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1. Bevezetés 

 

Kutatásom témája a magyarországi görög közösség nemzeti és nyelvi identitásának 

vizsgálata. Dolgozatomban a szakirodalom alapján részletesen tárgyalom a magyarországi 

görög diaszpóra jelenlétének okát, kialakulásának történetét, társadalmi, nyelvi és kulturális 

életét. A dolgozat további célja választ adni arra, hogy egy Magyarországon élő, idegen 

kultúrával, nyelvvel, társadalmi beilleszkedéssel rendelkező nemzetiségi közösség milyen 

módon képes fenntartani nemzeti sajátosságait. Kutatásom témája a magyarországi görögség 

nemzeti és nyelvi identitásának, oktatáspolitikájának, a görög nyelv és kultúra közoktatásban 

betöltött szerepének vizsgálata. 

A témaválasztás és a motiváció alapvetően személyes tapasztalataimon nyugszik. 

Gyermekkoromat Görögországban töltöttem, így hatással volt rám a görög nemzetiségi kultúra 

és nyelv. A dolgozat részletesebben érinti a nemzet és nemzeti identitás, valamint a nyelvi 

identitás fogalmát; a vizsgálat betekintést nyújt a görög nemzeti identitás európai és 

magyarországi alakulásába, bemutatja a görög nemzetiségi kultúrára jellemző alapvető 

elemeket, ezek működését (vallás, gasztronómia, néphagyomány stb.) az elmúlt 50–60 évre 

visszamenően, valamint kitér ezek aktuális jellemzőire. A dolgozat bemutatja a magyarországi 

görög nyelvű iskolák közoktatásban betöltött szerepét, valamint az önkormányzatok által 

nyújtott nyelvoktatási szolgáltatásokat is.  

A görög nyelv oktatásának vizsgálatában két közoktatási intézmény vesz részt: a budapesti 

Manolisz Glezosz 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola1, valamint a Nikosz 

Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda2.  

A nem közoktatási intézmények közül a görög nemzetiségi önkormányzatok feladatait 

vizsgálom a nyelvoktatás és a kulturális élet szervezésének terén. Minden görög nemzetiségi 

önkormányzat végez délutáni/esti nyelvoktatást felnőttek részére; ilyen feladatokat lát el többek 

között a Szegedi és az Egri Görög Nemzetiségi Önkormányzat is 3. A vidéki görög nemzeti 

önkormányzatok közül az egri és a szegedi görögök rendelkeznek a legaktívabb közösségi 

élettel, mivel a görög családok száma ezekben városokban a legmagasabb. Az elmúlt évtizedek 

                                                      
1 Az iskola weboldala: https://glezosz.hu/ 
2 Az iskola weboldala: https://belosuli.hu/ 
3 A Szegedi görögök weboldala: http://www.szegedigorogok.hu/nyelvorak/ Az egri görögök 

weboldala: https://gorogokegerben.hu  
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népszámlálási adataiból megállapítható, hogy a szegedi görögök száma folyamatosan 

növekszik. Egy 2011-es adat szerint 89 szegedi polgár tekinthető a görög nemzetiséghez 

tartozónak. A második görög bevándorlási hullám a II. világháborút követően a Nemzetközi 

Vöröskereszt segítségével jutott Magyarországra, majd valamivel később Beloianniszból 

költöztek nagyobb számban – általában munkavállalás, család vagy egyéb okok miatt – Egerbe. 

A ma Egerben és Heves megyében élő görögök az első és a második görög bevándorlási hullám 

leszármazottai. Ők a mai napig őrzik és ápolják a görög nyelvet, a hagyományokat, a görög 

emlékeket.  

A kutatás során megszólalnak azok a pedagógusok, nyelvtanárok, akik a görög nyelvet, mint 

második nyelvet oktatják az említett intézményekben. 

A nemzetiségi önkormányzatokon kívül foglalkozom még továbbá olyan görög nemzetiségi 

szervezetekkel, amelyek folyamatosan segítik a görög nemzetiségi képviselők és 

önkormányzatok munkáját, így a nemzetiségi görög közösség folyamatos fenntartása az ő 

munkájukon is múlik. Ilyen szervezet a Görög Ifjúsági Egyesület, az Ellinizmosz Egyesület, a 

Görög Kultúráért Alapítvány vagy Görögség Háza Alapítvány.  

A dolgozat vizsgálja a Nemzeti Alaptantervben (továbbiakban NAT4) megjelenő nemzet és 

nemzeti identitás fogalmának értelmezését, ennek a magyar nyelv és irodalom tantárgyakban 

megjelenő értelmezési formáit. Ehhez a területhez szervesen kapcsolódik a nemzeti identitás 

fogalmának tanításmódszertani lehetőségeinek és alkalmazási felületeinek vizsgálata. A kutatás 

részét képezi az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban OFI) által kibocsátott 

tankönyvek vizsgálata. Ezt leszűkítem a kutatáshoz illeszkedő magyarországi nemzetiségi 

közösségek életére. A vizsgálat fókuszában elsősorban pedagógiai-módszertani kérdések 

állnak. A kutatást kérdőívek és személyes interjúk segítik. 

A vizsgálat végén a dolgozat írója összegzi az eredményeket, és iránymutatást ad arra 

vonatkozóan, hogy melyek azok a módszerek és lehetőségek, amelyek a nemzeti öntudat, a 

nemzeti identitás megőrzésére és ápolására vonatkozó tartalmak közvetítését segítik a 

közoktatásban. 

 

 

 

 

 

                                                      
4 A Nemzeti Alaptanterv weboldala : https://ofi.hu/nemzeti-alaptanterv 
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2. A kisebbségi nemzeti és nyelvi identitás fogalma 

 

Ez a fejezet a kisebbség, a nemzet és az identitás szavak fogalmi tisztázásával indít. A 

nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól az 1993. évi LXXVII. törvény rendelkezik 

Magyarországon. E törvény értelmében: „nemzeti és etnikai kisebbség minden olyan, a Magyar 

Köztársaság területén legalább egy évszázada honos népcsoport, amely az állam lakossága 

körében számszerű kisebbségben van, tagjai magyar állampolgárok és a lakosság többi részétől 

saját nyelve és kultúrája, hagyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozás-tudatról 

tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek 

kifejezésére és védelmére irányul”.5  Nemzeti kisebbségen olyan magyarországi helyi 

népcsoportot értünk, amelynek tagjai Magyarország polgárai, de más nyelvi, illetve kulturális 

nemzethez tartoznak, ezáltal kettős az identitástudatuk (Földes, 1998).   

Kövecses szerint, amikor nemzetről beszélünk, akkor a magyar ember általában 

metaforákban gondolkodik. Így kapcsolódik ehhez a fogalomhoz a haza („hon”), a család, az 

épület, a személy, a zászló, a nyelv vagy a nemzet, mint élő organizmus képe (Kövecses, 2016). 

A nemzet magában foglalja a valahova tartozás érzetét, a közös múlt és jelen összképét, 

valamint a történelmi és kulturális közös mintákat is. Balogh a szegedi görögök történelmi és 

kulturális múltját kutatva a nemzet fogalmával olyan szavakat is párosít, mint a genetikai 

rokonság, közös terület, vallás és nyelv. Ide kapcsolja még a területtel, a földdel való érzelmi 

kötődést és azonosulást is, ami az identitás meghatározó elemévé vált a nemzetségek 

kialakulásának történetében (Balogh, 2008: 4). Magyarországon az identitásszerkezet általában 

az öndefiníció és a nyelvtudás társadalmi halmaza köré épül (Simonovits, 2014: 426). Ebben a 

kontextusban tehát az identitás, vagyis az öndefiníció, a saját magam megfogalmazása csak 

elég tág rendszerben elemezhető. Megkülönböztetünk így nemzeti, nyelvi, vallási, kulturális, 

csoport- és egyéni identitást is. A magyarországi görög kisebbség tekintetében „diaszpóráról” 

(Ligeti–Mikes, 2018: 52). 

                                                      
5 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa. 1999. A Kisebbségi Önkormányzatok 

kézikönyve. pp. 139-161. Budapest. 
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A szórványokban élő egyazon nemzetiséghez tartozó embercsoportokat összeköti a nemzeti 

tudat és identitás, egy közös kulturális mező, valamint nem utolsó sorban a közösen beszélt 

nyelv. Az identitás tulajdonképpen önazonosság és hovatartozás kapcsolatát jelenti. Sajátos 

attribútum, amely ember és ember között érvényesül, amely nélkül az egyén társadalmilag nem 

jutna érvényhez (Kiss, 2016). Jelen dolgozatban a nemzet fogalma társadalmi vonatkozásban 

értelmezendő, vagyis integrációs és dezintegrációs folyamatokban, amelyek a nemzeti tudatban 

tükröződnek (Tóth–Vékás, 2009). Ezekhez olyan további fogalmak kapcsolódnak, mint maga 

a nyelv, amely lebontható strukturális és kommunikációs funkciókra, valamint a nemzet és az 

identitás, amelyek a közös múlt és a közös jövő felfogásában léteznek.  

Amikor nemzeti identitásról beszélünk, kettős identitástudatra gondolunk (Zsilák, 2016). Ez 

a kettős identitás magával hoz egy kettős kulturális beágyazódást és egy kettős nyelvi identitást 

is. A kettős nemzeti és nyelvi identitás magában foglalja az anyanemzethez vagy anyaországhoz 

kötődő állampolgárt, aki a sajátja mellett elsajátítja a körülötte élő társadalom identitáselemeit 

is (Dés, 2018). A harmadik szegmense ennek pedig maga a nemzetiségi család, amely 

autodidakta módon neveli a nyelvet és a kultúrát a gyermekbe, így válik kettős identitásúvá (de 

korántsem biztos, hogy ezáltal kétnyelvűvé is). A kettős identitás ebben az esetben a serdülőkor 

végére válik nagyjából létezővé, s aztán maga az állampolgár dönt majd a későbbiekben ennek 

ápolásáról (Fokasz, 2018). Fokasz szerint a többségi társadalomba való beilleszkedés az első és 

második generáció esetében fordított volt, vagyis a későbbiekben kezdték el magukévá tenni a 

magyar szokásokat, hagyományokat. A második és a harmadik generáció esetén már az 

figyelhető meg, hogy elsődleges identitás volt a magyar és másodlagos a görög.  

A diaszpóra kifejezés egy olyan nyelvi és nemzeti közösséget jelent, akik külső nyomás 

hatására (pl. a görög polgárháború miatt) kénytelenek lakhelyüket elhagyni, és egy másik 

országban alakítanak ki egy új életet, természetesen az integrációs folyamatok velejáróival 

együtt. Az integráció folyamata így egyértelműen egy új közeget kíván, ahol a saját, meglévő 

identitást másfajta elemekkel kell felcserélni vagy újra telepíteni. 

Visszatérve a nemzeti és a nyelvi identitásra, fontos megemlíteni a közös, vagyis a kollektív 

tudat fogalmát is. A fejezet eleje említést tett az identitás kettős jellegéről, amely 

megkülönbözteti az egyéni és a kollektív formát is. Az egyéni identitás egy folyamatosan 

változó tendenciát mutat, és az önmeghatározásban játszik fontos szerepet. A kollektív identitás 

viszont egy nagyobb közösség által kialakított keretben és egy közös tudati hálóban létezik 

(Simonovits, 2014). A nemzeti identitás személyes konstrukcióját nyolc identitáselem 

értékelésén keresztül mérik: születési hely, lakóhely, nyelv, származás, vallás, állampolgárság. 

A kutatási alany identitástudatának meghatározó tartalmi jegyeit anyanyelve (születési nyelve 
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vagy anyanyelvjárása), klasszikus szellemi és objektív kultúrája, valamint vallási hovatartozása 

képezi (Zsilák, 2016). A Tóth és Vékás által közölt 2009-es kutatás szerint az identitás fogalma 

még három különböző módon vizsgálható: mélység, szélesség, dinamika. Mind a három elem 

nyelvi és nemzeti „kötődés” szempontjából taglalja az identitást. Természetesen minden egyéb 

pszichológiai tényezőt kizárnak ebben az esetben (Tóth–Vékás, 2009). 

Az identitás mélység szerinti vizsgálata azt kutatja, hogy az adott állampolgár milyen 

mélyen kötődik számszerűen a nemzethez, felmenők és rokonság tekintetében. A szélesség azt 

vizsgálja, hogy ez a kötődés meddig nyúlik, érint-e bármilyen más társadalmi közeget, tehát 

mennyire vegyes ez a kötődés, milyen hatásokba nyúlik át. A dinamika pedig azt vizsgálja, 

hogy ez a kötődés mikor erősebb és mikor gyengébb. Kiss szerint a nyelvi identitás magával a 

nyelv használatával, vagyis közvetítésével és a nyelv tanulásával alakul ki (Kiss, 2016). A 

különböző identitások pedig hatnak egymásra, de lényegük megmarad, tehát nem lehet azonos 

az identitása gyermeknek és felnőttnek, szülőnek és gyermekének, nagyszülőnek és unokának. 

Az identitás maga nem örökíthető és átruházható, hanem egyszeri és önazonos, tehát 

megismételhetetlen. Ugyanakkor kapcsolódik nemhez és korosztályhoz, valamint valláshoz és 

politikai nézethet is. Az ezeket körülfogó, ember által létrehozott fogalmi köröket pedig 

ideológiának nevezzük. Az ideológiák is csoportosíthatók nemzeti és nyelvi hovatartozás 

szerint; a nyelvi ideológia tulajdonképpen a nyelvről, a nyelvekről való gondolkodást segítik 

elő (Lanstyák, 2015). 

A kutatás további fejezetei a magyarországi görögök nyelvi és nemzeti identitását vizsgálják, 

amelyek főleg a jelenkori, de részben az első és második generáció állapotát is tükrözni fogják. 

Az újgörög nyelv és kultúra bemutatása nem célja a dolgozatnak, de a vizsgálat bizonyos 

pontjain muszáj érinteni ezeket a tényezőket is.  

 

2.1. A görög nemzeti és nyelvi identitás – nemzettudat Európában 

 

A következő fejezet a görög nyelvi és nemzeti identitás állapotáról és a különböző 

diaszpórák kialakulásáról szól.  Micsinai tanulmánya szerint a görögök hat előítéletet 

fogalmaznak meg saját magukkal kapcsolatban: görög temperamentum, laza életmód, 

pontatlanság, szervezetlenség, pozitív hozzáállás és világkép, a család fontossága, közösségek 

és személyes kapcsolatok fontossága, valamint kiállnak magukért. Egy görög családba való 

beházasodás viszont már nem igazán sztereotípiákat szül, hanem sokkal inkább tapasztalatokat: 
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hangosság, hirtelen haragúság, vendégszerető gondoskodás, kedvesség, idősebbek tisztelete, 

testvériesség, összetartás, tradíciók tisztelete, túlzott vallásosság (Micsinai, 2020). 

Magyar nyelvű forrást a görögök európai identitásáról csak elvétve lehet találni. Ugyanakkor 

a magyarországi görög nyelvi és nemzeti identitásról már számos kiadvány és cikk jelent meg 

az elmúlt 40-50 évben. Ezeknek rangos gyűjteménye leginkább a hazai görög nemzeti 

kisebbségnek köszönhető.  

Az európai görög nemzettudat azzal a nyelvi és nemzeti ideológiával kezdődik, hogy a görög 

nyelv is tagja az úgynevezett fő- vagy gyökérnyelveknek a világban (Joseph, 2009). Joseph 

elméletét több bizonyítási pontra osztja. Az általuk készített nyelvi kutatás több mint 40 nyelvet 

vett alapul, hasonló kritériumok szerint. Ezen kritériumok között szerepelt a beszélők száma 

Európában, a nyelvi státusz idegen országokban, a nyelv használata más országokban, valamint 

a kulturális, irodalmi hagyományok. Érdekes módon azt is számba vették, hogy hány 

anyanyelvű Nobel-díjas szerzője van az adott nyelvnek. Itt Jorgosz Szeferisz és Odysseusz 

Elytisz, valamint a korábban több alkalommal is jelölt Nikosz Kazantzakisz került a listára. 

(Nem mellőzve azt a tényt, hogy mindhárom szerző művei megjelentek magyar nyelven is.) 

Nyelvtörténeti szempontból pedig azt vizsgálták, hogy milyen történeti változásokon ment 

keresztül a nyelv, kiállta-e „megfelelően” az idő próbáját, és nem esett-e át jelentős 

változásokon.  

