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„A patriotizmus internacionalizmus nélkül nacionalizmus” – 

Görögség és magyarság a többes kötődések tükrében

A Magyarországra költöző, majd repatriáló görögök esetében nagyon izgalmas kérdés, hogy 

milyen különbségek artikulálódtak a „magyarság” és a „görögség” találkozása során, illetve 

egyáltalán lehetővé válhatott-e a többes kötődések kialakulása?

De nagyon érdekfeszítő az a kérdés is: vajon befolyásolta-e ezeket a folyamatokat az a 

baloldali-szocialista ideológia, mint kulturális-integratív rendszer (GEERTZ 1994: 22–65), 

amely meghatározta mind a görög migrációt, mind a befogadó állam politikai-társadalmi 

rendszerét?

Mindezekre a kérdésekre a kulturális antropológia kis társadalmi mintánkon alapuló, 

mikroszinteket értelmező fókuszából keresem a válaszokat (GEERTZ 1994: 182).

Mindezek figyelembevételével jelen elemzés az első generáció azon tagjaira fókuszál, 

akik Görögországban születtek, majd fiatal felnőttként elhagyták az otthonukat a polgárháború 

miatt, később azonban visszaköltöztek Görögországba (HAJDU 2004; FOKASZ 2013).

Az első generáció mélyebb elemzése a többes kötődések vizsgálata szempontjából 

különösen fontos kérdéskörnek tekinthető, mivel a többes kötődések kialakulásának és 

komplexitásának fontos összetevőit ismerhetjük meg benne. Az interjúalanyok ugyanis 

gyermekkorukat még Görögországban töltötték, és hipotetikusan azt állíthatnánk, hogy ez 

meghatározta a Görögországhoz és a görögséghez kapcsolódó kötődéseiket. Ugyanakkor érett 

felnőttkorukat (amely során megalapozódott munkájuk, hivatásuk, családi életük), életútjuk 

legmeghatározóbb szakaszát Magyarországon élték meg. Ezzel együtt is visszaköltöztek 

viszont Görögországba, tehát a Görögországhoz és a görögséghez kapcsolódó kötődéseik 

intenzívek maradtak.

Tanulmányom a fentiek tükrében arra keresi a válaszlehetőségeket, hogy milyen 

folyamatok és ezekhez kapcsolódó identitásadaptációk, változások jelentek meg 

beszélgetőtársaink életútjaiban, és ezek milyen narratívákat, interpretációkat és értékeléseket 

hoztak létre interjúalanyaink emlékezetében. Úgy vélem, a felvetett kérdések 

továbbgondolhatóak lehetnek a görög–magyar etnikai, kulturális kapcsolatok és identitások 

további, részletesebb megértése szempontjából is.



Az etnicitás a társadalmi kapcsolatok olyan aspektusa, amelyben egyaránt megjelenik 

az etnikai csoportok közötti különbség és a többi csoporthoz való kapcsolódás. A 

csoportidentitásban így egyaránt jelen van a „mi-ők” megkülönböztetés és a csoportok közötti 

kapcsolatok kölcsönössége is (vö. ERIKSEN 2008: 46–47; ERIKSEN 2010: 33–34).

1. Görögországhoz és a görögséghez kapcsolódó kötődések a Magyarországra költözés 

előtt

Az elkészített interjúk mindegyike a gyermekkori személyes tapasztalatokhoz, családi 

eseményekhez is kötődő, azokkal összefüggő nehézségekről, traumákról számol be, 

egyértelműen negatív emlékképet alkotva a második világháború Görögországáról:

Gyerekkoromban szegény voltunk. Én kint voltunk, dohányt csináltunk, ilyesmi. Ilyen munkák voltak 

nekünk… Mondtunk, 5 testvér. Két lány, három fiú. Jöttünk a faluba, Mifopetrába voltunk, ott születtünk, 

és ’38-ba jöttünk Katerinibe. Itt volt nekünk rokonunk, azért jöttünk ide. De szegények voltunk, vettünk 

egy telket, csináltak egy kis ház, két szobás. Heten voltunk. Csináltunk dohány, ellátunk és éltünk. Apám 

is csinált valami más munkát erre és erre, hozta pénzt otthon. Iskola nem volt. Innen mentünk Katerinibe 

iskolába. Vettünk egy fa minden nap. Vittünk a faiskolába, fizetni akartunk, minden gyereket. Mentünk 

iskolába, hatodik osztály, utána ’41-be, ’40-be jött a háború. Albániába, apukám elment oda. Aztán voltunk 

5 gyerek, az nem ment el harcolni. Visszajöttek. ’40, ’41 volt a… segítség. Nem volt ennivaló az embernek. 

Szaloniki, Athénbe jöttek mindenki. Kereste ennivaló. ’42 mikor jöttek németek, németek mit jöttek ide 

nekünk, és volt rá emlékszem, tehén volt nekünk. Elvitte ezt a kis tehenet nekünk a németek. Mentek 

levágni, katonák adtak enni. Mi, hát sokat mindenki. Nem volt jó… (Kalliopé1)

Én ’43-ban születtem, akkor, amikor még javában zajlott az ellenállás a németekkel szemben. Az olaszok 

veresége után jöttek a németek és megszálltak minket. Az édesapám katona volt, az olaszok ellen harcolt, 

rendes katona nem maradhatott, de megszerveződött az ellenállás. A pártok nem folytathatták a 

működésüket. A hivatalos kormány Egyiptomban volt. Ők angolbarátok voltak. Az angolok, az amerikaiak 

és a szovjetek harcostársak voltak akkor. És közöttük egyfajta megállapodás Casarte-ban vagy valahol ott 

vagy Libanonban… hogy a nemzeti hadsereg ellenőrizheti ezt a területet, és akkor a szovjetek által 

szervezett ellenállás, az EAM harcosai elkezdték letenni a fegyvert. Akkor néhány szélsőjobboldali 

ellenállót engedtek szabadon elmenni, de elkezdték kergetni az ellenállókat, akik baloldaliak voltak. 

1 Az interjúalanyokat a kötet összes tanulmányában következetesen anonimizáltuk. Amennyiben a felhasználni 
kívánt interjúrészlet olyan személyes adatot is tartalmazott, amely alapján az interjú alanya beazonosíthatóvá 
válna, ezeket vagy megváltoztattuk (amennyiben az nem módosított a részlet mondanivalóján), vagy ezek 
kihagyásával közöljük a részletet. (A szerk.)



Apukám nem tudott hazajönni, a faluba, csak este, néha. Én aludtam, nem emlékszem rá, nem láttam 

semmit. Nappal nem jöhetett, mert megölték volna. (Taszia)

Az interjúrészletekből kitűnik, hogy a gyermekkor éveinek narratíváiban a háború, a 

szegénység és a szenvedés emlékei a legmeghatározóbbak. Az átélt traumák a fenti 

interjúrészletekben összekapcsolódnak a németekkel szembeni ellenállással és harccal. 

Ugyanakkor a háborús gyermekkori narratívákban a görögséghez kapcsolódó negatív 

tapasztalatok, emlékek is megjelennek:

Aztán vége volt a háború, elment a németek. Közbe volt benne olyan görög, mi volt neki is puska. Ellen 

volt a harcolnak a, látod nem bírom mondani… Ezt a görögök mik maradtak itt, volt puska, ez szeretett a 

németek…Fasiszta volt… Mentek házba, elvittek emberek, megölte. Mentek ilyen házba, ki volt partizán. 

Elvitte, minden, mi volt bent a házba. Nagyon sok mindent csináltak. Aztán elvitte sz… börtönbe. 30 ezer, 

30 ezer ember börtönben volt. Miért volt börtönbe, miért harcolta ellen, német ellen… Mi, Katerinibe volt 

a családom. Mi mentünk, kicsit, tudod, akkor jöttek partizánok, elment, és elvisznek lányok, fiúk, mennek. 

Azért mentünk Szalonikibe, nem visznek el. [mosolyog] Volt egy esküvő ide, jöttem én esküvőre. 

Testvérem nem jött. Egy éjszaka látom én a partizánok, mondom, megyek ez is. Mentem partizán ’48-ban. 

Akkor voltak szíves, akkor mentek. Két év voltam partizán… Hát partizán, tudod nehéz. Sok falu üres volt, 

nem találtunk ennivaló. Éhes volt mindenki. Akartunk menni, nehezen keresni ennivaló. Esik az eső. A hó. 

Kicsit nehéz a partizánság. Nagyon nehéz. Nem volt minden, németek jöttek, és a part… Emberek harcoltak 

a német ellen. Akkor mindenki volt. Mindenki német ellen harcoltak. Volt ennivaló, falu is segített, minden. 

De mi, nem segít senki nekünk, nehéz volt, nagyon nehéz. De mégis erős voltunk, harcoltunk. (Anna)

Ebben az interjúrészletben azt láthatjuk, hogy a görögöket sem tekinthetjük egy, kollektíven 

értékelhető, a nácikkal szemben álló egységes közösségnek. A németekkel harcoló, ellenálló 

görögök irányában megnyilvánuló szolidaritás hiányának narratívuma negatív étékelést hordoz 

magában, arra utalva, hogy a görögséghez való kötődés nem teljesen pozitív, hanem egy „erős 

és bátor” és egy, a partizánokat nem segítő görögség elválasztásában artikulálódik.

