Caruha Yangelio

Hí res görög családok
görögök

üz|eteikel, palotáikat, é s bé rházaikat a
közponIlaibán é pí letté ks ezek sok helyen ma is megtalálhatók, Ilyen a tokaii f utca, ahol

Avárosok
^

kiemelkedik

a

dú sgazdag Karácsony-család, palotáia

(magyar nemesi rangot kaptak, akárcsak a Szeniczkqek,
a másik hí res tokaji göIög család); a miskolci f utca
é s környé ke (ahol a legtöbb é püJetben ott látható aZ
emlé ktábla); a pesti belváros sok é pülete; a kecskemé ti, i]letve a szentesi paloták megmaradt é pületei.
A gazdag magyarországi görögök anyagilag hozzájá-

rultak különböz
magyarországi é s görögországi inté zmé nyek é s lé tesí tmé nyekmegalkotásához. Ilyen,
többek között, a miskolci szí nház, a Nemzeti szí nház,
a Vakok Inté Zete,
Az akkori több mint hú szezer görög közül megeml!
tünk né hányat:
]eoliiosz Zavirasz (Zavirasz György), a makedóniai
sziatisztában született l744-ben é s ló é ves kora óta
Magyarországon é lt, Ráckevé n, Kalocsán, Kunszentmiklóson, Dunavecsé n é s szabadszálláson lakott, mi-

konsztantinnak a neve alatt viszont l787-ben pesten
megIeIent egy ógöIög-ú jgörög-latin-magyar botanikai

szótát ameiynek í rásához felhasználta comenius

Linguarum cí m munká ját is,
Szinasz (Sinal Simon {l753-1822) az l770-es é vekben é rkezett Magyarországra é s a XIX, század elejé n
telepedett le ]váncsán, aho] földbjrtokokat VáSáí olt,
(Sinatelep neve máig lé tezik,) Gyapotkereskedelemmel foglalkozott, Több, mint valószí n , hogy róla mintázta ]ókai Mór Tí már Mihály alakját Az aranyember cí m regé nyé ben,

E
l'