A görög nyelvi identitással már akkor találkozunk, ha kezünkbe veszünk egy Homéroszt 

vagy egy Szofoklészt. Joseph szerint a homéroszi költői görög nyelv ma sem számít idegennek 

a ma élő görögök számára, az napjainkban is a kulturális identitásuk része (Joseph, 2009). Foley 

szerint a görög drámákban is jól kimutatható a görög nyelvi identitás, amely leginkább a kórus 

epikus történetmesélésén keresztül ismerhető fel legjobban. A költői vagy metaforikus nyelv és 

a korabeli köznyelv nem tért el élesen egymástól, így tudta megőrizni metaforikus nyelvi voltát 

a mai újgörög nyelv is (Foley, 2003). A görög nyelv már a krisztusi idők előtt világirodalmi 

szinten működött. Ez a mai napig meghatározza a nyelvi és nemzeti identitást is. Az európai 

görög nemzeti identitás pedig ugyanerre vezethető vissza. Koumandaraki szerint a görög 

nemzeti identitás emellett erős összefüggésben van az ortodox-keresztény vallással 

(Koumandaraki, 2009). A kutató szerint a görög nemzeti identitás része az, hogy egy alapvetően 

nyugattal és egész Európával is szembeforduló kultúrát képviselnek. Ez a kultúra és nemzet 

pedig erősen átitatott az ezeréves török háborúk emlékeivel, a gyakori muszlim jelenléttel és az 

ortodox-keresztény hagyományokkal. Az idegenellenesség és a nyugattal való távolságtartás 

pedig előre meghatározta sorsukat Európa-szerte.  
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A görög nemzeti identitás egyik fontos eleme a kultúra maga. A görög kultúrafelfogás 

szerint a kultúra kiterjed azokra az emberekre is az ókortól kezdve, akik úgynevezett 

„idegenjei” annak, vagyis csak élvezői, használói és átélői a kultúrának és a nyelvnek. A nem 

egységes „görögség” így kétféle görög identitást szül attól függetlenül, hogy nemzeti 

kisebbségről vagy állampolgárról beszélünk, aki a saját hazájában él. 

 

„A görög kultúra esetében különösen fontos megjegyeznünk, hogy a görög gondolkodásmód 

és életmód az ókor óta kiterjedt mindazokra az idegenekre is, akik ezt a kultúrát magukénak 

tekintik. Ez a kultúra azonban (…) nem zárt, de nem is egységes. Mivel „sokféleképpen lehet 

valaki görög”, alapvető fontossággal bír annak tudatosítása, hogy lehetetlen egységes, általános 

definíciót megfogalmazni a görögség mibenlétéről (…)” (Nakosz, 2011: 59) 

 

 

Koumandaraki idézi az ortodox-keresztény egyház által támogatott szlogent, miszerint „az 

identitásunk a lelkünk”, vagyis a görögök nacionalizmusa megerősíti az ortodox egyház iránti 

engedelmességüket is. Az idézet a görög ortodox egyház egykori vezetőjétől, Chritodoulostól 

származik. A görög nemzeti identitás része az ortodox vallás és a nacionalizmus eszméje. 

Koumandaraki szerint az egész nemzettudat erre vezethető vissza (Koumandaraki, 2009: 39). 

Amikor a görög migrációról beszélünk, akkor az történelmileg mindig valamilyen 

háborúhoz vagy egy elnyomó nép terjeszkedéséhez köthető. Az első komolyabb kivándorlások 

is az Oszmán Birodalom terjeszkedésével kezdődtek meg: 

 

„A görögök (a népnév valójában gyűjtőszó, amellyel a balkáni ortodox kereskedőket 

illették származástól függetlenül) Magyarországon történő nagyobb számú megjelenése 

az Oszmán Birodalom területi terjeszkedésével vette kezdetét a 16-17. században.” 

(Balogh-Alexandrosz, 2012: 4)  

 

A görög nemzeti és vallási ünnepek mindig valamilyen háborúhoz vagy a kereszténység 

legnagyobb szertartásaihoz kapcsolódnak, de az utóbbi esetében a szokások és a hagyományok 

eltérőek az európai kultúrkörhöz képest. Így a görög identitás részévé válik az is, hogy 

nyelvükben Krisztus születése (Xristougennia) nem formálódott át például a bolgár-szerb 

eredetű kracsun kifejezésre, amelyből a mi karácsony szavunk is származik. A görög 

nemzettudathoz hozzákapcsolódik a saját nemzet és kultúra fizikai védelme is. Egyik 

legkésőbbi nemzeti ünnepük is háborús eseményhez köthető. Az Ohi nap vagyis a Nem nap 
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ünneplése a Mussolini-féle olasz ultimátum visszautasítására, az egységes népakaratra és a 

görögök harci elszántságára utal. A görögök egységesen mondtak nemet arra, hogy az olaszok 

a béke fejében Görögország területére lépjenek. Fokasz interjúkötetében is hasonló kép 

rajzolódik ki, mint amit Koumandaraki festett le a háborúval kapcsolatban:  

 

„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.” (Fokasz, 2018: 11) 

 

 

 

 

A nyelvújítási mozgalmak szintén jelentős szerepet játszottak az identitás formálásában. 

Ahogyan a XIX. században teret kapnak a nacionalista szemléletű társaságok, irodalmi és 

nyelvészeti folyóiratok Magyarországon, úgy ez a korabeli Görögországban is lejátszódik. 

A magyar nemzeti és nyelvi identitás kialakulása és jelene jelentősen összefügg a XIX. 

századi magyar irodalmi élet, a nyelvújítási mozgalom és a forradalom történelmi hatásaival. 

Görögországban ezzel párhuzamosan hasonló történések mennek végbe. A XIX. századi 

görög nyelvújítási mozgalom és az a nyelvi változat, amit ma „nea ellinika”-nak vagyis 

újgörögnek nevezünk, szintén hasonló folyamatokon ment keresztül, mint a magyar nyelv. 

A magyar nyelv azonban nem volt világszerte ismert, ellenben az ógörög nyelv Homérosz 

és a görög drámaírók által nagy népszerűségnek örvendett. Az újgörög szerzők sokszor 

írásban ógörög és középkori változatokat is használtak, míg a beszélt nyelvben ez ismeretlen 

volt. Európában az újgörög nyelv állapotát tekintve voltak kiejtés béli, szóhasználati és 

szókincs béli viták is: 

 

„Ennek az eszmének terjesztését, valamint a legrégibb időktől napjainkig terjedő 

görög nyelvnek és irodalomnak mívelését és általában véve a hellenismusnak politikai 

tekintettől ment támogatását tűzte ki czéljául az 1888-ban Amsterdamban alapított 

Φιλελληνικός Σύλλoγος nevű társulat. Ελλάς czimű közlönyének első évfolyama 1889-

ben jelent meg.” (Pecz, 1893: 319). 
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Természetesen a nyelvi mozgalmak és az újgörög nyelvvel kapcsolatos viták általában az 

újgörög irodalom kialakulásához köthetők, és különbözőt fordítási, olvasási és kiejtési 

problémákból adódtak. A felvilágosodás művelődéstörténeti korszaka után a görögök 

megsegítésére tett erőfeszítések (pl. az 1821-es görög szabadságharc) egyre sűrűbbek lettek, 

élükön Byronnal és a Filhellén mozgalommal. A többszáz éves török uralom után a görögök 

Európa felé fordultak, amelyben kereskedelmi partnert is láttak. Így a szabadság és 

függetlenség eszméinek terjesztésével a görögök is beálltak a nagy európai országok sorába 

(Adrados, 2005). A görög nemzeti identitás a nemzeti-nyelvi nacionalizmus fogalmával is 

definiálható, amely az 1870-től 1918-ig tartó időszakban alakult ki. Ez a folyamat Európa-

szerte jellemzővé válik, és tömegmozgalmakat indít el; ennek része volt az is, hogy egy 

nyelvjárást vagy dialektust választottak ki központosított általános nyelvváltozatnak 

(Nakosz, 2011). 

Az európai görög nemzeti identitás megfogalmazható az ortodox-keresztény vallással, az 

irodalommal, a nyelvújítási mozgalommal és annak hatásaival, a háborús elnyomás 

történelmi következményeivel, mint nemzeti értékrendekkel. 

2.2. A görög nemzeti és nyelvi identitás – nemzettudat Magyarországon 

 

Ahhoz, hogy megfelelően lehessen definiálni a magyarországi görög kisebbség nemzeti és 

nyelvi identitását, úgy az Eriksen által bevezetett a diaszpóra és a hibriditás fogalmakkal kell 

tisztában lennünk (Ligeti–Mikes, 2018). A diaszpóra6, amely a görög „magvetés” szóból 

származik, eredetileg szórványt jelent. Olyan helyet jelöl, ahová szétszórták a magokat. 

Ez a konkrét jelentés ugyanakkor a magyar nemzetfelfogásban mást-mást jelent. A magyar 

nemzetfelfogás szerint a nemzet része az is, aki az anyaországon kívül él. Így a diaszpóra 

kifejezés használata komoly politikai jelentőséggel bír. A magyar politikai rendszer 

különbséget tesz azok között, akik maguktól hagyták el az országot, külső nyomás nélkül, és 

azok között, akiket ma határon túli magyaroknak hívunk. Ez utóbbi csoport elnevezése a 

szórvány, az előbbié pedig a diaszpóra (Szaniszló, 2019). A diaszpóra ugyanakkor a görög 

szabadságharcot, a polgárháborút megjárt menekülteket jelöli Magyarországon. Eriksen úgy 

véli, hogy az anyaországhoz tartozó identitás a fontos, attól függetlenül, hol élünk. A hibriditás 

ezekben az élethelyzetekben azt jelenti, hogy más kulturális elemek jelennek meg a saját 

                                                      
6 Etimológiai szótár : https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-etimologiai-szotar-

F14D3/d-F1C23/diaszpora-F1D09/  
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kulturális jegyek között: a hagyományokban, a nyelvhasználatban követjük a másik kulturális 

sajátosságait.  

A magyarországi görögök esetében is felvetődik a kérdés, hogy diaszpóráról vagy kulturális 

hibriditásról beszélhetünk-e (Ligeti–Mikes, 2018). Eriksen elmélete szerint: 

 

 „Az eredetileg az európai zsidóságra használt diaszpóra fogalom azokra az emberekre utal, 

akik elsődleges identitása egy távoli származási országhoz kötődik, még akkor is, ha egész 

életüket máshol élték le.” (Eriksen, 2008) 

 

 A hibriditás fogalma a biológiából vett fogalom, amely a nem tiszta, zavaros identitásra 

vonatkozik (Ligeti–Mikes, 2018). A diaszpóra léthez hozzátartozik ugyanakkor a folyamatos 

visszavágyódás az elhagyott anyaországba. Természetesen ez leginkább az első generációt 

érinti. A polgárháborút megelőzően a görög bevándorlás már jóval korábban elkezdődött. Az 

első görög diaszpóra virágzása nagyjából 18. századra tehető. A magyarországi görög 

kisebbség oktatási, vallási és kulturális reformjai ebben az időben kezdődtek. A letelepedett 

görögök ugyanis már ekkor templomokat, iskolákat építettek, könyveket nyomtattak (Kakukné 

Partics, 2016).  

 

Micsinai tanulmánya kitér a magyarországi görögség, mint csoport elemzésére is. A 

sztereotípiák, amelyet a hazai görögséggel szemben ápolnak három fő irányt különböztet meg: 

a görög által alkotott előítéleteket a magyarokkal szemben, a magyarok védelmezett 

sztereotípiáit a görögség felé, valamint a görögöknek a saját magukról alkotott képét. Ez alapján 

négy fajta védelmezett sztereotípiát állapíthatunk meg: a görögök különlegesek, „déli 

hozzáállás”, idegeség érzése, szociális irigyég (a görög gazdasági válság kapcsán) (Micsinai, 

2020).  

Hajdú szerint a magyarországi görögök nemzettudata leginkább a nemzeti identitás és a 

kulturális reprezentáció védelme köré épül. A kulturális reprezentáció pedig a sajátos kulturális 

elemek újra alkotását jelenti, ami néphagyományokban, gasztronómiában, művészetekben tud 

jelen lenni. A bevándorló csoportok általános jellemzőjévé válik a kettős kötődés, kettős 

kulturális identitás kialakulása. Ezt Hajdú „összetett identitáskonstrukciónak” nevezi, ami nem 

is igazán kettő, inkább hármas identitáshalmazt feltételez: jelöli a sajátos identitást, az idegen 

környezetben lévő identitást (ami csoportidentitás) és az anyaországból megmaradt identitás-

elemeket is (Hajdú, 2001). Így maga a nemzettudat is inkább duálissá válik. Ugyanakkor etnikai 

csoportként is definiálható a magyarországi görögök speciális helyzete. Etnikai csoportként a 
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belső, közös nyelvvel, közös biológiai felépítéssel és közös kulturális vonásokkal rendelkező 

csoportokat jelöljük (Hajdú, 2001).  

A görög nemzettudat másik alapvető szegmense a nyelvhasználat. A Fokasz által 

szerkesztett …És jövőre Görögországban c. interjúkötetben lévő szövegeken is érezhető a 

magyar nyelv használatának töredezettsége. Az itthoni görög közösség „szigetként” funkcionált 

a magyarok lakta területeken. A Magyarországon szocializálódott gyermekek életében 

dominánsabb volt a görög kultúra, szokások vagy a görög nyelv megtanulása (ami általában a 

magyarral együtt történt). Az első, amit magukról megtanultak, az az volt, hogy milyen görög 

gyereknek lenni egy idegen országban. Egy második generációs görög bevándorló így 

nyilatkozik erről az időszakról: 

 

„Dohánygyárba, oda költöztünk. Jobb is, megmondom, mert teljesen más volt, teljesen 

mintha Görögországban éltünk volna. Görögül beszéltünk, görög hagyományokkal 

ünnepeltünk.” (Dés, 2018: 34) 

 

Ugyanakkor az idegen országgal kapcsolatos viszony rendezésének a feltétele volt a magyar 

nyelvhasználat is. Itt szintén megjelenik a kettős identitás, hiszen a kettős identitás kettős nyelvi 

világot is hordozhat. A polgárháborút követően a Görögországba visszaköltöző görög 

családoknál sokszor megmaradt a magyar nyelv használata (Micsinai, 2018). Ennek a nyelvi 

viszonynak az ellentéte is megvolt, hiszen a magyarországi tartózkodás privát, otthoni nyelve 

a görög volt. A dolgozat írója is emlékszik gyerekkorából olyan görög családokra, akik 

magyarul beszéltek otthon, elsősorban az unokák miatt, akik Magyarországon maradtak. Az a 

tény, hogy sok magyarországi görög töri vagy erős akcentussal beszéli a magyar nyelvet, a 

betelepült görög családok korai elszigeteltségére utal. Ez természetesen nehezítette a hazai 

görög családokkal foglalkozó kutatásokat. Gondot jelentett továbbá az is, hogy a bevándorlók 

nagy része nem volt kifejezetten iskolázott (Sztavrosz, 2005). A mai, fiatal görög generáció 

tagjai már iskolában sajátítják el a görög nyelvet, mint idegen nyelvet, nemegyszer, mint 

második idegen nyelvet, hiszen a hétköznapi élet már nem kényszeríti rá őket a görög nyelv 

napi szintű használatára. Az ez alól kivételt képeznek a kétnyelvűek vagy kései kétnyelvűek, 

akik a szülőktől, illetve nagyszülőktől sajátítják el a görög nyelvet. 

A magyarországi görög nemzeti identitás kevésbé ismert, de annál fontosabb része a 

politikai menekült státusz emléke. Ennek a történelmi vonatkozásnak két lehetséges iránya volt: 

a Magyarországon való letelepedés, illetve az anyaországba való visszatérés. A hazatérés 

folyamatát repatriálásnak nevezte a Görög Kommunista Párt (továbbiakban GKP). A korabeli 
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Magyar Népköztársaság Kormánya és a GKP kidolgozott egy egységes mentőcsomagot, amely 

a nyugdíj- és társadalombiztosításra vonatkozott, valamint a hazatérőknek otthont adott. A 

Magyarországon maradt családokat pedig segítette a kormányzat, biztosította a kisebbségi 

autonómiát, a nyelv oktatását és a kultúra gyakorlását (Dzindzisz, 2020). Így a nemzettudat 

Magyarországon a görögök körében, leginkább az első generációt érintően, bevándorló vagy 

menekült attitűdöket is hordozott. Nemzettudatuk megélését jelenleg Magyarországon a helyi 

önkormányzatok is biztosítják, akik nyelvvel, kultúrával, néphagyományokkal kapcsolatos 

rendezvényeket szerveznek az ott élő görög közösség számára, de mindenki számára nyitott és 

elérhető a havi programkínálat.  

