
A magyarok hellé niei

Fé l é vszdzaddal az után, haqa Í elé pült a kósólb a hi\jatalos páltállami keresztsé qben Beloiannisz nevóí  kapó lg53-ig az\nban eq,!-
s?.el en GirögÍ aLl)aké nt e legelett, görög emigráns\kftal ,,betelepí tett" dundhtú li |elepülé s 200 | -ben naga bált is renllezve, Gör g
Kultú rdé rL l\Lapí tvánut hazall lé lre Budapeslen- lelezve azt is: a pólEirháb\rú  !é gezté vel eqakor Maqaaro\záala neneküló'k itt
naradl utódai va7a az \lt]kor ké tlakivá lett ,göóq-naElaf' leszfumaz|ttai - hüIönleges szinl kópvisel  szerept , 6lakí tói, llaklr
exp|rlálói is a qöröqbe lll|lt maqaal kultú ránah.

,ÁZ anyaországi görögök többsé ge nem is tud]a. hoey
a megzené sí tett Velsei ré Vé n ma közkedvelt 57 é ves
költ , Miha]isz Gdní s? az ötvenes é Vek ele]é n. Magyar
országon neve]kedett, s hogy a gyermekkori é lmé nyei,
r l szóló költemé nyeiben er sen jelen Van áz itt tö],
töti id k emlé ke" Világí t a törté nelmi ké nyszerek
okán is alakUló görög,ma€yar kuhú rkapcsolalok egy
kevé ssé  ismert Vonu]atára caruha yanqelil az É nE
göí  g tanszé ké nek nyugalmazott irodalomtörté né sze
A professzor maga is gyermekké nl került jó fé l é Vszá-
Zada Magyarorszá€ra, Ganasz Verseinek zené s Vál,
tozatait a nemré g a]akult,GO'röq Kultú ráé n Alapí t|áha"
nyitó báI'án is iátszották az olyan ,€yanú t]an" másod-
é s harmadgenerációs ifiakból álló göröe Zenekarok
mint a ,,Pir0o5z" vagy a ,Zeusx Band".

Akikkel kapcsolatbán gyakran panaszolják hogy
sokszor immár Jószelé Vel c§ak a turjstaközhelyek
szintié n ismerik  seik hazáiái o]ykor azé rt tálálko-
zunk a magyar kultú rába o1dódott honfitársaik szak-
mai-mú Vé szi teljesí tmé nyé Vel is í cy pé ldáUl a bált
kí sé ró tárlalon kiállí tó, hábolú s árvaké nt magyar
gyermekotthonban nevelkedett, ám mára a konárs
ma€yár festé szet egyik karakteres alakjának tanott
s\illu Ewlaxia festmé nyeivel

Persze a Magyarországra került €öróg menekültek aZ
l940-es é vek vé gé n, 1950es é Vek eleié n mé g nern dicse-
kedhettek ilyen, ú gymond magas kultú ráVal ]Vár csak
azé n sem' merl a feln ttekzöme Görögország é szakj Vi-
dé ké ról származó földm ves volt akiknek kulturális é le-
te mint azt a mé g óVodáskorú  kisgyeí rnekké nt Ma-
gyarországra került szocioló€Us, S?iliiror&l05? Archimé ,
desz a Iit 

" - |eg eliebb " haglon ar, ol dpold.dr", " 
gö

rög ú nnepek megtartására szorí tkozott, De rnint a már
idé zett Caruha Vange]io mondia, aZ ]lt,.beisko]ázottak"
is - a miel bbi hazate]epülé sbe Vetett remé ny okán -
inkább szakmát tanUltak, mk a pánutasí lásra egyetern-
re f iskolára kü]dött kevesek is aZ odaháza könnyebben
konvefiálható orvosi, mé rnöki pályát ré szesí tetté k
el nyben ,,Csak elvé tve akadt köZöttú k társadalomtu-
dós mondiuk olyan mint szamarasz aresztkz vagy
Babanaszisz Szlenbs?, akik a katonai iunta l974_es buká,
sáig a közgazdaság-tudományi egyetemen taní tottak, s
miltán aZ ú i rendszer vezet i hazahí \ták  ket, aktí V ré -
szesei lettek a görög tudoí nányos é letnek" - folytatja
Vangelio hozzáté Ve hogy ugyanakkor jórnagán kí Vül
alig akadt Valaki, aki a görög iroda]ommal foglalkozolt
volna Kivé telt csak a már feln tt fejiel magyarorszáei
emigránssá lett í ró, Dimitrisz HddzBz jelenlett. aki hú sz
é vet Magyarországon töltve számos magyáí  é lmé n}t í rt
bele kjsregé nyeibe