Ezt a benyomást erősíti fel, mélyíti el a második világháborút követő polgárháború 

emlékezete is:

Hát a gyerek, hát, hogy őszinte legyek, nehéz volt a gyerekkoromban is, kellett dolgozni. Négy éves 

koromban már én megetettem az állatokat. Az apám, az ’37-ben csősz lett, körülbelül ’37-től ’44-ig jól, jól 

ment ez, kapott fizetést… onnan elment izébe, katonaságba, mert kitört a háború, visszajött a katonaságból 

akkor elment partizánnak, mert kellett. Amikor visszajött a katonaságból, megint kitört a polgárháború, ott 

is elment, úgyhogy az apám az nem is volt otthon. Anyám 4 gyereket ő nevelte… Hát én jól emlékszem a 

világháborúra, úgyhogy. Nem, nem volt olyan nagyon rossz, mert a németek egy pár hónapig voltak a 



faluba, de elmentek. De a polgárháború, az… az nagyon csúnya volt… Bombáztak. Nem tudtunk otthon 

maradni, azért jöttünk, azért mentünk el Magyarországra is, Jugoszláviába, és onnan pedig vittek 

Magyarországra. Bombáztak. Nem lehetett az iskolába bejárni. És én tanulni akartam. (Dimitrisz)

A háborúból fakadó szenvedést követte a polgárháború és az azzal járó terror, amely immár 

nem egy ellenséges-másik országhoz kapcsolódott, hanem a „saját-görög” nemzethez. Erre 

utalnak részletesen a következő emlékek is:

És így nem sokára kezdődött a terror, ahogy elfoglaltak ezek a csapatok, a behozott csapatok és a 

hozzátartozójuk belföldi, kezdték a terrort, alakultak századok, jó nehezen fegyverrel, és falutól faluig 

lőttek, loptak és öltek, nem számított ki gyerek, nő. És kezdődött mára második polgárháború ’46 március 

30-án. Katerini alatt van a … Az első fegyveres támadás a laktanyán és hirtelen; jól aludtak, békében, nem 

gondolták, hogy pont azt a századot fogják az alakuló partizánok csapata, és békében, nem sokkal karácsony 

után feladták magukat, és azok voltak az első zsákmányok, ruha, fegyverek, amit erősítették meg a 

Olimposzi partizánokra. És így már kezdődött hivatalosan az ellenállás. És azok a szigetek, ami a Földközi 

tenger környék, akkor tele voltak rabszolgák, rabok, kihűlt, kisemmizett polgárok, a bíróságok hajókkal, 

akármilyen halas csónakkal és vitték a szigetekre és ott voltak a rengeteg halottak, ami a verés, a kínzás, a 

etetés, és a vég nélküli szigetek máig is rengeteg azok a szigetek, kapják az ivóvizet, nem termelik. És a 

terror, az új negyvenhetes induló polgárháború hozta a kínzásokat, éhségeket, szenvedéseket, a baloldal 

imént kergették őket városokban, falvakat kiürítették, amerikai–angol típusú kiszigetelték, a szegény 

lakosság megmaradt, összeszedték, csináltak olyan támadásokat, csak a polgárokat behozzák a városokba 

vagy a lágerokba, és csak ne legyen ki hozzon összeköttetések, meg gyógyszereket, mittudomén, a só 

hiányzott, tehát a polgári lakossági segítség, az elszakadt, és így jött a ’49, és befejeztünk annyi áldozatot 

és annyi harcok után. (Jorgosz)

A jobboldali szerveződés az irodát, ahol voltunk, szóval kövekkel dobálták és nagyon nagy hogy hívjákot 

csináltak, és én akkor elküldtem két a szervezet, a szervezet két tagját elküldtem, hogy menjenek el. A 

szomszéd faluban volt a hogy hívják, a rendőrség. És akkor elküldtem, hogy tényleg oda, mert a szervezet 

az legális volt, a szervezet. Hogy tudakozódjanak, hogy ez mi és akkor tudjunk valamit csinálni. És akkor 

őket megverték, jó alaposan. Megverték.

És utána gyorsan mentem a hegyekbe, mert eljöttek értem. Olyan tevékenységet folytattam, 

tizenhét éves voltam, és eljöttek, tizennyolc rendőr, hogy elfogjanak.

Valaki elárulta, hogy hol vagyok, és akkor körülvettek, és el akartak fogni. Tizenheten annyira 

akartak elfogni. Ebbe az egész dologba persze azok is voltak, a jobboldali szervezet emberei. Azok meg 

akartak lincselni engem. Mert mondtam ezeket a dolgokat. Szóval ilyen volt ez az egész.

Szóval mániájuk volt, hogy elfogjanak. Valami fantasztikus, hogy mi volt. Mindenütt kerestek. 

Szóval ezek filmre való dolgok. Azért mondom ezt, mert az unokám, az ilyen filmes, ebben a szakmában 

van. Majd fogja is csinálni. Szóval ilyen volt ez. Mentem a partizánokhoz. (Panajotisz)



Az interjúrészletekből láthattuk tehát, hogy a szenvedés, a terror, a kegyetlenség nem ért véget 

a második világháborúval. A polgárháború szörnyűségei olyan negatív képet rögzítettek az 

interjúalanyok emlékezetében Görögországról, amelyben a személyes és családi tragédiák, 

traumák nemzeti kötődéseik árnyalásával kapcsolódnak össze. Identitásuk nem a görögség 

egészéhez, hanem inkább a „saját” partizán oldalhoz kapcsolódik. Ennek az identitásnak pedig 

meghatározó összetevője az internacionalista ideológia is.

Felmerül ezért a kérdés: a baloldali-internacionalista ethosz nyitottá tette-e 

interjúalanyaink identitásának etnikai aspektusait és határait az őket befogadó országok, így 

Magyarország kulturális identitása felé is?

A következő fejezetben többek között ennek a kérdésnek komplex jelentéstartalmait 

ismerhetjük meg részletesebben.

2. Magyarországhoz és a magyarokhoz kapcsolódó kötődések

A Magyarországgal és a magyarokkal kapcsolatos narratívák mindegyike az első benyomások 

pozitív értékelésével kezdődik. Magyarország olyan „jó”, „szép” helyként értékelődik fel az 

interjúkban, amely a görögországi tapasztalatokkal szemben az „új élet” lehetőségét adta meg 

az interjúalanyok számára. Az elérhető komfort (ennek legalapvetőbb összetevőivel, az étel 

vagy a víz fogyasztásának zavartalanságával), a munkalehetőség és a befogadás élményével 

átszőtt emlékek Magyarországot egy új haza, megtalált otthon képével ruházzák fel az 

interjúalanyok visszaemlékzéseiben. A következő interjúrészletek is erre utalnak:

Voltunk, voltunk, olyan szép hely volt az… Volt egy helyek, vizet lehetett benn, volt ilyen külön hely 

fürdeni való, olyan szép hely volt. Ó, de jó. Egy hónap, két, nem dolgoztunk. Ott volt ennivaló, minden. 

De pedig nem volt lakás, egy helyre mindenki lak, aludtunk… Mikor mentünk, adtak lakás, adtak pokróc. 

Nekem nem volt semmi. Mindig óvodából ettem, ittam, nem volt semmim. Volt, mikor mentünk 

Magyarországba, nekünk azt mondták, ki jár annyi pénz embernek, még vannak ide börtönbe, segíteni 

kell… én ettem a konyhába. Naponta ötször ennivaló adtak gyereknek. Olyan jók voltak. Jöttem 

Magyarországba, ott… Egy kis szoba volt először, adtak nekünk pokróc. Nekem nem volt semmim. Egy 

kanál is nem volt nekem [nevet] …Férjemmel jöttem Magyarországba. Én Lengyelországba mentem oda. 

Férjem is adta neki, kereste őket, kereste nagyon jól. Volt a kemencébe, vasat bent a lehűteni. Nagyon jó 

pénzt keresett… Mentünk gyárba. Most akarok mondani, mi nem tudtuk milyen a gyár, honnan tudjuk. 

Mentünk a gyárba. Volt egy tolmács velünk. Mit akartok, milyen szakma akartok tanulni. Én láttam már, 

fent a… hogy hívják… Ezt a fent, ami megy, hogy hívják… Látom, ott fent egy nő vezette ezt. Hát tetszik 

nekem, mondom, milyen jó egyedül. Megcsinálunk a keze, lemegy ez. Tesznek a vasat, és elviszem, egy 



másik helyre teszed, ottan visszajön. Mondom, milyen jó ez. Mondom, én megyek idefent. Jó, mentem. Ezt 

a nő tanította engem, hogy kell vezetni. Tudtam, olyan jó könnyű munkám volt. Elvitte a vasat, tette a 

vágonyba. Ilyen vasat csinálta, míg mennek a… trolival, ilyesmi. Mentem oda, dolgoztam. Két műszak 

volt. Aztán dolgoztam egy év. Utána maradtam terhes. Mentem orvoshoz, mondta az orvos, hol dolgozom. 

Mondom, hol dolgozom, mi a munkám. Azt mondta, nem szabad. Lementem onnan, és mész másik helyre. 

Nem kell mozdulni. Ez nagyon mozdul, meg vezetni. Szula [lánya] is nincs itt, megmagyarázta volna. 

