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szemszögéből 

 

 

Tanulmányunkban arra a kérdésre keressük a választ, hogy a jellemzően az 1974-es 

görögországi politikai rendszerváltozást követően, de még a magyarországi rendszerváltás 

előtt, a ’70-es évek végétől, illetve a ’80-as évek elejétől kezdődően Magyarországról 

Görögországba (vissza)költöző görög származásúaknak a migrációs tapasztalataikról, 

döntéseikről is szóló interjúkban tetten érhető-e a társadalmi nemek dimenziója, és ha igen, 

akkor milyen formában. Nem egyszerűen csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy a különböző 

korú, ebből kifolyólag életciklusuknak különböző szakaszában álló1 nők és férfiak hasonló 

vagy eltérő okokból kifolyólag, hasonló vagy eltérő dilemmák kereszttüzében döntöttek a 

Görögországba való költözés mellett, hanem arra is, hogy narratívájukban közel 30 évvel az 

eseményt követően milyen sarokpontokon keresztül emlékeznek vissza a nehézségekre vagy 

éppen segítségekre, és ebben milyen szerepet játszanak a társadalmi nemek közötti viszonyok. 

Ahogyan arra az elemzést megelőző szakirodalmi áttekintésben rámutatunk, a 

közhiedelemmel ellentétben az 1970-es és ’80-as években Magyarország és Görögország 

között meglehetősen nagyfokú hasonlóság mutatkozott a nemek közötti viszonyok 

tekintetében, bár voltak említésre méltó különbségek is. Ezek az eltérések, illetve ezeknek az 

élménye, megélése, a mindennapi életre kifejtett hatása, ha nem túl markánsan, de 

visszaköszönnek az elemzés alapanyagául szolgáló kvalitatív mélyinterjúkban is, melyeket  

különböző korú és nemű, egykoron Magyarországon élő vagy felnövő, görög származású, ma 

már Görögországban élő alanyokkal készítettek kutatók 2012 és 2014 között. 

Előzetesen azt gondoltuk, hogy az interjúk „kincsesbányaként” szolgálnak majd 

mindazoknak az élményeknek a feltárásához, amellyel azt tudjuk érzékeltetni, hogy a 

repatriálás megélésében komoly és sajátos különbségek találhatóak férfiak és nők között, de ezt 

a várakozásunkat az interjúk alapos végigolvasása után valamelyest felül kellett írnunk. 

 
1 A generációk elkülönítése során most is Hajdú Gabriella (2004) tipológiájára támaszkodunk, ahogy tettük azt 

már a korábbiakban is (lásd: FOKASZ 2013). Hajdú első generációként hivatkozik a Görögországban született, de 

a görög polgárháború során Magyarországra felnőttként érkezett generáció tagjaira, második generációnak pedig 

a már Magyarországon születetteket nevezi, akiknek szinte minden esetben elsőgenerációs görög édesanyjuk és 

édesapjuk volt. A kettő között értelmezett másfeledik generáció azokat takarja, akik Görögországban születtek, de 

gyerekként érkeztek Magyarországra. 



Meglepően kevesen említettek spontán ugyanis olyan eseteket, –élményeket, amelyek nagyon 

explicit módon szembesítették őket azzal, hogy nőként vagy férfiként sajátos helyzetben voltak 

egy bizonyos élethelyzetben, akár a repatriálásról, illetve a Görögországba való költözésükről 

szóló döntésük meghozatalakor, akár utána. Mivel a kutatásnak elsődlegesen nem is ennek a 

feltárása volt a célja, célirányosan erre vonatkozó kérdéseket is csak akkor kaptak az alanyok, 

ha az interjú készítőjének kíváncsiságát egy-egy elejtett szó vagy félmondat felkeltette. Ez 

természetesen nehezíti az elemző helyzetét, de egyben arról is árulkodik, hogy az alanyok 

számára a saját maguk által, illetve az interjút készítő személlyel közösen megalkotott és a 

repatriálásukról, migrációjukról szóló narratívában ez a dimenzió valamiért nem volt elég 

jelentős, éles. 

A felfokozott várakozásunkat talán az táplálta, hogy abból a feltevésből indultunk ki, 

miszerint egy országok közötti migráció különösen ha egy államszocialista és a nemek közötti 

egyenlőség kérdését több eszközzel is napirenden tartó ország, valamint egy kapitalista 

piacgazdaságon alapuló demokrácia között zajlik  férfiak és nők esetében is könnyen járhat 

olyan élménnyel, amely szembesíti az egyént azzal, hogy a szűkebb és tágabb befogadó 

közössége, valamelyest eltérő elvárásokkal viseltetik iránta, más társadalmi normák határozzák 

meg a helyét egy adott társadalmi közegben, mint a kibocsátó országban. Ezek az, egyébként a 

szocializáció során belsővé is tett, elvárások főként akkor válnak látványossá, ha valaki 

valahogyan megsérti, átlépi őket, és a közösség tagjai ezt valahogyan (enyhébb esetben 

rosszallással, súlyosabb esetben akár kirekesztéssel) szankcionálják. Az interjúkból 

ugyanakkor, ahogyan azt már korábbi kutatások és jelen tanulmánykötet több írása is bemutatja, 

egyrészt az derült ki, hogy a Magyarországon élő görögök közössége az országban való 

tartózkodását az első években, évtizedekben átmenetinek tartotta, szokásaihoz (köztük a nemi 

szerepekkel kapcsolatos elképzeléseikhez is) ragaszkodott, fiatalabb tagjaikat ezeknek 

megfelelően szocializálta, ugyanakkor az egy helyen élő tagok egymással meglehetősen szoros 

kapcsolatot tartottak, többek között így őrizvén meg görög identitásukat. Mindez ugyanakkor 

nem jelenti azt, hogy a Magyarországon eltöltött idő és éppen zajló társadalmi-politikai-

gazdasági átalakulások ne hagytak volna nyomot az itt felnövőkön vagy a hosszabb ideig 

felnőttként itt élőkön. Azok a görög származásúak tehát, akik a ’80-as évek elején a 

(vissza)költözés mellett döntöttek, nem egy teljesen ismeretlen kulturális kódokkal működő 

közegbe csöppentek, ráadásul azóta is abban élnek, a megszólaltatott alanyok többsége csak 

ritkán, néhány évente látogat rövidebb időre Magyarországra, vagy még látogatóba sem jön 

vissza. Másrészről, ahogy majd látni fogjuk, a két ország abban is nagy hasonlóságokat mutatott 

a repatriálást megelőző és az azt követő időszakban is, hogy a családon belüli nemi szerepek, 



illetve a társadalmon belül a család fontossága, a család szerepének megítélése hogyan alakult, 

változott: a sok hasonlóság mellett olyan kulcsmomentumokban fedezhető fel eltérés, amelyre 

az alanyok, ha nem túl markánsan is, de mégiscsak utaltak a velük készült interjúkban. 

Mindezek fényében már egyáltalán nem tűnik furcsának, hogy a társadalmi nemek szempontja 

élesen vagy kiemelkedően kevéssé jelent meg az interjúkban. 

 

 

1. Szakirodalmi áttekintés 

 

 

a) A kibocsátó és a befogadó közegek társadalmi nemi viszonyai 

 

 

aa) Magyarország 

Ahhoz, hogy megértsük, hogy az alanyok milyen fontosabb, a nemi szerepekhez kapcsolódó 

különbségekre reflektáltak a magyarországi és a görögországi élményeiket összevetve, fontos 

bemutatnunk azt, hogy mi jellemezte a II. világháborút követő időszakban a két országban a 

nők és férfiak helyzetét. 

