltak. (Filippidisz, második generáció) 

 

Az első éveket tehát nagyon nehézzé tette, hogy a környezet magyarokként és 

idegenekként tekintett a Görögországba érkezőkre. Bár a beszámolókból az derült ki, 

hogy ezek a problémák idővel feloldódtak, ahogyan a visszatérők munkát találtak, 



letelepedtek, és leküzdötték a nyelvi nehézségeket. A kettős identitásból fakadó 

problémák a beilleszkedéssel és a görög identitásuk erősödésével halványultak. 

A következő fejezetben bemutatjuk, hogy a fentebbi problémák megoldásában kik 

jelentették a legnagyobb segítséget a görög diaszpóra tagjainak a repatriáláskor. 

 

 

7. Segítségek az „újrakezdésben” 

 

A megérkezéskor tapasztalt problémák, főként a munkakeresés és a lakhatás megoldása, 

nagy gondot jelentettek a repatriálóknak. Sokan szembesültek azzal, hogy a 

Magyarországon tapasztalt állami védőhálóra Görögországban kevésbé számíthatnak, 

egy új élet megkezdéséhez azonban szükségük lenne segítségre. 

 

Mert sokan mondják ám itt, és egy unokatestvérünk is: ti, akik Magyarországról jöttetek, meg 

Szovjetunióból, meg innen, és onnan, nektek segítettek. Senki nem segített nekünk! Sem pénzzel, 

sem gazdaságilag, sem semmivel. (Anna másfeledik generáció) 

 

Tudod, mikor jöttünk ide, nem adtak nekünk sok pénzt. Nem adtak sok dollárt. Munka… nem volt 

(Irida, első generáció) 

 

Rossz érzés volt, hogy őszinte legyek, nem így képzeltem el, hogy hazajövök. Negyvenegy dollárt 

kaptunk három személyre, ez nagyon rosszul esett. De nem a magyaroknak volt a felelőssége, maga 

a görög pártnak. Mert ők voltak felelősek, ő nekik kellett volna. (Alexisz, első generáció) 

 

A fenti idézetekből látható, hogy főként az első és a másfeledik generáció hiányolta az 

állami segítséget. Ők egyrészről idősebbek voltak a hazatérés éveiben, amely 

megnehezítette a munkakeresést és a beilleszkedést, másrészről, ahogyan Alexisz 

megfogalmazásából is jól látszik, ez „rosszul esett” számukra, hiszen mikor hazatértek 

szülőhazájukba, érzelmileg is sokat jelentett volna a görög kommunista párt – akár 

szimbolikus – segítsége. A második generáció beszámolóiban ezzel szemben inkább a 

kapcsolati háló segítségeinek fontossága jelenik meg hangsúlyosan. Sokaknak 

meglepetést okozott, hogy milyen nehéz kapcsolatok nélkül boldogulni, főként a 

munkahelykeresés során.  

 

Állást csak ismerős, vagy valaki után tudsz szerezni, egymagadban nem tudsz. Még most is. 

(Andreasz, második generáció) 



 

A Görögországba való megérkezéskor a visszatelepülők azokat a kapcsolataikat, melyek 

álláskeresésnél vagy lakáskeresésénél segíteni tudták volna őket, Magyarországon 

hagyták. Ezért az a kisebb kapcsolati háló, mellyel Görögországban rendelkeztek, 

felértékelődött, és kiemelt jelentőséggel bírt a beilleszkedés egyes pontjain. A visszatérők 

elmondásai alapján a Görögországba érkezéskor három olyan csoport volt, melyek 

segítséget nyújtottak a repatriálóknak: a Görögországban élő családtagok, a 

Magyarországról érkezett görögök közössége, és a politikai közösség.  

 

Mert kiköltöztünk, lakást keresni, segítettek persze a rokonok. Nagyon, nagyon nehéz volt. 