3442

papadimltru Athlí a szí né szn 

Ké tsé gtelen a kitöré s neí n volt könny  Dzindzisz
|o/rosz törté né sz, az országos Cörög Önkormányzai el-
nöke, az emi8ráns görögsé g magyarul is megjelen 
,,Kaí eneia" cí m  í olyóiralának egyik né €y é Wel ezel tti
számában kózzé tett tanulmányában azt í ria, hogy a
Vag\dl Dolgozo], P;í l d lMDPl s/;n ;ld d eolög en,g,
ránsokról l95o_ben ké szült el ler]eszté s sok tekin,
tetben eleve kijelölte a menekültek soí sát .,Úi kózsé g
é pí té sé Vel mintegy né gyszáz, általában helyi anyagból
felé pí thet  faIusi 1akóházban az összes mezógazdasá-
gi dolgozót (családtagokkal együtt l700) el kell he-
lyezni" egyebek között ez ál] abbán a dokumentum-
ban, amelynek nyomán megszületett Go'ró?Í dlv, a ma-
gyarországi emjgrációból l952,ben tilkos páí tkülde,
té ssel hazaté ft, ám ott kivé gzett Nikosz Bel0ia,1,1i5?/ól
elnevezett, B!dapest é s Dunaú jváros között található
,,hellé n'fal!cska,

Belaiannisz - amelynek 1200 mostani lakosából
már csak alig háromszáz €örö€ - é s az ott folyó é let
e€yé bjránt nem csUpán a gyermeké veit ott eltöltött
poé tát Ganaszt ihlette meg Az I98ó,os locarnói
nemzelköZi filmfesztiválon elsó dí ias ]ett a ,,B\ldog
í ,O?alPlir dvtí ia a|Og! BdO,aaa,'. .i-nü lllm d €o-ö€
emigránsok hazatelepülé sé r l, iIletve a fa]u
,görögtelenedé sé r l" szól. A Lefterisz Xanlhapulasz
által rendezett opUs f szeí epé t egyé bké nt ecy
ugyancsak a magyar kultú ra,,ré szé Vé  lett" €örög szí
né szn  a már Magyarországon született Pdpndi,fiitriu
Athina iátssza A görögú l töké letesen beszé i 
:/'l e.l1ólPk é €}é bi,"nl n dl ó,ei 1dzd]áod1 ls meg-



ielent egy reneszánsz kori kré tai eposzt, illetve egy
Theodorakjsz-szerzerné nyeket tartalmazó lemeZe

AZ emlí tett párt-el terjeszté s termé szetesen szólt
az ipari munkásságról js. .,Az iparban dolgozók lakó-
helyé nek biZtosí tásáról Budapesten, lehel leg egy-ké l
he]yen, kózpontos e]helyezé ssel kell gondoskodni,
minthogy a feln ttek politikai összefogása é s nevelé ,
se, i]Ietve a gyermekek oktatása csak í gy biztosí tható"

idé z az egykori dokumentumból Dzindzisz Jorgosz
hozzáté Ve, hogy Beloiannjszon é s a f Városon kí Vül az
ötvenes é vek szocialista nagyipari fellegváraiba, Mis-
kalcra, Ózdra, Tatabánuára é s Pásrg is ekké ppen telepí -
tetté k honfitársait, Szjdiropulosz Archimé desz, a már
emlí tett szociológus .,li haka parljai, a kisebbsé gi lé t dimeh,

zidi" cí m  kön],^r'é nek tánú sága szerint a Budapestí e
került eörögök számára eredetileg a budai oldalon ta-
lálható Kriszlina körú ti Postapalota lett kiszeme]ve,
ám az emigránsok ideológiái fegyelmé é rl felel s Gö-
rög Kommunista Párt magyarországi vezeté se elvetet-
ie ezt az ötlelet mandvár', ,,a tú lz1tt hé nadem" elpuhí taná

hohfildrsaikat, s í qa nem lenné nek alkalfuasah .,a kalo ai dik,
tatú ra elleni Í eguvercs harc Í Olatatására" F" í  yárasba yezé ,

nyelt csaknem háromezer f s görög kolóniát í gy a VIll
kerületben, a K bányai ú t é s a Hungária körú t sarkán
található Dohány€yár é pú leteiben helyezté k el Egé sZ
pontosan a raktárakból, üZemekb l ké t ]akószint , rá,
hú zásáVal' kialakí tott tömegszálláson, ahol hat-tizen-
ké t né gyzetmé teres pusztán egy VaskályháVal, mos-
dótállal, a tüZel í aktárt az ágyak alatti elhelyezé ssel
megoldó szobákban mondhatni spártai körülmé nyek
között é lt egy-egy család, A dohányeyári kolónián ne-
velkedett Sztefanu szteí an|sz szoblász aki - mint
mondja azé ft (is) lett ké pz m Vé sz, mert bár már
Magyaí országon született, csak aZ általános isko]ában
tanull meg magyaí ul s nyelvi nehé zsé gej okán inkább
raizaival, festmé nyeivel tudta megé rtetni magát társa-
ival é s tanáraival