A Görögországból a polgárháború elől 1948-ban Magyarországra menekülők egy olyan 

időszak kezdetén kerültek az országba, amely korszakhatárt jelentett a magyar történelemben. 

A diktatórikus egypártrendszer kiépítésével párhuzamosan egy nagyon komoly össztársadalmi 

szintű gazdasági-társadalmi modernizációs program vette kezdetét, amely igen felemás 

következményekkel járt a nő-férfi viszonyt, valamint a családon belüli kapcsolatokat tekintve. 

Az egyik oldalról nagyon komoly jogegyenlőségi lépések történtek: még 1945-ben 

kiterjesztették a nőkre is az általános választójogot, 1946-tól kezdve törvény tette lehetővé – a 

hittudományi karok kivételével – a nők számára a felsőoktatásban való részvételt, míg korábban 

csak bizonyos szakokon tanulhattak nők, a Rákosi-korszak elején, 1949-ben lefektetett 

alkotmány kifejezte, hogy „a nők a férfiakkal egyenlő jogokat élveznek” az 1953-ban életbe 

lépő családjogi törvényt pedig az az ambíció táplálta, hogy a nők házasságon belüli 

jogegyenlőségének alapjait is megteremtse (SCHADT 2003). Mindemellett fontos tényezőt 

jelentett az extenzív iparosítás következtében a munkaerőpiacra belépő, főként alacsonyabb 

képzettséggel rendelkező nők tömege is, ennek, valamint az alacsonyan tartott béreknek 

köszönhetően pedig a kétkeresős családmodell terjedt el (SCHADT 2003). Ebben az időszakban 

a kisgyerekek napközbeni intézményesített felügyelete és gondozása (bölcsőde és óvoda), 



amely szinte magától értetődő feltétele volt a nők munkavállalásának, csak rendkívül szűken és 

területileg is egyenlőtlen mértékben állt rendelkezésre. A bölcsődés korú gyerekeknek 

mindössze 1-5, az óvodás korú gyerekeknek pedig 20-30 százaléka számára volt férőhely, ezek 

az arányok valamivel nőttek később a Kádár-rendszer alatt (SCHADT 2003). A bölcsődébe íratott 

3 éven aluliak korosztályos aránya egyébként pont a repatriálás éveiben, 1982–83-ban érte el a 

csúcsát (16 százalék), óvodai ellátásban pedig ekkor körülbelül félmillió gyerek részesült, ami 

a 3-6 év közöttiek 80-85%-át jelentette (KSH 2012: 4). 

Ez a gazdasági-társadalmi környezet egyben azt eredményezte, hogy a jellemzően 

falusias környezetből érkező, korábban mezőgazdasággal foglalkozó felnőtt, azaz az 

elsőgenerációs menekültek a helyzetük valamelyest stabilizálódása után nem sokkal, nemüktől 

függetlenül szintén munkába álltak, és fizetésért, az otthontól különálló munkahelyen kerültek 

alkalmazásba, vagyis ők is becsatornázódtak a modernizációs programba. A közösség női 

tagjainak, akárcsak a magyar nőknek ezt a belépését a napközbeni gyermekfelügyelet  

intézményesített formája tudta csak biztosítani. Korábbi kutatásokból ismert , és a mostani 

interjúalanyok is felidézték, hogy az 1948-ban ideérkező görög menekülteknek a budapesti 

Dohánygyárban és Beloianniszban is lehetőségük volt óvodát, bölcsődét működtetni, ahol a 

gondozói, óvodapedagógusi feladatokat a görög közösség női tagjai végezték el (például 

GREGOR 2013). Ez egyrészt segítette, hogy a közösség a legfiatalabb tagjait ne csak a családi, 

hanem az intézményesített napközbeni felügyelet szférájában is szocializálja, a közösség 

normáit, szokásait számukra átadja. Másrészt ez a fajta munkalehetőség az ideérkező görög nők 

szűk rétegének ugyan, de a társadalmi nemhez kapcsolt és tradicionálisan a nőkhöz rendelt 

gondoskodói munka révén biztosított fizetett munkát, továbbá lehetővé tette a közösség többi, 

kisgyerekes női és férfi tagjának is a munkavégzést. 

Az 1981-es nagyobb repatriálási hullámig mindenképpen jellemző maradt 

Magyarországon a kétkeresős családmodell, de csalatkoznunk kell, ha azt gondoljuk, hogy a 

nők bérmunkába való tömeges bekapcsolódása elhozta a nemek közti egyenlőséget. A 

munkaerőpiacon továbbra is fennmaradtak a strukturális egyenlőtlenségek (fennmaradó bérek 

közti különbségek, nők vagy férfiak által dominált foglalkozások), a különböző állami 

intézkedések pedig teljesen érintetlenül hagyták a háztartáson belüli munkamegosztást, így 

Susan Zimmermann szavaival élve nem is kétkeresős, hanem „egy férfi kereső – egy női kereső 

és fizetetlen házvezető – egy családi bevétel” modellről beszélhetünk (ZIMMERMANN 2010: 1–

24). A szocialista állam, különösen a Kádár-rendszerben mindemellett bizonyos, korábban 

szinte kizárólag a háztartáson belül és főként a nők által ellátott tevékenységeket szervezett ki, 

vagyis tett áruvá, úgy mint (köz)étkeztetés (menza, üzemi konyha, illetve bisztrók), 



ruhatisztítás, élelmiszerüzletek hosszabb nyitva tartása, amellyel a nők kettős teherviselését és 

a családon belüli feszültségeket igyekezett enyhíteni, az ezekhez való hozzáférés viszont főként 

a városokban élő nők számára volt elérhető (ZIMMERMANN 2010). 

Végül pedig az államszocializmus időszakának egy meglehetősen sajátos és fontos 

szociálpolitikai ellátására hívjuk fel a figyelmet, ami nem más, mint a fizetett 

gyermekgondozási szülői szabadság intézménye. Az 1967-ben bevezetett gyermekgondozási 

segély (gyes) lehetővé tette a foglalkoztatott nők számára, hogy ne csak pár hétig, hanem a 

szülést követően a gyerek két és fél, majd később hároméves koráig otthon tudjanak maradni, 

a kieső bérük töredékét kompenzációként cserébe megkapva. Bár tudjuk, hogy a gyes 

bevezetése mögött az állam részéről főként népesedés- és foglalkoztatáspolitikai megfontolások 

álltak, az európai összehasonlításban is kiemelkedően hosszú ideig tartó fizetett szülői 

szabadság sokáig a magyar államnak a kisgyerekes nőkkel szemben tanúsított 

nagylelkűségének szimbóluma volt, és a közvélekedés is pozitívan értékelte; a mai napig 

befolyásolja az emberek vélekedését a családon belüli nemi szerepekkel, a kisgyerekes nők 

munkavállalásával kapcsolatban. 