 

3. A magyarországi görögök kulturális élete  

 

A nemzeti identitás nemcsak térben, hanem időben is rendelkezik egyfajta szerkezettel, 

struktúrával, akárcsak a nemzeti kultúra, így az önazonosulás egyik fontos elemévé válik. Maga 

a nemzeti kultúra vagy az azonosulás a nemzettel a különböző nemzetek néphagyományán vagy 

népi terjesztésével valósul meg. A nemzeti kultúra tehát a közös szimbólumteremtés eszköze 

lehet, és ez az intézményesítés rendszerén keresztül szilárdul meg. Ez a belső kohézió jóval 

erősebbé válik és mélyebb nyomot hagy, ha a nemzet nem a saját közegében él, és távol az 

otthontól kell megélni a közös szimbólumokat (Nakosz, 2011).  

Mint minden nemzetiségi, kisebbségi közösségnek, úgy a magyarországi görögök részére is 

leginkább a helyi vagy országos önkormányzat az, amely biztosítani tudja a kulturális közeget. 

Ebbe természetesen beletartozik a nyelv, a kulturális és nemzetiségi elemek (zene, tánc, 

képzőművészet, gasztronómia), valamint az oktatás biztosítása. Az önkormányzatokon kívül 

ezt a fajta gazdasági és szellemi autonómiát az öt évente megválasztott nemzetiségi-

országgyűlési képviselő is képes biztosítani. A mindenkori parlamenti képviselőt görög 

nemzetiségi szószólónak nevezik, aki kulturális, nyelvi és gazdasági, családvédelmi 

kérdésekben képviseli a magyarországi görög közösséget.7 A magyarországi görögök Országos 

Önkormányzata sok olyan egyéb szervezetet és intézetet foglal magában, amelyek hivatottak 

fenntartani a görög népszokásokat, hagyományokat, nemzeti ünnepeket, és ezeket 

folyamatosan és fokozatosan beépíti a mindennapokba. Ezek közé tartozik a Magyarországi 

                                                      
7 Sianos Tamás görög nemzetiségi szószóló önéletrajza : 

https://www.parlament.hu/documents/static/kepv/eletrajz/hu/s159.pdf 
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Görögök Kulturális Intézete8 is. Az intézet alapító okiratában9 olvasható, hogy az intézet többek 

között a nemzetiségi színházi élettel, a közművelődéssel, a könyvkiadással, a nemzetiségi 

médiatartalom szabályozásával, a könyvtári szolgáltatásokkal, a nemzetiségi közfeladatok 

ellátásával és támogatásával, valamint sport- és szabadidős tevékenységek létrehozásával 

foglalkozik. Hasonlóan jelentős intézet a Magyarországi Görögök Kutatóintézete10, amely a 

magyar–görög kulturális kapcsolatokat, a bevándorlási hullámokat, illetve az itt élő családok 

történetét kutatja. Ezt a kulturális örökséget és nemzeti jelent erősíti továbbá a Nikosz 

Beloiannisz Művelődési Ház és Könyvtár11, a Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda, 

valamint a Manolisz Glezosz 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola is. 

 

A magyarországi görögök életében rendkívül fontos szerepet játszik a kulturális 

hagyományőrzés és -teremtés. Az eddigiekben említett kettős identitás magával hozza 

természetesen a kettős kulturális beágyazottságot is. Ennek egyik fő eleme maga a kulturális 

reprezentáció fogalma. Itt olyan antropológiai fogalmak emelhetők be, mint a csoporttagság, a 

származástudat, a névhasználat és a kulturális tradíciók. Az alapvetően falusi környezetben 

szocializálódott görög menekültek leginkább az ortodox vallási hagyományoknak és 

ünnepeknek, valamint a férfijogú patriarchális berendezkedésnek éltek. Ezzel szemben a 

magyar városi világ teljesen torz képet mutatott számukra. Ehhez kellett tíz év emigráció, amely 

alatt volt ideje kifejlődnie a magyarországi görög nemzeti kultúrának, ami egyszerre tartalmazta 

a hagyományos ortodox görög elemeket és egyszerre volt modern, városi és magyar (Vincze, 

2019).  

 

„A templomi esküvőt felváltotta a tanácsi esküvő, a keresztelőt a névadó ünnepség. A 

görög hagyományok átadása a hétköznapi és ünnepi étkezési kultúra a görög vendéglátás 

(előétel - és italkultúra, görög kávézási szokások) területén volt a legsikeresebb. A korai 

időszakban a görög ízeket magyar alapanyagokból próbálták elkészíteni - például az 

üledékes görög kávét pörkölt csicseriborsóból főzték meg.” (Vincze, 2019: 24) 

 

A dohánygyári görög kolónia identitáskeresésének egyik ékes példája a budapesti görög 

népviselet létrehozása volt még az 1950-es években. Görögországban komoly jelentőséggel 

                                                      
8Magyarországi Görögök Kulturális Intézetének weboldala :  https://gorogintezet.hu 
9 MGKI Alapító okirata : https://mgoo.hu/gorog-intezet/ 
10 Magyarországi Görögök Kutatóintézete : https://mgoo.hu/magyarorszagi-gorogok-kutatointezete/ 
11Nikosz Beloiannisz Művelődési Ház és Könyvtár : https://mgoo.hu/nikosz-beloiannisz-muvelodesi-haz-es-

konyvtar/ 
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bírnak a népviseletek, megkülönböztetik a thesszaliai vagy az epiroszi, makedoniai 

népviseleteket egymástól; ez tőlünk, magyaroktól sem idegen. Mivel ezek a minták különbözők 

voltak, ezért az Erzsébet királyné úti bentlakásos intézetben a nevelőkkel együtt a görög 

gyerekek maguknak varrtak egy vegyes, ötvözött mintát. Ezzel jelezték a különbözőségüket, 

de mégis valami olyasmit hoztak létre, ami önreprezentáció is egyben.  

 

„A tanítónők által tervezett aranyvirágos, hímzett mellény, a fehér blúz és a kék szoknya 

nem határozható meg egyik tájegység népviseleteként sem, de nem is ez volt a szerepe, 

hanem az itteni görög közösség összetartozásának kifejezése. A kék-fehér szín a nemzet, 

az aranyhímzés a néphagyomány szimbólumaként jelenik meg, eleget téve az etnikai 

szimbólum határkijelölő funkciójának.” (Hajdú, 2001: 44) 

 

Az etnikai identitás reprezentációjába beletartozik a görög népzene és a néptánc is. A Fokasz 

által szerkeszett Jövőre Görögországban…! c. interjúkötet kitér arra is, hogy a kettős identitás, 

a kétnyelvűség és a kettős kultúra hogyan képes definiálni önmagát, mely kulturális minták 

élnek jobban a magyarországi görögök életében. Hajdú ezt a következő kifejezéspárral illeti: 

magyarországi görög kultúra vs. görögországi görög kultúra (Hajdú, 2001: 45). A magyar és 

a görög kultúra szembenállása vagy párhuzamossága olyanok esetében is vizsgálható, akik 

vegyes házasságban születtek vagy beházasodtak. A görögországi élet során megélendő magyar 

kulturális minta, a magyar könyvek olvasása, a magyar zene hallgatása, a magyar néptánc 

gyakorlása stb. is nehézségekbe ütközhet (Micsinai, 2018). Ez a beilleszkedéssel persze 

folyamatosan elhalványul. Fokasz könyvében az egyik interjúalany azt fejti ki, hogy miképpen 

okoz kifejezetten kulturális konfliktust a népzene, amit minden nép másképpen él meg és 

másképpen jelentős számára:  

 

„(…) hárman szerveztek egy bejegyzett görög–magyar baráti társaságot már 

Görögországban, ahol repatriált görögök és Magyarországról disszidált magyarok, 

valamint a követség munkatársai jártak össze. A magyarok egy idő után hiányolták 

ezeken az alkalmakon a magyar zenét, amire görög részről az a válasz született, hogy 

hozzanak magukkal. A magyarok népzenét hallgattak, csárdást, amit a görögök egyrészt 

hiteltelennek éreztek („turistáknak jó”), másrészt mivel a görög népzene sokkal jobban 

jelen van a mindennapokban, mint a magyar népzene, erősebben is része a görög 

identitásnak. Ugyanez tetten érhető abban is, ahogyan a tánchoz viszonyulnak.” 

(Micsinai, 2018: 92) 
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A hagyományőrzés, a népi kultúra életben tartása során a görög nemzeti identitás a 

néphagyománnyal, a néptánccal, a népzenével, a nyelvről alkotott mítoszokkal és a már említett 

vallásossággal is azonosítható. Ez lényegesen más, mint a magyar. Viszont a második 

generációs görög bevándorlók életében elsődlegesen a magyar kulturális elemek játszottak 

hangsúlyosabb szerepet, ami a görög nemzeti identitást háttérbe szorította. 

Kezdetben a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesületének a feladata volt, ma már 

inkább az önkormányzatoké a kulturális események, nemzeti ünnepek, táncházak, zenés és 

irodalmi estek szervezése (Syllogos)12. A magyarországi görög közösség létrejötte óta 

hagyomány, hogy a nemzeti ünnepekről mindenképpen megemlékeznek. A dohánygyári görög 

kolónia eltűnésével szétszóródtak és távol kerültek egymástól a csoportok, a családok, így a 

nemzeti ünnepek maradtak csak a közösség összekovácsolására, mintegy szakrális-ideológiai 

szférát jelentve. Ez segítette az etnikai hovatartozás megélését is (Hajdú, 2001). A két 

identitással rendelkező közösség így a magyar és a görög nemzeti ünnepeket is tartja, fontos 

minden ilyen eseményen a két nemzeti zászló kitétele és a két himnusz elhangzása. Ezeken az 

eseményeken a Fővárosi Görög Önkormányzat, helyi önkormányzatok, a görög nemzetiségi 

szószóló, valamint Görögország budapesti nagykövetsége is képviselteti magát. Itt fontos 

szerepet kap a görög nyelv használata, valamint az itt fogyasztható görög nemzeti ételek is, 

melyek ugyancsak a görög kultúra részét képezik.  Ezek az események helyi és országos szinten 

megjelennek a görög nemzetiségi médiában is (televízió, rádió, sajtó, többek között az MTVA 

görög nemzetiségi rádióműsora13). A görög nyelvű műsor heti fél órában tájékoztatja a 

hallgatókat a hazai görögség és az anyaország fontos eseményeiről. A műsor indulása óta 

különös figyelmet szentelnek a görög kultúra terjesztésének és a nyelv ápolásának. A 

magyarországi görög nemzeti közösség 2004-re visszamenőleg saját színtársulattal14 is 

rendelkezik, amely a görög iskola diákjaiból, tanáraiból és hivatásos színészekből áll. A 

„Neaniki Szkini”, melynek művészeti vezetője Caruha Vangelio pedagógus, műfordító, a 

Fővárosi Görög Önkormányzat támogatásával jött létre. Általában ó- és újgörög szerzők 

darabjait mutatják be. Jelenleg az egyetlen működő görög nemzetiségi színtársulat az 

Amfitheatro Görög Nemzetiségi Színház15. 

 

                                                      
12 http://www.szegedigorogok.hu/gorog-nemzetisegi-kepviselok-valasztasa-telepulesikeruleti-szinten/ 
13 www.mediaklikk.hu/musor/gorog/ 
14 www.nemzetisegiszinhaz.hu    
15 www.szerbszinhaz.wixsite.com  
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3.1 Magyarországi görög iskolák 

 

Magyarországon minden nemzetiségnek joga van iskolai keretek között tanulnia az 

anyanyelvét, függetlenül attól, hogy ez a nyelv többségi vagy kisebbségi nyelv. A nemzetiségi, 

illetve kisebbségi csoportnak így joga van a kisebbségi nyelv őrzéséhez és fejlesztéséhez, 

oktatási intézmények létrehozásához, valamint saját kisebbségi médiát is létrehozhatnak, 

amelynek oktatási célja is lehet (Farkas, 2019). Farkas a görögség anyanyelvi oktatását vizsgáló 

kutatása szerint négy nemzedéknyi görög kisebbségi csoportról beszélünk Magyarországon. 

Ennek következménye, hogy a nyelvcsere jelenségének mélyebb rétegei is megfigyelhetők már 

a későbbi generációk tagjain. Kutatási eredményei szerint a fiatal, 6–16 éves korú görög 

gyerekek már inkább magyar anyanyelvűek és a görög nyelvet, mint idegen nyelvet tanulják, 

esetleg az egyik szülő még beszél velük görögül. A magyar nyelv dominanciája így kiterjed 

minden téren, kivéve persze a családi és az önkormányzati eseményeket, beleértve a görög 

iskolát is (Farkas, 2019). A nyelvet a kisebbségi közösség tartja fenn, amely kiemelten fontos 

számukra, hiszen ettől is létezik a közös múlt és a közös jelen-jövő képe. Bár az egyéni 

nyelvvesztés folyamata és jelensége jellemző lehet a magyarországi görög közösségre, és ez a 

veszély folyamatosan fennáll, a görög nyelv a kulturális identitás részét képezi, így kezdettől 

próbálják védeni. 

A magyarországi görögök iskolakultúrája és oktatása már a XVIII. században elkezdődött. 

A század végére ugyanis 17 görög tanítási nyelvű iskola működött, köztük egy tanítóképző is, 

ahol újgörög nemzetiségi tanítókat képeztek. A vidéki városokban, Békésen, Szentesen, 

Hódmezővásárhelyen és Kecskeméten a görögök által alapított görögkeleti templomok jelzik a 

görögök akkori jelenlétét (Vangelio, 1998).  Az 1770-71-ben korabeli összeírások alapján 

Győrött, Miskolcon, Tokajban is működött görög tannyelvű iskola. Tokajban például egy 

Sebeny János nevű házitanító tanította a gyerekeket görög olvasásra és beszédre. A „házitanítói 

forma” volt a legnépszerűbb a korban, hiszen egyenesen Görögországból hívtak tanítókat 

pestre. A kor legnevesebb tanítói Zavirász György (aki Nea Hellasz c. művében magyarországi 

görögök vallási és kulturális neveléséről ír), és a Sebeny család. Később aztán a századvégre 

már engedélyezték a városi helytartótanácsok a görög iskolák, mint intézmények létrehozását 

(Sasvári, 2004).  

Az egyik görög iskola alapító okiratában, amely a XIX. század elején jött létre, a következő 

oktatási célt fogalmazzák meg:  
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„A görög iskolák feladata a király és a haza számára hasznos polgárokat nevelni, s őket 

ó- és újgörög nyelven olyan tárgyak oktatásában részesíteni, amelyeknek ismerete mind 

a hit és erkölcs dolgában, mind pedig a kereskedelmi és polgári életben 

nélkülözhetetlenek.” (Vangelio, 1998: 7) 

 

A diaszpórában élő görögök legnagyobb összetartó erője a közös nyelv és a közös vallás 

volt. Gyermekeik iskoláztatására ez volt a legfőbb motiváció. Az első görög „oskolák” Eger 

városában épültek, ahol szerb és görög nyelven már zajlott nemzetiségi oktatás 1771-ben. 