Kú lön problé mát ielenlett a közel ké t é s fé l ezeí
gyermek, akik közül maidnem ezren sZüleikt l elsza-
kí tva é í keztek, é s gyermekotthonokban nevelkedtek
Ma a nemzetköZi szobrászvilágban Andreas Papa-
christoské nt ]e1yzeí l Papak/iizlosz Andreász pé ldár.]l

l949-ben került Hí rUlJzrú , ahoI egy, az é vi pánhatáro-
zat alapián már m ködött a görög iskola, AZ l982-
ben, egy államközi szerz dé sben biztosí tott lehet ,
sé get kihasznáIó ké tezer honfitársához hason]óan ha-
zaté r  m vé sz lett azután aZ egyedüli görög alkolÓ,
aki mé g é leté ben önállóan kiállí thatott az egyé bké nt
csupán elhunyt klasszikusokra é s legfeliebb külföldi
koftársakra specia]izálódott alhé ni Nemzeti Galé riá-
ban, Ám Papakrisztosz Magyarországot sem hag],ta el
teliesen, hjszen mint mond]a,lé l a}el í tt löItök, í é l é vet

)tt Ha tele wn a hótip n bárhol, mál sudelí l,kijdön is Maft-
risz Agameftnon baú tan is ezt csinálta" .

A hivatkozott ió balát egyé bké nt igen ielent s sze-
repet iátszott a Kádár-kori magyar ké pz m vé szeti
é letben, Makrisz Agamemnon l950-ben szjnté n politi-
kai emigránské nt került Ugyan Magyarországra ám  
nem hatáí okon átszókve, hanem Párizsból, felesé gé -
ve], a €obelin, é s mozaikm yé sz Makrisz zizivel rcpül ,

Mákrlsz Aranehnon s,obrá\zmüv&z
dí szkú tla a bú dap€sti Moszkvá té .en

Vel é rkezett. A baloldali elkötelezettsé g  l978-ban
Kossuth,dí iial is jutalmazott, leginkább monUmentá,
1is kóZté ri szobrairól a többi mellett a ,,Nikl'cí m  pé ,
csi a]kotásról vágy a budai Moszkva teret é kesí t  sZö-
k kú t-kompozí cióiáról közismert görög szobrász so-
káig mé lyen beIeáriotta rnagát a politikába js, l95ó
novemberé t l a rá következó é V nyaráig pé ldául   Volt
aké pz m Vé szetikormánybiztos Ugyanakkor mint
az Kovács Pé teí  m vé szetLöfté né sz az,,Argus" cí m 
töfté neltirdományi folyóiratban közzé tett tanulmá,
nyában olvasható - Makrisz, ]egalábbis viszonylago-
san, hozzá]árult a borní rt szocreál irányzat egyedural-
mának egyfaila leé pí té sé hez, Mint Kovács í r]a] ,,Az

l95ó,os forradalom leveré se után a megtorlásokkal
teljesen párhuzamosan az ú i hatalom igyekezett jelez,

ni, hogy mé giscsak más mé giscsak nyitottább, mjnt
aZ ötvenes é Vek Rákosi-fé le rezsimje Volt ,, A ké pz -
m vé szek szervezeté nek kinevezett kormánybiztosa a
,nemzetközi munkásmozgalom< egyik neves alakia, a

göróg kommunjsta Maklisz A€amemnon szobrász,
mú vé 5/ lé ll é z ,057,e9 -d\d\/ -áí l" ke7dpí ré rye/oi"
é s megszervez je is, A m csarnoki kiállí tás anyaeál
né cy különböz  szemlé let  Zs ri az egykori EUrópái
1skolásoké t pé ldául á Korniss DeZs  által vezetett csá-
pat Válogathatta "

N,idll1.1 Agdmerrno,l \e€ú l ,< moldlat1 , -ndg\dl

m vé szké nt halt meg l993-ban - görög szül faluiában
,, ám szidiropulosz Archimé desz kutatásai alapián kl,
derült, sok magasan kvalifikált é ftelmisé gi, szellemi
szabadfoglalkozású  sem lelepült haza ]hlán nem Vé let-
ler hog} d n}olc\"nd5 é Ve, e,eie d|d J n^dg\dlol<,;g'
görö€ök számarányukhoz viszonyí tva igen aktí Van szer-
Vezjk saját szellemi köZössé gú kel Ahogyan Caruha
Vangelio is tapasztalta] ,.Fa egaetemek ú jgölög stú diumain a

hetvenes é rek ftáslllik í elé t kfuetfun meqjelenteft az ill szülelett,

Wo<oll r hataaoqevenrtas ,lab mí l ahlau a lötbq .u|
mausú  wlé szlk é s,l szí né suk többsé Oe is ebbd, a qaökereit ail,
vd|bnó <;a?4nú .il l a1a 4a,o-.lllubol k|,ú , h;'

vaina Tamás
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