Különböző szerzők is úgy tekintenek a Rákosi- és a Kádár-korszakra is, amelyet egy 

nagyfokú familizmus hatott át, mely a mai napig is kitart. Dupcsik Csaba és Tóth Olga alapján 

a familizmusnak kétféle formája között tehetünk különbséget: (1) a familizmus mint ideológia 

lényege, hogy az egyén és a társadalom nézőpontjából is a család fontossága, a család mint 

érték hangsúlyozása kerül a középpontba, (2) a familizmus mint társadalmi állapot pedig olyan 

helyzetre utal, amelyet a társadalmi bizalom alacsony szintje, és így a családi kapcsolatoknak 

mint mozgósítható erőforrásnak a felértékelődése jellemez (DUPCSIK – TÓTH 2008). A magyar 

társadalom tehát valóban „családcentrikus” volt, illetve az a mai napig is, csak kicsit másképp, 

mint ahogyan azt köznapi értelemben használjuk: egyrészt a különböző értékkutatások 

fényében is igaz, hogy a társadalom fontosnak tartja a családot mint értékét, de ez egy olyan 

kontextusban megszülető vélemény, amikor a kiszámíthatatlanság miatt szinte csak a családi 

kapcsolatok maradnak, amelyekben bízni lehet. 

Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy az 1948-ban ideérkező első és másfeledik 

generációs, valamint a később már Magyarországon született második generációs görögök egy 

olyan országban éltek, amely a nők fokozott munkaerőpiaci részvételét, retorikai szinten a 

nemek közti egyenlőséget, de mindemellett a családon belül a hagyományos nemi szerepeknek 

megfelelő munkamegosztást propagálta, és ezt különféle szociálpolitikai elemekkel segítette. 

Szintén jellemzője ennek a korszaknak a család és a családi lét fontosságának hangsúlyozása, 

már-már sulykolása. 



 

 

ab) Görögország 

Ahogyan azt már korábban említettük, a görög menekültek jellemzően falvakból érkeztek 

Magyarországra. Más kutatásokból tudjuk, hogy Görögországban a falu a különböző görög 

migráns generációk számára a tradicionális életet szimbolizálta, szemben a városokkal, 

amelyek ezzel ellentétben a modernitást képviselték (DUBISCH 1993: 282). Ezt azért fontos 

kiemelnünk, mert a repatriálás során az alanyaink főként arról számoltak be, hogy 

Görögországba érkezve valamilyen városban kezdték el az új életüket, ahol jobban el tudtak 

helyezkedni és ahol nagyobb eséllyel találtak munkát, hiszen közülük a legtöbben valamilyen 

szakmát szereztek, vagy már eleve volt valamilyen képesítésük. A lakókörnyezet tehát szintén 

fontos eleme lehet a megélt identitásnak, és annak, hogy az alanyok mennyire gondolják 

magukról is azt, hogy tradicionális vagy éppen modern vélekedéseket osztanak, többek között 

a nemek közötti egyenlőség, a nő-férfi viszony tekintetében. 

A Magyarország esetében látható modernizációs hullámhoz hasonló jelenség 

Görögországban is megfigyelhető volt. A II. világháborút követő időszakban Magyarországhoz 

hasonlóan azt lehetett látni, hogy komoly előrelépések történtek nők és férfiak jogi 

egyenlőségének megteremtésében (Görögországban is fontos sarokpontja volt ennek a 

családjogi törvényen keresztül való érvényesítése), viszont a személyközi viszonyok szintjén, 

a mindennapi élet gyakorlataiban ennél meglehetősen visszafogottabb változások történtek 

(KYRIAZIS 1998). Georgas összesen hat pontba szedve érzékelteti a jelentős átalakulások 

mibenlétét, melyek kontextusául szolgáltak a családdal kapcsolatos addigi tradicionális 

vélekedések változásának: (1) az 1960–1990 közötti időszakban Görögország erőteljes belső 

migrációt tapasztalt meg, amely a falvakból a városok felé irányult, (2) leginkább a városokra 

volt jellemző, hogy nőtt a szolgáltató szektorokban, turizmusban, gyáriparban dolgozók aránya, 

(3) ezzel párhuzamosan nőtt az iskolázottság szintje is, az emberek egyre több időt töltöttek az 

oktatásban, (4) az egyre jobban kiépülő tömegkommunikációs eszközök segítségével egyre 

nagyobb tömegek tudtak érintkezni egymással, (5) a társadalmat korábban jellemző 

kollektivista értékektől az individualista értékek felé való elmozdulás volt megfigyelhető,2 (6) 

a kisközösségek kiterjesztett családmodelljei helyett egyre inkább a városias nukleáris 

családmodell kezdett meghatározóvá válni (GEORGAS 1991: 446). A szerző korábbi kutatások 

 
2 Ezt az elmozdulást segíthette az a mintázat is, ahogyan a kollektivista értékek szoros kapcsolatot mutatnak egoista 

értékekkel. 



alapján jól azonosítható különbségeket lát a kiterjesztett és a nukleáris családmodellek között :3 

előbbiek hierarchikusabb szerkezetűek, ahol az apa áll a családon belüli hierarchia élén, ő hozza 

a fontos döntéseket, miközben az anya főként az otthon területét dominálja, viszont az egész 

háztartás osztozik például a gyerekneveléssel kapcsolatos felelősségben. A nukleáris családok 

esetében viszont a gyerekneveléssel kapcsolatos teendők egyértelműen és elsődlegesen az 

anyára hárultak. Mindez befolyásolta azt is, hogy a családokban milyen típusú szerepeket 

fogadtak el vagy preferáltak a tagok. 

A Görögország esetében említett modernizációs periódusnak más hozadékai is voltak. 

Görögországban az 1952-es alkotmány adta meg a nők számára a teljes választójogot, s ennek 

alapján a nők először 1956-ban választhattak.4 Nőtt a nők iskolai végzettsége, egyre több nő 

lépett be a fizetett munkaerőpiacra, főképp a fehérgalléros, irodai közszolgálati munkákban 

(KYRIAZIS 1998: 66). Ha a család a saját boldogulási lehetőségét nézte, racionális döntéssé vált 

az egyre iskolázottabb női tagok munkába állása. Nem kell azonban földrengésszerű 

változásokat képzelni. A görög nők foglalkoztatási rátája 1981-ben, tehát akkor, amikor a 

magyarországi görögök egyik nagy repatriálási hulláma volt, 29,8 százalék volt, ez 1989-re 

35,1 százalékra nőtt (KYRIAZIS 1998: 66). A teljes foglalkoztatás célját normalizáló 

Magyarországgal összevetve ugyanakkor még mindig alacsonynak mondhatók ezek az 

arányok, vagyis a Görögországba érkezők számára, ahogyan azt majd az interjúkból is látni 

fogjuk, érezhető volt ebben a tekintetben is egyfajta kontraszt. 

Ugyancsak fontos különbség a két ország nemek közötti viszonyait tekintve, hogy 

Görögországban a katonai junta 1974-es bukása után a demokratikus többpártrendszerre való 

áttérés a korábban betiltott társadalmi mozgalmaknak is utat engedett, és figyelemreméltó 

feminista mozgalmat is életre hívott, szorosan kötődve az újraalakuló baloldali pártokhoz, 

mozgalmakhoz (KYRIAZIS 1998: 66). Bár ennek eredményeképpen a nemek közötti egyenlőség 

témája meglehetősen hamar és könnyen került fel szinte az összes politikai formáció teendői 

listájára, a nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdök, az egyenlőtlen nő-férfi viszony 

újragondolása iránt már nem volt ekkora lelkesedés – sem a pártok, sem a polgárok között. 