Olvasni, írni, artikulálni, énekelni tanították a diákokat görög nyelven. Az első komolyabb 

görög adományozók Egerben Tolli Konsztantin, Panakoszta György, Demeczky Konsztantin 

voltak, akik többszáz, helyenként többezer rajnai forinttal látták el az „Görög Elenika 

Oskolákat” (Sasvári, 2004). Az első görög tanítók egyébként jórészt kereskedők, egyházi 

emberek leszármazottjai voltak. A XIX. századi görög nyelvújítás kifejezetten a vallásra és a 

kereskedelemre vonatkozó kifejezéseket újította meg, hiszen korábban Európában a görögség 

leginkább ezekkel volt azonosítható. Az első pesti Görög Iskola már rendelkezett saját 

tankönyvszerzővel (Mihail Papajeorjiu), olvasókönyvekkel, munkafüzetekkel. A Görög Iskola 

elnevezés később a XX. és a XXI. században is tovább élt, Vangelio az egyik ilyen pesti Görög 

Iskola utódjának intézményvezetője volt. Hasonló néven Miskolcon, Kecskeméten és Győrben 

is találunk múltbéli elődöket. A nem magániskolai rendszer kiépítése Magyarországon a Görög 

Polgárháborút és a II. Világháborút követően történt meg, 1949-től számítva. Ennek elsődleges 

oka a görög menekült családokkal érkező menekült gyerekek helyzete volt, akik adott esetben 

még görög nyelven sem tudtak írni, olvasni. Ezt a fajta oktatáspolitikát még az is bonyolította, 

hogy a nyelvkönyveket Bukarestben nyomtatták, és onnan tudták csak beszerezni. 1948-ban 

alakult meg a magyarországi Gyermekmentő Bizottság, amely egyik fő feladatának tűzte ki 

célul a menekült görög gyerekek oktatását, iskoláztatását. A konkrét cél a gyermekek teljes 

görög nyelvű oktatásának megszervezése volt. A tervezetben négy tantárgy szerepelt görög 

nemzetiségi nyelven: irodalom, földrajz, történelem, nyelvtan (Vincze, 2019). Ezzel együtt a 

korábban még Görögfalva néven ismert Fejér megyei település fogadta be a legtöbb 

polgárháborús menekültet. Ezt a falut ma Beloiannisz16 néven ismerjük. Az elnevezést a görög 

polgárháborús hős nevéről kapta, innen ered a mai napig ott lévő általános iskola neve is.  

 

                                                      
16 www.beloiannisz.hu  
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„A névváltoztatást egy szomorú aktualitás sugallta: nemzetközi megdöbbenésre egy 

lezáratlan koncepciós per 'megoldásaként' néhány kommunistát titokban kivégeztek. Így 

Nikosz Beloianniszt (1915-1952) (...). Az antifasiszta eszméket valló, a békebizottságot 

irányító baloldali függetlenségi harcost (...) néhányan személyesen is ismerték a 

görögfalvaiak közül.” 17 

 

A korábban csak 6 tanteremmel üzemelő általános iskolában kizárólag görög nyelven 

oktattak. Az 1951-ben alapított iskola eredeti neve Görög Állami Általános Iskola volt. Az 

iskolában külön magyar nyelvű tagozat is működött a Görögfalván élő magyar családok részére, 

amely 1957-ig működött. Ezt követően egy osztályba jártak a görög, magyar és macedón nyelvű 

gyermekek. Az 1957/58-as tanévben a felsősöket integrálták, tíz évvel később az alsó 

tagozatosokat. Az iskola jellegzetessége, hogy kétnyelvű nemzetiségi görög nyelvű képzés 

zajlik minden évfolyam számára.18 Beloiannisz a Világháborút követő tíz évben egy nagyon 

zárt közösséget alkotott, kifejezetten szocialista berendezkedésű mintafalu volt. Ma már szinte 

az egyetlen olyan görög falu Európában, amely az anyaországon kívül épült újonnan és az 1989-

es rendszerváltást követően is fennmaradt (Vincze, 2019). 

A Caruha Vangelio19 által alapított, jelenleg Manolisz Glézosz 12 évfolyamos görög 

nyelviskolát is a Görög Iskola elnevezéssel azonosították, amely 1995 óta működik. Ez 

történetileg összefügg a kisebbségi önkormányzatok megalakulásával is, hiszen a nyelvoktatást 

minden nemzeti kisebbség általában önkormányzati szinten szervezi. Kezdetben még 

úgynevezett vasárnapi iskolaként üzemelt, szabad órakerettel, nemzetiségi diákok számára, 

akik érdeklődtek a görög nyelv iránt. Mivel az érdeklődő diákok száma nőtt, kitágult az órakeret 

száma a nappali képzés szintjére, így 2004-ben megkezdődött az iskola átalakítása. (Vangelio, 

2009) 2004 óta kiegészítő iskolaként üzemel az intézmény a Fővárosi Görög Önkormányzat 

fenntartásában. Ez ezt jelenti, hogy újgörög érettségit lehet tenni, a rendes általános, illetve 

középiskolai képzést egészíti ki a nemzetiségi diákok számára. A tantárgyi felosztás 

tekintetében népismeret és újgörög nyelv és irodalom tantárgyakat tanulnak. A budapesti 

telephelyen kívül Pécsett, Miskolcon, Szegeden és Tatabányán is járnak diákok az iskolába. A 

nyelvelsajátítás tekintetében különböző tudásúak a gyermekek: vannak, akik otthon is görögül 

beszélnek a szüleikkel és vannak, akik az iskolában sajátítják el a görög nyelvet. A korábban a 

Görög Iskolákra jellemző tankönyvrendelés és beszerzés már másképpen működik, hiszen az 

                                                      
17 https://magyarnarancs.hu/riport/barati-alapon-80245 
18 Pedagógiai program: https://belosuli.hu/dokumentumok/  
19 https://mgoo.hu/iskolank-tortenet-manolisz-glezosz-12/  
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iskola tanárai maguk írják és szerkesztik a tankönyveket, valamint kiadóként is működnek. Az 

iskola a 2015/16-os tanévtől – mintegy hidat építve a ’60-as évek közepén megszakadt görög 

oktatás és a jelenlegi görög oktatás közé – felvette a Manolisz Glezosz nevet. Ugyanebben a 

tanévben a vidéki városok mellett budapesti kerületekben is nyitottak új telephelyeket annak 

érdekében, hogy a görög oktatás mindenki számára elérhetőbbé, hozzáférhetőbbé váljon. Az 

iskola 2015-ben vette fel a Manolisz Glézosz nevet. Ezzel egyidőben újabb telephelyeket is 

nyitott az iskola vidéken. Azok a tanulók, akik 1950 és 1967 között tanultak itt görög nyelvet, 

még a zuglói Manolisz Glezosz Fővárosi Görög Tannyelvű Általános Iskolában kezdhették meg 

tanulmányaikat, majd hosszabb időre véget ért a görög nyelvű iskolák üzemeltetése, egészen a 

rendszerváltásig. 

 

Manolisz Glézosz közgazdászként végzett Athénben, újságíró, költő és Európa 

parlamenti képviselő is volt többek között. (A görög hős egyébként 2020-ban halt meg, 

97 éves korában. ) A köztiszteletnek örvendő Manolisz Glézoszt egy emberként gyászolja 

mindenki Görögországban. Életében hősként tisztelték, hiszen ő volt az, aki 1941. május 

30-án, egyik társával leszedte az Akropoliszról a náci Németország zászlaját. Ezzel 

egyszer és mindenkorra beírta magát a görög történelembe.20 

 

Az iskola egyik telephelye Zuglóban van, a Hajós Alfréd Általános Iskolában, ahol a 

Manolisz Glézosz jelenlegi intézményvezetője, dr. Kakukné Partics Krisztina tanít. Elmondása 

alapján a nemzetiségi óvodai és iskolai nevelésről szóló rendelet alapján kiegészítő nyelvoktató 

képzés zajlik az iskolában, ugyanúgy, mint a Vécsey utca 5. alatt található központban21. Az 

iskolába olyan diákok is járnak, akik egyébként általános iskolai tanulmányaikat máshol végzik, 

csak a görög képzésre járnak Zuglóba. Ezért ők úgynevezett vendégtanulók. Mivel kiegészítő 

iskolaként üzemel a képzés, így a nappali tagozatos általános iskolai bizonyítvány részévé válik 

a görög iskolában kapott jegy is. Így a nappali és a nemzetiségi oktatás érdemjegye 

összeegyeztethető, átlagba beleszámít. A tantárgyak ugyanazok, mint a 12 évfolyamos 

képzésben: görög népismeret, görög nyelv és irodalom. Van olyan tárgy, amely szakkör szintjén 

működik, így iskolán kívüli programokon is részt tudnak venni a gyerekek, amelyek 

kapcsolódnak a görög nemzeti neveléshez (Miliosz, 2014). Ezen programok nagyrészét a helyi, 

illetve a fővárosi görög önkormányzat szervezi. 

                                                      
20 https://gorogintezet.hu/tortenelem/2020/03/elhunyt-manolisz-glezosz/  
21 https://glezosz.hu/elerhetosegek/ 
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3.2. Magyarországi görög intézmények, szervezetek  

 

 Magyarországon a görög nemzetiségi intézmények elsősorban az önkormányzatokból, 

az iskolákból és könyvtárakból, valamint különböző kulturális szervezetekből állnak. Ma már 

szinte minden budapesti kerület rendelkezik görög nemzetiségi önkormányzattal, nem beszélve 

a vidéken található önkormányzatokról. Jelenleg 25 számontartott görög nemzetiségi 

önkormányzat van jelen az országban. A legösszetettebb felépítéssel a Fővárosi Görög 

Nemzetiségi Önkormányzat22 rendelkezik. Minden ilyen jellegű önkormányzat rendelkezik 

elnökséggel, választott képviselőkkel, bizottsági tagokkal és külső bizottsági tagokkal. A 

Fővárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat dolga az is, hogy tartsa a kapcsolatot a többi 

önkormányzattal, fogadja a képviselőket és az elnököket, bonyolítsa le a választási procedúrát, 

szabályozza az iskolákat és könyvtárakat, kulturális eseményeket szervezzen, valamint ő tartja 

kézben a Görög Intézetet is. Az aktív kulturális és szervezeti életük miatt a továbbiakban a 

szegedi és az egri görög önkormányzatot mutatom be.  

Szegeden az első görög bevándorlók a 18. század végén jelentek meg. Itt elsősorban 

kereskedelemmel foglalkoztak, boltokat nyitottak, templomokat és iskolákat alapítottak. 

Tudjuk, hogy az első görög birtokosok és nemesek közül a Sina és Zsótér (korábban Sotiris) 

család emelkedett ki, akik felvirágoztatták Magyarországon az építőipart, a kereskedelmet, 

valamint a gazdaságot. Később a II. Világháborús német megszállás miatt közel 120 ezer görög 

volt kénytelen hazáját elhagyni és más országba letelepedni, mint Szerbia, Macedonia, Albánia 

vagy Magyarország. A déli országrész egyik legnagyobb városa, Szeged is ilyenkor fogadta be 

a legtöbb görög menekültet. A politikai események azonban a hazaköltözést nem tették 

lehetővé, volt, akinek ez 10-20 évébe is került. A magyar társadalom viszont az itt élőket 

befogadta, anyagi és erkölcsi támogatást nyújtva nekik. A családok visszaköltözésére csak a 

görög katonai diktatúra bukása után nyílt lehetőség, ami a 80-as évek derekán zajlott. Ezután 

már csak arról kellett dönteniük, hogy felveszik a magyar állampolgárságot, vagy 

hazaköltöznek. Nem mellékes az az információ sem, hogy a Magyarországra került görög 

menekültek jelentős része szlávajkú volt és kettős identitással rendelkezett. Ez megnehezítette 

                                                      
22 https://mgoo.hu/szervezeti-felepites/ 
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a későbbi hazaköltözést, nem mindenkit fogadott vissza Görögország, így sokan lemondtak a 

görög identitásukról is inkább (Balogh–Purosz, 2012). 

A szegedi görög közösség jelenleg Magyarország legkisebb görög nemzetiségi közössége. 

A közösséghez tartoznak az egyikori menekültek, s azoknak leszármazottjai, valamint a később 

Görögországból és Ciprusról emigráltak is. A szegedi görögök létszáma évről évre nő, ami több 

tényezőnek tudható be. A legtöbben vegyes házasságokban élnek, így a gyermekeiknek 

átadható a kultúra és a nyelv, amit generációk óta őriznek. A görög közösség növekedésének 

másik oka lehet a Szegedi Tudományegyetem, amin később ideköltözött görögök és ciprusiak 

is tanultak/tanulnak.  Statisztikailag a legtöbb görög nemzetiségi az orvosképzést választja 

Szegeden. A szegedi görög közösség hivatalos jelenléte azonban csak 1995-ben avanzsálódott 

önkormányzattá, illetve egyéb szervezetekké.  

 

„(…) Ebben az évben Ungi Ferencné Papadopulu Fotini kezdeményezésére két görög 

szervezet alakult. Először a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesületének önállóan 

működő Csongrád Megyei Helyi Csoportja (rövidített neve: Csongrád Megyei Görögök 

Kulturális Egyesülete), majd pedig a Szegedi Görög Kisebbségi (2012-től Nemzetiségi) 

Önkormányzat. Az egyesület görögnek tekinti és a rendes tagok közé sorolja mindazon 

Csongrád megyében élő személyeket, akik felmenőik vagy házastársuk révén görögnek tekintik 

magukat, valamint felvételüket kérik a szervezetbe. Sem egyéb nemzeti, sem vallási identitást 

nem vizsgál. Az egyesületnek 2012 márciusában 79 tagja volt. Közülük 70-en rendes tagok, 

akik közül 58-an Szegeden élnek.” (Balogh–Purosz, 2012: 19) 

 

A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesületének tagjai között jelenleg található 1 

Görögországban született polgárháborús menekült, a többi tag javarészt utód, négy tag 

Görögországban, három Cipruson született, nagyjából 20 éve élnek Szegeden. Jellemző itt is a 

vegyes házasság és a gyermekek megléte.  A Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 

leginkább a nyelvoktatás, a tánc, a folklór és a gasztronómia tekintetében szervez programokat.  

A legtöbbet Magyarországon a nyelvoktatás és a könyvkiadás érdekében maga az elnök, 

Purosz Alexandrosz tett. A Szegedi Görögök23 nevű honlap részletesen bemutatja a szegedi 

görögök kulturális életét, a programokat és a tanfolyamokat. Külön bejegyzést kap a 

nyelvoktatás is. A szervezetek megalapítása óta, 1995, valamint 1998 óta folyik nemzetiségi 

nyelvoktatás, de a jelentkezés és az órák nyitottak bárki számára. Ezek a tanórák jórészt az 

                                                      
23 https://www.szegedigorogok.hu/a-szegedi-gorogok/ 
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önkormányzat székhelyén és a szegedi Nemzetiségi Házában zajlanak. Ami a legfontosabb, 

hogy az oktatáshoz saját fejlesztésű kiadványokat használnak, aminek legfontosabb tankönyve 

Purosz Alexandrosz Görög Nyelvtan Lépésről Lépésre24 c. kiadványa. A tankönyv egyedülálló 

Magyarországon, hiszen jelenleg sem a Nemzeti Tankönyvkiadó, sem a Tanköny Katalógus 

nem rendelkezik magyar-görög nyelvű nyelvtankönyvvel, ami magyarul biztosítja a leírásokat 

és a fordításokat is. Továbbá hanganyagot is tartalmaz, ami online elérhető a honlapon. 

Tulajdonképpen ez az egyetlen magyar-görög nyelvű modern nyelvtankönyv Caruha Vangelio 

80-as években kiadott nyelvkönyve után. A tankönyv szinttematikus, tehát kezdő-középhaladó 

és haladó szinten vezeti be a tanulót az újgörög nyelvbe. Minden nyelvtani fejezet rendelkezik 

szószedettel, magyarázatokkal, példamondatokkal, fordítási feladatokkal és ehhez tartozó 

megoldásokkal is, amelyek hanganyag formájába érhetők el. Az egyesület egyéb más 

kiadvánnyal is rendelkezik, amelyek leginkább a szegedi görögök történetét mutatják be, az 

újkori Görögországot, a modern Athént, vagy az ókori Hellas politikai berendezkedését. Más 

jellegű kiadványok is segítik a nyelvtanulást, mint a Párbeszédkönyv, ami az újgörög nyelvi 

fordulatokat mutatja be tematikusan, valamint a görög igeragozással foglalkozó Görög Igék 

Használatban c. kiadvány.  

 

Az Egri Nemzetiségi Görög Önkormányzat25 létrejötte is a szegedihez hasonlóan 1998-ra 

tehető. Az első görög diaszpóra feltehetően Eger elfoglalását követően jelent meg a 17. 

században. Az első görög birtokosok és gazdasági szakemberek elsődleges célja a 

templomépítés, a kereskedelem, valamint a görög nyelvű oktatás volt.  

