
MAGDÓ JÁ NOS

KI SEBB SÉ GEK HELY ZE TE GÖ RÖG OR SZÁG BAN

A gö rög or szá gi ős ho nos ki sebb sé gek ará nya az or szág füg get len sé gé nek el -
nye ré se óta fo lya ma to san csök ken. Leg na gyobb mér ték ben a 20. szá zad ele -
jén zaj lott konf lik tu sok já rul tak hoz zá a nem ze ti-et ni kai és val lá si ará nyok
meg vál toz ta tá sá hoz az ős ho nos ki sebb sé gek tö me ges tá vo zá sa ré vén. E fo -
lya mat ered mény kép pen a kü lön bö ző ki sebb sé gi kö zös sé gek szám ará nya
nem túl je len tős, még is ki sebb sé gi vo nat ko zá sú té mák gyak ran sze re pel nek
a min den nap ok ban, pél dá nak oká ért a tö rök–gö rög vi szony, a ro ma kér dés,
egyes an ti sze mi ta meg nyil vá nu lá sok vagy akár a ma ce dón ál lam név kér dé -
se kap csán.

Bár je len dol go zat a ki sebb ség ki fe je zést hasz nál ja, a gö rög ál lam – egy ki -
vé tel lel – nem is me ri el ki sebb sé gek lé te zé sét, csak olyan egyé ne két, kik nek
ha gyo má nyai, nyelv hasz ná la ta vagy val lá sa el tér a több sé gé től. Ezt a fel fo -
gást a gö rög jog rend szer is tük rö zi, mely ben nincs uta lás ki sebb sé gek re és
ve lük ös  sze füg gő kö zös sé gi jo gok ra.

Az egyén jo ga i nak biz to sí tá sá ról a gö rög al kot mány 5. cik ke ren del ke zik:1
„Min den, Gö rög or szág te rü le tén élő sze mély éle té nek, mél tó sá gá nak és sza -
bad sá gá nak tel jes kö rű vé del mét él ve zi, füg get le nül nem ze ti sé gé től, fa ji vagy
nyel vi ho va tar to zá sá tól, val lá si vagy po li ti kai meg győ ző dé sé től.”2 Ezt a ga -
ran ci át azon ban nem sza bad egyé ni ki sebb sé gi jo gok biz to sí tá sa ként ér tel -
mez ni, a pas  szus az em be ri jo gok ál ta lá nos vé del mé re vo nat ko zik az or szág
nem zet kö zi kö te le zett sé gei ér tel mé ben.

Nem zet kö zi szin ten Gö rög or szág alá ír ta, de nem ra ti fi kál ta a Nem ze ti Ki -
sebb sé gek Vé del mé ről szó ló Ke ret egyez ményt, és nem csat la ko zott a Re gi o ná lis
vagy Ki sebb sé gi Nyel vek Eu ró pai Char tá jához, bár az ENSZ, az ET és az EU tag -
ja ként szá mos em be ri jo gi vo nat ko zá sú jog sza bályt vall ma gá é nak, me lyek a
ki sebb sé gi egyé nek szem pont já ból is re le van ci á val bír nak.3

A gö rög ál lam egyet len ként – az 1923-as Lausanne-i Szer ző dés elő írá sai
alap ján – el is mer egy mu zul mán (te hát ki zá ró lag val lá si) ki sebb sé get az or -
szág észak ke le ti ré szén ta lál ha tó Nyugat-Trákia tar to mány ban (te hát föld raj -
zi lag kor lá to zott ke re tek kö zött). Az itt elő ki sebb ség nek jo ga van az anya -
nyel vi ok ta tás ra, val lá sá nak sza bad gya kor lá sá ra, jó té kony sá gi, val lá si és
szo ci á lis in téz mé nyek ala pí tá sá ra, il let ve csa lá di ügyek ben a sa ját jog rend -
szer sze rin ti bí rás ko dás ra. A jo gok gya kor lá sa so rán azon ban gyak ran aka dá -
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lyok ba üt kö zik, mi vel a gö rög ál lam rest rik tí ven al kal maz za a Szer ző dés elő -
írá sa it, és meg pró bál ja el len őr zé se alatt tar ta ni a ki sebb sé gi in téz mé nye ket.

A gö rög or szá gi ki sebb sé gek hely ze té nek elem zé se so rán fon tos rá mu tat -
ni, hogy e kö zös sé gek gyak ran nem tisz tán csak val lá si, csak nem ze ti vagy
csak nyel vi ki sebb ség ként, ha nem ezek va la mi lyen kom bi ná ci ó ja ként je len -
nek meg. Jó pél dák er re a mu zul mán val lá si ki sebb sé get al ko tó kö zös sé gek:
a tö rö kök nem ze ti, a szláv anya nyel vű pomákok nyel vi, a ro mák pe dig et ni -
kai ki sebb ség ként is fel fog ha tók.

E dol go zat ki zá ró lag a nem ze ti/et ni kai, va la mint a val lá si ki sebb sé gek
hely ze té nek fon to sabb as pek tu sa it kí ván ja is mer tet ni, el ső sor ban négy olyan
je len tés ből in dul va ki, me lyek a gö rög or szá gi ki sebb sé gek hely ze tét vet ték
gór cső alá.4 Meg le pő mó don mind a négy – egy más tól füg get len – je len tést
rö vid idő le for gá sa alatt ad ták ki,5 ami bi zo nyít ja a té ma fon tos sá gát az eu ró -
pai és nem zet kö zi kö zös ség szá má ra. Bár a je len té sek tar tal ma kü lön bö zik, és
más-más as pek tu sok ra fek te tik a hang súlyt, a nyugat-trákiai mu zul mán ki -
sebb ség kér dé se mind egyik ben ki emelt he lyet kap.6

Tar tal mát te kint ve a dol go zat rö vid át te kin tést nyújt: 
– a ki sebb sé gek hely ze té nek ala ku lás ról a mo dern ko ri Gö rög or szág tör té -

ne té ben, majd elem zi
– a nyugat-trákiai mu zul mán ki sebb ség,
– az észak-gö rög or szá gi szlavo-macedón nem ze ti ki sebb ség,
– a ro ma et ni kai ki sebb ség, 
– a vlach nyel vi ki sebb sé gi kö zös ség és
– a gö rög or szá gi val lá si ki sebb sé gek hely ze tét, vé ge ze tül pe dig
– ér té ke li a gö rög ki sebb sé gi po li ti kát, ki tér ve egyes Ma gyar or szág szá -

má ra fon tos as pek tu sok ra.

Tör té nel mi át te kin tés

A ki sebb sé gi kér dés egy ide jű a mo dern Gö rög or szág tör té ne té vel. Az 1821-es
füg get len sé gi há bo rú ki tö ré sé vel és a több év szá za dos tö rök ura lom le zá rá -
sá val párhuzamosan7 meg kez dő dött a gö rög ál lam, va la mint a gö rög nem zet
„ki ala kí tá sa”. En nek alap ve tő pil lé re it a gö rög or to dox val lá si ho va tar to zás
és az óko ri gö rög nyelv vel, kul tú rá val és tör té ne lem mel va ló azo no su lás ké -
pez ték, kü lö nös hang súlyt fek tet ve az ógö rög–új gö rög kon ti nu i tás ra. E tö -
rek vé sek szük ség kép pen szem ben ál lás hoz ve zet tek a te rü le ten élő nagy szá -
mú nem ze ti vagy val lá si ki sebb sé gi kö zös sé gek kel, me lyek „el tá vo lí tá sa”
elő fel té te le volt a gö rög nem ze ti egy ség ál lam meg te rem té sé nek.