Megszokni. Nem volt könnyű. (Andrea, második generáció) 

 

Rokonok. Szalonikibe voltak rokonok. És Serres[ben] voltak rokonok. És segítettek. (Fotisz, első 

generáció) 

 

Hát, voltak először is a már visszatért görögök, tehát nem a rokonok, az itt élő görög rokonok, az 

Eszter szülei, tehát sőt, ők segítettek és találtak lakást, mikor jöttünk vissza ’86-ban. […] És akkor 

ez ilyen, tehát ez így jellemző volt, hogy inkább tényleg a haza, tehát a magyarországi görögök 

segítették egymásnak. […] Igen, ez tényleg, ez tényleg, és nem csak nekünk, a fiúk is, főleg a fiúk, 

akik jöttek vissza, ahogy mondtam, a nyolcvanas évek elején, tehát magunk között nagyon sokat 

segítettek, tehát valaki talált egy munkát, volt olyan hely, ahol húsz görög, húsz magyar–görög 

dolgozott. (Agapi, második generáció) 

 

Egyik tanár volt, aki segített. És az ottani pártszövetkezet. Egy nagy kör volt ott Szalonikiben. […] 

Barátokat. Te nézd, én a pártban voltam itt. […] A párton belül, tudod. (Fotisz, első generáció) 

 

Andreának és Fotisznak a rokonai segítettek lakást találni, és elindítani görögországi 

életüket. Agapi családjának nem voltak görögországi rokonai, így őket az előttük 

visszatelepült barátok, a Magyarországról érkezett görög közösség tagjai segítették. 

Agapi visszaemlékezésében a magyarországi görögök a visszatérést követően is 

megmaradtak közösségként, akik aktívan segítették egymást a beilleszkedés során. Fotisz 

pedig egy görögországi kommunista párt tagjaként talált barátokat és segítséget a 

beilleszkedéshez.  

 

 

8. Idealizált Magyarország 



 

A korábbi fejezetekben láthattuk, miként alakult Görögországról az idealizált kép a 

repatriálás előtt, valamint azt követően. Felmerült bennük a kérdés, hogy miként 

tekintenek a visszatelepült görögök máig Magyarországra? 

 

Nagyon, nagyon meg vagyok elégedve, és örülök, hogy Magyarországon telepedtünk, mert nagyon 

sok görög különböző országban, Európában vándorolt és élt, de mint Magyarországon, senkinek 

nem volt olyan jó. Én nagyon, nagyon örülök annak, hogy Magyarországon nőttem föl, mert most 

látom, évek múlva, hogy idejöttem Görögországba, hogy milyen más ember, emberek lettünk, más, 

hogy mondják magyarul, temperamentum van. És, és sok mindent megadott nekünk a magyar állam. 

(Antonisz, második generáció) 

 

Mikor átértem a határt, mindig egy olyan érzésem volt, hazamegyek. Nagyon, jó érzés volt, sokkal 

biztonságosabb, biztonsági érzetem sokkal jobb volt. Mintha újból otthon vagyok. (Filippidisz, 

második generáció) 

 

A „hazamegyek”, „jó”, „örülök”, „biztonságosabb”, „otthon” szavakat társította a 

Magyarországról őrzött képekhez Antonisz és Filippidisz. Az otthon, a biztonság érzése 

mellett más interjúalanyok számára a fiatalságot és a szabadságot szimbolizálja 

Magyarország: 

 

Magyarban többet voltunk társaságban, kimentünk kirándulni, uszodába… Többet mászkáltunk, 

hogy mondják, exo, ki mentünk, itt Görögben nem. És többet buliztunk Magyarországon. […] Ott 

jobban éreztem magamat, kimentem, [görögre vált], szórakoztunk, kirándultunk. Balaton, minden 

évben […] (Szofia, második generáció) 

 

A tisztaságot. Azt a… Az alföldeket, a szabadságot, a zöldet, a szépet, a… a középkori épületeit. 

Mit mondjak? Szép, Görögország is szép, mondják, mert nagyon szép, de nekem Magyarország is 

szép. A Duna. (Dafne, második generáció) 

 

Ezt, mert, mert ez a, ez, ez tényleg így van. Így van, és siratom azt a nyugodt életet, amit éltünk. Az 

tényleg így van. (Katarina, másfeledik generáció) 

 

A „nyugodt”, „szépség,”, „szabadság”, „kirándulás”, „buli”, mind olyan pozitív 

emléket jelentenek a kérdezetteknek, melyek egy idealizált Magyarország képét festik le. 