ia,

Sz'ras, Cyörgv

l l 783- I 85ó t, bé csj ba n kj r é s az

aUSZtriai pé nzváltó jnIezell ieazgaldja

voIt Nem

csupán Ausztria leggazdagabb pé nzinté zeti fönöké vé ,
hanem a Habsburg birodalom legnagyobb fö]desurává lett, Magyarországon kí vül biftokai voltak Ausztriában, Csehországban é s Morvaországban is,
A magyar polgárosodás ú ttör ie, Szfuhenqi lstván - a
Sina család barát|a - mé g tanulóé veiben, l8l8-ban
vel anyai ágon szinte mindenhol voltak rokonai, látogatta meg Hiosz Szigeté n a görög felvilágosodás
Sziatisztában ké t püspök st is a magáé nak vallhatott,
kiváló pedagógusát, Nikiforosz Vamvaszt, hogy pé ldát
Nagyapla is pap volt, papa - |1rgosz (György pap), akimerí tsen nagyszabású reformterveihez, L Ferenc csánek né gy gyermeke Kecskemé ten é s környé ké n telepeszár elismeri a Szinasz család é rdemeit: Sina GyöIgy
dett le, Meghatározó kuiturális é s gazdasági szerepet
lovagnak é s fé ltestvé ré nek]ánosnak hódosi kizdiai
el né wel magyar nemesi cí met adományozott. 1832látszottak e té rsé gben,A több nyelvet beszé ] tudós
é s keresked Zavirasz György ,,Nd4 Ellasz" í Új Görögorben osztrák bárói rangra eme]te a családot, amelyet
szág) cí m könyvé vel alapozta meg az ú igörög irodaaztán Magyarországra iS kjteriesztettek, Sina György
lomtöí té net-í Iást. É rté kesé s messze földön hí res szí vesen támogatott minden haladó elké pzelé st, í gy
könyvgy jtemé nyt mondhatott a magáé nak, amelyr l
pé ldául a Lánchí d felé pí té sé t,a dohánytermeszté s
a Magyar Kurí r í rta:
fellendí té sé t,a Pest-Szegedi csatorna lé tesí té sé nek
,,zabirálal elvesztettünft olyan Bibliothekát, amelqben mid n
terveit, Sok segí tsé get nyú itott aZ l838-as árví z károhaidan né hai Római Birodalombé li Gróf é s Korona i Teleki
sU]tiainak segé lyezé sé hez,Többek között eZé rt jS tünExcellentziála be ment volna, azt mlnd,Otta: hogq ez a
]ózsef
tette ki Szeged - a város törté neté ben másodikké nt,
Helasé q í t_i. Szabadszállás) Yárosi Tí tulust é rdemel ezé rt a
Szé chenyi után - dí szpolgáIi oklevé llel. Óriási anyagi
Bibliothekáé rt _"
é s szellemi Segí tsé getnyú jtott Görögországnak is
Zavirasz könyvtárának megmaradt könyvei é s ké z- (pé Idául Athé nben felé pí tette é s felszerelte a Csillagiratai sok hányattatás után, l995-ben kerültek a Szent
vizsgálót), ezé rt l834-t l a görög állam bé csi konzuIMiklós Alapí tvány GöIög Kulturális Centrumához jává nevezté k ki, Ottó király pedig kitüntette a NagyKecskemé tre, ahol egykori tulaIdonosuk nyugszikkereszt é rdemrenddel, Szé chenyi legtöbb reformel,
Zavirasz ké szí tett egy görög,magyar kereskedelmi szó,
ké pzelé seSzinasz Simon (l8l0-187ó) támogatásával
tárt is, é s latinból ú igörögre foí dí tottaCOl rí i s Orbis
valósult meg. Alapí tó tagké nt Vett ré szt többek között
Pictusát, lsmeretközlé si é s nyelvtaní tási cé l]al - a maa Nemzeti Mú zeum, Nemzeti Kaszinó, Kereskedelmi
gyar környezetben é l görög tanulók számára - elké - Akadé mia. Nemzeti Szí nház lé trehozásában, Több
szí tette a m ké s bb Pozsonyban kinyomtatott ( l798)
mint sZáZeZeI forintot adományozott a Magyal Tudo,
magyar fordí táSát is,
má nyos Akadé ml a f elé pí té sé re,Kórházak, ár,t aházak,
Ké ziratban maradt Viszont e fontos m másik ú igöbankok támogatóia Volt. l8r8-ban az Akadé mia igazrög fordí tása, amely egyé bké nt ma Pannonhalmán tagatósági tagiáVá Vá]asztotta, A Görög Tudományos
Iálható. Fordí tó|a a thesszá]iai Trikkából származó Akadé mia teljes felé pí té sé is
t vál]a]ta magára, E]isAnthim\sz pap Volt, A pesti iskolában taní tott ógörömeré ské ntBé csben görög nagyköVetnek nevezté k ki,
göt, de l807-ben el kellett hagynia a várost, mert nem
A Na/2osz (Nákó) nagykeresked csa]ád l780-ban tetette le a h sé gesküt, zavirasz cyörgy testvé í é nek, lepedett le Magyarországon, Magas rangra emelkedett s hosszú id n át Vezet szerepet játszott Magyarország é leté ben-NáÉ ó Kristóf ó24 ezer forinté rt vásáRé szlet az l99E-ban megielent Körtánc Füzetekb l
_:
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rolt földbirtokot Nagyszentmiklóson, ahol l799-ben
napvilágra került a sokáig ,,Attila kincsé nek" tartott,
páriát ritkí tó aranylelet, Mária Teré zia rendelete szerint Nákó Kí istófnak é s a megtaláló jobbágyainak iutalom iárt volna, de ez a jutalom a napóleoni háború k
miatt egyre ké sett, Kárpótláské nt viszont Nákó Sándort, az örököst, bárói ranggal iutalmazták a császári
udvarban, Amí g az aranylelet Bé csbe nem került, a
kincs egy ré sze görög keresked k ré vé nkalandos utakat járt be, Amikoí az egyik gyapjú keresked meghallotta, hogy a kincsnek ,,hí re kelt" a f városban is,
jobbnak látta bejelenteni BoráIos polgármesternek,
hogy annak egy ré sze nála van,
A görög származású Boráros ]ános több közmé itóságot is viselt, Pest város f bí rája é s a rend rsé g
koLonelje, Pest megye bÍ ráia Volt. Haiáláig viselte
a kávé zók kurátora cí met
is, hiszen l8l5-t l alapí tó tagia Volt a görög káVé zók társaSágának.
A Haiszisz család egyik
ága Magyarországon vi-

rágzott, másik

ága

Theszalonjkiben, ahol a
török birodalom jdeié n a
csa]ádrói elnevezett kórháZat é S öregek otthonát
tartottak fenn. A magyarországi HariszisZ {Hdris)
családról í gy í rt a bé csi
görög