Ugyan ezt a helyi feminista mozgalmak partszélre kerüléseként láthatjuk, azt azért könnyű 

belátni, hogy még az ezekről a témákról való nyilvános közbeszéd és vita lehetősége is 

 
3 Érdemes megemlíteni, hogy Görögországban a szűkebb értelemben vett család fogalma alá jellemzően valamivel 

tágabb rokonsági kört értenek, a nukleáris családhoz szorosabban kapcsolódik az eggyel külsőbb rokoni kör, mint 

a „városiasabb” jellegű Magyarországon. 
4 Figyelembe véve, hogy a görög férfiak már 1864 óta rendelkeztek általános választójoggal, ez a majdnem 100 

éves egyenlőtlenség helyrebillentése több mint szimbolikus értékű volt. Mindazonáltal a  ‘80 -as évek végéig, ‘90-

es évek elejéig léteztek az országban külön férfi és külön női választói körök. 



formálhatta a kontextust. Ez a fajta diskurzus Magyarországon az államszocializmus alatt 

hiányzott, illetve pont a ’80-as években erősödött fel egy antifeminista diskurzus, amely a 

feminizmust mint a társadalmi rendre veszélyes mozgalmat ábrázolta (GOVEN 2000). 

Az imént ismertetett gazdasági változásokat mindenképpen befolyásolta, hogy 

Görögország már az ’50-es évek végétől igyekezett az Európai Gazdasági Közösséggel 

szorosabbra fűzni a kapcsolatait, melyek a katonai junta idején befagytak ugyan, de végül 1974-

ben ismét felmelegítették őket, és végül 1981-ben, vagyis a repatriálás egyik csúcsévében 

Görögország csatlakozott is a gazdasági közösséghez. A csatlakozás újabb lökést adott a nők 

helyzetében bekövetkező változásoknak: láthattuk már korábban, miként nőtt a foglalkoztatás 

volumene, törvényi erővel igyekeztek tiltani a munkaerőpiaci diszkriminációt, az anyákat 

jogilag munkahelyi védelem illette meg, és a korábbi 12 hétről 14-re nőtt a fizetett anyasági 

szabadság ideje5. A ’80-as évek során a nők és férfiak átlagbére között lassan záródó jövedelmi 

olló, valamint a még az 1990-es évek közepén is nemileg meglehetősen szegregált  

munkaerőpiac azonban jelezte, hogy drasztikus átalakulásról csupán meglehetős túlzásokkal 

lehetett volna csak beszélni (KYRIAZIS 1998: 69–70.). Az állam azonban maga is kifejezte, hogy 

az ügyet fontosnak tartja: nemek közti esélyegyenlőségi titkárságot és regionális képviseleteket 

állított fel (KYRIAZIS 1998: 67). 

Mindezek az átalakulási folyamatok a családokat, azok belső szerkezetét is érintették. 

A kutatások szerint még a városias környezetben is fennmaradt a nő mint háziasszony 

szerepelvárás, viszont ez egyben presztízsét tekintve egy nagyon fontos pozíciót is adott a 

nőknek (KYRIAZIS 1998: 71–72). A nők egy jelentős része például úgy vett részt a családi 

vállalkozások működtetésében, hogy fizetett, formális munkát nem vállalt benne.  

Voltak viszont, és ahogy láthattuk, egyre bővülő arányban olyanok, akik a fizetett 

munka világába léptek ki, de a háztartáson belüli feladatok, a gyereknevelés (vagyis az 

úgynevezett második műszak) továbbra is főként az ő vállukon nyugodott, és ebben legfeljebb 

a család valamelyik másik nőtagja, például az anyjuk tudott nekik segíteni (KYRIAZIS 1998). 

Az állam ugyanis Magyarországhoz képest sokkal kisebb mértékben segítette különféle jóléti 

vagy egyéb jellegű ellátásokkal, szolgáltatásokkal a nőket abban, hogy családi feladataikat 

ellássák, és ez Kyriazis szerint azt eredményezte, hogy ezeket a feladatokat a közvélekedés és 

benne maguk a nők is erősen a nőkhöz kötötték. 

Az állami szerepvállalásnak e meglehetős visszafogottságának következményeképpen 

Görögországban a jóléti szolgáltató szerepét elsősorban a család töltötte be (PAPADOPOULOS 

 
5 Szülés előtt és után 7-7 hétre szóló megosztással. OECD 2012: 17–18. 



1998). A családformák közötti, korábban említett átmenet eredményeképpen a nukleáris család 

a ’90-es évek második felében már abszolút domináns családformának számított 

Görögországban, de európai összehasonlításban még mindig igen magasnak számított a 

kiterjesztett családok elterjedtsége (PAPADOPOULOS 1998: 47). Szükség is volt a család 

segítségére, ha egy kisgyerekes nő dolgozni szeretett volna, mert az állami bölcsődei helyek 

igen szűken álltak csak rendelkezésre: 1993-ban a három évnél kisebb gyerekek mindössze 3 

százalékának volt hely (ez akkor Magyarországon a korábbi évekhez képest 9 százalékra 

csökkent), ugyanakkor az óvodáskorúak kétharmada számára volt biztosítva a napközbeni 

intézményes felügyelet (PAPADOPOULOS 1998: 49). Papadopoulos görög familizmusként  

(Greek familism) hivatkozik arra a jelenségre, miszerint bár a görögök szorosan kapcsolódnak 

és kötődnek a családhoz, a jóléti állami modell jóformán egyáltalán nem nyújt támogatást a 

családoknak, vagyis a családnak kell ezt a jóléti támogatást pótolnia a családtagok számára, ez 

pedig csak megerősíti azt az elképzelést, hogy a család a legfőbb védőháló az életben 

(PAPADOPOULOS 1998: 54). A szerző szerint a familizmus és a belterjes szolidaritási háló a 

jóléti állam kiépítésének hiányával egy ördögi körben van: minek oda kiterjedtebb jóléti 

rendszer, ahol a családi védőháló kifeszül, de ugyan mi tudná mentesíteni a családi védőhálót, 

ha nincs kiterjedt jóléti rendszer. 

A görög familizmus jelenségének egy másik jellemzője Papadopoulos szerint, hogy a 

családi kapcsolatok tulajdonképpen a társadalmi mobilitás egyik fő csatornájaként jelennek 

meg, különlegesen erős erőforrásként, melynek segítségével például jó iskolába, jó 

munkahelyre lehet kerülni, és ez egy különös szolidaritási kapcsot is jelent a családon belül, 

ebben a tekintetben tehát ismét találunk hasonlóságot a magyar és görög viszonyokban 

(PAPADOPOULOS 1998: 55). Erre a jelenségre többen is utaltak az interjúban, miszerint meglévő 

görög családi kapcsolataik kezdetben igen fontos segítséget jelentettek a görögországi élet 

elindításában, sőt, a repatriáltak közötti viszonyok is ehhez hasonlítottak, még ha a tagok között 

vérszerinti rokoni kötelék nem is volt. 

A familizmus egyik fontos következménye, hogy a családon belüli nemek közötti 

viszonyok és a függőség is sajátos: a nők a gyerekek, idősebbek gondozásával tulajdonképpen 

a kenyérkereső vagy többet kereső férfiaktól válnak függővé. Ennek következtében a 

jogegyenlőség ellenére a görög családok meglehetősen patriarchális berendezkedésűek 

maradnak (PAPADOPOULOS 1998). 