A gö rög or szá gi ki sebb sé gek (és ez zel egyidő ben a Gö rög or szá gon kí vül
élő gö rög ki sebb ség) szá má ra szo mo rú for du la tot hoz tak a bal ká ni há bo rúk,
az el ső vi lág há bo rú és fő ként az azt kö ve tő gö rög–tö rök há bo rú (1919–1922).
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A bal ká ni há bo rúk kö vet kez té ben ke rült gö rög fenn ha tó ság alá Epirusz,
Makedónia és Trákia nyu ga ti ré sze, me lyek la kos sá ga csak rész ben volt gö -
rög, ám a be te le pí té sek kö vet kez té ben a nem ze ti sé gi ará nyok drasz ti ku san
meg vál toz tak.8 Ha son ló kö vet kez mé nyei vol tak az el ső vi lág há bo rú nak is:
pél da ként em lít he tő a Bul gá ria és egyes győz tes ha tal mak kö zött meg kö tött
Neuilly-i Bé ke szer ző dés (1919. no vem ber 27.), mely nek ré szét ké pez te egy la -
kos ság cse re egyez mény Bul gá ria és Gö rög or szág kö zött. En nek ér tel mé ben
mint egy 30 ezer gö rög hagy ta el Bul gá ri át és 53 ezer bol gár Gö rög or szá got.9
A vi lág há bo rú előtt és alatt azon ban becs lé sek sze rint több mint 100 ezer bol -
gár hagy ta el a gö rög te rü le te ket.

A gö rög or szá gi et ni kai ös  sze té tel ra di ká lis meg vál to zá sa azon ban leg in -
kább a gö rög–tö rök há bo rú hoz és az azt kö ve tő Lausanne-i La kos ság cse re
Egyez mény hez (1923. ja nu ár 30.) kap cso ló dik.10 Már a há bo rú so rán a mint egy
fél mil lió főt szám lá ló mu zul mán kö zös ség egy ré szé nek el kel lett hagy nia
Gö rög or szá got, és az ere de ti leg 1,5 mil lió főt szám lá ló kis-ázsi ai gö rög ség
dön tő több sé gét is el űz ték szü lő föld jé ről. Így a La kos ság cse re Egyez mény tu -
laj don kép pen a há bo rú so rán tö me ges sé vált emig rá ció ren de zett ke re tek kö -
zött va ló be fe je zé sét szol gál ta, hisz 1923 ja nu ár já ra Gö rög or szág ban már csak
355 ezer ki te le pí tés re ítélt mu zul mán élt, míg Kis-Ázsi á ban csak 190 ezer gö -
rög. A la kos ság cse re val lá si ala pon tör tént: a gö rög or to dox ke resz té nyek nek
tá voz ni uk kel lett Tö rök or szág ból, még ak kor is, ha anya nyelv ük tö rök volt,
vi szont a csak gö rö gül be szé lő mu zul má nok ma rad hat tak. For dít va, a nem
or to dox tö rö kök nek el kel lett hagy ni uk Gö rög or szá got, még ha gö rög volt is
az anya nyelv ük.11

Az 1913 és 1923 kö zöt ti et ni kai tisz to ga tást és la kos ság cse rét né hány ki -
sebb sé gi kö zös ség nek si ke rült át vé szel nie: Gö rög or szág ban ma rad hat tak a
Nyugat-Trákiában élő mu zul má nok és egy je len tős szláv ki sebb ség élt Make -
dó niában is.12 Míg azon ban 1913-ban a gö rög or szá gi la kos ság 13%-a tar to zott
va la mely ki sebb ség hez, az 1928-as nép szám lá lás sze rint ará nyuk 6,2%-ra
csök kent.13 A mu zul mán ki sebb sé gen kí vül (122 ezer sze mély, 1,96%) szláv
aj kú ak (82 ezer, 1,32%), zsi dók (72 ezer, 1,17%), ör mé nyek (32 ezer, 0,5%) és
vlachok (20 ezer, 0,32%) al kot ták a ki sebb sé gi kö zös ség fő cso port ja it. Ezen
cso por tok né me lyi ké re azon ban a má so dik vi lág há bo rú és az azt kö ve tő gö -
rög pol gár há bo rú is mét sú lyos csa pá so kat mért.

A vi lág há bo rú so rán – a né met meg szál lás és az azt kö ve tő de por tá lá sok
kö vet kez té ben – majd nem tel je sen meg sem mi sült Thesszaloniki év szá za dos
zsi dó kö zös sé ge. A meg szál lók 1943-ban ös  sze sen 54 ezer zsi dót de por tál tak
a ha lál tá bor ok ba, mely nek kö vet kez té ben el pusz tult az ak ko ri zsi dó kö zös -
ség kö zel 98%-a. Mai szá muk 1–1,4 ezer re te he tő.14 Je len leg Gö rög or szág ban
nagy já ból 5–5,5 ez ren vall ják ma gu kat zsi dó nak, a leg na gyobb kö zös ség
Athén ban él. A gö rög ál lam és a zsi dó kö zös ség vi szo nyát kü lön tör vény sza -
bá lyoz za.15
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A szláv aj kú ki sebb ség szá mát az 1940-es nép szám lá lás 94,5 ezer fő ben ál -
la pí tot ta meg (az össz la kos ság 1,29%-a). A gö rög pol gár há bo rú so rán (1946–
1949) e ki sebb ség szá mos kép vi se lő je vett részt a har cok ban, dön tő több sé gük
a Gö rög Kom mu nis ta Párt (KKE) ka to nai szár nyát ké pe ző Gö rög De mok ra ti -
kus Had se reg ben (DSE).16 Egyes becs lé sek sze rint a DSE 60%-a szlavo-
macedón szár ma zá sú volt.17 Tá mo ga tá suk an nak volt kö szön he tő, hogy győ -
ze lem ese tén a Kom mu nis ta Párt ki sebb sé gi jo ga ik biz to sí tá sát és tisz te let ben
tar tá sát ígér te. Ez a hoz zá ál lás alap ve tő en kü lön bö zött a ki sebb ség ál tal a 20-
as, 30-as évek ben ta pasz tal tak tól, ami kor a gö rög kor má nyok kor lá toz ták a kö -
zös ség kul tu rá lis te vé keny sé gét és nyelv hasz ná la tát, il let ve tör vé nye ket hoz -
tak a nem gö rög ne vű hely sé gek, föld raj zi egy sé gek át ne ve zé sé ről és a szlavo-
macedón ve ze ték ne vek meg vál toz ta tá sá ról. A kom mu nis ta ol dal pol gár há bo -
rús ve re sé ge kö vet kez té ben azon ban a szláv aj kú ki sebb ség szá mos tag já nak
me ne kül nie kel lett, a tá vo zók szá mát il le tő en el té rő ada tok lát tak nap vi lá got.18

A nyugat-trákiai mu zul mán ki sebb ség hely ze te

Az év szá za dos tö rök ural mat kö ve tő en az új ál lam el ső sor ban a tö rök/mu -
zul mán ele met kí ván ta el tá vo lí ta ni az or szág ból, mely mind kul tu rá li san,
mind pe dig nyel vi leg és val lá si lag lé nye ge sen el ütött az ős ho nos la kos ság -
tól.19 E tö rek vést 1923-ra si ker ko ro náz ta, az egyet len ki vé telt a nyugat-tráki-
ai mu zul má nok ké pez ték.

Az 1991-es nép szám lá lás a nyugat-trákiai mu zul mán ki sebb ség szá mát
97 604 fő ben ál la pít ja meg, bár a mu zul mán kö zös ség 120–130 ezer (újab ban
150 ezer) kö rü li re be csü li ezt a szá mot. Meg jegy zen dő, hogy nem egy ho mo -
gén cso port ról van szó: 50% a ma gu kat tö rök nem ze ti sé gű nek tar tók, 35% a
pomákok (mu zul mán val lá sú szláv aj kú) és 15% a mu zul mán val lá sú ro mák
ará nya.20 Nyugat-Trákia tar to mány össz la kos sá gá nak nagy já ból 29%-a mu -
zul mán, ezen be lül a la kos ság több sé gét ké pe zik Rodopi me gyé ben
(56–58%), Xanthiban az ará nyuk 42–44%, és csak 5% a Tö rök or szág gal ha tá -
ros Evrosz me gyé ben.