 

„Sok küzdelem és utánajárás eredményeként a Helytartótanács 1784-ben engedélyezte az 

ortodox templom felépítését, és a görög anyanyelven való tanítás céljából egy ház felépítését 

is. Az iskola végül 1789-ben nyílt meg, és nagyon fontos nyelv- és műveltségmegőrző szerepet 

töltött be az első diaszpórában.”26 

 

A 18. és 19. században megszaporodtak a görög kereskedők és bevándorlók 

Magyarországon, így Egerben is. Ahogyan angolként Byron harcolt a görög szabadságharcban, 

úgy az 1848-49-es Forradalom és szabadságharcban is harcoltak görögök, név szerint Jurgosi 

János és Lázár Miklós. A leghíresebb IX. századi egri görög család a Panakoszta család. A 

                                                      
24 https://www.szegedigorogok.hu/gorog-nyelvtan-lepesrol-lepesre-letoltheto-anyag/ 
25 https://gorogokegerben.hu 
26 https://gorogokegerben.hu/rolunk/gorogok-egerben/ 
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második görög diaszpóra a polgárháborút követően került Egerbe, vagy Beloianniszból 

költöztek át családi és egyéb okokból. A ma Egerben és Heves megyében élő görögök az első 

és a második görög diaszpóra leszármazottjai, őrzik, ápolják a görög nyelvet és a kultúrát. Az 

egri görögök közösségi hasonlóan élt és működött 1998 előtt, mint a szegedi, így utána, 

ahogyan Miliosz Nikolett fogalmaz „bekerültek a görög vérkeringésbe”. Miliosz Nikolett, aki 

már az egyetemi évek alatt is tagja volt a Görög Önkormányzatnak, így emlékszik vissza:  

 

(…) Mielőtt az Egri Görög Önkormányzat 1998-ban először megalakult volna, nem sok 

lehetőségünk volt Egerben megélni a görögségünket. Persze hallgattunk otthon görög zenét, 

hallottunk görög szót, ettünk görög ételeket, de az más volt. Tizennégy éves voltam, amikor 

először lehetőségünk nyílt a családommal Görögországba látogatni. Máig emlékszem, milyen 

volt, mikor először megláttam a tengert (…) Az Egri Görög Önkormányzat megszületése az 

egri és az Eger környéki görögök számára olyan volt, mintha bekapcsoltak volna minket a görög 

vérkeringésbe. Lehetőségünk nyílt görög ünnepek megünneplésére, görög táncházak tartására, 

arra, hogy megismerhessük a távolabb élő honfi társainkat, értesítést kapjunk a budapesti 

nagyobb görög rendezvényekről, igaz, a táborokról mindig csak utólag szereztünk tudomást.” 

(2019) 

 

Maga az önkormányzat ötlete Dr. Pancsosz Jorgosznak volt köszönhető, akinek vezetésével 

1998-ban meg is alakult ez az intézmény. A 2000-es évek előtt bontakozott ki Magyarországon 

a nemzetiségi önkormányzatok hatóereje a legjobban, így a magyarországi görögök 

bekapcsolása a nemzetiségi vérkeringésbe jó ötletnek tűnt. Pancsosz 2000-ben bekövetkezett 

halálát követően az önkormányzat elnöki tisztjét Miliosz Kozmasz vette át.  

 

„Az Egri Görög Önkormányzat azóta már a 6. ciklusát kezdte meg 2019 októberében, és 

rendezvényein, kezdeményezésein keresztül továbbra is arra törekszik, hogy a görög nyelvet, 

kultúrát, a görög hagyományokat teljeskörűen ápolja, bemutassa, képviselje, megőrizze. E célt 

szolgálják rendezvényei, melyekre mindig mindenkit, korra, nemre, nemzetiséghez való 

hovatartozásra tekintet nélkül nagy szeretettel vár az Egri Görög Önkormányzat.”27 

 

                                                      
27 https://gorogokegerben.hu/rolunk/egri-gorog-onkormanyzat/ 
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Magyarországon sok más nemzetiség, köztük a görögök is rendelkeznek saját kulturális 

intézettel. A Görög Intézet28 – Ελληνικο Ινστιτουτο – 2019-ben jött létre, viszonylag későn. 

Ennek oka, hogy az Intézet feladatát korábban a Magyarországi Görögök Kutatóintézete, a 

Magyarországi Görögök Kulturális Intézete és a Magyarországi Görög Színház látta el. Az 

Intézet létrejöttének célja, hogy a görög kultúrát, a görög hagyományokat és történelmet 

bemutatva, nyújtson egy teljes képet a görögök világáról és történelméről. A hagyomány, a 

kultúra, a tánc és a zene ápolásán túl kutatásokat is támogatnak, amelyek révén a görög 

gyökerek és történelmi események közelivé és átélhetőbbé válnak (2019). Az Intézet SZMSZ29-

e (Szervezeti és Működési Szabályzata) szerint feladatai közé tartozik: a görög vonatkozású 

kutatások támogatása Magyarországon és Európában, a görögség magyarországi történetének 

kutatása, a kulturális értékek, hagyományok és a nyelv ápolásának, oktatásának közösségi 

élménnyé alakítása, kiadványok megjelentetése, kulturális bemutatók létrehozása, a 

nemzetiségi önkormányzatok összefogásának segítése, a görög nyelvi örökség gondozása, 

konferenciák, tanfolyamok szervezése. A Görög Intézet 2019-től kezdődően vesz részt a 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának tulajdonában álló görög nemzetiségi 

gyűjtemény (Könyvtár) gondozásában és fenntartásában. A Könyvtár feladata, hogy jelenlévő 

és folyamatosan bővülő állomány segítségével terjessze és elősegítse a görög nyelv és irodalom, 

valamint történelem és különböző tudományágak megismerését. Kiemelten segítse a görög 

nemzetiséghez tartozó gyermekek és felnőttek művelődését, továbbképzését, oktatását, olvasási 

igények kielégítését. A Könyvtár ezen túl vállalja még, hogy gyűjteményét fejleszti, 

rendelkezésre bocsájtja, tájékoztatást ad a könyvtárban fellelhető dokumentumokról, lehetővé 

teszi a kölcsönzést, együttműködik a különböző görög szervezetekkel, intézményekkel, 

különös tekintettel a Manolisz Glézosz 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskolára 

és a Nikosz Beloiannisz Általános Iskolára és Óvodára.  Az alapítás óta a Görög Intézet 

alapítója és vezetője Hadzopulosz Atina.  

 

3.3.  A magyarországi görög média  

 

Magyarországon a nemzeti kisebbségek jogszerűen rendelkezhetnek saját anyanyelvű 

papíralapú kiadványokkal (újságok, folyóiratok, hírlapok stb.), internetes felületekkel, TV-vel 

                                                      
28 https://gorogintezet.hu/rolunk/ 
29 A Görög Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata: 

https://mgoo.hu/fajlok/szabalyzatok/görög%20intézet%20szmsz%202019.pdf 
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és rádióadással is. A képi, illetve a hanganyagok sugárzását a magyar közszolgálati média 

biztosítja. A közszolgálati rádió és televízió így a nemzeti vagy etnikai kisebbségi műsorok 

rendszeres készítésére és sugárzására. Ezen jogszabályon túl arra is kiterjeszti befolyását, 

miszerint – igény szerint – az anyaországból származó rádió és Tv adásokat itthon is sugározza. 

Viszont az előbbiről szóló rendelkezésre eddig Magyarországon nem ismerünk példát.  

 

„A kisebbségi törvény egyetértési jogot ad a helyi kisebbségi önkormányzatnak a helyi 

média kérdéskörében a kisebbségi lakosságot e minőségében érintő települési önkormányzati 

rendelet megalkotásában (29. § (1)), és kizárólagos döntési jogot biztosít az országos 

önkormányzat számára a rendelkezésére álló rádió- és televízió csatorna felhasználásának 

elveiről és módjáról és a rendelkezésére álló közszolgálati rádió és televízió műsoridő 

felhasználásának elveiről (37. §). „(Várfalvy, 2003) 

 

A magyar közszolgálati médiában, tehát a közszolgálati televízióban is működnek 

úgynevezett nemzetiségi szerkesztőségek. Ugyanakkor sem a fővárosban, sem a helyi 

televízióknál, rádióknál nem rendelkeznek anyagi függetlenséggel vagy technikai önállósággal; 

jelenleg az ő költségvetésük nem kerül külön lapra. A nemzetiségi adások javarészt Budapesten 

készülnek. A nemzetiségi rádió, illetve TV-adások is visszanézhetők, illetve 

visszahallgathatók, nem szükséges, hogy élőben, országos mérés készüljön a hallgatottságról, 

illetve a nézőszámokról. A közszolgálati adások nézettsége országszerte alacsony (Várfalvy, 

2003).  

Az első görög nemzetiségi rádióadások 1949-től 1983-ig tájékoztatták a Magyarországon 

élő görögöket az itthoni és az anyaországban történt eseményekről. Ez a világháborút követően 

a Magyar Rádió égisze alatt működött mint „görög szekció”. A rádió funkciója a tájékoztatáson 

túl a segítségnyújtás volt az eltűnt családtagok megkereséséhez, illetve különböző családtagok 

telefonálhattak be, vagy írhattak levelet a műsornak, amelyben üzennek rég nem látott vagy 

ugyancsak eltűnt családtagjaiknak. A médium másik jelentősége maga a nyelv volt. A 

dohánygyári időkben az itt élő görögök nagyon nehezen tanulták a magyar nyelvet, egymás 

között erősebb volt a kötelék a göröggel, és erre a nemzetiségi adások is rásegítettek, hiszen 

görög nyelven hallgathatták a híreket. Természetesen az adások között szerepelt egyéb 

tudományos, illetve kulturális jellegű műsor is, irodalommal, zenével foglalkozó adások. A 

rendszerváltást követően, 1997-ben elindult újra a görög nemzetiségi műsor a rádióban, ami 

minden csütörtökön, fél órás adáskeretben tájékoztatta az itt élőket. A rádió akkori szerkesztői 

Kosztasz Nakosz és Panosz Valianatosz voltak (Vangelio, 1998).  
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Magyarországon a megújult Görög Nemzetiségi Adások, amely az MTVA-csoport része 

2011-től, heti fél órában tájékoztatja a nemzetiségi közönséget televíziós adásokban és 

rádióműsorokban. A görög nemzetiségi rádióadás főszerkesztője és műsorvezetője jelenleg 

Nagyné Szabó Antigoné. A műsor heti 2 alkalommal hallgatható élőben, és természetesen 

utólag is a műsor weboldalán. A magyarországi görögök, de sok más nemzetiség számára is 

ismerős a Rondó c. televíziós műsor, hiszen már 1994 óta működik a Magyar Televízióban. A 

műsor 6 különböző nemzetiség mindennapjait és kulturális életét mutatja be, amelyben 

leginkább a bolgárok, a görögök, a lengyelek, az örmények és a ruszinok szerepelnek. A 

műsornak része egy kulturális ajánló rovat is, amelyben könyveket, kiállításokat, koncerteket 

mutatnak be és ajánlanak a közönség számára.30 

Az első görög sajtómegjelenés és kiadványszerkesztés 1950-re tehető, amikor is a 

Menekültek Bizottsága elindította a Laikosz Agonasz (Népharc) című folyóiratot. Az eleinte 

még napilapnak szánt folyóirat hetente kétszer jelent meg. A Laikosz Agonasz 1975-ös 

megszűnéséig 25 éven keresztül működött és adott hírt az itt élő görögök számára; ez volt a az 

itt élő görögök és az anyaországban élő görögök között ez volt az egyetlen élő kapcsolat. A 

háborús dokumentumok alapján kikövetkeztethető, hogy az itt élő görögök aktívan vettek részt 

a politikai életben. A lap első száma 1950. június 11-én jelent meg görög és macedón nyelven. 

Abban az időben még nem volt kérdés a két nyelven való megjelentetés vagy a két nyelv 

oktatása és használata Magyarországon.1984-ben a Magyarországi Görögök Kulturális 

Egyesületének sikerült egy újabb folyóiratot megjelentetni, amely 1993-ig létezett. A kiadvány 

címe Ellinizmosz volt (Görögség), amely évente egy alkalommal jelent meg magyar és görög 

nyelven. Az első főszerkesztői Athanasziu Hrisztoforosz, majd Caruha Vangelio voltak. Az 

Ellinozmosz újraindítását követően a mai napig is járatott folyóirat. Az újraindított Ellinozmosz 

után, 1995-ben jelent meg a Fővárosi Görög Önkormányzat kiadásában az Enimerotiko Deltio 

(Hírlevél) c. kiadvány, amely negyedévente került ki a nyomdából, főszerkesztője 

Papadopulosz Filipposz volt. Ezzel egy időben, 1995-ben az önkormányzat elkezdte kiadni 

Kafenio (Kávéház) című társadalompolitikával foglalkozó lapját, amely egyes kritikusok 

szerint a legnépszerűbb és legjobb minőségű kiadványa lett a görög diaszpórának. A folyóirat 

történelmi, társadalompolitikai, szépirodalmi, néprajzi, képzőművészeti, zenei és más kulturális 

anyagokat adott közre görög és magyar nyelven, főszerkesztője a Görög Athena szerzői néven 

tevékenykedő Hadzopulu Atina volt (Vangelio, 1998). A magyarországi görög sajtómegjelenés 

tekintetében érdemes még megemlíteni az Agora Görög Kisebbségi Kulturális Magazint 

                                                      
30Az MTVA-cégcsoport weboldala : www.mediaklikk.hu  
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(főszerkesztő: Angelidisz Vaszilisz)31, valamint a Barátság folyóiratot32, amely rendszeresen 

közöl híreket a magyarországi görög kulturális és politikai életről. 

A 90-es években leginkább, de már korábban is jelen volt az újgörög irodalmi művek 

fordítása. A 20. századi magyar emberek egyértelműen nehezen tértek át az ógörög szerzőkről, 

az újgörög kultúrára és nyelvre. Miközben Devecseri Gábor és Babits Mihály ógörög műveket 

fordítottak újra, Magyarországon szinte ismeretlenek voltak Kazantzakisz, Elytis, Szolomosz 

világszínvonalú művei. 1991-ben Dioniszosz Szolomosz A zákinthoszi asszony című epikus 

lírai alkotását fordította le Szabó Kálmán, 1996-ban Odisszeász Elytisz Nobel-díjas költő 

verseit adta közzé Caruha Vangelio, ugyanebben az évben Csillagvarázs címen jelent meg 

antológia, amelyben vegyesen jelentek meg újgörög versek és prózák (Vangelio, 1998).  

Kazantzakisz regényeit és drámáit 1958 és 2002 között folyamatosan fordították.  

 

 

 

 

 

4. A görög nyelvi identitás megőrzésére tett kísérletek  

 

Az identitás egyik központi eleme a nyelv, így egy adott közösség számára a nyelv 

megőrzése létfontosságú, illetve annak elvesztése az identitás elvesztését is jelentheti. 

Ugyanakkor az asszimiláció és az integráció fontos eleme az idegen országban élő közösségek 

számára, amelynek egyik fő eleme a többségi nyelv elsajátítása és használata. Ez a szabályozás 

lehet az adott ország államának feladata, de a család „átörökítő” folyamatainak is része lehet 

(Farkas, 2019).  

Egy adott közösség kisebbségi nyelvének, illetve identitásának megőrzéséhez a támogató 

nyelvi jogi keretek, valamint a kisebbségi nyelven való oktatás elengedhetetlenek. A 

természetes asszimilációs folyamatok azonban rendszerint ezek ellen dolgoznak. Egy adott 

országban élő nemzeti kisebbség legfontosabb feladata nyelvük, kultúrájuk, identitásuk őrzése, 

amely kezdetben a szűk közösség feladata, a családé, majd a nyelvmegőrzés folyamatait átveszi 

később az oktatás is. Az iskola azonban a többségi nyelven való kommunikációt a családban 

nem tudja szabályozni, hiszen ez egy természetes velejárója az asszimilációnak.   

                                                      
31 A Görög Kultúráért Alapítvány weboldala : https://greekfoundation.hu/film.html 
32 A Barátság folyóirat weboldala: http://nemzetisegek.hu/nem-baratsag-archiv.php 
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A nyelvi emberi jogok között az oktatás szerepe kiemelt fontosságú. Az anyanyelvi oktatás 

nem identitáskérdés, hanem a nyelvi presztízsének alakítója, fenntartója. A kisebbségi nyelv 

tekintélyét erősíti az a tény, hogy a nyelvet iskolai keretek között oktatják (Farkas, 2019). Az 

oktatás alapvetően áthidalja a hatalmi és társadalmi különbségeket, kapcsolatokat épít ember és 

ember között, azonos tudást és azonos értékrendet létrehozva ezzel. Bartha 2003-as, kisebbségi 

nyelvi jogokkal foglalkozó kutatásában összekapcsolódik a nyelv, az identitás és a tanulás 

fogalmai, valamint az anyanyelvi oktatás pozitív pszichológiai hatása is. Ugyanakkor 

mindegyik tényező külön-külön és együtt is asszimilációs célokat szolgál. A tanulást segítő 

magyar oktatási hálózatok mint az óvodák, általános iskolák, középiskolák és felsőoktatási 

intézmények, ahol javarészt magyar nyelven folyik az oktatás, nincsenek segítségére az itt élő 

nemzetiségeknek. Ahol nem csak magyar nyelven folyik az oktatás, ott elsődlegesen a német 

és angol nyelvet preferálják, ha kétnyelvű vagy nemzetiségi intézményekről beszélünk (Bartha, 

2003).  