Mentem a másik munka, mentem a tekercselőbe. Minden asszony dolgozott, magyarok, van egy asztal, 

mindenkinek egy asztal van. Ilyen motor csináltam, még villanyot indultak. Mentem a 6 hónapot tanultam 

ezt a szakmát, kaptam… oklevelet is. Ott dolgoztam. (Kalliopé)

Magyarországon érkeztek azok a nagypapák, nagymamák, mert már kevesen maradtunk, és itt kezdtünk új 

életet… És április közepén kerültünk már Novi Sadból, a börtönből és aztán elhoztak a másik helyeken is 

a többi egy vonatra, a Pannónia Express, jöttünk egészen a Röszke, és ott vártak belföldi vagonok. És ott 

kaptunk rendes étkezés, hoztak mindenféle sajtokat, teát, tej, kakaó, sok minden hoztak és ott kezdődött a 

béke, és már jöttünk Magyarországra. (Jorgosz)

Az egyik interjúban külön hangsúlyt kapott az is, hogy többeknek a szó szoros értelmében az 

életét mentette meg a magyarországi befogadás

Akkor már senkit nem küldtek, mindenki maradt. Szerencsére senkit nem küldtek vissza. Mert visszamenni 

akkor… az ötven százaléka eltűnt. Ezt csinálták. Tudod, mondtam, hogy két barátomat így… Hogy mentek 

Bulgárián keresztül. Ha Bulgárián keresztül, mondjuk, a hegyekben elfogták volna, szem nem látta, 

kivégezték. Két barátom így halt meg. Eltűnt. És senki nem tudja. Mind a kettőről. És semmi ezekből az 

emberekből, akik ezt csinálták, ez a jobboldali Görögország, semmi nem jött ki. Senki nem jött elő, hogy 

kérem, ilyen helyzetben, ilyen befolyás alatt voltunk, vagy valami. Senki. Semmit nem mond a jobboldal 

itt. Hogy miket csinált, és kik csinálták ezeket. Tudod, szóval, ilyen volt a helyzet. És szerencsére nem 

mentünk vissza. És akkor ott voltam, után DISZ-be voltam. A szervezeti osztályba. (Panajotisz)

Ugyanakkor, természetesen nem mindenki számára volt egyszerű a magyarországi élet 

megkezdése. Az egyik interjúalany narratívájában hangsúlyosan megjelenik egy, a kezdeti évek 

nehézségeivel járó negatív emlék is:

Újpesten volt egy ilyen műhelye a MÁVAG-nak, amit kivittek Újpestre, és önálló gyár lett ’52-be. Hát oda 

vittek, mert ott volt hely. Azóta is, tényleg ott volt a legrosszabb, az életemben a legrosszabb, az volt. De 

nem tudtam keresni. Kaptam 19,50 forint napi díjat. Abból kellett megélni. A hús volt 30 forint. Most 

képzelheted, hogy hogy lehetett abból megélni. Az egyik napon Gyros eszünk, a másik Hitler-szalonnát. 

Tudod a Hitler-szalonna micsoda? Nem? Lekvár, teljesen lekvár. A háború idején azt ették, és [nem érteni]. 



Jó azt ettük, sajnos, nem volt, volt baracklekvár, mit tudom én, de mi csak ezt ettük. Nehéz volt. ’52 után 

áttettek, utána kicsit jó volt. (Dimitrisz) 

Ahogy láthatjuk, az idézett negatív emlék is pozitívabb befejezéssel zárul a kezdeti nehézségek 

emlékeihez képest. Összességében elmondható tehát, hogy a Magyarországra menekülő és itt 

új életet kezdő görögök emlékeiben megjelenő kötődés egyértelműen pozitívnak értékelhető.

Ennek a pozitív értékelésnek a magyarországi görög kulturális-közösségi élet is 

hangsúlyos eleme. Az interjúk során az interjúalanyok többsége a magyarországi görög 

kulturális-közösségi életet olyan zavartalan periódusnak festi le, melyet a magyarok és a 

görögök békés, idilli együttélése, az egymás kultúrája iránti nyitottság, valamint az ebből 

fakadó közös élet és közösen átélt élmények jellemeznek:

Ünnepeltünk, ilyesmi, kultúrházba mentünk. Magyarok is jöttek. Ő is szerette ezt a kapcsolat. Nagyon jó 

voltunk. Volt egy néni, hát hogy szerette a görögöket, milyen jó voltatok! (Anna)

És mik voltak azok a görög ünnepek, amiket tartottatok Magyarországon? 

– minden magyar ünnepek tartottunk. 

– magyar ünnepeket és görög ünnepeket is? 

– Beloiannisz, mikor megölték, azt a napot is tartottunk. Mindent. Minden ünnepet tartottunk. Május elsejét. 

Nap eljöttök a főnök, minden évben adtak virágot is, nagyon jó volt, nincs panaszom nekem, nagyon jó 

volt… Volt görög, magyar szomszédom. Olyan szomszéd, jó volt. Görög is volt, magyar is volt. Minden. 

Magyarokba dolgoztam. Együtt voltunk. Otthon a faluba, dolgoztam ott. Mondta a főnök, Kalliopé, te jó 

tanuló vagy, adom neked két lány, megtanulsz nekik, tanítottam. Olyan jól tanítottam. Utána mondta 

nekem, leszel te főnök itt, megtanul, jönnek az asszonyok, megtanítod a nekik. (Kalliopé)

Az idézett interjúrészletekből az is kiderül, hogy az együttélés pozitív élménye, a közös 

ünnepek, a mindennapokban megtapasztalt kulturális szimbiózis a munkahelyeken vagy a 

szomszédi kapcsolatokban összekapcsolódik a társadalmi mobilizáció és jólét elérhetőségének, 

megélésének realitásával.

A magyarországi „görög világ” pozitív olvasatában külön is említésre került az 

interjúkban Beloiannisz, a „görög falu”:

Nem tudtam, csak hallottam Beloiannisz falu, azt a görögök csinálta, és vannak 500 lakás volt ott. 500 

család volt. Mentünk oda, tudod, bérházba laktunk, negyedik emeleten, mikor mentem oda, olyan alacsony 

ez a lakás, nem mentem be, mikor mentem be, tetszik. Volt két szoba, és egy szoba, és minden volt. Szép. 

Néztünk, iskola volt. Orvos volt. Szupermarket volt. Minden, hentes volt, minden volt. Mit akarsz egy 

faluba, minden volt. Hát mondom, minden van itt. Volt is KTSZ, dolgoznak az asszonyok. Ruha vágnak. 



Munka is lehet kapni ott. Ilyen lakást kaptam, közel volt a varrodához, közel óvodába, minden, bölcsőde 

volt, óvoda volt. Öregség ház volt. Minden volt, mit kellett, posta volt… Mondom a férjem, maradunk itt. 

Kérdeztük, van lakás? Van. Volt lakás, elmentek egy család, és üres volt a lakás. Mentünk oda. Ott most 

dolgozni kell. Férjem dolgozta a TSZ-be. (Kalliopé)

Ahogy láthatjuk, Beloianniszban „minden volt”, ami a tervezhető életúthoz szükséges, és a 

társadalmi jólét, valamint a megvalósítható jövőkép lehetőségét tudta kínálni a Magyarországra 

érkezők számára a negatív görögországi tapasztalatokkal és emlékekkel szemben.

A lakás, az oktatás, a munka, az öregek háza és a működő infrastruktúra megléte 

Beloianniszban összekapcsolódik az interjúkban a Magyarországgal kapcsolatos többi 

narratívával, amelyek szerint Magyarországon „mindent megkaptak” a görögök.

Ez a nyilvánvalóan túlzó pozitív kép az emlékezetben interjúalanyaink identitásának 

magyar kötődéseit reprezentálta az interjúk során.

Erre utal a következő interjúrészlet is:

Mert a görögöknek nagyon sokat tett Magyarország. És az, hogy azt mondjuk, köszönjük Magyarország, 

az igaz. Én is azt mondom, hogy köszönöm Magyarország. Mert nagyon sokat kaptam Magyarországtól. 

Az tény. Az egy másik dolog, az, hogy a pártokkal volt. De a nép, én legalábbis, velük szemben úgy 

viselkedtek az emberek, hogy én csak egyszer hallottam, hogy te görög vagy, oda, a szomszédba, ha nem 

tetszik, menjél Görögországba. Egyszer hallottam. De hogy sokat kaptunk, az egészen bizonyos. 

(Panajotisz)

Az együttélés emlékezetbeli „aranykorát” hangsúlyozzák ki a magyar–görög együttélés 

idejének kedves, „szépnek” értékelt életképei is.

A következő interjúrészlet ráadásul az interjúalany fiának magyar feleségéhez 

kapcsolódik, külön is kiemelve ezzel az együttélés családi életet is meghatározó jelentőségét:

– És mit szóltál, hogy magyar felesége lesz? 

– Semmit. Én szeretem ezt a lányt. Zsuzsát nem szerettem, mikor hozták először a faluba. Magas volt. Én 

nem voltam otthon valamiért. Töltött paprika volt, ettek ketten. Mikor felment, és én olyan alacsony voltam, 

mondom, hol kereste ezt a magyar ló? Mondtam neki, görögül mondtam én. De fiam magyar, mondta 

fiamnak, miért nevetsz? Anyukám mondja, magyar ló vagy. Mondtam miért mondtad neki? De utána olyan 

jó volt, annyira szeretem, a szülei is, minden évben jöttek ide. 20-21 éve együtt voltak. Olyan szeretet 

egymást, két gyereke is, nagyon jó volt. (Anna)



Az együttélés pozitív emlékei több derűs, humoros történetet is rögzítettek interjúalanyaink 

emlékezetében.