A nyugat-trákiai mu zul mán ki sebb ség a gö rög–tö rök há bo rút kö ve tő en
Gö rög or szág ban ma rad ha tott, jo ga it az 1923. jú li us 24-i Lausanne-i Szer ző dés
rög zí tet te. A szer ző dés 38–44. cik ke fel so rol ja a tö rök kor mány kö te le zett sé -
ge it nem mu zul mán pol gá ra i val szem ben: val lás sza bad ság biz to sí tá sa, tör -
vény előt ti egyen lő ség, sza bad nyelv hasz ná lat, anya nyel vi ok ta tás biz to sí tá -
sa, szo ci á lis, val lá si in téz mé nyek ala pí tá sá nak jo ga stb. A 45. cikk pe dig Gö -
rög or szág vo nat ko zá sá ban szab ja meg, hogy a te rü le tén élő mu zul mán ki -
sebb ség szá má ra ugyan ezen jo go kat kell biz to sí ta nia.

E „köl csö nös sé gi kla u zu la” ha tá roz ta meg év ti ze de ken át Gö rög or szág és
Tö rök or szág ki sebb sé gi po li ti ká ját. Gö rög or szág a ma ga ré szé ről – még ha
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gyak ran fog csi kor gat va és kis ka pu kat ke res ve is – ele get tett kö te le zett sé ge -
i nek, ám a szer ző dés elő írá sa it, Tö rök or szág hoz ha son ló an, rest rik tí ven al -
kal maz ta: szi go rú an csak azt tel je sí tet te, amit vál lalt, és nem volt haj lan dó –
a ki sebb ség vé del mi ten den ci á kat kö vet ve – a ki sebb ség jo ga it bő ví te ni. Gö -
rög or szág ma ga tar tá sát a mu zul mán ki sebb ség gel szem ben dön tő en be fo lyá -
sol ta és be fo lyá sol ja Tö rök or szág bá nás mód ja sa ját gö rög ki sebb sé gé vel. Gö -
rög szem pont ból kü lö nö sen fáj dal mas, hogy míg az 1923-as szer ző dés kö tés
ide jén mint egy 200 ezer gö rög nem ze ti sé gű sze mély élt Isz tam bul ban, ma
alig 2-3 ezer re te he tő a szá muk, dön tő en idő sebb sze mé lyek. Más részt vi -
szont a gö rög or szá gi mu zul má nok ma is nagy já ból ugyan an  nyi an van nak,
mint 1923-ban.21

(A nem ze ti ki sebb ség ként va ló el is me rés meg ta ga dá sa, az egye sü lé si sza bad ság meg -
sér té se) A Lausanne-i Bé ke szer ző dés 45. cik ke ki fe je zet ten mu zul mán ki sebb ség -
ről be szél Gö rög or szág ban, így er re hi vat koz va a gö rög ál lam nem is mer el
nem ze ti ki sebb sé ge ket Nyugat-Trákiában. Ez zel szem ben a trákiai mu zul má -
nok több sé ge tö rök nem ze ti sé gű nek vall ja ma gát, így nem meg le pő, hogy a
ki sebb ség tag jai az ál ta luk lét re ho zott egye sü le tek ne vé ben sze re pel tet ni kí -
ván ják a „tö rök” jel zőt, amit a gö rög ha tó sá gok nem en ge dé lyez nek, és visz -
sza uta sít ják az egye sü let be jegy zé sét.22 Bár az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá -
ga (ECHR) több eset ben is Gö rög or szág el len ítélt, ez nem vál toz tat ta meg a
gö rög ha tó sá gok hoz zá ál lá sát. 

Más részt vi szont a hi va ta los szer ve ket nem za var ja a „pomák”, „ro ma”
vagy „ör mény” el ne ve zés sze re pel te té se egye sü le ti ne vek ben, ami fel ve ti a
diszk ri mi ná ció vád ját és azt a gya nút, hogy a gö rög kor mány éket pró bál
ver ni a mu zul mán ki sebb ség egyes cso port jai kö zé az ál tal, hogy el té rő bá nás -
mó dot al kal maz ve lük szem ben. A mu zul mán ve ze tők azt hang sú lyoz zák,
hogy a mu zul mán kö zös ség egy sé ge sen tö rök nem ze ti sé gű, hi szen min den
mu zul mán tö rö kül be szél.23

(Val lás sza bad ság – A muf tik ki ne ve zé se, il let ve meg vá lasz tá sa kö rü li vita)24 Nyu -
gat-Trákiában két jog rend szer mű kö dik egy más sal pár hu za mo san: a gö rög
pol gá ri jog és a saria jog. A mu zul mán la ko sok csa lád jo gi és örö kö sö dé si kér -
dé sek ben a muf ti hoz for dul hat nak, aki a saria sza bá lyai sze rint jár el.25 Dön -
té sét meg kell erő sí te nie egy gö rög pol gá ri bí ró ság nak, mely azon ban rend -
sze rint jó vá hagy ja a muf ti dön té sét.26 A bí rói jog kör mel lé tár sul a muf ti val -
lá si élet ben be töl tött ve ze tő sze re pe, így ért he tő, hogy a mu zul mán kö zös ség
ma ga kí ván ja meg vá lasz ta ni elöl já ró it. A kö zös sé get et től a jo gá tól egy 1990-
ben szü le tett gö rög el nö ki ren de let fosz tot ta meg, mely a to váb bi ak ban a
muf ti sze mé lyé nek ren de le ti úton va ló ki je lö lé sé ről ha tá ro zott. 

A mu zul mán ki sebb ség nem volt haj lan dó eb be be le tö rőd ni és to vább ra is
meg vá lasz tot ta ve ze tő it, akik így pár hu za mo san mű köd nek az ál lam ál tal ki -
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ne ve zet tek kel, ért he tő en csak val lá si funk ci ó kat el lát va.27 A gö rög ha tó sá gok
azon ban nem is me rik el a vá lasz tott ve ze tő ket, és töb bük el len el já rást is in -
dí tot tak val lá sos szim bó lu mok il le gá lis hasz ná la ta mi att. Az ügyek az Em be -
ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga elé ke rül tek, mely kö vet ke ze te sen a gö rög ál lam el -
len ítélt, az zal ér vel ve, hogy a val lá si ve ze tő ként va ló „vi sel ke dés” nem el len -
té tes a val lá si plu ra liz mus el vé vel egy de mok ra ti kus tár sa da lom ban. En nek
ha tá sá ra a ha tó sá gok je len leg hall ga tó la go san to le rál ják a vá lasz tott muf tik
te vé keny sé gét.

Gon dot je lent a ki sebb ség szá má ra az is, hogy a muf tik – a fent le írt bí rói
és val lá si funk ci ó ju kon túl – a kö zös sé gi jó té kony sá gi ala pít vá nyok (waqfs)
fe lett is ren del kez nek, így a kö zös sé gi va gyon kul csa is a ki ne ve zett muf tik
ke zé ben van. A ki sebb ség kép vi se lői azt is ne hez mé nye zik, hogy az ál lam
fenn tart ja ma gá nak a ku ra tó ri u mi ta gok ki ne ve zé sé nek jo gát.

A muf tik ki ne ve zé sén túl a gö rög ál lam ra gasz ko dik a mu zul mán val lás -
ta nár ok (imá mok) ki ne ve zé sé hez is. 2007-ben szü le tett dön tés 240 imám ki -
ne ve zé sé ről, akik a fi ze té sü ket köz pon ti for rá sok ból kap ják. Olyan szim bo li -
kus kér dé sek re is ki ter jed a ha tó sá gok fi gyel me, mint a mi na re tek ma gas sá -
gá nak sza bá lyo zá sa.