 

 

2. Elemzés 



 

 

a) Párválasztás a visszaköltözés fényében 

 

Azt már a korábbi kutatásunk során is, amikor a Magyarországon élő görög származásúakkal 

készítettünk interjúkat, sejtettük, hogy a származás szerint homogén házasságban élők jelentős 

része valamelyik repatriálási hullámban feltehetően elhagyta az országot , hiszen alig akadtunk 

olyan alanyok nyomára Magyarországon, ahol a pár mindkét tagja görög származású volt 

(GREGOR 2013). Ezt az akkori feltevésünket alátámasztja, hogy a mostani kutatásunk során 

viszont az interjúalanyok jelentős többsége arról számolt be, hogy szintén magyarországi görög 

származású társat választott magának, vagy pedig ha a Görögországba költözéskor még nem 

volt társa vagy az a kapcsolat felbomlott, akkor görögországi görög társra talált. Ezeket az 

egyéni döntéseket ugyanakkor az alanyok elmondása szerint, generációtól függetlenül, 

erőteljesen befolyásolta az az elképzelés és az abban való hit, hogy a repatriálás ideje előbb 

vagy utóbb, de el fog jönni, és ennek fényében célszerű volt lehetőleg görög származású társat 

találni, akivel a költözés megvalósítható. A visszaköltözés vágya, a Magyarországon való 

tartózkodás átmenetiségébe vetett hit az egész magyarországi görög közösséget áthatotta, a 

közösség főként idősebb tagjai egymás hitét is erősítve bíztak abban, hogy hamarosan 

hazatérhetnek. Mindeközben ez nem azt jelentette, hogy akár az idősebb, például a másfeledik 

generáció később visszaköltöző női és férfi tagjai ne számoltak volna be arról, hogy magyar 

fiúkkal vagy lányokkal is jártak, míg Magyarországon éltek, de a házasságot mint tartós 

életközösséget többségében szinte céltudatosan görög származásúval képzelték el. 

 

Magyarországon, amikor önálló voltam, mondhatom, éjszakai csavargó is voltam, fiatal gyerek voltam, én 

is mentem balról jobbra, táncokra, meg különböző helyekre. Nagyon  sok magyar barátnőm volt. És… De, 

bennem az volt mindig, hogy mindig csak görög nőt fogok venni feleségül. Éreztem, hogy görög vagyok, 

és nem akartam, hogy magyar feleségem legyen. Nem úgy nem tiszteltem őket, hanem mindig mondtam 

magamban, hogy egyszer vissza fogok menni Görögországba. Visszajövök haza. (Alexandrosz, másfeledik 

generáció) 

 

Nagyon sok magyar fiú akart, de én úgy voltam, hogy én bennem volt az, hogy egyszer visszajövünk 

Görögországba. És azért nem határoztam, hogy magyar fiú legyen a f érjem. (Sztefania, másfeledik 

generáció) 

 



A Görögországba (vissza)települők elbeszéléséből a legtöbb esetben az derül ki, hogy a 

közösség idősebb tagjai és a szüleik által szinte normaként beléjük nevelt visszatérési vágy 

szinte törvényszerűen eredményezte azt, hogy görög származású társat választottak maguknak. 

A közösség nyomása tulajdonképpen a közösség egyben tartása iránti igényből fakadt: a magyar 

származású társ azt a félelmet táplálta, hogy a közösség görög tagja nem fog visszaköltözni, és 

ismételten szétszakad a család, s ezzel megszűnik valamiféle folytonosság is. 

 

– Fontos volt neked, hogy ő görög? Fontos volt a párválasztásnál, hogy görög?  

– Fontos volt, mert arra neveltünk bennünket, hogy mi visszatérünk Görögországba, visszamegyünk 

Görögországba. Az a célunk, hogy visszamegyünk Görögországba, tehát. […] Biztos, hogy nem lett volna 

probléma, csak én ezt a problémát észleltem, hogy valakinek menni kell, valakinek honvágya lesz a kettő 

között. 

– Te mindig is vissza akartál jönni? 

– Én mindig is vissza akartam jönni, mert mindig így neveltek bennünket. (Aphroditi, másfeledik 

generáció) 

 

Mert nyilván a szülők azt akarták, hogy mindenképpen görög legyen. Egyetlen egy szülő sem volt boldog 

azért, ha a fia vagy a lánya párja magyar. A legtöbb emberben benne volt, mert bele tukmálták már 

gyerekkorában, hogy görögöt fogsz elvenni. […] És jövőre Görögországban. Tehát gondolhatod, ha ilyen 

mentalitás van, akkor az emberbe beleivódik, hogy megyünk. És ha megyünk, akkor görögöt kell elvenni. 

Meg nem olyan könnyű azért egy magyarral. Most mindegy, hogy ki a férfi, ki a  nő, mások a szokások. 

(Jorgosz, második generáció) 

 

Voltak azonban, ha kevesen is, olyanok, akik a közösség normáival tudatosan szembe menve 

arra törekedtek, hogy magyar társat válasszanak maguknak. Erről két férfi alany vallott, akik 

saját viselkedésüket a szülői kontroll és a fiatalabb generáció feletti uralom elleni lázadásként 

írják le. Vallomásaikban mindketten meglehetősen domináns, öntörvényű embereknek tűnnek, 

és nem valamiféle mély, tűzön-vízen át kitartó szerelem történetét osztják meg, hanem olyat, 

amelyben a társul választott magyar nő tulajdonképpen passzívan asszisztál a férfi lázadásához, 

illetve a szülők és a férfi közti kontroll versenyének a tárgyaként jelenik meg. 

 

Ők [a szülők – G. A.] szerették volna, ha minden fiújuk görög lányt vesz el. És mivel hogy én vagyok 

a legrakoncátlanabb a gyerekek között, én sem fogadtam el, hogy ők uralkodjanak a feleségemen. Mert 

az akkori erkölcsi normák szerint, a  szülők uralkodtak a gyerekek fölött. Há t ők uralkodni akartak a 

nejem fölött, ezt viszont én nem bírom elfogadni. Ő az én feleségem és nem az ő gyerekük. (Alexisz, 

másfeledik generáció) 

 



– A családodnak fontos volt, hogy a feleséged görög legyen? Vagy ez hogyan volt? Beszéltetek erről?  

– Nem. Látod itt újra előjött, hogy én saját magam döntöttem mindenben. Lényegében mindig 

megbeszélik a görögök a szülőkkel. És ők persze örültek volna, ha görög a feleségem. De én 

választottam. Azért mondom, hogy én lázongó voltam. Mindennek ellen mentem. 

– Tehát akkor nem is beszéltetek erről. Nem is beszélted meg?  

– Nem hát! 

– Egyébként téma volt ez? Nem konkrétan a te esetedben… 

– Nem szerették, nem is tetszett nekik, hogy én magyar lányt vettem feleségül. (Gabriel, második 

generáció) 

 

A görög származású társat tudatosan választók és a lázadók csoportja mellett volt, aki a 

véletlennek tulajdonította a későbbi párválasztását, és olyan is volt , egy negyedikféle véleményt 

megjelenítve, aki arról beszélt, hogy ha a közösségben voltak is olyan szülők, akik erőteljesen 

szorgalmazták a fiataloknak, hogy görög származású társat válasszanak, ez nem mindenkire 

volt jellemző. 

 

– És fontos volt neked, hogy görög származású férjed legyen? 

