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Mit jelent magyar nőként görög feleségnek lenni? 

Nem egy egyszerű kérdés, de mégis nagyon is az. 

 

Amikor 26 évvel ezelőtt bekerültem férjem görög családjába, csak úgy tudnám 

jellemezni új családom tagjait mintha a „Bazi nagy görög lagzi” című filmből léptek volna elő.  

Szavaik egymásba értek, görögül, magyarul, macedónul röpködtek egymás után. Széles 

gesztikulálások, nagy összeborulások, heves indulatok és mérhetetlen szeretet jellemezték a 

családot. Amennyire rémisztő volt, annyira szeretnivaló. Aztán megszoktam, megszerettem, és 

magával ragadott. Hétköznapjaink összekeveredtek, megtartottunk és elhagytunk magyar 

szokásokat, és ezzel egy időben megtartottunk és elhagytunk görög szokásokat is. Kialakítottuk 

saját világunkat, szokásainkat, ünnepeinket, ételeleinket, zenéinket. Úgy alkalmazkodtunk 

mindehhez, ahogyan azt az együttélésben, a házasságban tettük, szinte észrevétlen. 

Ha mégis ki kellene emelnem vagy össze kellene hasonlítanom valamit jellemzően a 

görög-magyar tulajdonságok közül: a magyar ember aggodalmaskodását, és a görög ember 

nyugalmát állítanám szembe. Fájó szívvel tapogatom a múltat, amikor magyar nőként, magyar 

anyaként egy dolgot százszor átrágtam, százszor forgattam ugyanazt a kérdést és annak 

válaszait is. Mire odakerültünk férjemmel, hogy konkrétan beszéljünk az előttünk álló 

feladatokról, már több komplett forgatókönyv volt a fejemben, és természetesen ezeknek volt 

aggodalmaskodó kicsengése is.  

Ekkor jött a nyugalmáról és higgadtságáról jól ismert férjem, (csendesen jegyzem meg:  azért 

szerény habitusommal, bármikor ki tudtam hozni őt a sodrából!,  és  egy másik alkalommal 

pontosan az Ő végtelen nyugalma tudott az őrület határáig kergetni, de így egészítettük ki 

egymást) 

Szóval, ekkor jött a nyugalmáról jól ismert férjem, és egy jellegzetes kézmozdulat kíséretében, 

helyreigazított engem az aggodalmaskodás útvesztőiben.  

„Ne aggodalmaskodj előre, minden időben meg fog oldódni!” – mondta 

És igen, neki volt igaza. Túlagyalás nélkül, szép lassan minden megoldódott, és a helyére került. 

Persze ez nem azt jelenti, hogy nem voltak nehézségeink. Voltak. Nem egy! Nem kettő! Sok! 

De ezek csak erősítettek bennünket!  

Az évek során megtanultam azt is, amikor valamire határozottan azt mondta, hogy „Elég!!!”, 

hogyan  nyeljem be az utolsó mondatot, és nem feszítettem tovább a húrt. Nehezemre esett, de 

csendben maradtam!!! Tudtam, hogy másnap reggel újra meghallgat, és folytathatom tovább a 



saját elképzelésem ismertetését. És igen, másnap reggel újra előhozakodtam vele, - és ha 

ésszerűek voltak az érveim - remekül működött. Ő még csak az első cigarettáját sodorta, de én 

már mondtam:  

„Figyelj, a tegnapi beszélgetésünkhöz, még az jutott eszembe, hogy ….” és már 

mondtam. Ő cigarettázott, és meghallgatott, én mondtam! Ő cigarettázott, én 

mondtam....(Nagy türelmű,  dohányos ember volt... ) 

A görög ember nyugalma lenyűgöző. A jónak a feltételezése, a pozitív életszemlélet 

megváltoztatja az embernek a világról alkotott képét. Az enyémet is megváltoztatta. Ahogy 

átadta, ahogy átadják magukat az életérzésnek, ahogyan átadják magukat a zenének, 

mindannyiunk számára tanulandó feladat. Ahogyan a görög zene hallatán széttárt két karjukat 

vállaik magasságába emelik, abban minden szabadságvágy, és szabadság érzet benne van. Most 

akarok élni, most akarok boldog lenni. A holnap majd hozza magával a maga problémáit. Majd! 

Akkor! Majd akkor megoldjuk, de a most pillanatát, most élem meg! 

A férjem már itt született Magyarországon. Itt tanult, itt vált ifjúból férfivá, itt alapított 

családot, így váltunk egy családdá, itt volt az otthona. A szíve azonban mindig görög maradt, 

magyarországi görög! 

Ennek a magyarországi görög családnak én is a tagja lettem. Ha ma kellene döntenem 

és választanom, ma sem döntenék másképp. Büszke vagyok rá, hogy magyar  nőként görög 

feleség vagyok! Voltam! A görög felesége! 

 