(Ok ta tá si kér dé sek) A mu zul mán ki sebb ség szá má ra gon dot je lent, hogy a ki -
sebb sé gi tan nyel vű is ko lák ban (el ső sor ban az ál ta lá nos is ko lák ban) fo lyó ok -
ta tás ala csony szín vo na lú, így egyes szü lők kény sze rű en gö rög is ko lá ba kell,
hogy küld jék gye re ke i ket.28 A Thesszaloniki Spe ci á lis Pe da gó gi ai Aka dé mia,
ahol a ki sebb sé gi tan in téz mé nyek ok ta tó it ké pe zik, nem meg fe le lő szín vo na -
lú és az on nan ki ke rü lő tan erő fel ké szü let len. Ezt a hi á nyos sá got csak na -
gyon kis mér ték ben kom pen zál ják az éven te Tö rök or szág ból ér ke ző ven dég -
ta ná rok.29

To váb bi gon dot je lent, hogy az ál ta lá nos is ko lát el vég zett gye re kek szá -
má ra nincs elég közép fo kú ki sebb sé gi tan in téz mény ta nul má nya ik foly ta -
tá sá hoz.30 Vo nat ko zik ez az al só ta go zat ra, a „gim ná zi um ra”, mely nek el -
vég zé se kö te le ző Gö rög or szág ban és a fel ső ta go zat ra, a „lí ce um ra” is, hi -
szen mind ös  sze két-két ilyen in téz mény (és két Ko rán-is ko la) áll a ki sebb -
sé gi di á kok ren del ke zé sé re.31 En nek egye nes kö vet kez mé nye, hogy sok
szü lő Tö rök or szág ba kül di gye re ke it ta nul ni, ami to vább csök ken ti a ki -
sebb sé gi ta nu lók amúgy sem ma gas szin tű gö rög nyel vi kom pe ten ci á it.32

Ez utób bi ko moly gon dot je lent a gö rög ál lam és a ki sebb sé gi kö zös ség
szá má ra egy aránt. Az ál lam nyel vé nek is me re te nél kül a fi a ta lok nak nem
si ke rül in teg rá lód ni uk a több sé gi tár sa da lom ba, ami nek kö vet kez mé nye a
be fe lé for du lás és tel jes azo no su lás a tö rök nyelv vel és kul tú rá val. Gö rög -
or szág szá má ra ez a fo lya mat pe dig a nyugat-trákiai tár sa da lom tar tós
meg osz tott sá gá nak rém kép ét ve tí ti elő re val lá si/kul tu rá lis/nyel vi tö rés -
vo na lak men tén. 

ProMino10-3-belivkesz:ProMino10-2-beliv.qxd  10/4/2010  8:55 AM  Page 138



139Kisebbségek helyzete Görögországban

Az in teg rá ció elő se gí té sé re a gö rög ál lam ki lenc ok ta tá si köz pon tot lé te sí -
tett a tar to mány ban, me lyek ben a mu zul mán gye re kek (és szü le ik) fa kul ta tív
gö rög nyelv ok ta tás ban ré sze sül het nek és együtt ta nul hat nak gö rög di á kok -
kal. A nyel vi kom pe ten ci ák fej lesz té se mel lett e köz pon tok má sik fon tos sze -
re pe a ta nu lá si kedv ki ala kí tá sa a mu zul mán fi a ta lok kö ré ben, te kin tet tel ar -
ra, hogy so kan kö zü lük idő előtt ab ba hagy ják ta nul má nya i kat. A di á kok ré -
szé re a gö rög ál lam ki épí tett egy ösz tön díj rend szert, és be ve zet te a tö rö köt
mint ide gen nyel vet azon (nem ki sebb sé gi) is ko lák ban, me lyek be ki sebb ség -
hez tar to zó di á kok is jár nak. 

Egy má sik re mény kel tő in téz ke dés a fel ső fo kú ok ta tás te rén tör tént: érett -
sé gi vel ren del ke ző mu zul mán fi a ta lok szá má ra a gö rög ál lam az egye te mi
he lyek 0,5%-át biz to sít ja. Ez le he tő sé get ad a ki sebb sé gi fi a ta lok nak, hogy
Gö rög or szág ban foly tas sák fel ső fo kú ta nul má nya i kat, mi vel po zi tív diszk ri -
mi ná ció hi á nyá ban nem len ne esé lyük ver seny re kel ni a gö rög anya nyel vű
fel vé te li zők kel.

Ugyan csak e gon do lat me net men tén: a gö rög ál lam egy 2008-as tör vény
alap ján 0,5%-os kvó tát biz to sít a ki sebb sé gi szár ma zá sú sze mé lyek nek a köz -
hi va tal ok ban meg üre se dő ál lá sok be töl té sé re or szág szer te. A ki sebb ség kép -
vi se lői vi szont azt ké rik, hogy az ál lam ezt a kvó tát el ső sor ban a trákiai in -
téz mé nyek ben biz to sít sa. E kö ve te lés mö gött a ta nult fi a ta lok el ván dor lá sá -
tól va ló fé le lem és a „sa ját em be re ink” el he lye zé sé nek vá gya áll a kö zös ség
min den nap ja it meg ha tá ro zó tar to má nyi in téz mé nyek ben.

(A gö rög ál lam pol gár ság meg vo ná sá nak, il let ve vis  sza ál lí tá sá nak kér dé se) Az 1955.
évi gö rög Ál lam pol gár sá gi tör vény 19. cik ke lye le he tő vé tet te a gö rög ál lam -
pol gár ság tól va ló meg fosz tást azon sze mé lyek ese té ben, akik nem gö rög
szár ma zá sú ak és a ha za té rés szán dé ka nél kül hagy ták el Gö rög or szá got. En -
nek kö vet kez té ben, a gö rög Bel ügy mi nisz té ri um ada tai sze rint, 46 638 mu -
zul mán ki sebb sé gi sze mélyt fosz tot tak meg ál lam pol gár sá gá tól.33 A cik kelyt
1998-ban el tö röl ték, ám az érin tet tek ál lam pol gár sá gá nak vis  sza ál lí tá sa nem
tör tént meg. Több sé gük Tö rök or szág ba emig rált, de egy 2007-es adat sze rint
Gö rög or szág ban is él még 107 hon ta lan ki sebb sé gi mu zul mán sze mély. A gö -
rög kor mány ígé re tet tett hely ze tük ren de zé sé re, de er re mos ta ná ig csak kor -
lá to zot tan ke rült sor.34 A trákiai mu zul mán ki sebb ség ve ze tői azt kö ve te lik,
hogy min den érin tett és azok csa lád tag jai kap ják vis  sza ál lam pol gár sá gu kat,
füg get le nül je len le gi ál lam pol gár sá guk tól és tar tóz ko dá si he lyük től. Mi vel
ez a szám be lát ha tat lan, a gö rög ál lam alig ha fog e ké rés nek ele get ten ni.

Bár a fent em lí tett prob lé mák to vább ra is gon dot je len te nek, a gö rög kor -
mány hoz zá ál lá sa a mu zul mán ki sebb ség hez je len tős vál to zá son ment ke -
resz tül az el múlt 10 év ben, el ru gasz kod va a „köl csö nös sé gi kla u zu la” me rev
al kal ma zá sá tól. Nyil ván va ló vá vált ugyan is, hogy a mu zul mán ki sebb ség el -
szi ge te lé se és hát rá nyos hely zet ben va ló meg ha gyá sa to vább gyen gí tet te vol -
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na Gö rög or szág gal szem be ni lo ja li tá su kat és tág te ret nyi tott vol na az amúgy
is mar kán san je len lé vő tö rök be fo lyás nak.35 Ez hos  szú tá von az or szág de -
s ta bi li zá lá sá nak és a te rü le ti egy ség meg bom lá sá nak rém kép ét ve tí ti elő re.
Ezt el ke rü len dő a gö rög kor mány ap ró, de ha tá ro zott lé pé se ket tesz mu zul -
mán ál lam pol gá ra i nak „meg nye ré se” és in teg rá ci ó juk erő sí té se ér de ké ben.
A men  ta li tás vál to zás el ső sor ban az ok ta tás te rü le tén kö vet ke zett be, a dön -
tés ho zók fel is mer ték az ál ta lá nos tu dás és a gö rög nyel vi kom pe ten ci ák fej -
lesz té sé nek szük sé ges sé gét. Ez zel a ha zá juk ban va ló bol do gu lás pers pek tí -
vá ját kí nál ják a mu zul mán fi a ta lok nak, ugyan ak kor meg pró bál ják el for dí ta -
ni őket „al ter na tív” ok ta tá si struk tú rák tól (Ko rán-is ko lák vagy a Fetullah
Güllen-féle is ko lák, me lyek egyes vé le mé nyek sze rint ti tok ban mű köd nek
Gö rög or szág ban).