A magyarországi magyar–görög nyelvű fiatalabb generáció első nyelve leginkább a magyar, 

majd később tanulják meg a görögöt. Ehhez a választható stratégiák között szerepel a a 

családban elsajátított görög nyelv, amelyet kiegészíthet a görög iskolába való beíratás. 

Magyarországon az egyetlen görög–magyar kéttannyelvű intézmény, amelyben több tantárgy 

oktatása is görög nyelven zajlik, az Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda. Az előző 

fejezetekben már tárgyaltuk a görög iskolák létrejöttét és szerepét, de hangsúlyozni kell, hogy 

ezek az intézmények kifejezetten a görög nyelv és irodalom oktatását szorgalmazták. A görög 

iskolák alapttárgyakat oktattak, ezeket néha egészítette ki a görög kóruséneklés, amelynek a 

nyelv ápolása volt a célja. Vincze 2019-es emlékkötetében az egyik visszaemlékezésben ezt 

olvashatjuk: 

 

„Megkérdezték tőlem: - Tudsz énekelni? - Tudok. Mesélni is tudsz? – Tudok feleltem. Akkor 

aztán elküldtek egy iskolába. Én voltam ott a legfiatalabb. Beletelt pár napba, mire rájöttem, 

hogy ez egy tanítóképző. Nyáron tanultunk, télen meg tanítottuk a görög gyerekeket, hogy ne 

felejtsék el az anyanyelvüket.” (Vincze, 2019: 45)  

 

Az idézet egy háborút megjárt görög férfi vallomása, amely azt igazolja, hogy háborús 

helyzetben is a görögség egyik legfontosabb feladata a nyelv és a nyelvi identitás megőrzése 

volt.  
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A magyar–görög gyerekeknél a mai napig megfigyelhető, hogy az életkor növekedése, a 

nyelv tudásának szintje és a nyelvhez kapcsolódó attitűd összefüggésben áll. Az idősebb 

nemzetiségiek sokkal magasabb szinten beszélik a nyelvet, bátran használják a szűkebb és a 

tágabb közösségekben is, mint a fiatalok. Azok a gyerekek, akik görög szülőkkel és 

nagyszülőkkel nőnek fel, még ha vegyes házasságokról is beszélünk, átlagosan fontosabbnak 

tartják a görög nyelvet, és értik, hogy az az identitásuk része. A görög gyermekek kései 

kétnyelvűek: ritkán tanulják csecsemő koruktól kezdve a görög nyelvet; a családon belül a 

szülőkkel általában magyarul beszélnek, és esetleg a nagyszülő az, aki szorgalmazza a görög 

nyelvet (Farkas, 2019). 

Farkas 2019-es kutatásában a görög nyelv tanulásáról, használatáról kérdezte a gyerekeket. 

A kérdőív eredményeiből kiderül, hogy a gyerekek görögül általában az iskolában a tanárukkal 

beszélnek (9 fő válasza). Saját nyelvtudásukat nem tartják jónak, viszont szívesen fejlesztenék 

azt tovább. Az intézményen kívül legtöbben újságot, verset/regényt olvasnak görög nyelven, 

de az interneten található szövegekkel is boldogulnak. Volt, aki görögül imádkozik. Farkas 

kutatása szerint a nemzetiségi gyerekek nyelvoktatása inkább a többségi nyelvre támaszkodik, 

az iskolai keretek pedig egyelőre nem állíthatják meg a végleges nyelvcserét. Annak ellenére, 

hogy a gyerek második nyelvként tanulja a görögöt, legalább tudni fogja, ugyanakkor ez 

másfajta identitást eredményez, mint az anyanyelvű görögök identitása. A nyelvcsere és a 

nyelvvesztés ebben a folyamatban talán megelőzhető (Farkas, 2019). 

A görög nyelvi identitás egyik hátráltató tényezője a görög–magyar vegyesházasságok 

voltak. Micsinai a magyar–görög vegyesházasságok nyelvre gyakorolt hatásairól ír. Ezekben a 

kapcsolatokban az egyik fél már Magyarországon született, de a szülei és a nagyszülei görögül 

beszélnek. A másik fél kizárólag a magyar nyelvet beszéli, így ez marad a közös nyelv is. 

Voltak olyan esetek is, amikor a görög fél három–hat éves koráig nem is beszélt egyáltalán 

magyarul, de a közoktatás erre később rákényszerítette. Ezeknek a házasságoknak a fő 

jellemzője a közös anyanyelv, valamint a közös görög–magyar kulturális környezet, amelyben 

mindkét fél szocializálódott. Ugyanakkor a közös gyermekek már nem rendelkeznek görög 

nyelvi identitással. Nagyon kevés az ellenkező példa, amikor a magyar házastárs megtanulja a 

görög nyelvet, és a gyerekeihez is görögül beszél (Micsinai, 2020).  

A görög nyelvi identitás egyik fontos eleme a névválasztás. A vegyes házasságokban a nők 

férjezett névhasználatában, valamint a gyermekek keresztnevének választásában figyelhetők 

meg különböző stratégiák. A görög hagyománynak megfelelően a gyermekek a nagyszülők 

nevét kapják, az ettől való eltérés konfliktusokat is okozhat. Gyakran olyan keresztnevet 

választanak a szülők, amely mind a két nyelvben megtalálható: Zsófia/Sofia, Alexandra, Eleni, 
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fiúknál pedig Dimitrisz vagy Jorgosz. Ugyancsak bevált gyakorlat, hogy a gyermekek két 

keresztnevet kapnak, az egyik magyar, a másik görög. A görögök esetében a kettős névadásnál 

fontos a sorrend is, tehát általában első a görög, második a magyar, de létezik fordított példa is, 

sőt ez különbözik lányoknál és fiúknál egyaránt. Volt olyan példa is, hogy az anya a gyermek 

magyar nevét használta, a közösség viszont a görögöt, hiszen a magyarországi görögök 

esetében a közösségnek sokkal nagyobb az identitásépítő és -fenntartó szerepe (Micsinai, 

2020).   

A Fokasz által szerkesztett interjúkötetek rávilágítanak a görög gyerekek nyelvtudására is. 

A görög–magyar vegyesházasságokból született gyermekek görög nyelvtudása rendkívül 

vegyes képet mutat. Már az is nagyobb jelentőséggel bír, hogy a házasságok férfi vagy női tagja 

a görög származású. A görög származású nők ugyanis sokkal nagyobb odafigyeléssel és 

lelkiismerettel ápolják a nyelvet és a kultúrát, sőt az anyanyelvet is. A férfiaknál a családban 

használt görög nyelvvel is probléma van. Ennek talán elsődleges oka a vegyes házasságokban 

kialakult közös nyelv használata, ami általában a magyar.  

Az interjúk alapján, ahogyan a házasságok esetében, úgy a gyermekek esetében is számít a 

gyermekek neme a nyelvtanulás szempontjából. Minden fajta gender ideológiai kérdést 

mellőzve, csupán az interjúkból kikövetkeztethető, hogy a lányok hajlamosabbak a görög nyelv 

tanulására, mint a fiúk. Ez összefüggésben lehet az anyával való kapcsolattal, azonosulással, a 

kulturális elemek iránti fogékonysággal. Nem tudományos tény, de szocio-kulturális jellemző, 

hogy a nők gyakrabban olvasnak szépirodalmat is, mint a férfiak. A görög nyelvátadás a görög 

anya és lánya, valamint a görög anya és fia kapcsolatban a legsikeresebb. Amennyiben mind a 

két szülő görög származású, úgy a nyelvátadásnál nem számít a szülők és a gyermekek nemének 

összefüggése. Az interjúkból látszik az is, hogy a családok szinte kivétel nélkül járatják a 

gyerekeiket görög iskolába vagy önkormányzat által szervezett nyelvtanfolyamra. Ők évente 

többször is Görögországban vendégeskednek, nyaralnak, családtagokat látogatnak, ahol görög 

anyanyelvűekkel is érintkeznek. Szintén jellemző az is, hogy a családon belüli nyelvhasználat 

az indulat kifejezésére a görög nyelvre szűkül.  

 

„Érdekes, hogy a fegyelmezés nyelve nagyon gyakran a görög. Tehát, hogy gyakrabban 

mondjuk nekik görögül, hogy ezt nem szabad, vagy így vagy úgy. Ez egy ideig talán azért volt, 

merthogy például, ha nyilvános helyen voltunk, akkor nem akartuk magyarul.” (Micsinai, 2020: 

88) 
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5. A kutatásról 

5.1. A kérdőíves felmérés  

 

A felmérésemhez a mintavételi módok közül a koncentrált/önkényes mintavételi eljárást 

választottam, amelyet szeretnék bemutatni. Az önkényes mintavétel lényege, hogy a mintákat 

a vizsgált populáció leginkább elérhető személyeiből alakítjuk ki. Ehhez a szakdolgozat írója 

az internetes kérdőívet és az interjúztatást választottam, mint módszereket. Mivel a minta nem 

reprezentatív, a populáció egészére nem adhat választ, ugyanakkor egy átlagot bemutat. A 

koncentrált mintavétel lényege, hogy tudatosan választjuk ki az egyedeket a mintához, közös 

jellemzők alapján. Ennek eredménye, hogy a kiválasztás után a véletlenszerűség elkerülhető, 

hiszen a minták valószínűsége kiszámíthatóvá válik. A kérdőív eredménye egy zárt csoporton 

belül vagy koncentrált kiküldési helyeken nagyobb kiszámíthatóságot ígér. Ezt a módszert 

legtöbbször olyankor alkalmazzák, amikor erősen koncentrált sokaságot vizsgálnak, azaz olyan 

esetekben, amikor néhány egyed nagy súllyal vesz részt a kérdéses jellemző kialakításában. Ez 

a vizsgálati módszer különösen hatékony olyankor, amikor a vizsgált populáció nem nagy 

számú, így az eredmények a kisebb minta esetén is átlagot adhatnak, vagyis a valóságértékük 

nő (Chambers, Skinner, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. A kérdőív szerkezete 

 

A kérdőíves kutatás első lépéseként a mintavételi helyeket választottam ki. Tipikus görög 

nyelvet oktató intézményeket választottam ki, illetve ahol zajlik görög nyelvű oktatás, akár 

kéttannyelvű, akár általános rendszerben. Így esett a választás a Nikosz Beloiannisz Általános 

Iskola és Óvodára, Manolisz Glezosz 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskolára 

és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karának újgörög szakos 
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képzésére. A legfontosabb az volt, hogy minél nagyobb legyen a görög nemzetiséghez tartozók, 

illetve a kulturális értékekhez, hagyományokhoz kötődők száma, figyelembe véve azt is, hogy 

kifejezetten az oktatási módszerek és a hagyományok, a nyelv átörökítése álljon a kutatás 

fókuszában. A célterületek így elsősorban iskolák voltak.  

A kérdőív űrlapját eljuttattam a Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvodához, a 

Manolisz Glézosz 12 Évfolyamos Kiegészítő Nyelviskolához, valamint az ELTE újgörög 

szakos oktatóihoz. A vizsgált személyek pedagógusok, oktatók voltak, a kérdőívet kitöltők 

száma 13 fő. A kutatást megelőző tervezés során 30–40 potenciális kitöltővel számoltam, ez 

azonban nem teljesült. A célcsoport internetes felületen válaszolt a kérdőívre, amelyet az 

iskolaigazgatók juttattak el a tanárokhoz. Mivel felhívták a figyelmemet az anyanyelvi 

tanárokra, így egy angol és egy görög nyelvű fordítást is készült a kérdőívből. A kérdőív 14 

kérdést tartalmazott. Az internetes kérdőív fókusztémája a magyarországi görög 

kisebbség/nemzetiség kulturális identitása volt az oktatás és az iskoláztatás tükrében.  

A kérdések először a kitöltők nemét, életkorát, nemzetiségét vizsgálták. A kérdőív további 

részei a kitöltő gyermekkorát, az oktatási tevékenységet és tanítási módszereket, valamint a 

görög iskolák működését és identitásformáló tevékenységét vizsgálták. A kérdőív rákérdezett 

a kitöltő kisebbségi politikai/kulturális életben betöltött szerepére, gyermekei oktatására is. A 

kérdőív második egysége a módszertani sajátosságokra kérdezett rá: tantárgyak, segédanyagok 

használata, valamint a tanulók motivációja. A kérdőív utolsó három kérdése végül 

általánosságban a magyarországi görög kisebbség kulturális identitására és nyelvi 

beállítottságára kérdezett rá.  

 

 

 

 

 

 

 

5.2. A kérdőíves kutatás eredményei 

 

A kérdőívet 13 fő töltötte ki és küldte vissza. A 13 főből 8 volt a férfi és 13 a nő. A 

válaszadók közül 10 Magyarországon, 3 Görögországban született. Az életkorok aránya 
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megoszlik, hiszen voltak 40 év alatti kitöltők (6 fő), 41 és 60 év között 6 fő, 1 fő pedig 60 évnél 

idősebbnek jelölte magát.  

 

 

1. ábra: A Magyarországon született résztvevők koreloszlása 

 

 

2. ábra: A Görögországban született résztvevők koreloszlása 

 

A kitöltők többségében bejegyzett görög nemzetiségi állampolgárok, a 13 főből 10 fő jelölte 

magát nemzetiséginek. Érdekesség, hogy a 3 görög anyanyelvű kitöltő közül 1 fő nem 

bejegyzett nemzetiségi állampolgár, ők nem is beszélnek magyarul.  

Ugyancsak vezet a kutatásban azok száma, akik gyermekkorukban görög iskolába jártak, a 

13 főből 9. Arra a kérdésre, hogy hogyan emlékszik vissza a kitöltő erre az időszakra, illetve 

volt e nyelvre, kultúrára, identitásra vonatkozó oktatása, a dolgozat írója hasonló válaszokat 

kapott. A „görög iskola” megnevezés természetesen más jelent Magyarországon és mást 

Görögországban:  
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1. „Ebben a kultúrában és közegben nőttem fel, az anyanyelvem a görög” (…)  

2. „Az oktatási folyamatban megismerkedtünk a kultúránkkal, emberi 

viszonyokkal, kapcsolatokkal a saját nemzetiségünkön belül” (…)  

3. „Görögországban születtem és nőttem fel, tehát görög iskolába is mentem. Az 

iskolaévekre szeretettel emlékszem vissza.”(…) 

 

A magyar–görög állampolgárok pozitívan emlékeznek vissza a görög iskolai éveikre: 

 

4.  „Szép emlékezetes évek voltak.” 

5. „Kötelező volt, DE szívesen mentünk! Vagy már megszépültek az emlékek!” 

6. ”Nagyon meghatározó évek voltak.” 

 

 

Hasonló válaszok születtek arra a kérdésre is, hogy a nyelv, a kultúra, a nemzetiség és az 

identitás hogyan játszott szerepet az oktatásukban. Legtöbben a görög ünnepségeket, 

programokat, a táncot, a zenét, a történelmet és a nyelvórákat említik. A görög anyanyelvi 

rokonok közül 10 fő rendelkezik anyanyelvi beszélővel a családban, főként a szülőket említik.  

 

3. ábra: Anyanyelvi beszélők a rokonságban 
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4. ábra: Anyanyelvi beszélők a rokonságban 

  

Arra a kérdésre, hogy ellát-e valamilyen pozíciót, tisztséget a magyarországi görögök 

intézményeinek valamelyikében, 7-en adtak igenlő választ. Előfordulhat azonban, hogy a 

kitöltő görög szervezetnek vélte az iskolát is, amelyben tanít, hiszen a Manolisz Glézosz 12 

Évfolyamos Kiegészítő Nyelviskola önkormányzati fenntartású, és egy épületben található a 

Fővárosi Görög Önkormányzattal.  

Abban már kevésbé volt megosztottság, hogy egy görög tanár fontosnak tartja-e a gyermeke 

görög nyelvű neveltetését, oktatását. A 13 főből csak 1 fő válaszolt nemmel, aki újgörög szakos 

ELTE-s oktató. Ő nem magyar–görög állampolgár, és nincs anyanyelvi beszélő a családjában.  