– Nem. Édesapám nekem nem, nem, nem tiltakozott az ellen, hogy nekem legyen bármilyen 

kapcsolatom, magyar vagy bár, azt mondta, őt nem zavarja. Még ha négert hozol haza, tehát ő nyíltan 

megmondta, hogy ő nem fog beleszólni abba, hogy én kit választok, tehát nekem ilyen problémáim nem 

voltak. (Sofia, második generáció) 

 

 

b) A költözés okai és a költözés körüli döntések háttere a nemek szempontjából 

 

A vizsgált élettörténetek számtalan okot tartalmaztak arra vonatkozóan, hogy milyen tényezők 

hatására döntöttek az alanyok a (vissza)költözés mellett. Arra azonban az alanyok részleteibe 

menően nem igazán tértek ki, hogy a döntések meghozatalának folyamata hogyan is nézett ki a 

családon belül, kik voltak a konkrét résztvevők, milyen erőviszonyok jellemezték a résztvevő 

feleket. Ennek ellenére láthatóak bizonyos mintázatok. A családtagok vagy a közeli-távoli 

barátok hasonló irányú döntései nyomán szintén útnak induló alanyok jellemzően nők voltak, 

ahogyan azok is zömében, akik úgy ábrázolták a költözést, mint akiknek jóformán szinte 

semmilyen önálló döntésük sem volt a dologban. 

 

Én 1987-ben érkeztem vissza. […] Az, hogy a gyerekeim itt voltak, jelentett sokat. A férjem, igazából nem 

akart visszaköltözni, mert hogy mihez is kezdünk itt, nincs lakásunk, nincs pénzünk, hogy fogunk élni ott, 



ne legyünk teher a gyerekeken, tudom is én, de én szerettem volna idejönni, a  testvéreim itt voltak, a fiam 

itt volt, a  lányom itt volt, az unokáim itt voltak. […] Így szerettem volna jönni, és hát mit tehetett volna a 

férjem, egyetértett velem. Így aztán eljöttünk. (Dora, másfeledik generáció) 

 

Nem úgy voltam, mint a férjem, hogy hú, nem megyek haza [itt: Magyarország – G. A.] vissza. 

Megszoktam Magyarországot, jó állásom volt, illetve akkor nem, akkor tizenhét éves voltam. M ég iskolába 

jártam, úgyhogy… Más világ volt ez nekem. […] Tulajdonképpen a férjem döntötte el, mert én akkor nem 

is akartam visszajönni. Szüleim ott voltak, mindenkim ott volt, Magyarországon. És mint új házasok, ő úgy 

döntött, hogy próbáljunk szerencsét Görögországban. (Fani, második generáció) 

 

Ugyanakkor a migrációval foglalkozó szakirodalom is régóta óva int attól, hogy a nők 

migrációját jellemzően csak passzív, a saját sorsuk feletti döntéstől szinte megfosztott 

áldozatok migrációjaként lássuk, hiszen a mostani kutatásban is látható ennek ellentmondó 

történet, ahol a migráció éppen az önrendelkezésnek egyfajta visszaszerzéséről, egy valódi, új 

élet megalapozásáról, egy rossz házasság befejezéséről szól. 

 

Nem, nem, nem, nem, csak egyedül én jöttem. Megcsinálni a papírokat. Hát a férjem nem nagyon akart 

jönni. Meg hát a lányom még nem, akkor már elvégezte az érettségit. Sőt, dolgozott.  […] És nem, nem 

akart. És én, én mondom, nem tudom, ti maradjatok itt, én elmegyek, mert elintézem, hogy mi a helyzet itt,  

miért ne jöjjek el, ha van itt lehetőségem. […] A férjem az… nagyon haragudott, hogy na most mi a helyzet. 

[…] És állandóan veszekedett, meg ivott, és nem, nem, nem tudott normálisan. És mondom nem baj, én 

elmegyek. (Rania, másfeledik generáció) 

 

A repatriálás előtt a magyarországi görögöket válaszút elé állították a hatóságok, hogy miként 

szeretnék rendezni addigi jogi hontalanságukat. A magyar állampolgárság felvételének esélyét 

nem csak az a légkör tette valószínűtlenné sokak számára, amely szinte evidenciának tekintette 

a Görögországba való visszatérést, hanem a fiatalabb férfiak számára egy nem várt 

következménnyel is szolgált volna, ami szintén Görögország felé húzott egyeseket. 

 

És természetesen, ha fölveszed magyar állampolgárságot, mész katonának. Na, most én mint huszonöt éves 

voltam akkor, nem akartam katonának menni, és azt gondoltam, inkább visszajövünk ide, és akkor 

elindultunk. (Antonisz, második generáció) 

 

A szabadságvágynak, a szocialista Magyarországra való bezártság érzetének és az állam 

kirekesztő kontrolljának taszító hatását érzékelteti szemléletesen a következő interjúrészlet, 

amely szintén egy férfitól származik. A kutatások szerint az államszocializmusban élő férfiak 

egyik kollektív és sajátos élménye egy egyfajta gyermeki létbe taszított, az államtól való 



függelmi állapot, amely nehezen egyeztethető össze a férfiasságnak azon hagyományos 

formájával, melynek egyik legfontosabb alkotóeleme a függetlenség, illetve az alárendeltség 

állapotának elkerülése (ANDRÁS 2013: 89.). Ez a vélemény szólal meg a következőkben. 

 

Valahogy úgy gondolom, hogy egész életemen keresztül azt öntötték, hogy te görög vagy, vannak rokonaid, 

oda tartozol… vannak unokatestvéreid és benned van az, hogy egyszer kimegyek. Magyarból nem lehetett 

eljönni, vagy nem fogadott itt az állam. Nem engedett be az állam vagy azért, mert nagyon rossz gyerek 

voltál, nem mehettem el. Aki velünk foglalkozott, volt egy ilyen ügyintéző, a KEOH, az v olt a  neve. 

Görögöket Ellenőrző Országos Hivatal. Egy Kovács őrnagy nevezetű, sose felejtem el a nevét, egyszer 

bementem hozzá, hogy őrnagy  úr, tegyen ki a határon és rúgjon picsán engem! Én rossz gyerek vagyok. 

Tudod mi volt a  válasza? Szekszárdig is csak külön engedéllyel mehetsz el. Sosem felejtem el. Hogy 

Szekszárdig is csak külön engedéllyel mehetsz el. Úgy éreztem, tudod, mint aki ketrecbe van zárva. 

(Gabriel, második generáció) 

 

Egy ilyen bezártság-, de ugyanakkor kirekesztettség-érzettel, amely nyomán még a 

Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóság neve is úgy él a férfi emlékezetében, amely 

csupán a görögöket ellenőrzi, szinte keresi az alany a lehetőséget, hogy az állami és hatósági 

kontroll alól felszabaduljon, és a Görögországba való költözéssel tulajdonképpen ezt meg is 

valósítja.  

 

 

c) A nemek közötti viszonnyal kapcsolatos benyomások Magyarországon és 

Görögországban 

 

A szakirodalmi áttekintésben utaltunk már arra, hogy a két ország esetében a nemek közötti 

viszonyok története sok hasonlóságot mutat, de vannak különbségek is. Az alanyok közül 

többen is említették, hogy a két nem közötti viszony, valamint a férfiak, de főként a nők helyzete 

érezhetően eltérő volt a két országban, és ez a mai napig egy emlékezetes különbségként él a 

fejükben. Ebben az összehasonlításban Magyarország egy olyan hely, ahol a nők és a férfiak 

között nagyobb egyenlőséget éreztek az alanyok, ahol a nők emancipáltabbak voltak, mint 

Görögországban. Voltak olyan képzett, tanult nők, akik bizonyos helyzetekben kifejezetten 

hátrányként élték meg, hogy egy emancipáltabb közegből kerültek egy, érzésük szerint, 

patriarchálisabb társadalomba, ahol nem olyan egyenlők a nemek közötti viszonyok, és 

explicitebb módon jutnak kifejezésre az egyenlőtlenségek. 