A nyi tot tabb meg kö ze lí tés el le né re azon ban a gö rög ál lam to vább ra is bi -
zal mat lan ság gal vi sel te tik a mu zul mán ki sebb ség iránt és ar ra tö rek szik,
hogy mi nél tel je sebb el len őr zést gya ko rol jon kulcs fon tos sá gú te rü le te ken,
mint ami lyen a val lá si élet (muf tik és imá mok ki ne ve zé se), a kö zös sé gi va -
gyon el len őr zé se (meg bíz ha tó ku rá to rok ki ne ve zé se az ala pít vá nyok hoz a
Tö rök or szág ból ér ke ző ado má nyok szem mel tar tá sa vé gett) vagy a ki sebb sé -
gi is ko lák he lyet tes ve ze tői poszt ja i nak gö rög nem ze ti sé gű sze mé lyek kel va -
ló be töl té se. Ki e gé szül ez a kö zös sé gen be lü li kü lönb sé gek hang sú lyo zá sá val
(tö rök/pomák/ro ma), az „oszd meg és ural kodj” elv sze rint.

A szlavo-macedón ki sebb ség hely ze te

A gö rög kor mány nem is me ri el egy szláv aj kú ma ce dón ki sebb ség lé te zé sét
az észak-gö rög or szá gi Makedónia tar to mány ban, ér tel me zé se sze rint a ma -
ce dón/ma ke dón el ne ve zés az ott élő 2,2 mil lió gö rög nem ze ti sé gű sze mélyt
il le ti meg.36 A hi ány zó el is me rés mi att a tan ügyi ha tó sá gok el uta sít ják a ki -
sebb ség anya nyelv ének is ko lai ok ta tá sát is. Ugyan ez vo nat ko zik a „ma ce -
dón” szó hasz ná la tá ra egye sü le tek/szer ve ze tek ne vé ben, hi szen en nek en ge -
dé lye zé se egy ma ce dón ki sebb ség köz ve tett el is me ré sét je len te né.37 Ugyan -
csak nem en ge dé lye zik a gö rög ha tó sá gok a hely ség ne vek hi va ta los két nyel -
vű hasz ná la tát.

Hát rá nyo san érin tik a kö zös sé get azon diszk ri mi na tív tör vé nyek is, me -
lyek ré vén szá mos, az 1946–1949-es pol gár há bo rú kö vet kez té ben me ne kül ni
kény sze rült szlavo-macedónt meg fosz tot tak ál lam pol gár sá gá tól és tu laj do -
ná tól. Egy 1982-es tör vény en ge dé lyez te ugyan a gö rög szár ma zá sú po li ti kai
me ne kül tek szá má ra a vis  sza té rést és ál lam pol gár sá guk vis  sza ál lí tá sát, de
ki zár ta azo kat, akik ma ce dón nak val lot ták ma gu kat. Ha son ló an ala pon sza -
bá lyoz ta egy 1985-ben el fo ga dott tör vény az el kob zott va gyo nok vis  sza -
igény lé sé nek le he tő sé gét. 

ProMino10-3-belivkesz:ProMino10-2-beliv.qxd  10/4/2010  8:55 AM  Page 140



141Kisebbségek helyzete Görögországban

Bár a ki sebb ség hez tar to zó sze mé lyek kö zül so kan el is me rik, hogy a gö -
rög ha tó sá gok diszk ri mi na tív ma ga tar tá sa eny hült az el múlt évek so rán, so -
kan tar ta nak iden ti tá suk nyílt han goz ta tá sá tól vagy anya nyelv ük hasz ná la -
tá tól. En nek né mi leg el lent mond a gö rög kor mány azon ál lí tá sa, hogy a kö -
zös ség sza ba don szer vez he ti kul tu rá lis ese mé nye it, me lyek re rend sze re sen
sor ke rül.

Az 1951-es nép szám lá lás során38 41 017 sze mély val lot ta azt, hogy szláv
nyel ven be szél,39 az óta csak becs lé sek van nak a kö zös ség szá mát il le tő en.
A Greek Hel sin ki Mo ni tor je len té se 10-30 ezer kö rü li re te szi szá mu kat, bár a
ki sebb ség kép vi se lői 700 ezer „égei ma ce dón ról” be szél nek. A kö zös ség jo ga -
i ért az Eu ró pai Sza bad Szö vet ség – Szi vár vány (European Free Alliance –
Rainbow) el ne ve zé sű párt küzd ak tí van, meg pró bál va fel hív ni a nem zet kö zi
kö zös ség fi gyel mét is a ki sebb ség hely ze té re. Tá mo ga tott sá gát il le tő en csak a
2009-es eu ró pai par la men ti vá lasz tá sok so rán el ért ered mé nyek re le het tá -
masz kod ni, ami kor ös  sze sen 4530-an (0,09%) ad ták le sza va za tu kat a párt ra.

Nyil ván va ló, hogy a gö rög ál lam hoz zá ál lá sát a szláv  aj kú kö zös ség hez
nagy  mér ték ben be fo lyá sol ja a szom szé dos ma ce dón ál lam mal (ma a nem -
zet kö zi szer ve ze tek ben el fo ga dott ne vén Ma ce dó nia volt-Jugoszláv Köz tár -
sa ság, FYROM) va ló név vi ta.40 Gö rög or szág at tól tart, hogy a Ma ce dón Köz -
tár sa ság – a kö zös név és a kö zös múlt alap ján – előbb-utóbb Makedónia tar -
to mány ho va tar to zá sát is meg kér dő je le zi. Gö rög vé le mény sze rint az észa ki
szom széd nál je len leg ta pasz tal ha tó azo no su lás az óko ri Makedónia tör té nel -
mé vel egy el ső lé pés eb be az irány ba. A gö rög or szá gi szlavo-macedón je len -
lét hang sú lyo zá sa pe dig e kö ve te lé sek alá tá masz tá sá ra szol gál hat.

A ki sebb ség szem szö gé ből néz ve a Ma ce dó nia országnév meg ta ga dá sa
Gö rög or szág ré szé ről egy ben a ma ce dón iden ti tás ta ga dá sát is je len ti ál ta lá -
no san, beleértve a gö rög or szá gi szláv aj kú ki sebb ség iden ti tá sát is.41 Így ma -
gya ráz ha tó, hogy az EFA-Rainbow ak tí van be kap cso ló dott a név vi tá ba a Ma -
ce dón Köz tár sa ság ol da lán, bár e lé pé sé vel in kább csak erő sí tet te a ki sebb -
ség gel szem be ni gö rög gya nak vást.