A legpontosabb visszajelzés az oktatási hellyel kapcsolatban volt. Előzetesen 3 helyre 

küldtem ki a kérdőívet, két kitöltő azonban nem válaszolt erre a kérdésre, akik magántanárok 

lehetnek. 

 

5. ábra: A kitöltők intézményi megoszlása 

64

1

Melyik magyarországi görög iskolában tanít?

Manolisz Glézosz Nikosz Beloiannisz ELTE BTK



 
 

39 
 

A görög nyelven tanított tantárgyak oktatása változatos képet mutat: a 13 kitöltő közül 9 

tanít görög nyelvet és irodalmat, ketten éneket, testnevelést, rajzot, nyelvtant, olvasást és 

történelmet. Két választ nem lehetett értékelni. 

Az oktatási segédanyagokra vonatkozó kérdés válaszlehetőségeket (olvasókönyv, 

nyelvkönyv, szöveggyűjtemény, netes anyagok, rajzos tankönyvek, hanganyagok, digitális 

anyagok, saját magunk készítette segédanyagok) és egyéb kategóriát tartalmazott. 11 fő a 

nyelvkönyveket használja legtöbbet, amely elsősorban a görög nyelv és irodalom tantárgynál 

segít, a többi segédanyag a görög nyelven oktatott többi tantárgyat is segítheti. Az alsóbb 

évfolyamokon van olvasókönyv is, ezek az interneten is fellelhetők, többnek szerzője Szabó-

Nagy Antigoné, aki maga is oktató.  

 

6. ábra: A kérdőíves felmérésben résztvevők oktatási segédanyag-használatának aránya 
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7. ábra: A kérdőíves felmérésben résztvevők oktatási segédanyag-használatának aránya 

 

A görög–magyar gyerekek tanulási motivációjában több tényező is szerepet játszik: a 

rokonság, a nagyszülők, a szülők, a baráti kapcsolatok hangsúlyosak. A közvetlen görög nyelvű 

környezet fontos szerepet játszik, ennek elérésében segítenek a tanárok által leírt görögországi 

kirándulások, nyári táborok, amelyek vonzóak a fiatalok számára. A motivációban csekély 

mértékben van jelen az önművelés (zenehallgatás, filmnézés, könyvolvasás) és a jó pedagógus, 

a tanári attitűd hatása.  

 

A nemzeti és a nyelvi identitás megőrzésére vonatkozó kérdésben egyöntetű volt az 

ünnepekre, a hagyományápolásra és az anyanyelvi beszélésre vonatkozó igény, amely e három 

tényező együttes megvalósulásában lát lehetőségeket. A 13 főből 10 fő a közösségi 

eseményeket, a hagyományőrzést és az összejöveteleket szorgalmazza. Gyakran megjelenik az 

iskola szerepe, az oktatás fontossága, mint identitásképző és -kialakító elemek. 1 fő említette 

az anyaországgal való kapcsolattartás fontosságát is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ábra: Motivációs tényezők a görög nyelv iránti érdeklődésben  

 

 A magyarországi görögség a felmérésben résztvevők szerint a következő szinten beszéli 

a görög nyelvet:  

40%

30%

20%

10%

Milyen motivációs tényezők játszanak szerepet a 
gyermekek görög nyelv iránti érdeklődésében?

család, barátok, rokonok

anyaországgal való kapcsolat

Jó pedagógus, oktatás

autentikus zenék, filmek
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9. ábra: A kérdőíves felmérésben résztvevők véleménye a magyarországi görögök 

nyelvhasználatáról 

 

A görög anyanyelvűek nyílt végű kérdést kaptak, és a következő válaszokat adták:  

1. „Ez változó. A munkám miatt megkeresett szülők nagy része csak 

mérsékelten beszél görögül.” (…)  

2. „A legtöbb itt élő görög második és a harmadik generációs. A nyelvi 

szintük így nem túl magas. (…)”   

3. „Összességében elmondható, hogy a második és harmadik generációs itt 

élő görögök átlagosan a B1–B2-es szinten beszélik a nyelvet.” 

  

 A kérdőív utolsó kérdésében a nyelvi és kulturális gátakról kérdeztem a kitöltőket. Ott 

egységesen az asszimilációt hibáztatják, valamint azt hangsúlyozzák, hogy a görög már nem az 

anyanyelvük. Voltak olyan kitöltők is (2 fő), akik nem látnak problémát. Az egyik kitöltő 

pedagógus azonban hosszan fejtette ki álláspontját, ezt a dolgozat írója szó szerint beépíti az 

eredmények közé:  

 

„Az asszimiláció itt is megjelenik, mint minden kisebbségben élő népcsoportnál. A 

többségi nép nyelvét előnyben részesítik a mindennapi társalgás során. Az is nehezíti a 

helyzetet, hogy 1-2 generáció kimaradt, a menekültként érkező, magyarokkal házasságot 

kötő görögök nem mindig tanították meg gyermekeiket görögre, más társadalmi 

viszonyok voltak akkor, mint ma. Viszont unokáikat már lelkesen hordják görögórára, 

akik immár idegen nyelvként tanulják a görög nyelvet a legtöbb esetben. A 13. kérdésre 

mindhárom válasz korrekt lehetne, mert ki így, ki úgy beszél. Vannak, akik jól beszélnek, 
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főleg ott, ahol mindkét felmenő menekült görög volt, és otthon görögül beszéltek. Vannak, 

akik alapszinten tudnak, és olyanok is, akik már nem beszélnek. Ez utóbbi kettő főleg a 

vegyes házasságokan figyelhető meg. De van egy újabb, talán harmadik diaszpóra is (az 

első ugye a török idők alatt érkező kereskedő görögök diaszpórája, a második a görög 

polgárháború menekültjei), ők a 2008-ban kezdődő gazdasági világválság következtében 

érkeztek, érkeznek folyamatosan Mo.-ra munkavállalás céljából, többen közülük vegyes 

házasságban élő családok, ahol a gyerekek is jól beszélnek görögül, mondhatni, 

anyanyelvi szinten, lévén, hogy Go.-ban éltek, és a magyar szülő (aki általában az anya) 

már kint, Go.-ban megtanult görögül. Iskolánkban mindenféle szintű nyelvtudás 

fejlesztésére igyekszünk megoldást találni.” 

 

 

 

Összegezve azt mondhatjuk, hogy a görög menekültek második, illetve harmadik generációs 

leszármazottjai már idegen nyelvként tanulják a görögöt, az anyanyelvi impulzusok 

elmaradnak, és ezek a faktorok okozhatják a kulturális és nyelvi problémákat a közösségen 

belül.  

 

5.3. Az interjú 

 

Kutatásom másik módszereként az interjút választottam, azon belül is a strukturált interjút. 

Ez az interjútípus jól kiegészíti a kérdőíves felmérést, de a műfajból következően és a rögzített 

kérdéssor ellenére kötetlenebb, a személyes véleményekre jobban fókuszál. A válaszokat a 

dolgozat írója rögzítette, vagy rögzített formában kapta. A kérdésekre jól körülhatárolható (akár 

mérhetővé tehető) feleletek érkeztek (Sheatsley, Paul, 1963). 

5.4. Az interjúk felépítése  

 

Az interjúkérdéseket célzottan állítottam össze egyrészt görög nemzetiségi iskolák 

vezetőinek, másrészt egy ismert tankönyvszerzőnek és tanárnak, egy görög nemzetiségi 

képviselőnek, valamint a Görög Intézet vezetőjének.  

Az iskolaigazgatóknak szánt interjúban az iskola fenntartására, a telephelyekre, az iskola 

jellegére, célkitűzéseire, a diákok nemzetiségi arányára, a más intézményekkel való 

kapcsolattartásra kérdeztem rá. A tankönyvszerzőt (Nagyné Szabó Antigoné) a tanítási 
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módszerekről és eszközökről, a magyar és a görög nyelv megoszlásáról a tanórán, a 

tankönyvekről, a kisebbségi oktatásban megjelenő problémákról és az újgörög nyelvvizsgáról 

(Ellinomatheia), valamint az érettségiről kérdeztem. Az Egri Görög Önkormányzat képviselőjét 

(dr. Miliosz Nikolett) magáról az önkormányzat munkájáról kérdeztem és hatásáról a görög 

kisebbségi környezetre. A Görög Intézet vezetőjét (Görög Athéna) az intézet profiljáról, a 

különböző szervezetekkel való kapcsolattartásról, a görög nyelvű felnőttoktatásról, a nyelv és 

a kultúra védelméről, valamint jövőbeli céljairól kérdeztem.  

 

 

 

 

 

 

5.5. Az interjúk eredményei 

 

Az első interjút dr. Partics Krisztinával, a Manolisz Glézosz 12 Évfolyamos Kiegészítő 

Görög Nyelviskola igazgatójával készítettem. A kiküldött kérdésekre hol saját szavaival 

válaszolt, hol dokumentumokkal alátámasztott feleleteket adott. Az iskola a Magyarországi 

Görögök Országos Önkormányzatának fenntartásában áll. Az iskola nevében szereplő 

„kiegészítő” kifejezés azt jelenti, hogy „Az intézményünkben folyó görög oktatás a – nemzetiség 

óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló –

17/2013. (III.1.) EMMI rendeletben meghatározott formák közül a kiegészítő nemzetiségi 

iskolai nevelés-oktatási típusnak felel meg. Ennek a nevelési-oktatási formának a nemzetiségi 

nyelv és irodalom, valamint a nemzetiségi népismeret átadása a célja. Ezen tartalmak 

elsajátítását – mint ahogy erre az elnevezése is utal – ún. kiegészítő tanórai foglalkozások 

keretében biztosítjuk.”33 Az iskola az állami közoktatási intézményektől nem tér el lényegesen, 

ami annyit jelent, hogy a magyar közoktatási rendszer része, rendelkezik OM azonosítóval, ez 

alapján a KIR-rendszerben megkereshető. A különbség csupán annyi, hogy fenntartója nem a 

KLIK, hanem egy nemzetiségi önkormányzat, jelen esetben a görög. A finanszírozása (Magyar 

Államkincstártól kapott pedagógusbér alapú támogatás és működési támogatás) tekintetében 

hasonló az egyházi fenntartású intézményekhez. Az iskola, hasonlóan a görög nemzetiségi 

                                                      
33 https://glezosz.hu/bemutatkozas/ 
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önkormányzatokhoz, 17 telephellyel rendelkezik, többek között: 3 budapesti, 1 pest megyei és 

számos vidéki telephellyel.  

Az iskola pedagógiai céljai között a legfontosabbak az éves munkatervből idézve: „A görög 

identitástudat elmélyítése a görög nyelv- és kultúra átadásával, a népismeret oktatás 

hangsúlyosabbá tétele, népismereti (online) feladatgyűjtemény összeállítása, tanulóink 

felkészítése: a belső nyelvi mérésre, az Ellinomatheia nyelvvizsgára, mely május helyett 2020. 

októberében kerül megrendezésre, az érettségi vizsgára az őszi és a tavaszi vizsgaidőszakban, 

a nemzetiségi versenyekre.”34 Nagyné Szabó Antigoné tanárnő úgy nyilatkozott erről az 

egynyelvű görög nyelvvizsgáról, hogy a diákok aktuális nyelvi szintjét mutatja, ugyanakkor az 

iskola nem teszi kötelezővé ezt a vizsgát. Az iskola egyébként az egyetlen hazai 

nyelvvizsgaközpont – ezzel a példával Londonban találkozunk még. A vizsgákat 

Görögországban javítják, értékelik. Hasonló a helyzet az újgörög érettségivel is: viszonylag sok 

diák vizsgázik belőle, de ugyancsak nem kötelező, azonban a kötelező angol vagy német nyelvi 

érettségi mellett általában az újgörögöt választják.  

Az iskolán kívül még egy görög iskola működik Magyarországon, a Nikosz Beloiannisz 

Általános Iskola. Fenntartója ugyancsak a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata, 

a két iskola kapcsolata kiváló, folyamatosan dolgoznak együtt, szerveznek közös programokat. 

Arra a kérdésre, hogy az iskolában ki taníthat, milyen pedagógiai végzettség szükséges, azt a 

választ kaptam, hogy ugyanazok a jogszabályok vonatkoznak az iskolára, mint bármely más 

magyarországi közoktatási intézményben foglalkoztatott pedagógusokra (ld. Nkt., 326/2013 

(VIII.30.) Korm. rend.). 

A létszámok tekintetében ismét csak rendelkezésre áll pontosan a tanév rendjét bemutató 

éves beszámoló, amelyben az áll, hogy 10 betöltött pedagógus álláshely található az iskolában, 

ezen kívül még óraadó tanárok és iskolatitkári helyek is vannak a tanulói létszámnak 

megfelelően. A 2019/2020-as tanév során 216 diák és 15 óvodáskorú gyermek járt az iskolába. 

Az iskolai beiratkozásról és arról, hogy ki járhat az intézménybe, milyen törvénnyel van ez 

szabályozva, az világosan megtalálható a honlapon: „Iskolánkban 6-21 éves korú általános- és 

középiskolás diákok tanulnak görög nyelvet, irodalmat és népismeretet 1-12. évfolyamon.  Ezen 

kívül az óvodás korú gyerekek számára iskola előkészítő foglalkozásokat kínálunk. A 

beiratkozással a tanulók vendégtanulói jogviszonyt létesítenek intézményünkkel. Beiratkozni a 

                                                      
34 https://glezosz.hu/dokumentumok/?lang=el Éves munkaterv- 2020_2021 
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mellékletben szereplő Jelentkezési lap és Nemzetiségi nyilatkozat kitöltésével lehet. A 

nyilatkozat a tanulói jogviszony megszűnéséig vagy a kérelem visszavonásáig érvényes.”35 

A tanulók 95%-a görög származású, a maradék 5% a görög közösséghez tartozónak vallja 

magát. Nagyné Szabó Antigoné tanárnő egy magyar/görög nyelvi megoszlásról szóló kérdésre 

úgy reagált, hogy 70/30 arányban használja a görög és a magyar nyelvet, a görög nyelv javára. 

A tantárgyak tekintetében két állandó tárgyról lehet beszélni, amelyből érettségi vizsgát is 

tesznek: görög nyelv és irodalom, görög népismeret. A tanárnő ugyancsak ezt a két főbb 

tantárgyat tanítja az iskolában. Nyelvi szintjük ezeknek a diákoknak a tanárnő szerint rendkívül 

megosztó, hiszen a diákok teljesen kezdő szinttől anyanyelvi szintig érkeznek ebbe az iskolába. 

Korábban a szakdolgozat törzsszövege említette, hogy külföldről rendelt és saját 

forgalmazású tankönyvekből is tanulnak a diákok. Nagyné Szabó Antigoné – aki maga is szerző 

– a tankönyvekkel kapcsolatban így reagált: „én személy szerint az idén saját könyvemet a 

Μιλάω και διαβάζω ελληνικά με τον Μπόμπι(Görögül beszélni és olvasni Bobival)-t és a 

hozzátartozó munkafüzetet, valamint a ΚΛΙΚ στα ελληνικά ( Egy kattintás a görög nyelvhez) 

sorozat A1 gyerek és A2 köteteit használom, kiegészítésképpen pedig az Ελληνικά τώρα 1+1 

(Görögül most) könyvet. Népismeret tanításhoz használom a Λαογνωσία (Népismeret) 1-4 

könyvet is.” Ezután a saját kiadású tankönyveikről kérdeztem a tanárnőt. Az általuk 

megjelentetett könyvek eredetileg egymásra épültek volna egy egységes koncepcióban, amely 

sajnos nem valósult meg akkoriban. A könyvek egy része egy olyan ideális nyelvi állapotot 

tükrözött, amelyet nem lehetett megvalósítani. Ezek a könyvek az iskola létének egy korai 

szakaszában készültek, amikor még nem lehetett felmérni a leendő tanulók tudásszintjét. A 

nyelvkönyvek közül az 1–2. osztályosoknak szóló Μπόμπι (Bobi) és az 5–6-os Πέντε, πέντε 

έξι (Öt,öt,hat) vált be a gyakorlatban. A népismeret könyvek nem tankönyv jellegűek, hanem 

szöveggyűjtemények, a többi tanár nagy része nem ismeri őket, ezért azokat az anyagokat sem 

használják belőlük, amelyek kifejezetten a magyarországi görögségre vonatkoznak.  