Egyik beszélgetőtársunk két ilyen emlékképet is felidézett az interjú során:

És ott (Sztálinvárosban) hagytam, és mentem a MÁVAG kiszerelő, akkori kohó, és a Martin-kemence, egy 

időben, és hála a Mihalesz bácsi, úgy neveztünk, ő volt a műszaki direktor a MÁVAG kirendeltségnek, oda 

mentem, megtudtam, hogy ki, vannak ott a kohónál. Mondom, ki a Mihály bácsi, pont tőle kérdeztem. Mert 

azt mondja, kinek a sarja vagy te? Keresed a Mihály bácsit. Hát mondom, munkát keresek. Ki vagy? Hát 

mondom, görög vagyok. Az anyád istenit, azt mondja, és pont engemet találtad? Hát mondom, bocsánatot 

mondom, hát Mihály bácsit keresem. Én vagyok az, azt mondja. Hát mondom, akkor munkát keresek. Így 

meg úgy. Esztergálni, bármilyen munkát, mondom, segédmunkás is jó lesz itten, többet kerestem, mert az 

asszony beteg, mondom, terhes is, és kell élni. Jó van, fiam, azt mondja: Jó van. És adott egy papírt, és pont 

a koksztisztító tartályokat csináltunk, csináltak a srácok. Nyíregyházi lakatos osztály teljesen, az egész 

osztályt, ahogy végeztek, Sztálinvárosba hoztak. Valóban gyerekek voltak, csoportvezetőjük, vagy tanáruk 

volt a Gyuri bácsi, ahogy nevezték a fiúk, és jelentkezek, mondom. Azt mondja, jó. Várjál, azt mondja, 

lejön, fent van. És aztán nagy nehezen lejött, tántorogva, oh, mondom. Jó be volt tampulva, és ötvennyolc 

méter magasságról jött lefelé. Inkább csúszott, mint gyalogolt. De azt mondja, itt van a csoportvezető a 

MÁVAG-tól. És mondja: Hogy hívják? Hát mondom: Jorgosz. Lófaszt a seggedbe, azt mondja, nincs ilyen 

név, Sanyi leszel. Hát mondom, jól van jó, Sanyi-Sanyi. És így megkaptam az új keresztelés, Sanyi voltam 

a MÁVAG-nál, így kezdtem dolgozni a MÁVAG-nál. (Jorgosz)

…maradtam én, volt egy falusibelim, fiatal ember, talán három-négy évvel idősebb, és avval jártunk a 

Városliget, a Hegyalja étterembe, már nem létezik már,lebontották ott a víztorony mögött, vagyis a Ganz–

Mávag iroda nagyépület szemben, volt annak idején ez az Ezerjó Étterem, és ott voltak ilyen őstáncok, 

szerda-szombat-vasárnap, ilyen bőszoknyások jöttek akkor a falvakból és ott találtak mulatási csárdásokat, 

ott tanultam, tanultuk a csárdást, a szimpla, a dupla, meg a jé-jé-jé [nevet] forgás… (Jorgosz)

A magyarországi élmények, az együttélés pozitív tapasztalataival együtt és a görögországi 

negatív személyes emlékek ellenére interjúalanyaink identitásának görög kötődései is erősek 

maradtak.

A görög kötődések legmarkánsabb összetevője Görögország hazaként, otthonként 

megőrződött identifikációja az interjúkban:

Minden évben mikor voltunk, össze csináltuk a poharat, mondtuk: „jövőre Görögországban”, 

Görögországban. Még ha jól éltünk is. 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)



Fontos volt, én vissza akartam jönni. Nem akartam ott maradni, semmiképpen nem akartam ott maradni. 

Nem az, hogy nem tetszett a rendszer, a rendszer tetszett. Nem akartam ott maradni, haza akartam jönni. 

Azért nem vettem feleségül magyart. Mert, ahogy nekem volt honvágyam, a magyarnak is lett volna itt 

honvágya [nevet]. (Dimitrisz)

Mint láthatjuk, a magyarországi tapasztalatok pozitívumai és a befogadó ország társadalmi-

politikai „rendszerének” szintén pozitívan értékelt összetevői ellenére is a „haza” iránti 

„honvágy” emocionális kötődései erősebbnek bizonyultak annál, hogy Magyarország és a 

magyarokhoz való kötődés „otthonná”, „sajáttá” váljon.

Erre a komplexitásra mutat rá a következő interjúrészlet is. Ahogy látni fogjuk, az 

érzelmek szintjén erős maradt a görögséghez és Görögországhoz való kötődés Magyarországon 

annak ellenére is, hogy a mindennapokban a kulturális asszimiláció folyamatai is elkezdődtek 

körükben. Mindezt érzékletesen jelzi, hogy interjúalanyunk a következőket a Görögországba 

való visszaköltözésének motivációját firtató kérdésre válaszolva fogalmazta meg:

– És mi volt a fő indok, hogy visszajöttél?

– 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. (Taszia)

Az interjúalanyok kötődéseinek komplexitásához tartoznak azok az eddig idézett pozitív 

magyarképpel ellentétes meglátások is, amelyek arra utalnak, hogy az otthoni, görögországi 

tapasztalatokhoz hasonlóan a magyarokat sem lehet egységesen jellemezni.

A következő interjúrészletekben látni fogjuk, hogy a pozitív magyarkép minden esetben 

megegyezik az akkori Magyarország, az interjúk során „demokratikus szocialista rendszernek” 

nevezett politikai-társadalmi ethoszával. 

Mivel interjúalanyaink számára ez a baloldali-szocialista ethosz jelentette identitásuk 

meghatározó elemét, a magyarokhoz való kötődés is ezen a metaetnikus „szűrőn” keresztül 

hozhatott létre közös pontokat.

Ehhez kapcsolódóan az 1956-os magyarországi események is említésre kerültek az 

emlékezések során:



Csak akkor mondták, amikor ellenforradalom volt, mert mondta magyarok, mennek a görögök innen, 

mennek az oroszok innen. Akkor. Akkor férfi, minden görög férfi kapta puska, vigyázz a családot. Akkor 

is nem jó volt az ellenforradalom, sok mindent csináltak. Sok emberek megölte ott Miskolcon. (Kalliopé)

– És összességében milyen képet őrzöl Magyarországról?

– Hát Magyarországról, a hogy mondjam, hogy őszinte legyek, ’56 utáni időket, az ’56 előtti idő volt jó, 

meg az ’57 utáni. A kettő között nem volt jó. (Dimitrisz)

– Befogadóak voltak veled a magyarok? 

– Befogadóak. Nekem egyedül az ’56-os esemény, az nem tetszett. Az nem volt jó. (Dimitrisz)

Az utolsó interjúrészletben egyenesen a „befogadással” áll szemben az „56-os esemény”. Itt 

is láthatjuk, hogy a befogadás egyenlő a befogadó ország „rendszerének” pozitív értékelésével, 

ami ez ellen irányult, az a befogadással összefüggő politikai-társadalmi ethosszal is ellentétes 

volt, és negatív emlékként rögzült a magyar kötődésekhez kapcsolódó narratívákban.

Interjúalanyaink további negatív magyarországi élményeinek is közös vonása, hogy az 

általuk említett rossz tapasztalatok mindegyike a „rendszer” ethoszával ellenkező 

folyamatokhoz vagy élményekhez kapcsolódik:

Beléptünk a KISZ szervezet, a fiatalok, mind KISZ-esek lettünk, a pártban megszüntették a Görög 

Kommunista Pártszervezetet, és beléptek a helyi Dolgozók Pártja, azt hiszem a szocialista munkáspárt, 

Kádárék idején. De már a ’44–45 megszüntették, beléptek a dolgozók pártjába, és föl a keveredés, 

keveredés annál jobban sokunknak, bennünk erősödött a görög, miért akarják minden áron megszüntetni 

minket. (Jorgosz)

Az idézett interjúrészletben azt láthatjuk, hogy a Magyarországra érkező görögöknek 

görögségük-másságuk miatt részük lehetett olyan diszkriminatív tapasztalatokban is, ami a 

„hivatalos”, szocialista-internacionalista ideológiával ellentétben állt.

Ezekhez a negatív élményekhez kapcsolódtak azok az általuk közvetlenül megtapasztalt 

kisebbségellenes és antiszemita megnyilvánulások is, amelyek beszélgetőtársainkat, mint 

elkötelezett baloldaliakat, és mint az országban élő kisebbség tagjait egyaránt megrendítették:

Meccsek kötelező munka volt csoportokkal és játszottak, jöttek futballozni görögök, akkor kötelező volt, 

hogy megyek a stadionba. Egy esemény még annak idején, volt, amelyik dupla meccset az MTK játszott a 

Fradival, a második. És a Vasas, mittudomén, melyik más, milyen más volt az volt az első és aztán MTK. 

És mikor kiértünk, és a Fradi berúgta az első gólt és felgyújtottak és egy újságot, amiért kimentek, hát 

mindenki az újságját rátette és ültek, és pillanatok alatt felgyújtották azt a rengeteg szelíd drukkerok, 



őrjöngő, „zsidók, megpörkölődtök…” Én nem tudom, nekem nagyon rosszul esett az a, mindig emlékszem. 

Az volt ’56–58, még Dohánygyárban voltam, sötét szobában, a bölcsőde erkélye alatt éjjel-nappal égett a 

lámpa, és a dupla, két meccset fogok nézni, és bementem a stadionba. Hát az még akkor, álmodni sem 

tudtam, és sikerült, hogy egy jegyet tudtam spórolni. Néztem, megyek, de mikor láttam, az ujjongás a zsidók 

ellen „felgyújtsuk, már égtek”, és hova adja a Jó Isten, egy pár perc múlva jön az ellengól, az MTK a 

Fradinak. A „kurva anyátok” őrjöngtek, ilyenek vagytok, olyanok vagytok, amolyanok vagytok, olyan 

szidalmazásokat a játékosnak, ha én lettem volna, akkor részt vettem volna, abba hagytam volna és 

hazamenten volna, az egészet. (Jorgosz)

Volt bennük egy ilyen, hogy gondolták, hogy ez partizán, ez hogy hívják, ez görög és nem tudom micsoda. 