 



– Már lemondtam én is a dologról [hogy társat találjon – G. A.], mert itt már görög, göröggel 

megismerkedni és hozzá menni kicsit nehéz volt. Tudod egészen  más. Az itteni… életfelfogásuk, család, 

akkor, hát most már megváltozott harminc éve ottan. De akkor nehéz volt. 

– Miért? 

– Mert sokkal szabadabbak voltunk Magyarországon, mert a, a  nő -férfi kapcsolat, a  szabadság, a család, 

egészen más volt Magyarországon, mint itt. 

– Tudnál példát mondani, hogy miben volt más? 

– Sok mindenben. Cigarettázni, nem tudtam volna, azt hiszem az utcán, persze nem szép, nem jó, de itt az 

elején nem lehetett. Láttak téged mint nőt cigarettázol az úton. Jobb, ha elbújtál volna. Nem, hát ez egyszer, 

legegyszerűbb. Családi kapcsolatokban. A férfi a  családfő. […] Nem volt ennyire… egyenlőség itt. Mint 

Magyarországon. Legalábbis én úgy láttam, mert tudod más, hogy valaki főiskolára jár, tanul, szabadon 

van, más, és mikor idejön, és látja, hogy hogyan nézik a férfiak a dolgokat benne, jajj. (Angeliki, második 

generáció) 

 

Volt olyan nő, aki számára a professzionális, munkahelyi viszonylatokban nyilvánvalóvá váló 

nemek közti egyenlőtlenségek voltak szokatlanok és meghökkentőek, valamint az, hogy egy nő 

számára a neme kifejezetten hátrányos is lehet egy munkaerőpiaci versenyben.  

 

– Itt hogy számított máshogy, hogy honnan jöttél?  

– Nagyon sokat. Főleg az elején, hogy közgazdász, meg ilyesmi. Nő? Miért mondom, minek hallatszom, 

férfinak? Tehát a telefonba. S már ma odavittem, hogy mondom , elleosz [magyarul: irgalom – G. A.], ez 

nagyon, nagyon jellemző volt ’86-’88-ban. Most már nem annyira azért, de van most is. Tehát hogy ha egy 

helyre mondjuk, négyen jelentkeznek, és van három nő és egy férfi, akkor férfit veszik fel. (Rania, második 

generáció) 

 

A nemi szerepekkel kapcsolatos elképzelések a családi szerepek, a családon belüli 

munkamegosztás és a kívánatos családmodell kérdését is befolyásolták. Főként férfiak voltak 

azok az alanyok, akik interjúikban azt tartották fontos, kiemelendő különbségnek a két ország 

között, hogy míg Magyarországon a nők is dolgoztak, addig Görögországban nem vagy 

ritkábban. A kétkeresősről az egykeresős családmodellre való átállás azonban szinte egyik 

alanynál sem történt meg, vagy ha igen, akkor annak a fő oka az volt, hogy a repatriálás után a 

család női tagja nem, vagy csak nehezen talált magának munkát, vagy valamilyen családtag 

(gyerek, idősebb szülő) gondozását végezte, és emiatt nem lépett be a munkaerőpiacra. Az 

alanyok többsége számára szinte sokkoló volt, hogy mennyire másként működik a két ország 

munkaerőpiaca, és hogy Görögországban olyan szintű anyagi létbizonytalansággal találták 

szembe magukat, amely korábban ismeretlen volta számukra. Az új élet azt is jelentette, hogy 

anyagilag is szinte mindent nulláról kellett kezdeniük a kiérkezőknek. Ebben a közegben sokan 



nem egyszerűen egy magukkal hozott szokásként látták, hogy a család női tagjai is végezzenek 

valamilyen fizetett munkát, hanem gazdasági, életstratégiai kényszernek is. Segített a dolgozó 

nőknek az is, hogy ahogyan korábban bemutattuk, Görögországban a ’80-as évek alatt nőtt a 

nők foglalkoztatási rátája, s bár még mindig kisebbségben voltak azok a nők, akik fizetett 

munkát végeztek, de a trend egyértelműen az arányuk növekedését, a szokásnak a terjedését  

mutatta. Így tehát legfeljebb az idősebb generáció számára lehetett furcsaság, ha egy nő munkát 

vállalt. 

 

Eljött a  nagymamám, nagyon idős volt, vonattal jött. Huszonnégy órán keresztül vonatozott. Az apámnak 

a húga hozta el. És októberben, amikor én már kijöttem, még egy hónapot tudtam élni vele, csak ő nem volt 

hozzászokva, hogy dolgozik az anyám. Hogy, hogy képzeli, hogy nem maradt otthon vigyázni a 

gyerekekre. Mert Görögországban az volt: a  férfi dolgozott, és nem a nő, érted. »Hogy, ezt hogy képzeled?« 

Haragudott rá, hogy dolgozik, el tudod képzelni, hogy milyen felfogás? Hogy dolgozott, hogy pénzt hoz 

haza. Látod, Magyarországon, aki nem dolgozik , az akkor bűntett volt, érted? (Giorgosz, második 

generáció) 

 

Nem csak az idősebb családtagok, illetve a nemi szerepekkel kapcsolatos tradicionális 

közösségi előírásokat magukévá tévők gondolták úgy, hogy a különféle gondoskodói munkáért 

Görögországban a családon belül elsősorban a nők felelnek. Ahogy az elméleti áttekintésben 

már utaltunk rá, a két ország között alapvető jóléti modellbeli különbségek voltak 

érzékelhetőek, amely különbségek főként a nők helyzetét befolyásolták, és egyértelműen 

kifejezték azt, hogy a két állam milyen szerepet szán társadalmának női tagjai számára. 

Magyarországon az államszocializmus alatt több olyan szolgáltatást is biztosított az állam, 

amellyel egyrészt a nők otthoni második műszakjának terhein igyekeztek enyhíteni, ha 

korlátozottan is, de bővülő ütemben rendelkezésre állt a gyerekek napközbeni ellátása, másrészt  

a fizetett gyermekgondozási segéllyel lehetővé vált, hogy a munkát részlegesen 

felfüggeszthessék a nők úgy, hogy a kieső jövedelem bizonyos (egyre kisebb) hányadát az állam 

pótolja, a gyereknevelést így tulajdonképpen munkának, de alacsonyabb értékű munkának 

lehetett tekinteni. 

 

A régi rendszerbe azt mint a, az országtól kapták. A segítség az anyák, fiatalságnak, férjhez ment, kapott 

szülési segélyt, kapott minden három évben, ha szül gyereket otthon maradt, és kapott fizetést.  Az nagyon 

jó. Segítették a fiatalokat, hogy, hogy szaporodjon Magyarország. Itt ez nincsen. (Sztefania, másfeledik 

generáció) 

 



Mindez Görögországban tehát teljesen hiányzott, és ezt a helyzetet a repatriált családok vagy 

úgy oldották meg, hogy a nő nem dolgozott pénzért, és az óvodáig vagy akár még tovább is 

otthon maradt a gyerekkel, vagy pedig valamilyen családtag segítségét, jellemzően a szintén 

visszaköltöző nagymamáét vették igénybe. Sok beszámolóban megfigyelhető, főleg azoknál, 

akik kisgyerekkel vágtak neki a költözésnek, hogy a nagymamák költözésében ez a gyermekre 

való felvigyázói feladat fontos szempont volt, mert szükség volt a gondoskodói munkájára. 

 

– A szülei is ide jöttek utána? 