A kultúra és hagyományőrzés tekintetében az iskola éves programja szintén részletezi a 

minden évben szokássá vált hagyományok megtartását: tanulmányi kirándulás a 14 év 

felettieknek Eipirusba, anyaországi hagyományőrző nyári tábor a 14 év alattiaknak 

Görögországban, az 1821-es görög szabadságharc 200. évfordulójának méltó megünneplése, 

nemzeti ünnepek, jeles napok iskolai szintű méltó megünneplése, irodalmi est megrendezése, 

egybekötve az Ellinomatheia nyelvvizsga bizonyítványosztóval, a tanulók felkészítése az 

iskolai nemzeti ünnepekre, jeles napokra (versek, énekek, hangszeres kíséret betanítása), 

                                                      
35 https://glezosz.hu/beiratkozas/  
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kézműves foglalkozások rendezése (karácsonyi díszek, melomakarona készítés, húsvéti kalács 

készítés stb.), a Nikosz Beloiannisz Általános Iskola tanulóival kapcsolatépítés, közös tanórán 

kívüli tevékenységek szervezése (pl. beloianniszi tanulók meghívása a karácsonyi színdarabra, 

közös sítábor, közös Tsiknopempti, március 25-e közös ünneplése). 

Ahogyan a kérdőív, úgy az interjú is tartalmazza a hazai görögség megélésének és 

együttélésének problémáját, amelynek kulturális, nyelvi és politikai okai is vannak. Nagyné 

Szabó Antigoné az interjúban beszélt a kisebbségi oktatásról, amelynek a következő 

problémáját látja: a tanulók többsége a szülei, nagyszülei akaratából kerül az iskolába, így a 

motiváció felébresztése a tanárokon nyugszik. Ugyanakkor úgy látja, hogy a szülők akkor is 

eredményt várnak, ha ők semmit nem tesznek a gyerekek identitástudatának és nyelvtudásának 

fejlesztéséért. Mivel az oktatás ingyenes, vannak, akik nem tartják kötelezőnek, hogy a 

gyermekük minden órán részt vegyen.  

Hasonló a helyzet a népszerűnek mondható görög nyelvű felnőttoktatási programmal is, 

amelyet a Görög Intézet ebben az évben (2021) indított először. A Fővárosi Görög 

Önkormányzat már évek óta hasonló módon kínálja ezt a programot. A felnőttoktatás célja a 

görög nyelv, mint idegen nyelv fenntartása a hazai idegen nyelvi oktatás terepén, a hazai 

görögség oktatása, a harmadik és negyedik generációs görögök nyelvoktatása és nyelvi 

kopásának megállítása. 2021-ben 130-an jelentkeztek, ami magas szám a görög nyelv iránt 

érdeklődők körében. A Görög Intézet vezetője szerint a hazai görögség nyelvhez való 

viszonyulása elsősorban érzelmi alapú. A nyelvhasználatra elsősorban a különböző görög 

szervezetek, önkormányzatok, kulturális intézmények által szervezett közösségi események 

adják meg a lehetőséget, hiszen ezeken a rendezvényeken tudnak találkozni és beszélni a 

kisebbségi görögök. Az ének, a zene és a tánc a görög identitás szerves része, amelyhez a nyelv 

erősen kapcsolódik. Ugyanakkor ezeken az eseményeken gyakran magyarul beszélgetnek 

egymással a résztvevők. Az a generáció, ahol mindkét szülő görög, a felmenőktől tanulta a 

görög nyelvet, ők még kétnyelvű generáció. A vegyesházasságok eredményeként azonban a 

görög nyelv használati köre a családi és baráti interakciókra szűkült.  

Hadzopulu Atinától, a Görög Intézet vezetőjétől megtudtam, hogy az intézet független 

szervezetként működik, és nem ápol szoros kapcsolatot a többi görög intézménnyel, még az 

önkormányzatokkal sem. Ennek oka a teljes anyagi függetlenség, lévén állami szervezetként 

működik, akár egy önkormányzat. Az intézet, ahogyan a honlapon is olvasható, 2 éve működik, 

de előtte 12 évig Görög Kutatóintézetként látta el feladatát. Fő profilja kizárólag a kutatás volt; 

a Görög Intézetnek ellenben kulturális érdekeltsége is van. Fő területei napjainkban a kutatás 

és a kultúra. Az elsődleges kutatási célt a második görög diaszpóra, a 70 éves történetük 
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feldolgozása szolgáltatja, emellett feladata a kulturális események, ünnepek, hagyományok 

megtartása, képek, videóanyagok készítése. Bár hazai szervezetekkel nem, a görög 

nagykövetséggel, görögországi egyetemekkel és múzeumokkal kiváló az intézet kapcsolata. Az 

intézmény elsősorban kulturális folyamatokat generál: az éves munkatervnek36 megfelelően 

(amely a honlapjukon is elérhető) görög filmklubokat, könyvbemutatókat, idegen nyelvi 

oktatást stb. szervez.  

Az interjú utolsó részében a 2–3 év múlva leköszönő vezető az intézet jövőjéről és terveiről 

beszélt. A tervek között szerepel például a görög filmklub beindítása, a görög nemzeti himnusz 

feldolgozása videóklippel egy nagyszabású produkció keretében, az első diaszpórát bemutató 

dokumentumfilm elkészítése, valamint a görög szabadságharcról szóló kiadvány 

megjelentetése. Távoli terv egy közép-európai görög konferencia szervezése, egy görög 

szabadságharchoz kötődő kiállítás a Nemzeti Múzeumban, és a nyáron emléktáblát szeretnének 

avatni a görög zsidómentőkről, akik Raoul Wallenbergnek segítettek Budapesten. 

Az utolsó interjút dr. Miliosz Nikolettel, a HELIDONAKI Görög Hagyományőrző Egyesület 

titkárával, az Egri Görög Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjével készítettem, aki 2007 és 

2019 között a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának képviselője volt. Miliosz 

többek között jogi és közigazgatási elnökhelyettes pozícióban is dolgozott. Első körben az Egri 

Önkormányzat fő profiljáról kérdeztem. Az önkormányzat feladatkörébe tartozik a görög 

hagyományok, a görög nyelv, a görög kultúra megőrzése, ápolása és átörökítése, illetve a 

nemzetiségi érdekképviseletben is jelentős szerepet vállalnak. Az önkormányzat igyekszik 

minden hazai szervezettel és egyéb önkormányzatokkal jó kapcsolatot ápolni, fontos egymás 

segítése, az egy célért való küzdés. Az együttműködés egyedüli gátját abban látja, ha valakinek 

anyagi cél lebeg a szeme előtt a görög hagyományok megőrzésében és képviseletében. Az 

anyaországi kapcsolatok szintén fontosak és szerencsére aktívak: az önkormányzat gyakran 

megoszt friss információkat a görög partnereken keresztül a Görögök Egerben (hivatalos 

weboldaluk) és a Kalimera Eger(blog) weboldalakon. Egernek sajnos még nincs görög 

testvérvárosa, ez jelenleg szervezés alatt áll. A 2020-as pandémia ezt a folyamatot jelentősen 

lassította, de az ez irányú törekvések folytatódni fognak a jövőben. A kulturális események 

tekintetében elmondható, hogy az Egri Görög Önkormányzat a legdinamikusabban fejlődő 

szervezet ma Magyarországon, erőssége a közönséggel való jó kapcsolat megléte. A 

megvalósuló programok kifejezetten a helyi igényeket szolgálják. Az események kizárólag 

görög hagyományokat, tradíciókat tolmácsolnak. Az első két fontosabb rendezvény a 

                                                      
36 A Görög Intézet éves munkaterve : https://gorogintezet.hu/download/a-gorog-intezet-munkaterve-2020/ 
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szakdolgozatban korábban említett Görög Szabadságharchoz (március 27.) és az Oxi(Ohi) 

Naphoz (október 28.)  kapcsolódott. 

Az önkormányzat repertoárjához tartoznak még görög gasztronómiai estek, táncházak, 

különféle görög tematikájú előadások, amelyeket külső helyszíneken is bemutattak: iskolákban 

diáknapokon, idősek otthonában. Ennek elsődleges célja az, hogy más célközönséget is 

megszólítsanak, mint akik egyébként a rendezvényekre járnak. Kapcsolatban állnak a Bodor 

Tibor Kulturális Egyesülettel is, akik a vak és gyengénlátóknak hangoskönyveket készítenek. 

Az önkormányzat is készíttetett már ilyen jellegű hangoskönyveket Görög szerzők magyar 

nyelven címmel. Meghirdettek Görögország, ahogy én látom című rajzpályázatot is, 

kifejezetten óvodás és iskoláskorú gyermekek számára. A rajzpályázat tematikája a görög 

irodalomból, mitológiából, történelemből merítkezett.  

A dolgozat írója a magyarországi görög iskolákról is kérdezte a képviselőt, aki a helyzetet 

pozitívnak ítélte. A telephelyek létrehozását szigorú a szabályok formálják, nem elég csak a 

görög közösség megléte. Az általános iskolai rendszert a képviselő nagyon jónak látja, ahol 

egészen kis kortól kezdődik a görög identitás és szellemiség ismertetése a gyerekekkel. A 

kiegészítő nyelvoktatásra azonban nem lát elegendő időkeretet; véleménye szerint egy kamasz 

gyermek a többi elfoglaltsága mellett nem motivált arra, hogy magasabb szinten megtanuljon 

görögül. Sajnos jelenleg nem tud ennél jobb konstellációt. Az önkormányzat nem szervez helyi 

felnőtt görög nyelvoktatást. Budapesten léteznek kezdő és haladó csoportok, de a magas 

létszámú csoportokon belül vegyes a tudás, sok az újrakezdő és nagyon különböznek a 

nyelvtanulási motivációk is. A képviselő hasonló szintű, de kislétszámú csoportokban látja a 

megoldást.  

A nyelv és a kultúra megélésében, valamint a tradíciók megtartásában szerinte a kulcs nem 

a nyelv, hanem a vágy az identitásra. Először a görög származásra irányuló vágyat kell 

felkelteni a gyermekben, és nem a nyelvet kellene ráerőltetni, tehát a bevált módszer helyett ő 

fordítva kezdené a nevelést. Az itt élő görögök számára a nyelv és a kultúra megélése a közös 

görög nyelv használatában rejlik, még akkor is, ha vannak különbségek, nyelvtani 

hiányosságok. A nyelv használatában fontos a tisztelet és a tolerancia. Lényeges, hogy a 

kulturális rendezvények torzításmentesen, tisztán autentikusan mutassák meg a tradíciókat. A 

gyermekeknél a szülői nyomást nem tartja jónak, nem tartja hasznosnak. A kultúrát és 

hagyományt megélni kell videók nézésével, közös főzésekkel, könyvek olvasásával, 

zenehallgatással, utazással. A gyermekeknél a vizualitás és az audiovizualitás, az érzetek 

előrébb valók, mint a görög iskola szellemisége. Egy-egy blog vagy weboldal segítségével a 

digitális generáció is könnyebben megszólítható.  
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6. Összegzés 

 

A szakdolgozat tágabb értelemben arra kereste a választ, hogy egy Magyarországon élő, 

idegen kultúrával, nyelvvel, társadalmi beilleszkedéssel rendelkező nemzetiségi közösség 

milyen módon képes fenntartani nemzeti sajátosságait. Szűkebb értelemben a kutatás a 

magyarországi görögség nemzeti és nyelvi identitását, oktatáspolitikáját, a görög nyelv és 

kultúra közoktatásban betöltött szerepét vizsgálta. A kutatás a szakirodalom alapján elsősorban 

a magyarországi görögség közös történelmi múltjának és jelenének megélésére, az oktatásra, a 

tradíciók ápolására, a nyelv továbbadására, a vallásra, mint identitásfaktorokra koncentrált. A 

dolgozat írója a kutatása elméleti megalapozásához magyar és idegennyelvi forrásokat használt 

fel, a kutatás két módszere, az interjú és a kérdőívek pedig rávilágítottak a Magyarországon alig 

kutatott kisebbségi népcsoport, a görögség jelenlegi helyzetére. A kérdőív – amelyet elsősorban 

pedagógusok töltöttek ki – a nyelvhasználatot, az oktatást, a pedagógiai módszereket és a nyelvi 

identitást vizsgálta. Az interjúalanyok görög intézményhez kötődő személyek voltak, akik 

válaszaikkal árnyaltabbá tették a kérdőívben megfogalmazott válaszokat a kultúra, az oktatás 

és a görög nyelvhasználat területén. 

A kutatás rámutatott, hogy a magyarországi görög identitás megélésében fontos szerepet 

játszik a közösség fontossága, a kettős identitástudat megélése, az anyaországgal és a családdal 

való érzelmi kötelék, valamint a kulturális elemek (néphagyományok, nemzeti ünnepek, zene, 

tánc) ápolása.  

A különböző generációk már különbözőképpen élik meg az anyanyelv és a kultúra szerepét 

a saját életükben. A kettős, magyar és görög identitástudat a serdülőkor végére válik érezhetővé, 

és a fiatal ekkor dönthet a nemzetiségi, kulturális elemek ápolásáról, hovatartozásának 

meghatározásáról. A második, vagyis a polgárháborús diaszpóra tagjainak többsége még ma is 

él. A kutatás esetükben rávilágított, hogy a görög nemzeti identitás összefonódik az ortodox-

keresztény vallással, az irodalommal, a nyelvújítási mozgalommal és annak hatásaival, a 

háborús elnyomás történelmi következményeivel. Habár a hazai görög nemzeti kisebbség 

„szigetként” funkcionál a magyarok lakta területeken, a Magyarországon szocializálódott 

gyermekek életében ma is dominánsan jelen van a görög kultúra, a szokások vagy a görög nyelv 

megtanulása. A diaszpórában élő görögök legnagyobb összetartó ereje a közös nyelv és a közös 

vallás. Gyermekeik iskoláztatásában is ez volt a legfőbb motiváció.   

Az interjúk erősítik meg a legjobban, hogy magyarországi görög nemzeti közösség a saját 

identitását és elsődleges vagy másodlagos kulturális identitását különböző görög 
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szervezetek/intézmények segítségével is képes megélni. Sok esetben a helyi vagy országos 

önkormányzat az, amely biztosítani tudja a kulturális közeget. Ebbe természetesen beletartozik 

a nyelv, a kulturális és nemzetiségi elemek (zene, tánc, képzőművészet, gasztronómia), 

valamint az oktatás biztosítása. A hazai görögség segítségére van e tekintetben a kisebbségi 

görög média (tv-adások, rádióadások, újságok), a könyvkiadás és különböző kulturális 

események is. Kiderült, hogy a hagyományőrzés, a népi kultúra életben tartása során a görög 

nemzeti identitás a néphagyománnyal, a néptánccal, a népzenével, a nyelvről alkotott 

mítoszokkal és a már említett vallásossággal is azonosítható.   

Magyarországon két görög iskola (Manolisz Glézosz, Nikosz Beloiannisz) biztosít görög 

anyanyelvű oktatást a görög közösség tagjainak, így lehetőség nyílik a vegyesházasságokban 

született gyerekeknek is megélniük őseik történetét, nyelvét, kultúráját, ami aztán a sajátjuké 

is válhat. Az intézményekben népismeretet, újgörög nyelvet és irodalmat tanulnak a diákok, 

de a Nikosz Beloiannisz Általános Iskolában készségtárgyak is (ének, rajz) elérhetők görög 

nyelven, hasonlóan a kéttannyelvű intézményekhez. Ebben az oktatási folyamatban fontos 

szerepet játszik a nyelvoktatás. A nyelvelsajátítás területén különböző tudásúak a 

gyermekek: vannak, akik otthon is görögül beszélnek a szüleikkel, és vannak, akik az 

iskolában sajátítják el a görög nyelvet. A vegyesházasságok és a kettős névadás is szerepet 

játszik abban, hogy a görög származású gyerekek neveltetése és oktatása kettős identitást 

szül. Ezekben az esetekben eltolódik a nyelvhasználat a görög vagy a magyar nyelv felé, 

funkcionálisan elkülönül a két nyelv használata a kontextustól függően.  

Összegzésképpen elmondható, hogy a Magyarországon élő görög nemzeti kisebbség őrzi 

nyelvét, tradícióit, ragaszkodnak a (nyelv)oktatásban betöltött fontos szerepükhöz, de a 

fiatalabb generáció felelőssége is rendkívül lényeges a görög identitást meghatározó 

tényezők megőrzésében és továbbadásában. A kutatás és a kutatás során végzett 

szakirodalmi feldolgozás arra is rávilágított, hogy igencsak hiányoznak az ilyen jellegű, a 

Magyarországon élő etnikumok szociolingvisztikai vizsgálatai.  
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