Politikailag a pártszervezetben fele-fele. Ott volt őszinteség. Voltak emberek, akik őszintén mondták, amit 

hitték és voltak azok, akik hát, ugye, úgy voltak ott, mert másképpen, ugye, féltek attól, hogy elveszítik az 

állásukat és ilyenek. És én őszintén mondom, ezeket már nagyon tudtuk. Szóval ezt a félelmet nem nagyon 

lehetett. Hogy féltek az emberek és nem voltak őszinték. Úgyhogy a viselkedésük alapján egész más 

Magyarországot láttam, mint hogy ez felnőtt… ugye nem csak kulturálisan, hanem szemléletben, 

ideológiában, emberi magatartásban, állásfoglalásban nem volt ez. Tehát az igazi az, amit elutasított, azért 

csodálkozott mindenki. Bezárom ez a nacionalista, ez a zsidóellenesség, hogy hívják, stb. ez a nácizmus, 

rasszizmus ez nem jut el. Nem. Egyetlen egy eset volt, amikor voltam, mert én, mivelhogy a mozgalomban 

ilyen meleg fürdőbe kellett menni. És akkor mentem a fürdőbe, és akkor láttam egy hogy hívjákot… nem 

tudom már, Rudas-fürdő vagy melyik volt. És akkor ott volt egy társaság, akik beszélgettek és akkor 

mondták, hogy miket csináltak a szovjetek ellen a Don-kanyarban és hogy harcoltak, és mind ezeket. És 

akkor mondom, hogy a fenébe, ennyire szabadon beszélnek? Ott, ahol láttam, volt egy valaki a 

Belügyminisztériumból. Egy fiú. Mondom …hogy van ez? Beszélnek ezekről a dolgokról, mint hűség. Hát 

nem baj, azt mondja. A Belügyminisztérium ezt tudja. Ott lehet beszélni ezekről a dolgokról. És akkor ott 

hallottam ilyeneket. Zsidóellenesség stb. Másképpen nem. Nem hallottam, hogy valaki mondta volna. 

(Panajotisz)

Az idézett élmények mellett a munkahelyeken is találkoztak beszélgetőtársaink negatív 

tapasztalatokkal:

…És akkor ő képviselte a pártközpontból, ő figyelte a filozófiai intézetet. És akkor elkezdtünk beszélgetni 

és mondja, hogy nézd, a filozófiai intézetben vannak hárman, akik nem maradhatnak. Akik akkor írták, a 

Márkus György, a Bence Gyuri és a Kis János írtak egy könyvet, amelyikben kritizálják a Marx Tőke c. 

művét. És te tudod, hogy ezt a könyvet hogy írták meg? – kérdezi. Én olvastam és tanácskoztam Bencével 

és a Kis Jánossal, amikor írták, és voltak kérdéseim, beszélgettünk, szóval mondtam: tudom. Azt mondja: 

ezek nem maradhatnak ott. Mondom: miért nem? Hát mert tudja, milyen kritikát írtak, és akkor még 

kritizálják ebben a könyvben az internacionálét és ezt az egész politikát. Mondom: olvastam. Azt mondja: 

nem maradhatnak. Mondom: miért? Ezeket leírom a könyvben. Mert mondtam neki: van olyan az 

Alkotmányunkban, hogy valaki, egy akadémiai intézetben, aki kritizálja Marxot, az nem maradhat ott? Azt 



mondja: nincs. Hát akkor mondom: miért csináljam azt? Azt mondja: nem csak az ajtó, van ablak is. Az 

ablakon keresztül is ki lehet dobni őket. És akkor mondtam, leírom magyarul is, mondom: ilyen piszkos 

dolgokban rám ne számíts. És akkor elállt a lélegzete. Nem tudta elképzelni, hogy ilyen állást nem fogadok 

el. És akkor megszűnt ez az egész. (Panajotisz)

Az idézett interjúrészletben azt láthatjuk, hogy ebben az esetben is a „tiszta rendszer” eszméje 

és etikája áll szemben egy rossz tapasztalattal. Ebben az esetben nem merül fel etnikai-kulturális 

konfliktus vagy érzékenység lehetősége. Az élmény negatív emléke nagyon intenzívnek 

mondható, de így sem kapcsolódik össze itt egy, a magyarság egészére utaló megítéléssel.

Más helyütt azonban ugyanennél a beszélgetőtársunknál találhatunk általánosító kritikát 

is a magyarokról:

Mi hogyan láttuk? Te nézd, a magyarok utólag nézve nem voltak őszinték velünk. Szóval, őszintén, mivel 

hogy féltek, valószínű, nem voltak őszinték. Utólag nézve, ahogy most figyelem, nem a valódi mivoltukat 

mutatták meg, hanem azt, amit a társadalom vagy a hatalom vagy a nem tudom én, kicsoda, látni akart 

bennük. Ez az, ahogy utólag látom. (Panajotisz)

Az elemzettek komplexitására rámutat ugyanakkor, hogy még mindig ugyanezen 

interjúalanyunk az interjú egy későbbi részében úgy fogalmaz, hogy (a fenti általánosító 

megjegyzés ellenére) a „rendszer” általánosan értékelve (az egyedi és eseti hibák ellenére) 

Magyarországon mégiscsak megvalósult és – szavait idézve – „nagyon fontos volt”.

Beszélgetőtársunk így fogalmazta meg mindezt:

Nagyon fontos volt. Mert nekem az egész nem csak általában, nem csak azt, ami Magyarországon történt, 

hanem mindent, úgy láttam, mint ennek az eszmének a megvalósítását. De azért Görögország bennem volt. 

Azt hittem, hogy nem volt annyira bennem, de amikor '75-ben megengedték és turistaként először jöttem – 

utána jöttem '78-ban végleg – amikor visszamentem Magyarországra, el tudtam volna mondani, hogy 

minden lépésemet Görögországban tettem. Minden bennem volt. Annyira bennem volt az az ország, 

minden. (Panajotisz)

Interjúalanyunk korábbi általánosítását tehát felülírta a „rendszer” pozitív értékelése, amikor 

összegezte magyarországi emlékeit. Az interjúrészlet továbbá abból a szempontból is izgalmas, 

hogy kapcsolódik a görög identitás intenzív és folyamatos magyarországi továbbélésének 

jelenségéhez. Ahogyan a korábbiakban, úgy ebben az interjúrészletben is azt láthatjuk, hogy a 

„rendszer” pozitív értékelésének ellenére is megmaradt (interjúalanyunk szavaival, „benne 

maradt”) a Görögországhoz mint otthonhoz való meghatározó kötődés. 



A többes kötődések összetettségére utalnak előbb idézett beszélgetőtársunk következő 

magyarországi emlékei is:

Két fiam van. Kosta és a Jorgosz. De görögül beszéltünk ott. Görög könyvek voltak otthon is. De magyarul 

is, értenek, teljesen, tökéletesen tudják és beszélik most is. De magunk közt ugye görögül beszéltünk. Persze 

a történeteket görögül beszélem el. Ezért benne volt a szemlélet. De mondták, hogy ők Magyarországot. 

Bennük volt. Teljesen. Meg rengeteget olvasták Magyarországot. Teljesen átszívták akkor. Volt akkor 

kultúra. Minőség volt Magyarországon. Könyvtárak… magyar könyveket, filmeket, színházat, ezeket, 

minden részletet, ha mondom, most is, visszaemlékeznek. De azért amikor kérdezted, mondták, hogy mi 

görögök vagyunk. Annál is inkább, mert ugye a magyar fiúk is görögökként látták őket. De amikor 

idejöttünk Görögországba, nem tudtak alkalmazkodni. (Panajotisz)

Az interjúrészlet alapján tehát beszélgetőtársunk gyermekeinek a magyar kultúra és identitás 

meghatározó jelentőséggel bírt szocializációjuk során, ahogy interjúalanyunk fogalmazott: 

Magyarország „bennük volt”. (Láthattuk az előző interjúrészletben, hogy ugyanezt a kifejezést 

alkalmazta saját, Görögországhoz kapcsolódó kötődésére is beszélgetőtársunk. Családjában 

tehát a mindkét országhoz kapcsolódó kötődések bensővé válásáról beszélhetünk.) A 

Magyarországhoz kapcsolódó kulturális kötődést beszélgetőtársunk nyitottsága és nevelési 

stratégiája is elősegítette és támogatta. Ennek a kötődésnek intenzitását mutatja, hogy a többség 

irányából jövő határképződések ellenére is annyira jelentőssé vált, hogy később a gyermekek 

nem tudtak alkalmazkodni a görögországi élethez.

Visszatérve a többség irányából érkező határfenntartásokra, beszélgetőtársunk így 

emlékszik arra, hogyan tapasztaltak megkülönböztetést Magyarországon:

– És nem volt semmi megkülönböztetés azért, mert ők görögök?

– Nem, nem. Persze, hogy volt. Mind a két fiamat az egyik iskolából a másikba küldték. Amikor én mentem, 

hogy miért, akkor nem tudtak tulajdonképpen komoly okot mondani. Szóval ott a környéken volt egy ilyen.

– Ez merre volt?

– Lágymányoson. Mind a két fiamat. Mind a két fiam iskolákat cserélt. Két iskolát cserélt.

– És ok nélkül.

– Nem volt ok. A nélkül. Egyáltalán ok nélkül. És nem tudtam… És az egész rendszer az olyan teljesen, 

mivel hogy ott nem lehetett írni a külső… Ez akkor láttam én, hogy mit jelent az, hogy szabadság legyen. 

Nem tudtam írni sehova. Csak mentem a pártszervezethez, ide-oda stb., de egyik a másikhoz küldözgetett. 

Úgyhogy ez a kisfiamnak, nagy kárt okozott ez az egész. És utána, amikor Görögországba jöttek, bár 

ennyire voltak ezek a negatívumok az ő életükben, mégis, amikor ide jöttek, nem tudtak alkalmazkodni. 

(Panajotisz)



A negatív, diszkriminációs tapasztalatok ellenére tehát, ahogy ezt interjúalanyunk kétszer is 

külön kihangsúlyozta, a magyar kultúra és a magyarsághoz való kötődés is bensővé vált 

beszélgetőtársaim családtagjainak identitásában. Ennek elsődleges oka szerinte, hogy 

Magyarországon „volt akkor kultúra”, amelyet „teljesen átszívtak” gyermekei. Mindez ismét 

az akkori „rendszer” pozitív értékelését húzza alá.