– A szüleim is, persze. Hát mivel, hogy én itt voltam, akkor ők is ide jöttek. Nem akartak faluba menni, 

mert lényegében miért? Mert szükség volt a  segítségükre. Na most a gyerekek iskolába mennek, valakinek, 

nem volt napközi otthon, mint, ahogy Magyarországon volt. Itt valami, ami a kötelező napközi, ami van, 

az amikor ötéves a gyerek, vagy hat, igen ötéves, egy félévet megy csak, az ami kötelezik a szülőket, hogy 

vigyék napközibe a gyerekeket, ilyen négyórás napközi van. Délelőtt, mit tudom én, kilencre viszik, és 

tizenkettőkor, egy órakor hazahozzák. Se étkezés, se semmi nincs benne, mert a szülőnek otthon kell, hogy 

legyen. Valaki vigyázni kell a  gyerekre, ha dolgoznak a szülő, akkor a gyerekkel mi lesz? Szóval ezért volt 

jó, hogy jöttek, mivel maradtak itt, tudnak vigyázni a gyerekekre, az unokákra, és a szülők el t udnak menni 

dolgozni. Ez még mindig így van, most is így van. Elég gond, nagyon sok gondjuk a napközikkel 

kapcsolatban, nagyon kevés a napközi, gyermekotthon, iskolában nincs napközi az általános iskolákban, 

mint ahogy Magyarországon volt. (Antonisz, második generáció) 

 

 

d) Familizmus a gyakorlatban 

 

A szakirodalmi áttekintésben bemutatott mindkét féle familizmusra találhatunk példát az 

interjúkban. A familizmus mint ideológia, amely a család és a családi értékek fontosságát 

hangsúlyozza, a Magyarországon maradt görög származásúak közösségével kapcsolatosan 

került előtérbe az interjúkban. Néhány alany a csoportot mint egy családot írta le, sőt, szinte elő 

is írja számukra, hogy alkossanak egy családot és vigyázzanak a tagjaira, a közösségre. Arra a 

kérdésre, hogy hogyan fog kinézni néhány év, évtized múlva a magyarországi görögök 

közössége, egy alany így válaszolt: 

 

Meg ilyen kis család lesznek, eddig nagy család volt, most kisebb család lesz. (Jorgosz, második generáció) 

 

Az összetartás, a szövetség fontosságát hangoztatja egy másik alany, aki nosztalgiával idézi fel 

ezeket az értékeket, amelyek egyben tartották annak idején ezt a közösséget Magyarországon: 

 



Én azt mondom, hogy akik ott maradtak Magyarba’, próbáljanak egy kicsikét vidámabban, meg 

barátságosabban. Összetartsák együtt az egészet, legyenek egy csa lád, ahogy voltunk mi régebben. 

(Sztefania, másfeledik generáció) 

 

Van, aki a Magyarországról Görögországba érkező görögök csoportját is egy nagy családnak 

látja, mert sokkal több köti őket össze, mint a görögországi görögökkel. Ennek pedig volt, aki 

akkor is az előnyét látta, amikor a repatriálásra sor került, mert a már Görögországban élő 

ismerősök segítettek az újonnan érkezőknek. 

 

– Igen, jóban vagyunk a Magyarországról visszaköltözött görögökkel. Mintha egy másik nagy család 

lennénk.  

– Igen, az életük hasonló. 

– Jobban hasonlít az életünk azokkal a görögökkel, mint azokkal, akik itt éltek.  

– És amikor visszaköltöztek ide Görögországba, akkor segítették egymást ezek a magyarországi görögök? 

– Eh, anyagi segítségre gondolsz? 

Nem. Hanem például. munkakeresésben.  

– Volt ilyen is, volt. (Anna, másfeledik generáció) 

 

A familizmust mint társadalmi állapotot a társadalom bizalmi szintjének igen alacsony foka 

jellemzi, ahol az egyén könnyen azt érezheti, hogy csak a családi háló feszül ki alatta mint 

védőháló, és a családi kapcsolatokat azért is kell ápolni, mert rajtuk keresztül erőforrások 

mozgósíthatóak, illetve könnyebben megközelíthetőek. A repatriálás során a Görögországba 

érkezők helyzete meglehetősen nehéz volt, és többen is arról számoltak be, hogy azokban az 

időkben szinte életmentő volt, hogy valamilyen segítsége (anyagi tőke, kapcsolati tőke) legyen 

az embernek. Álláshoz jutni például többek szerint a mai napig sem lehet úgy, ha valakinek 

nincs valamilyen rokona vagy ismerőse, akin keresztül meg lehet tudni, hogy valahol munka 

van, és be lehet jutni a munkahelyre. 

 

– Öt hónap után talált egy munkát egy ilyen toast, egy kávézófélében. Nehéz volt. 

– Álláshirdetés alapján vagy valaki…? 

– Akkor itt? Itt? Állást csak ismerős vagy valaki után tudsz szerezni. Egy m agadban nem tudsz. Még most 

is. (Karolosz, második generáció) 

 

A familizmus mint ideológia és mint társadalmi állapot érdekesen ötvöződik a következő 

véleményben, amely egyszerre emeli ki, hogy a család és a családi kapcsolatok fontossága 



hogyan lett érték egy olyan kontextusban, amelyben a gazdasági válság következtében még 

inkább felértékelődtek a kapcsolatok. 

 

– És te éreztél különbséget Magyarországon a magyar családok és a görög családok között?  

– Igen, igen. Itt nagyon kötődnek a mai napig is, mindenféle szempontból a családdal az emberek. És talán 

a nagy krízist azért is tudják könnyebben átvészelni most. Nem szakadnak el olyan könnyen a családtól. 

Még negyven-ötven éves korukban sem az emberek. Tehát ez a fonódás a családdal itt még megvan. 

(Taszosz, két és feledik6 generáció) 

 

 

3. Összegzés 

 

Ebben a tanulmányban arra vállalkoztunk, hogy a társadalmi nemek szemüvegén keresztül 

vizsgáljuk meg a repatriált görög származásúakkal készült interjúkat, melyekben a 

(vissza)költözéssel kapcsolatos történetüket, élményeiket osztották meg. A tanulmány első 

felében bemutattuk, hogy Magyarország és Görögország története, már ami a nemek közötti 

egyenlőtlenségeket és a nő-férfi viszonyt a XX. század második felében jellemezte, bizonyos 

párhuzamosságok mentén, de jól azonosítható eltérésekkel haladt. Mind a hasonlóságoknak, 

mind az eltéréseknek megtalálhattuk az interjúkban a személyes szinten lecsapódó nyomait. 

Összességében úgy tűnik, hogy a két országban tapasztalt nemi viszonyokban nem voltak 

egetrengető különbségek, és a családok működésében, a feladatok megosztásában sem voltak 

nagy változások az elköltözésnek köszönhetően. Azt férfiak és nők egyaránt jelezték, hogy az 

államszocializmus alatt az állam által biztosított jóléti ellátások (gyes, bölcsőde és óvoda 

biztosítása) igencsak hiányoztak Görögországban, és ezeknek a hiányában a családok a 

tradicionális nemi szerepekkel kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a család női tagjait (anya, 

nagymama) mozgósították. Ezek az elvárások, illetve a szerepek betöltése iránti vágy olyan új 

típusú, főként a nők esetében értelmezhető migrációs okokat jelentettek, amelyek nem csak 

kötelezettséget, hanem egy új élet kezdetét is jelentették a számukra. 

 

 

Irodalomjegyzék 

 

 
6 Két és feledik generációként utalok azokra, akik gyerekként élték meg a Görögországba való repatriálást, vagyis 

másfeledik vagy második generációs szülőkkel érkeztek Görögországba. 
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