A ro ma ki sebb ség hely ze te

A gö rög or szá gi ro ma la kos ság szá mát 200-300 ezer re be csü lik. A le te le pe dett
ro mák mel lett szá mos, ván dor ló élet mó dot foly ta tó cso port ta lál ha tó. A tár -
sa da lom ba va ló be il lesz ke dés te rén is na gyok a kü lönb sé gek, nem rit kák a
he lyi kö zös ség po li ti kai éle té ben részt ve vő vagy si ke res kis vál lal ko zó ként
mű kö dő ro mák, akik hang súlyt fek tet nek gye re ke ik ok ta tá sá ra. E kö zös ség -
ről be szél ve azon ban Gö rög or szág ban leg in kább a prob lé mák ke rül nek elő -
tér be, me lyek el ső sor ban az ok ta tás, a lak ha tás és a fog lal koz ta tott ság kö ré
cso por to sul nak.
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(Ok ta tás) Egy fel mé rés sze rint a ro ma gyer me kek 63%-a nem jár is ko lá ba,
csak 10%-a vég zi el a kö te le ző 9 osz tályt és csak 3% érett sé gi zik. Más for rá -
sok sze rint a gyer mek-anal fa be tiz mus ará nya meg kö ze lí ti a 90%-ot. E je len -
ség nek szá mos oka van: 

– a ván dor ci gány ok élet mód ja ele ve meg ne he zí ti a gyer me kek is ko lá ba já -
rá sát;

– a gyer mek há zas sá gok mi att az is ko lát ide je ko rán el ha gyó gyer me kek
(fő leg lá nyok) szá ma ma gas;

– sok ön kor mány zat (ad mi niszt ra tív) aka dá lyo kat gör dít a ro ma gye re kek
be is ko lá zá sa elé. Olyan fel té te le ket szab nak (elő ze tes be je len tés, bi zo nyos ok -
má nyok meg lé te), me lyek nek a ro ma csa lá dok nem tud nak ele get ten ni;

– a nem ro ma szü lők ki ve szik gyer me ke i ket a ro ma gyer me kek ál tal is lá -
to ga tott is ko lák ból. En nek gya ko ri kö vet kez mé nye, hogy az ön kor mány zat
kü lön ál ló épü le tek ben he lye zi el a ro ma gyer me ke ket, ami jo gos sá te szi a
diszk  ri mi ná ció vád ját és el le he tet le ní ti az in teg rá ci ót;42

– a ro ma gye re kek tu dás ban le van nak ma rad va kor tár sa ik hoz ké pest. En -
nek ki küsz öbö lé sé re a gö rög kor mány egyes kép vi se lői el kü lö ní tett fel zár -
kóz ta tó is ko lák lé te sí té sét tar ta nák in do kolt nak, hoz zá té ve, hogy egyes ro ma
kö zös sé gek nek nincs „is ko lá ba já rá si kul tú rá juk”.

Je len leg azon ban az Ok ta tá si Mi nisz té ri um in teg rált ok ta tá si ke re tek ben
gon dol ko dik, az is ko lai lá to ga tott ság nö ve lé sét és az is ko lá ból va ló ki ma ra -
dás csök ken té sét cé loz za meg. En nek ér de ké ben egy sze rű sí te ni kí ván ják a
be irat ko zás fel tét ele it, az is ko lá ba já ró gye re kek csa lád jai pénz ügyi és ok ta tá -
si tá mo ga tás ban ré sze sül né nek, az ok ta tá si anya go kat a ro ma gye re kek és az
őket ta ní tó ta ná rok igé nye i hez szab nák.

(Lak ha tás) Szá mos ro ma csa lád és kö zös ség lak ha tá si kö rül mé nyei ki fe je zet -
ten ros  szak. So kan ma guk fab ri kál ta vis kók ban lak nak, nem rit kán sze mét te -
le pek mel lett, a köz mű vek rend sze rint tel je sen hi á nyoz nak. Gya ko ri a ha tó -
sá gi fel lé pés (ki la kol ta tá sok, raz zi ák) a la kás fog la lók és az il le gá lis tá bor he -
lye ket lé te sí tők el len. Az ön kor mány zatok ar ra tö rek szenek, hogy a te le pü -
lés től mi nél tá vo labb tart sák a tá bort ve rő ván dor ci gá nyo kat, meg aka dá lyoz -
va ez ál tal, hogy a ro mák be kap cso lód has sa nak a he lyi kö zös ség éle té be.43

A kor mány tu da tá ban van an nak, hogy lé pé se ket kell ten ni a ro mák lak -
ha tá si prob lé má i nak meg ol dá sa ér de ké ben. A 2002-ben ös  sze ál lí tott „In teg -
rált Ak ció terv” – mely a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó já nak elő se gí té sét tűz te
ki – egy la kás épí té si hi tel prog ra mot is tar tal maz, en nek ke re tei kö zött 9 ezer
ro ma sze mély kap ha tott fe jen ként 60 ezer eurós hi telt.

A fog lal koz ta tott ság nö ve lé se ér de ké ben a kor mány 500 ro ma kis vál lal ko -
zót fe jen ként 20 ezer euróval szub ven ci o nált vál lal ko zá suk fej lesz té se cél já -
ból. Anya gi lag tá mo gat ják a ro ma sze mé lyek rész vé tel ét a kor mány ál tal fi -
nan szí ro zott szak mai to vább kép zé se ken.
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Kö rül mé nye ik ből adó dó an a ro ma tár sa da lom egész sé gi ál la po ta ki fe je -
zet ten rossz nak mond ha tó, vár ha tó élet tar ta muk 55 év (gö rög át lag: 79 év).
Erő sí ti a több sé gi tár sa da lom el fo gult sá gát az a tény is, hogy a ro mák bebör -
tönzöttségi ará nya hét sze re se a nem ro ma la kos sá gé nak.

Egy gö rög or szá gi nyel vi ki sebb ség: a vlach kö zös ség

A gö rög or szá gi vlachok gö rög nem ze ti sé gű nek vall ják ma gu kat, bár anya -
nyelv ük nem gö rög. Több sé gük az or szág kö zép ső és észa ki ré sze in la kik,
szá mu kat il le tő en csak tág becs lé sek van nak (40-200 ezer kö zött). A kö zös ség
egyes kép vi se lői – te kin tet tel ar ra, hogy fo lya ma to san csök ken az anya nyel -
vü ket hasz ná ló vlachok szá ma – meg pró bál ják a nyel vi ki sebb sé gi stá tuszt
ki har col ni. Ro má nia a 19. szá zad hat va nas éve i től kez dő dő en tá mo gat ta a ki -
sebb ség nyel vi és et ni kai iden ti tá sá nak ki fej lő dé sét, de ez a má so dik vi lág há -
bo rút kö ve tő en meg szűnt. Bár a gö rög ha tó sá gok en ge dé lye zik kul tu rá lis
ese mé nyek meg ren de zé sét, a nyel vi ki sebb ség ként va ló el is me rést meg ta -
gad ják.

A gö rög ha tó sá gok ki sebb ség el le nes be ál lí tott sá ga szem pont já ból ta nul sá -
gos Szotirisz Bletszasz, a Vlach Kul tu rá lis Egye sü let el nö ké nek ese te, aki
1995-ben egy vlach kul tu rá lis ren dez vény so rán a Ke vés bé Hasz nált Nyel vek
Eu ró pai Iro dá ja (EBLUL) el ne ve zé sű NGO egyik ki ad vá nyát nép sze rű sí tet te
a gö rög or szá gi ki sebb sé gi nyel vek té má já ban.44 Emi att egy gö rög par la men -
ti kép vi se lő fel je len tést tett (eb ben egy má sik vlach szer ve zet tá mo gat ta), és
a bí ró ság 2001-ben Bletszaszt el ső fo kon „ha mis in for má ci ók ter jesz té se” mi -
att 15 hó nap, há rom év re fel füg gesz tett bör tön bün te tés re és 500 ezer drach -
ma (kb. 1 500 euró) pénz bün te tés re ítél te. Nem zet kö zi til ta ko zá so kat kö ve tő -
en 2001 ok tó be ré ben a má sod fo kú bí ró ság fel men tet te.