Ennek hatására interjúalanyunk gyermekei annyira adaptálódtak a magyar kultúrához, 

hogy az ehhez való kötődéseik erősebbek lettek görögországi kötődéseiknél is.

Mindennek és a korábbi interjúrészleteknek tükrében azt láthatjuk tehát, hogy a 

magyarországi élet interjúalanyaink családjai identitásában – a Görögországhoz kapcsolódó 

otthon érzetének erős identitáseleme, valamint a görög szokások és nyelvhasználat megőrzése 

mellett – a többes kötődések kialakulásához vezetett. Ehhez járultak hozzá a Magyarországra 

való érkezést megelőző görögországi élmények emlékei, a Magyarországon megtalált élet, 

társadalmi mobilizáció és jövőkép lehetőségei, az együttélésből fakadó kapcsolatok 

kialakulása, valamint az a politikai-társadalmi „rendszer” és kulturális környezet, amely 

mindezt szavatolta és fenntartotta az esetenként megtapasztalt negatív benyomások ellenére is. 

Szintén láttuk, hogy a „demokratikus szocialistának” jellemzett ethosz alapvetően 

határozta meg a többes kötődések sajátosságait.

Az utolsóként idézett interjúrészletek narrátora visszatekintve így értékeli ennek a 

„rendszernek” a jelentőségét:

Én úgy figyelem, hogy a nyolcvanas évek szemléletét kellett volna figyelni, végigvinni, erre alapozni és 

nem lett volna szabad rendszerváltást csinálni. És nem véletlen, hogy ezt mondják. Nem azt, hogy 

kapitalizmus visszavétele, hanem rendszerváltás. Ezek a ravasz értelmiségieknek a ravaszságai. Szóval 

nem. Magyarország az egy alap lehetett volna, hogy egy valóban demokratikus szocializmus legyen 

kialakítva. (Panajotisz)

Összegezve az eddigi példákat, az utolsó interjúrészletben említett „alap” lehetőségeként 

értékelt „demokratikus szocialista” ethosz ma is alapvetően határozza meg interjúalanyaink 

emlékezetében a többes kötődések értékelését. A többes kötődések pozitív elemei és az ezekkel 

összefüggő életesemények, narratívák a „rendszer” működőképességéhez kapcsolódnak és 

minden negatív értékelés is ehhez képest fogalmazódik meg, ebből fakad. A szocialista ethosz 

így hozta létre és tartja fenn mai napig azt a metaetnikus „identitásmezőt”, amelyben 

kialakulhatott és tovább létezhet interjúalanyaink magyar–görög többes kötődéseit magába 

foglaló komplex identitása.



3. A görögséghez és Görögországhoz kapcsolódó kötődések a visszatérés után

A magyarsághoz, Magyarországhoz, illetve a görögséghez, Görögországhoz való kötődéseket 

és ezek értékelését még komplexebbé teszi interjúalanyaink repatriálása Görögországba. 

Minden interjú a visszaköltözés és a kezdeti időszak negatív élményeiről számol be. Ezekben a 

narratívákban kiemelten szerepelnek a visszaköltözést követő évek nehézségei, a 

munkalehetőségekkel kapcsolatos problémák, a szegénységgel kapcsolatos történetek, amelyek 

a háború időszakának görögországi emlékeihez hasonlítanak. Görögország ezáltal ebben az 

esetben is a magyarországi emlékek kontrasztjaként tűnik fel az interjúrészletekben:

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

férjem mentünk a… a szedni paradicsom. Ilyen, mogyoró, nem mogyoró… mi ez… valami mogyoró fáról 

szedtük. Mindig hol találtunk munka, oda mentünk. Albérletben laktunk Kateriniben, nem volt lakás. Ott 

fizettünk 6000 drachma havonta. Mentünk ki lakást sepürni, és fizettem a lakást. Utána férjem is talált egy 

munkahely. Egy embernek, ilyen hegesztő a férjem, ment dolgozni, férjem is kezdett dolgozni. Zsuzsa is 

ment dolgozni. Hát kicsi szedtünk annyi pénzt egymillió-hatszáz szedtünk. Mondtam férjemnek, most mit 

csinálunk, megyünk, veszünk lakást. Aztán lakás, új lakás, tesznek és pont ilyen egymillió-hatszáz, szép 

volt. Mondtuk, Szaloniki után volt ez. Néztük. Mentünk, jöttünk haza. Gondolkozunk ketten. Jó nekünk 

lesz lakás. Gyerekek, mi lesz? Mondom apukámnak, nem jár nekem itt ebből a telkedből valami? Más 

testvérem mindenkinek adtak. Azt mondta igen, adom neked is félszáz méter. Aztán kétszáz méter más 

testvéremet. Elvitte. Mondok ezt a pénz, ezer, ezermillió-hatszáz, kezdjük csinálni lakás. Gyerekek is, 

össze, össze bent. Mondom, hogy csináljuk, anyukám, hogy csináljuk, sok pénz kell. Mondom, várjál, 

megcsináljuk, mindenki dolgozott. Részt vett mindenki. Fizettünk, ott is, ott is, ott is, megcsináltuk. 

(Kalliopé)

Az idézett interjúrészletből kiderül, hogy végül sikerült „megcsinálni” a görögországi 
társadalomba való integrációt, azonban mindez nagy erőfeszítések és átélt nehézségek árán 
lett elérhető csupán. A Görögországhoz mint otthonhoz való kötődés is árnyalódott ez által a 
visszaköltözés első éveinek tükrében.

A következő interjúrészletben mindez kiegészül a „demokratikus szocialista” ethosz 

hiányának görögországi megtapasztalásával is, amelyben még a „párt” is úgy jelenik meg, mint 

amely „nem kész” ennek az ethosznak a megfelelő gyakorlati megvalósítására:



Együtt voltunk mind a négyen. Thesszalonikiben. Akkor ott nem volt munkám. És akkor én közben voltam 

a pártvezetésben és állandóan oda kellett menni, de a párt nagyon szegény volt, tulajdonképpen nem tudott 

mit adni… Nem volt munka. De meg kellett élni. És akkor leírom, hogy én nem csak ez, hanem én azt a 

kis pénzt, amit kaptam a pártból… Szóval én, amikor nem úgy alakult a dolog, ahogy akartam, a párt… 

mondjuk a kutatóintézettel. Mert én a kutatóintézetet, amikor elvállaltam, mondtam a pártfőtitkár úrnak, 

hogy én filozófiai szakot végeztem. Nagyon tehetséges ember volt, nagyon szerettem, nagyon becsültem, 

érdemes volt vele találkozni és nagyon jóba voltunk vele. És akkor mondtam neki, hogy elvállalom, de úgy, 

hogy a párt nem avatkozik közbe. Én kutatóintézetet csinálok és az eredmény, amit hoz a kutatás, azt nem 

igazítom a párt vonalához és a párt határozataihoz. A párt feladata ez. De ezt nem tudták elfogadni végig. 

A párt még nem volt kész erre, nem tudták elfogadni ezt. És akkor mindent tettünk és én a végén lemondtam, 

és kerestem helyet az egyetemen. Ugye így kerestem helyet. És akkor az elején nem találtam. Az elején 

mint kutató, mint tanácsadó mentem két helyen. Az egyik egyetemi tanári szinten. És utána pedig próbáltam 

ugye, mert akkor már gondoltam, hogy úgy fogom végezni az életemet, egyetemi tanárként. És akkor már 

volt egy hely, a Demokritos Egyetemen, és akkor ott lettem, mondjuk, docens először, és akkor mindjárt 

utána három év után rendes tanárként. Emeritus tanár lettem. Szóval minden hogy hívjákot elfogadtak. 

(Panajotisz)

Az idézett interjúrészletek tükrében nem meglepő, hogy más beszélgetőtársaink is negatív 

tapasztalatokat, élményeket idéznek fel az interjúkban:

– És milyen érzés volt visszajönni? 

– Hát milyen érzés volt… rossz érzés volt, hogy őszinte legyek, nem így képzeltem el, hogy hazajövök. 41 

dollárt kaptunk 3 személyre, ez nagyon rosszul esett. De nem a magyaroknak volt a felelőssége, maga a 

görög pártnak. Mert ők voltak felelősek, őnekik kellett volna. Magyaroknak volt egy ilyen, hogy nem lehet 

valutát kivinni. De mikor ’72-ben kimenni Olaszországba, adtak valutát. És amikor idejöttünk, nem adtak 

valutát. 41 dollárt adtak 3 személyre, nagyon rossz volt. És mondom, nem a magyarok a hibások, a görögök. 

A mi görögjeink ott, akik a vezetők voltak a… nem tudtam jegyet váltani, vagy izére, vonatra. Mert csak 

dollárban lehetett váltani… ’74-ben, ’74-ben körülbelül novemberben kaptam meg az értesítést, csak hát 

nem akartam, tényleg, kéne jönni haza, mert ott nem volt, ott a házunkat elvették, elkobozták, hogy 

mondjam. Minden, a földet, mindent. Nem volt hova menni. A néném mondta, hogy nem ő, nem is tudja 

hova mennek, mert nem tudtam, hogy hova menjek. Volt egy unokatestvérem Athénbe, és őhozzá mentem. 

– Akkor Athénba költöztetek először? 

– Nem, de értesített, hogy lehet hazamenni. Elmentem a… izé, MÁV-hoz, hogy jegyet váltsak. Nem megy, 

csak dollárba váltani a jegyet. Hát mondom, én dollárban nem kapom a pénzt. Magyar forintba kapok, és 

kerüljön magyarba. Kemény forintba kapom [nevet]. Nem lehetett semmit csinálni képzeld, dollárba kellett. 