Míg a diaszpóra tagjai a visszaköltözés előtt Görögországot ruházták fel pozitív jelzőkkel, 

addig a repatriálást követően Magyarország vált idealizálttá. Van, akiben ez a „szép” kép 



él máig Magyarországról, ám vannak olyanok is, akiknek a látogatások alkalmával 

lerombolódik az idealisztikus Magyarország, és visszaemlékezéseiken és álmaikon 

keresztül szépül meg az: 

 

Szépet. Szépet. Tehát az, az igazság, megmondom neked őszintén, hogy mikor utoljára voltam, nem 

utoljára, hanem… Nem azt látom, amit ott hagytam, tudod? Hogy mondjam neked, lehet, hogy 

megváltoztak a dolgok, én Beloianniszról beszélek. Az én emlékeimben sokkal szebb volt. Sokkal 

szebb volt minden. Lehet, hogy az is közrejátszik tudod, hogy becsukom a szemem, és megyek az 

úton, és tudod, itt lakott ez a család, ott lakott az a család, és mész, és akkor semmit nem látsz. Nem. 

Tehát érted, ismeretlen arcokat. Ismeretlen. De én úgy látom, hogy akkor nagyon szép volt. Tele 

volt gyerekkel, olyan gondozott volt, olyan szép volt a falu. Ápolt volt. Most meg minden más 

[nevet]. Minden. Elsírtam magam, mikor elmentünk a házhoz, ahol én ott születtem ráadásul 

Beloianniszba. Elsírtam magam. Hát… Szép emlékeim vannak. Látod. Ez van. (Andrea, második 

generáció) 

 

A legszebb álmaim, amikor nem akarok felkelni, Budapesten vannak, ott mászkálok, és akkor még 

ne keltsetek fel, legyen még öt percem, tíz percem, most Pesten vagyok, hagyjatok ott egy picit. 

(Niké, második generáció) 

 

Láthattuk, hogyan alakult át az idealizált Görögország képe, miként szűnt meg a 

visszaköltözéssel, és hogyan alakult ki az idilli Magyarország illúziója. A diaszpóra 

tagjai, akár a diaszpóra-létben, akár a hazaköltözést követően, fenntartanak a „másik 

otthonnal” egy állandó kapcsolatot, mely kapcsolat a visszaemlékezéseken keresztül 

alakul ki, és válik olyan pozitív, utópisztikus képpé, mely ellentétben áll a jelenlegi 

valóságukkal (SAFRAN 1991).  

 

 

9. Összegzés 

 

Tanulmányunkban arra kerestük a választ, hogy a görög diaszpóra hogyan élte meg a 

repatriálást megközelítőleg harminc év Magyarországon való tartózkodás után. 

Megvizsgáltuk a visszatelepülés motivációit: a jobb élet reményét; a családtagok/barátok 

követését; a folytonos visszavágyódást; és az idealizált Görögország-képet. Láthattuk, 

hogy ezt a mitizált Görögországot, mely az első generáció emlékeiből táplálkozott, és a 

második generáció is kialakított, a Görögországba való első utazások megerősítették. 

Majd elemeztük, hogy a repatriálás során hogyan változott a kép származási országukról 



– milyen nehézségekkel szembesültek a hazaköltözéskor, hogyan élték meg ezeket a 

nehézségeket, valamint kik segítettek nekik a beilleszkedésben. Leginkább az új politikai 

rendszerhez való alkalmazkodás, a foglalkoztatási és lakhatási nehézségek, a nyelv, 

valamint a hibrid identitás nehezítette meg a beilleszkedését a magyarországi 

görögöknek. Végül láthattuk, hogy a diaszpóra tagjai egy új idealizált országot alkottak, 

Magyarországot, melyhez erős szálak kötik őket mind a mai napig. 
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