Val lá si ki sebb sé gek, a val lás sza bad ság kér dé sei

A val lás kér dé se ki emel ten sze re pel a gö rög al kot mány ban. A 3. cikk az
„ural ko dó val lás” fo gal mát („prevailing religion”) hasz nál ja,45 és így a gö rög
or to dox val lást és át té te le sen a gö rög or to dox egy há zat a töb bi gö rög or szá gi
val lás és egy ház fö lé eme li. Az or to dox egy ház va ló ban ki emelt sze re pet és
ki vált sá gos hely ze tet él vez a gö rög tár sa da lom ban, ami ál tal óri á si – for má -
lis és in for má lis – be fo lyás sal ren del ke zik az élet szá mos te rü le tén az egyén
szint jé től a leg ma ga sabb po li ti kai szin tig be zá ró lag.46 A gö rög ál lam pol gár ok
95-98%-a vall ja ma gát ezen egy ház hoz tar to zó nak.

Az egy há zak mű kö dé sé nek alap ja it az al kot mány 13. cik ke fek te ti le: „2.
Min den is mert val lás („known religions”) sza ba don mű köd het, val lá si szer -
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tar tá sa i kat aka dály ta la nul, a tör vény vé del me alatt gya ko rol hat ják. A val lá si
szer tar tá sok nem sért he tik a köz ren det és az el is mert ha gyo má nyo kat. A té -
rí tői te vé keny ség ti los. 3. Min den is mert val lás pap ja ugyan azon ál la mi fel -
ügye lő szerv nek van alá ren del ve, és ugyan olyan kö te le zett sé gei van nak ve -
le szem ben, mint az ural ko dó val lás pap ja i nak.”47

Az „is mert val lá sok” azon ban nem es nek ho mo gén meg íté lés alá. Gö rög -
or szág a zsi dó és a nyugat-trákiai mu zul mán kö zös sé get, va la mint az ör -
mény or to dox egy há zat is – ha son ló an a gö rög or to dox egy ház hoz – (köz)jo -
gi sze mé lyi ség ként is me ri el.48 Ez azt je len ti, hogy e há rom kö zös ség bir to kol -
hat, örök sé gül hagy hat és örö köl het tu laj dont, il let ve sa ját né ven, val lá si
szer ve zet ként je len het meg a bí ró sá go kon ér de kei vé del mé ben.

A töb bi „egy ház” más jo gi meg íté lés alá esik („ma gán jo gi sze mé lyi ség”),49

és köz vet le nül nem bir to kol hat, örö köl het stb., csak egy ál ta luk lét re ho zott és
re giszt rált egye sü le ten ke resz tül. Ezen egy há zak (jo gi szem pont ból: egye sü -
le tek) to váb bá csak ak kor foly tat hat nak val lá si te vé keny sé get, ha az „is mert
val lá sok” egyi két kép vi se lik.50

A fen ti ek sze rint te hát Gö rög or szág ban csak négy hi va ta lo san el is mert
egy ház van, me lyek kép vi se lői sa ját egy há zuk ne vé ben lép het nek fel hi va ta -
los szer vek előtt, a töb bi ek csak az egye sü le tek re vo nat ko zó tör vé nyi elő írá -
sok ke re tei kö zött mo zog hat nak, mint egy „má sod osz tá lyú” val lá si szer ve ze -
tek ként. Ezen utób bi cso port ba so rol ha tó töb bek kö zött a ró mai ka to li kus
egy ház, a pün kös di moz ga lom, a me to dis ta egy ház, a Je ho va ta núi és az
evan gé li u mi egy ház. 

Gö rög or szág ban mint egy 200 ezer em ber vall ja ma gát ró mai ka to li kus val -
lá sú nak.51 A ró mai ka to li kus egy ház jo gi sze mé lyi sé gét és a ká non jog alap ján
va ló mű kö dé sét a gö rög ál lam nem is me ri el, az egy ház kép vi se lő i nek év ti ze -
des tö rek vé se el le né re.52 Bár a gö rög kor mány 2009-re ígér te az egy ház stá tu szá -
nak fe lül vizs gá la tát, az ügy ben nem tör tént elő re moz du lás. Egy 1997-es íté let -
ben az ECHR el ma rasz tal ta Gö rög or szá got a ka to li kus egy ház jo gi sze mé lyi sé -
gé nek meg ta ga dá sa mi att. Az in dok lás sze rint az egy ház pa na sza i val nem for -
dul hat a bí ró ság hoz, és ez kor lá toz za jo ga it. En nek ered mé nye kép pen a gö rög
par la ment 1999-ben a ka to li kus egy ház 1946 előtt már létező egyházköz -
ségeinek bi zo nyos jo go kat biz to sí tott, a ké sőbb alakultaknak azon ban nem.

Ér de mes még ki tér ni a Nyugat-Trákián kí vül élő mu zul má nok hely ze té re.
Ős ho nos nak szá mí ta nak a Dodekanészosz-szigetcsoporton élők, akik re nem
vo nat ko zott az 1923-as la kos ság cse re, mi vel ab ban az idő ben a szi ge tek
Olasz or szág fenn ha tó sá ga alatt áll tak.53 Bár a Lausanne-i Bé ke szer ző dés nek 45.
cik ké nek nincs te rü le ti ha tá lya,54 a gö rög ál lam nem biz to sít ja szá muk ra a
nyugat-trákiai mu zul mán ki sebb ség ál tal él ve zett jo go kat, bár kép vi se lő ik
ezt fo lya ma to san kö ve te lik.

Raj tuk kí vül kö rül be lül 700-800 ezer fő re be csült mu zul mán be ván dor ló
él Gö rög or szág te rü le tén.55 Mi vel Nyugat-Trákián kí vül nin cse nek le gá li san
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mű kö dő me cse tek, a hí vők csak il le gá lis he lyi sé gek ben gya ko rol hat ják val lá -
su kat. Bár a par la ment 2000-ben tör vény ben ga ran tál ta egy me cset és egy
hoz zá csa tolt isz lám kul tu rá lis köz pont meg épí té sét Athén ban, ez nem tör -
tént meg az or to dox egy ház és az athé ni la kos ság el len ke zé se mi att. 2006-ban
a par la ment egy új tör vényt ho zott egy (kul tu rá lis köz pont nél kü li) me cset
meg épí té sé re, ám az épít ke zés el kez dé se to vább vá rat ma gá ra. A me cset ál la -
mi pénz ből és az ál lam ál tal ren del ke zés re bo csá tott tel ken épül ne meg. A tö -
rök kor mány több ször fel aján lot ta, hogy sa ját pén zén fel újít ja a még a tö rök
idők ből fenn ma radt, má ra már gyak ran ro mos ál la pot ban lé vő me cse te ket,
ám ezt a gö rög fél – ar ra hi vat koz va, hogy er ről majd ma ga gon dos ko dik –
rend re el uta sí tot ta.

Az ima he lyek kér dé sé nek ren de zet len sé gén kí vül a te met ke zé si he lyek
hi á nya je lent nagy gon dot a mu zul mán hí vők szá má ra. Bár a gö rög or to dox
egy ház fel aján lott egy tel ket egy mu zul mán te me tő lé te sí té sé re, az épít ke zés
nem ha lad elő re. El ké szül té ig az el huny tak föl di ma rad vá nya it vis  sza szál lít -
ják a szár ma zá si or szág ba, vagy pe dig Nyugat-Trákiában te me tik el.