Írtam egy levelet a… a magyar vöröskeresztnek. Írtam a görögnek is. A görög egyáltalán nem válaszolt. A 

magyarok válaszoltak. Azt mondta, hogy repülővel lehet menni, váltsam repülőjegyet, és a különbséget 

menjek a görög követségre, és ott kérjem meg a követségen, hogy adják meg. Én megadtam a nevet, 

elmentem a görög bíróságra, megmutattam a levelet. Azt mondják, nem tudunk segíteni. Pedig ők kaptak 

izét, dollárt. Ilyen esetekre. Magyar vöröskereszt nem mondaná, hogy menjek hozzájuk, úgy tudtam, hogy 



ők kapnak pénzt arra, és úgy látszik ők elköltötték maguknak, és nem akartak adni. Nem tudtam mit 

csinálni. Két, két napom volt, hogy ennek a határideje. Ha nem megyek, elviszik az útlevelet. Annyira 

mérges voltam, de visszatartottam magamat, mert ha lett volna valami bajom, de féltem, hogy jön a 

rendőrség, és hát nekem ez így még ügyet csinálsz, én nem tudok, vessen magára, ugye. És ha mondom, ha 

egyesek gondok akadnak, inkább nem szóltam semmit, és eljöttünk repülővel. Fizettem 3 havi fizetést a 

repülőre. (Dimitrisz)

Ebben az interjúrészletben beszélgetőtársunk a görögországiakat „elutasítónak” és 

„korruptnak” jellemezte, akiknek negatívan értékelt tulajdonságait interjúalanyunk a 

magyarországi pozitív tapasztalataival állította szembe.

A következő interjúrészletben az „idegenség” görögországi érzetével és 

megtapasztalásával is kiegészül mindez:

Az állampolgárságot elvették, tudod, nem voltam görög állampolgár. Mintha idegen lettem volna. És mit 

idegennek engedélyt kellett kérni, hogy dolgozhassak. Mit csináljak. Bementem a rendőrségre, hogy kérjek 

egy igazolványt. Azt mondja, igazolvány nem lehet, mert nincs meg az állampolgársága, elvesztette az 

állampolgárságát. Hát adtak egy ilyen ideiglenest, mint hontalannak. Igen ám, de kellett engedély, 

munkához kellett engedély. Azzal várni kell egy hónapot. Aztán egy hónap után bemegyek a rendőrségre, 

és külön, a külföldieket, olyan, mint a magyar, nem tudom, most minek nevezik most, külföldieket ellenőrző 

valamilyen hivatal. Azt mondja, egy hónapot várni kell, mondom, vártam, és nem kaptam meg. Azt mondja, 

várni kell. Mondom, nekem van egy fiam, mondom. Nem mondom, hogy a fiamnak várjál, mert nem, ne 

egyél, mert nincs engedélyünk. (Dimitrisz)

Interjúalanyunknak végül sikerült elhelyezkednie, azonban integrációjának nehézségei tovább 

élnek emlékezetében és görögországi visszaköltözésének értékelésében:

Amikor elkezdtem dolgozni, utána már nem volt gond. Akkor már kezdtem túlórát, a művezető az ilyen 

pénzéhes volt. És minden nap kellett, túlórázni akart. Igen, hát én dollár nélkül én túlóráztam. Senki nem 

akart dolgozni, mondom túlórában. Nekem mondja, maradsz, maradok, maradok. És amikor a sztrájk 

megtörtént, akkor a sok túlórát szombat-vasárnapra háromszori bért kaptam. Jó bér volt. 4, 4 és fél évig 

dolgoztam ott. A 4 és fél év alatt egy lakást vettem. Nagyon jól dolgoztam akkor. Igen ám, de egy másik 

sztrájk miatt megint elbocsájtottak. Sajnos. Mert, én nem mondom, hogy a sztrájk az utolsó izé, hogy 

mondják, az utolsó fegyver. De hát, hanem dolgozik az ember, az a munka, munkaadó is miből fizessen? 

Dolgozni kell, hogy fizessen. Minden, minden mi tudom én, hónapban sztrájkot akartak csinálni. És 

odamentem a sztrájkbizottsághoz, mondtam neki, hogy nem látjátok, hogy nem megy a sztrájk? Nincs, aki 

támogatja a sztrájkot. Mindenki, szóval izé, sztrájk mellett. De valójában nem akarta senki. Hát én, én sose 

akartam sztrájkolni. De nem akartam sztrájk-biztos lenni. Mondom, baj van. És azt mondja, hát nem, ne 

harcoljunk? Hát mondom, bevered a fejedet a falhoz, Hát nem fogjuk [nem érteni]. Külön, minden volt, 



nem bocsájthattak valahol a sztrájkbizottságot, de minket elbocsájtottak, körülbelül 30-an voltunk, 3-an 

mentünk ki. A többit nem, pedig, pedig mindenki sztrájkolt. 3-ból az egyik az, hogy, hogy nem, az 

besúgónak mondjam, kit fognak észrevenni, mit fognak mondani, és be fogja mondani. Mind a kettőnket 

elbocsájtották. De szerencsére mondom, jó voltam, jó szakember, egyszer, egy hét múlva találtam munkát. 

(Dimitrisz)

Más interjúrészletekben ugyanakkor Görögország pozitív jellemzői is megjelennek. A 

következő narratíva hangsúlyozza például Görögország „szépségét”, viszont még ebben is 

megjelenik kerül a görögországi társadalmi ethosz kritikája, a társadalmi bizonytalanság 

negatív értékelése és a létbizonytalanságtól való félelem:

Nagyon szép. Mondom, a Thasszosz, Chalkidiki, sok helyen voltam. Minden évben adtak nekem 2 hét nap 

ingyen… menni, kirándulni. Ott reggeliztünk, ebédeltünk, csak este nem mentünk. Minden nap olyan 

szépen voltunk, ó de jó volt! Most nem bírom menni. 

– És mit gondolsz a görögországi gazdasági válságról? 

– Ti enai? Görögország gazdaság. Mit gondolok. Egyik nap úgy mondanak, másik nap mást. Sose nem 

mond a valamit megcsinálnak. Egyszer úgy, egyszer úgy. Semmi nem gondolkozik ember, mi lesz, mit 

csinálnak. Minden mi fizetünk most. Loptak, valamit csináltak össze-vissza mindent. Mindig hiányzik, 

mindig hiányzik, mindig a német asszony parancsol neki. Mit mond, ő beszél. Mi lesz ez? Nem jól 

megyünk, mindenki rosszabb megyünk, mint a nyugat. A fizetés levonják. A kasszát, most nem adnak. 230 

kaptam, most 57 adnak. Képzeld el. Ez is jó, orvosságot nem kell fizetni, most 10% fizetem. Nem jó, nem 

tudom ezt, hogy mi lesz. Mindig rosszabb csinálnak, mint jobbat. (Dimitra) 

Ahogy láttuk, a gazdasági válság a társadalmi bizonytalanságot mélyíti el 

beszélgetőtársainkban.

Erre utal a következő interjúrészlet is:

Nem tudom, ez, ez, ez egyre rosszabb. A legrosszabb. Szerencsére, hogy mi mind, mind a ketten kapunk 

nyugdíjat, csak egyet, amiért mert csak 15593 munkanapom volt összesen. Nem, nem, nem, hogy mondjam, 

nem fogadják el a magyarországit. Magyarok elfogadták a görögországit, görögök nem fogadják el. Sajnos. 

Több ezer, a másiknál, 30%-nál kevesebbet kapunk. És mégis megélünk valahogy. Mert mi megbecsülünk 

a, a hogy mondjam, a szűk életet. (Dimitrisz)

Ebben az interjúrészletben is megjelenik a magyarok pozitív képének szembeállítása a 

görögországi realitással.



A következő interjúrészletben ez egészül ki a Magyarországon tapasztalt, megélt 

közösségi-kulturális élet pozitívumával és az ezzel szembeállított görögországi 

tapasztalatokkal:

A hétköznapi élet, különösen Görögországban, nagyon nyomasztó. Magyarországon legalább voltak 

gyárakban meg üzemekben, meg ilyenekben csoportok, színház- meg focicsapatok, itt nincsenek ilyenek. 

Ez az utóbbi harminc évben, vagy nem tudom mennyi, ezt visszafejlesztették. (Taszia)

A visszaköltözéshez és a görögországi élethez kapcsolódó narratívákban tehát a magyarországi 

emlékek pozitív aspektusai erősödnek fel, míg Görögországhoz a nehézségek, negatív 

tapasztalatok és értékelések kapcsolódnak. Ugyanakkor a Görögországhoz tartozó erős 

kötődések intenzitására utal, hogy beszélgetőtársaink az általuk megfogalmazott negatívumok 

ellenére is otthonukként tekintenek Görögországra, és nem költöztek vissza Magyarországra.

4. Következtetések

Összefoglalva az elemzett interjúkat azt láthatjuk, hogy a személyes élettapasztalatok tükrében 

megfogalmazott olvasatok, életútsummázatok Magyarországot a „biztonság”, Görögországot a 

„bizonytalanság” környezeteként jellemzik.

Erre utal egyik interjúalanyunk következő meglátása is, amelyben összegzi életútjának 

tapasztalatait:

Magyarország, akármilyen probléma volt, megmondták. Hallgatnak rád. Megmondta, szívesen dolgoztunk, 

mondta, kinek van probléma, megmondod szívesen. Itt nem mersz megmondani. Kritizálsz valakit, kizár a 

munkából neked. Nem bírsz beszélni, ahogy ott beszéltünk. Félnek itt az emberek, félnek. Igaza is van az 

embernek, de fél megmondani, kizavarja a munkából, munka nélkül van, ott sosem volt munka nélkül. 

(Dimitra)

Ebben a „biztonság-bizonytalanság” relációban válik meghatározóvá a többes kötődések 

Magyarországon létrejött identitáskonstrukciója. A görögországi válság ugyanis a 

Magyarországhoz kapcsolódó „biztonságérzetet” és pozitív kötődési elemet erősíti fel. 