A Vé grendelet nyolcadik pontiában a buda-

pesti Egyházközsé gre é vi
ezerké tszáz koronát hagyott aZ ú jgöí ög nyelv taní tásának cé ljából. A 9.
pontban ezer koronát az
l848-as nemzet rök iavára, ké tezer koronát az

ú jság l794, márcjus

2l -i száma:

,,A

felesé gül A Hariszisz család olyan magyarországi görög család volt, amely megtartotta anyanyelvé t é s sokat áldozott ennek ápolására ú j hazájában is, Pavlosz
l887-t l Görögország budapesti f konzullának a tiszt_
Sé gé tis betöltötte, Ké t fia korán elhunyt, ezé rt 1900
március I1-é n kelt vé grendeleté ben, neve fennmara,
dása é rdeké ben, lé trehozta a Hariszisz Alapí tványokat, amelyekre felesé ge halála után összes ingatlana
é s vagyona szállt, Ilyen ingatlanok voltak többek köZött, a budapesti belvárosi Deák Ferenc utcai, a szentesi Kossuth utcai é S kisté té nyipalotái, A három
HaljsZiSZ Alapí tVányt a következ cé lokra hozta lé tre,
l, Kozaniban, sei szül városában mez gazdasági
é s szakipari iskola lé trehozására é s m ködteté sé re,
2. Olyan magyarországi ortodox vagy görög származású gyerekek taní ttatására, akik beszé iik a göí ögöt, vagy foglalkoznak
az ú jgörög nyelwel
3, Görögországi orto,
dox illetve görög száí ma_
zású szegé ny fiata]ok továbbtanulására, tanulmányaik befeiezé sé re,

els segé ly

hazaszeretetet,

egyesületre,

né gyezret a budapesti

varországi
ame]yet a ma€
görögök é s ll, Ferenc csá,
szár h alattvalói mindig
tápláltak, most azzal mutatták ki, hogy mindegyi,

kórházakra,
ápolására,

a

szegé nyek

Az Alapí tványok

lé sé tTopolyában

keze-

lakó

unokaöcsé re, ]oannisz
Hadzsiszra é s felesé gé re,

kük, k ztük loannisz é s
Mihail Hariszisz is hozzáiárult a háború s terhek

az

Andrássy családból

szátmazó szofiára, illetve
Boráros lános
utódaikra bí zta, Hariszisz
i Hariszi.z család nemesi cí met kapott a napóleori Pál l902,március l3-án hun),t el Budapesten. Nevé t a
lJl h;boruk idejen nyú jIoIl anydgi 5egilsé geerr, E;d- f város központjában lé v Haris köz rzi,
A tekinté lyes Szakellariosz család szinté n sokat tett a
sZör SZentesen Vettek birtokokat é s é pí tettek palotágörögök kulturális felemelkedé sé é rt, Paul, Dudumi
kat, majd Pesten é s az ország többi ré szé n, Nevük
mindenhol megtalálható, temp]omé pí té sekné ],jskoDemeter álné ven ielentette mee l854-185ó között
cSökkenté sé heZ,"

lák, szegé nyházak lé trehozásában é s fenntaí tásában
egyaránt, A Harisziszek között találunk orvost, ügyvé det, f bí rót. A család legismertebb tagja a dú sgazdag
PaVlosZ (Pál} Hariszisz, aki Szentesen sZületett l829ben. Legid sebb bátyja, ]oannisz orvos volt,
Alexandrosz üg}^lé d, |eorjiosz pedig harmincké t é ven
át bí ró, ma|d f bí ró, Pál inté zte a Hariszisz család vagyonj ügyejt, Testvé rei nem n sültek meg, Ó maga
Szofia Szotiriad,ut, egy görög
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altengernagy ]eányát vette

m veit, amelyek a pesti görög

köZössé g társadalmi
A kultú rát ápolta
Demetriosz Kirianisz, a magyarországi göIög liturgikus
é neklé s megteremt je is- A nagy görög egyházközsé geknek - köZtük a pestinek is - Volt saját é nekkaruk a
XlX, század közepé t l, A misko]ci templom é nekkarában pé ldául, a mai napig is é neklik görögül a himnuszokat, s bár beszé lni már nem tudnak a nyelven,
büszké n valliák, hogy görög származású ak.

é letfotmáiáról iS tanú skodnak,