Ennek következtében fent idézett interjúalanyunk gyermekei vissza is költöztek 

Magyarországra:



…Fiam elment, itt volt. 20 évig itt volt, aztán elment vissza. Ott született, ott nősült meg, ott csináltak 

gyereket, azért elment vissza, jobban neki tetszik. Lányom is annyira kíván, de nem akar visszamenni, 

látogatóba. Van neki egy barátja, Kosztasz, minden nap beszélnek. Onnan küld savanyúság, paprika, 

minden, minden, minden. Onnan. Olyan jóban vannak. De lányom is akar menni, most nem kap nyugdíjat. 

Ha kap nyugdíjat, mindig ott lesz. Ott született. Annyira szeretnek ezt a helyet. Hiába mondanák, 

hol érzi jól, ott maradsz. De mégis akarsz jönni, Görögországba akart jönni. Ott született. Ott csinált a 

kisgyerek a lányom. Mégis akarta visszajönni… Görög. Görögországba. De most vissza akar, szereti azt az 

emberek, ezt a magyarok, akikkel volt együtt. (Kalliopé)

Ugyanakkor szintén láthattuk, hogy az első generáció tagjai nem költöztek újra 

Magyarországra. Körükben is megmaradt viszont a kapcsolat fenntartása, a magyarországi 

kötődések intenzitása. Így maradtak meg azok a személyes, baráti kötődések is, amelyek a 

Magyarországon eltöltött évek, személyes életútjuk meghatározó szakaszában (aktív társadalmi 

életük, munkájuk, hivatásuk szempontjából kiemelkedően fontos éveiben) jöttek létre:

A kapcsolatunk az volt, hogy figyeltem, hogy mi megy Magyarországon. Figyeltem. Kiadásokat, 

könyveket, stb., mindent. Két-háromszor, amikor mentem, akkor főképpen azért mentem. Mert ott, amikor 

mentem… találkozzak. Nagyon szerettem őt is. A felesége nagyon jó pogácsát csinált és ő nagyon jó 

borokat. Maga termelt borokat. És akkor mondta, hogy gyere. És akkor leültünk és akkor három-négy óráig 

filozofáltunk egymással. (Panajotisz)

Ezek a komplex kötődések a magyarságról és a görögségről szóló általános, interpretív 

interjúrészletekben is megfogalmazásra kerültek:

Nézd, ott az élet nyugodtabb volt. Ott állandóan beszélnek minden nap, hogy mi lesz a holnap. Mi lesz a 

nyugdíjjal. Beírom 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. Tanulmányokról, amit egyik vagy másik írt. Itt meg állandóan ezekről a dolgokról beszéltek, 

állandóan, most meg pláne. (Fotisz)

Ez van. Szóval de nem csak nyugodt, hanem ott a kultúrát lehetett, aki akart a kultúrába bele menni, élni, 

élvezni, ott meg volt a lehetőség. Itt nincs. Meg a tudományt, meg gondolkodni. Mélyen, gondolkodni. Volt 

arra lehetőség. Soha nem gondoltuk, hogy… Vagy emelik a fizetést, vagy nem emelik. Mi az, hogy harcolni 

külön. Hogy emelésért. A szakszervezet, az, tudod. Húsz filléres emeléseink voltak. Húsz filléres 

fizetésemelés. (Fotisz)



Na, egyébként, ami nem tetszett Magyarországon, az amit láttam, az az atomizmus. Az az egoista, az a 

kicsinyes egoizmus. (…) Az egyetemen a menzán à la carte lehetett akkor enni. És emlékszem, együtt 

voltunk a menzán, és akkor egy darab kenyeret fizettem csak. De nem volt pénzem. Húsz fillér kellett csak. 

És akkor mondom a Jóskának: Jóska, van húsz filléred? Azt mondja: igen. Veszem a húsz fillért. Utána én 

elfelejtettem, hogy húsz fillért kértem tőle. Utána látom, hogy ahogy voltam az irodában, jön a Jóska. 

Mit akar ez? Jön egyszer, kétszer… Mondom, valamit akar ez. Mind gondolkodtam, hogy mi a 

fenét… Aztán egyszer csak eszembe jut. Mondom, Jóska, húsz fillért adtam neked, ugye? Mondja: Igen. 

Na, ilyen nálunk nincs, tudod. Ezt nálunk nem lehet tapasztalni. Szóval ez a kicsinyes egoizmus nincs itt. 

Van egoizmus, de ilyen kicsinyesség nincs.

Ezt találtam, aztán még egy, ugyanazzal az emberrel. A megállóban úgy hívták, hogy Tolbuchin utca, ott 

volt egy cukrászda. Azt mondja, gyere, menjünk be, nagyon jó fagylaltot csinálnak. Bemegy, és rendel két 

fagylaltot. Itt Görögországban, ha rendelsz fagylaltot, azt te fizeted. Ez annyira természetes. És jön a hogy 

hívjákkal, és fizeti a magáét, és én fizetem a magamét. Ezt itt Görögországban elképzelni se lehet. Hogy én 

hívlak téged, valakit, hogy gyere egy fagylaltra, de aztán fizesd a magadét. Mondom, ez egy kicsinyes 

egoizmus. Szóval ez nincs nálunk. Más van. Hogy ilyen gonoszságokat, nem gonoszságokat, ravaszságokat 

csinálunk. Az van a görögben. Ravaszok. Ezért van egy ilyen szó. „kutoponirosz” tehát okos és ravasz. Van 

erre egy külön szó. Kutoponirosz, mondják, okos, de ravasz is. (Panajotisz)

Az idézett interjúrészletben olyan sztereotípiák is helyet kaptak, amelyek a többes 

kötődésekben meglévő jelentéseket is mélyebben megérthetővé teszik. Ezek szerint a többes 

kötődés magyar összetevője a „kultúra” megléte, amellyel szemben áll a görögök „anyagias” 

ethosza. Ezzel együtt interjúalanyunk a magyarokhoz kötötte azok „kicsinyes egoizmusát”, míg 

a görögöket „nagylelkűeknek” jellemezte. A „nagylelkűség” sztereotípiájához ugyanakkor a 

„ravaszság” negatív jellemzője is hozzákapcsolódott.

A többes kötődések elemeinek elemzésekor tehát egy olyan komplex summázattal 

találkozhatunk, amelyben a többes kötődések elemei kiegyenlítődnek. A magyar és a görög 

kötődések a megélt élettapasztalatok tükrében kölcsönösen negatív és pozitív értékelésekkel és 

mentalitáskategóriákkal ruházódtak fel. Ennek következtében a többes kötődések egyik eleme 

sem emelkedik a másik fölé, kiegyenlítve egymást, egyenértékű összetevői beszélgetőtársaink 

identitásának.

Ezáltal válik értelmezhetővé az interjúk legtömörebb jellemzése is a magyarok és a 

görögök összehasonlításáról:

– Szerinted miben különböznek a magyarok a görögöktől? 

– Nincs különbség. (Dimitrisz)



Ez a tömör összegzés magában foglalja az emlékekből kirajzolódó identitás-narratívákat is. 

Ezek tükrében a magyarsággal, Magyarországgal kapcsolatos pozitív összetevők alapja az 

országban megtalált élet és a befogadó társadalmi-politikai „rendszer” biztonságot szavatoló 

környezete. Negatív a magyarok megítélése, viszont ha azok viselkedése ütközik a „rendszer” 

ethoszával. A pozitív görög identitás ugyanakkor abban a személyes-érzelmi kötődésben 

maradhatott fenn Magyarországon is, amely a görög nyelvhez, kultúrához és Görögországhoz 

mint otthonhoz kapcsolódott. A görögséghez és Görögországhoz kapcsolódó negatív 

értékelések a második világháború és a polgárháború görögországi emlékeihez kapcsolódnak, 

kiegészülve a visszaköltözés negatív tapasztalataival. Ebből is látható, hogy az értékelések és 

tapasztalatok elsődleges kritériuma és szűrője (akár a magyar, akár a görög olvasatot nézzük) a 

„demokratikus szocialista” ethosz és világkép.

A tanulmányban elemzett kérdéskör legfontosabb vonatkozása ezzel összefüggésben, 

hogy magát az etnicitást is a szocialista ethosz legitimálja. Az internacionalista ideológia 

eszméje határozza meg a patriotizmus és az etnikai kötődések értékelését. A magyarságnak és 

a görögségnek is csupán így, ezáltal lehet legitimitása a többes kötődésekből szövődő 

identitásban. A görögség ennek függvényében találkozhat a magyarsággal. Az internacionalista 

ideológia tette lehetővé és tartja fenn azt a közös kulturális kapcsolódást (ERIKSEN 2008:53), 

amely az elemzett többes kötődések elemeit egymással kiegyenlítve, egyaránt hozzáférhetővé 

teszi beszélgetőtársaink identitásában és emlékezetében.

Elemzésem utolsóként idézett interjúrészlete érzékletesen foglalja össze mindezt:

…a patriotizmus internacionalizmus nélkül nacionalizmus. És szélső oldala a fasizmus. Hazafiság 

internacionalizmus nélkül nacionalizmus. Szélsőséges formája a fasizmus. Internacionalizmus hazafiság 

nélkül kozmopolitizmus. Azok a tőkések viszik oda a pénzüket, ahol jól van, hajótulajdonos meg ezek. És 

a másik oldal nem valódi internacionalizmus. Amikor nem valódi. A valódiság a nemzeti együtt van. 

Minden népnek megvan a joga, hogy táplálja a kultúráját, a nyelvét, a hagyományait, nem más nép kárára. 

A népeknek kötelességei és jogai, hogy ezeket tegyék. Nem kell összeütközzön az internacionalizmus, 

hanem egy irányba, érted? (Mihalisz)
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