Bár a val lás sza bad ság biz to sí tá sa ér de ké ben Gö rög or szág ban lát ha tó an
még szá mos ten ni va ló akad, nem sza bad fi gyel men kí vül hagy ni az el ért
ered mé nye ket (fő leg, hogy ezek gyakran a kon zer va tív or to dox egy ház til -
ta ko zá sa el le né re szü let tek). A gö rög tör vé nyek le he tő vé te szik az „ide gen
val lá sú ak” föl di ma rad vá nya i nak el ham vasz tá sát (ez az or to dox val lá sú ak -
nál is me ret len), a sze mély azo nos sá gi iga zol vá nyok ból tö röl ték a val lá si ho -
va tar to zás be jegy zé sét, a ki sebb sé gi val lá sok hoz tar to zó di á kok ré szé re ál -
la mi is ko lák ban nem kö te le ző a val lás ok ta tá son va ló rész vé tel, és Gö rög or -
szág ban csak el vét ve je lent ke zik val lá si ki sebb sé gek kel szem be ni el len sé -
ges ma ga tar tás.56

Kö vet kez te té sek, ér té ke lés a ma gyar ki sebb ség po li ti ka szem pont já ból

Más ré gi ó be li or szá gok hoz ha son ló an, a mai gö rög ki sebb ség po li ti ka a tör té -
nel mi ta pasz ta la tok alap ján ala kult ki, rest rik tív jel le ge a szom szé dos né pek -
kel foly ta tott há bo rúk és a nem zet ál la mi tö rek vé sek kö vet kez mé nye. A mo -
dern ko ri Gö rög or szág ban az ős ho nos ki sebb sé gek ará nya a gö rög la kos ság -
hoz ké pest fo lya ma to san csök kent. Kö szön he tő ez el ső sor ban a ked ve zőt len
tör té nel mi ese mé nyek nek, me lyek so rán a ki sebb sé gek ül döz te tés nek és
kény sze rű la kos ság cse rék nek vol tak ki té ve. Szá mot te vő en ron tot ta az ará -
nyo kat a konf lik tu sok so rán (vagy azo kat kö ve tő en) be te le pí tett gö rög me ne -
kül tek tö me ges meg je le né se is. 

A nem ze ti sé gi ará nyok erő sza kos meg vál toz ta tá sa mel lett az as  szi mi lá ci -
ós je len sé gek is erős ha tás sal vol tak, el ső sor ban az or to dox val lá sú nyel vi ki -
sebb sé gek ese té ben. A dol go zat ban tár gyalt vlachok mel lett ide so rol ha tók az

ProMino10-3-belivkesz:ProMino10-2-beliv.qxd  10/4/2010  8:55 AM  Page 145



146 Magdó János

arvaniták is, ere de ti leg egy al bán nép cso port, mely má ra majd nem tel je sen
be ol vadt a több sé gi nem zet be. 

Kö zel egy év szá zad dal azt kö ve tő en, hogy Gö rög or szág el nyer te mai for -
má ját, meg ál la pít ha tó, hogy a gö rög nem ze ti tö rek vé sek si ke re sek vol tak a
ki sebb ség po li ti ka te rén is. A nyel vi ki sebb sé gek gö rög nem ze ti ön tu dat tal
ren del kez nek, a nem ze ti ki sebb sé gek el tűn tek vagy el ha nya gol ha tó a szám -
ará nyuk, a val lá si ki sebb sé gek az ál lam egy ház mel lett alig ész re ve he tők, a
ro ma et ni kai ki sebb ség pe dig je len van ugyan, de nem je lent ve szélyt a tár sa -
da lom ra vagy a gö rög ál lam egy sé gé re. Az egyet len szá mot te vő, erős ön tu -
dat tal ren del ke ző kö zös ség a tömb ben élő és vi szony lag nagy szá mú mu zul -
mán val lá si/tö rök nem ze ti ki sebb ség, mely di na mi kus de mog rá fi ai fej lő dé -
sé vel és anya or szá gi kö tő dé se i vel ag go da lom mal töl ti el a gö rög po li ti kai ve -
ze tést. 

Gö rög or szá got ki sebb sé ge i hez va ló vi szo nyu lá sa te rén a klas  szi kus nem -
zet ál la mi meg kö ze lí tés jel lem zi. Egyes egyé ni ki sebb sé gi jo go kat el is mer, de
kö zös sé gi jo go kat egy ál ta lán nem. Ma gyar or szág tól el té rő en nincs ki sebb -
ség jo gi tör vé nye és az al kot mány sem te kin ti a ki sebb sé ge ket ál lam al ko tó té -
nye ző nek. Ha son ló ság a két or szág kö zött, hogy a ki sebb sé gek par la men ti
kép vi se le te nem biz to sí tott.57 Gö rög or szág, ha zánk hoz ha son ló an, a na gyobb
par la men ti pár tok kép vi se lő je ként jut tat par la men ti hely hez ki sebb sé gi sze -
mé lye ket.58 A két or szág ro ma la kos sá gá nak hely ze te szá mos pon ton meg -
egye zik.

A ha tá ron tú li ma gyar ság szem pont já ból néz ve vi szont a gö rög gya kor lat
sok kö zös vo nást mu tat fel Ma gyar or szág egyes szom széd ja i nak ki sebb ség -
po li ti ká já val. A nem gö rög, nem or to dox kö zös sé ge ket ide gen elem ként ér zé -
ke lik a „nem zet tes té ben” és bi zal mat lan ság gal for dul nak fe lé jük. Gö rög or -
szág ban is sú lyos gond nak tart ják (né mi képp ért he tő en), hogy a ki sebb sé gi
sze mé lyek nem vagy csak alig be szé lik az or szág nyel vét, bár a gö rö gök a
hely zet meg vál toz ta tá sa ér de ké ben po zi tív, ösz tön ző in téz ke dé se ket tesz nek.

Ma gyar szem szög ből néz ve is me rő sen hang zik az az is mé tel ten fel me rü -
lő gö rög „vád”, hogy Tö rök or szág „fel ügye li” a trákiai mu zul mán ki sebb sé -
get a Komotimiban mű kö dő, nagy be fo lyás sal bí ró fő kon zu lá tu sán ke resz tül,
és hogy anya gi lag tá mo gat ja a ki sebb sé gi kö zös ség te vé keny sé ge it és egyes
kép vi se lő it. Gö rög rész ről sem ve szik jó né ven – bár nem lép nek fel el le ne –,
ha egy gö rög or szá gi lá to ga tá son le vő tö rök po li ti kus a nyugat-trákiai ki sebb -
ség hez is el lá to gat.59

Jegy ze tek

1 A Gö rög Al kot mány (an gol nyel ven), <http://www.hri.org/docs/syntagma/> (le -
tölt ve: 2010. 08. 19.)
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2 A szer ző for dí tá sa.
3 Pél dá ul leg újab ban az EU Alap jo gi Char tája, mely nek 21. cik ke töb bek kö zött a nem ze -

ti ki sebb ség hez va ló tar to zás mi at ti meg kü lön böz te tést tilt ja.
4 1. United Nations, General As sembly: Promotion and Protection of all Human Rights,

Ci vil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including the Right to Deve -
lopment. Report of the independent expert on minority issues, Gay McDougall.
Mission to Greece (8–16 September 2008); 2. US Department of State: 2008 Country
Report on Human Rights Practices – Greece. 3. Council of Europe: report by Thomas
Hammarberg, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following
his visit to Greece on 8–10 De cem ber 2008. 4. Council of Europe, Parliamentary As -
sembly: Report by Michel Hunault „Freedom of religion and other human rights for
non-Muslim minorities in Turkey and for the Muslim minority in Thrace (Eastern
Greece).

5 McDougall: 2009. 02. 18., Hammarberg: 2009. 02. 19., USA KÜM: 2009. 02. 25.,
Hunault: 2009. 04. 21.

6 McDougall: mu zul mán val lá si ki sebb ség, egyéb val lá si ki sebb sé gek, szlavo-macedón
ki sebb ség, ro mák el le ni diszk ri mi ná ció; Hammarberg: mu zul mán val lá si ki sebb ség;
USA KÜM: az em be ri jo gok hely ze te ál ta lá no san; Hunault: nyugat-trákiai mu zul mán
val lá si ki sebb ség és tö rök or szá gi nem mu zul mán ki sebb sé gek hely ze té nek pár hu -
zam ba ál lí tá sa.

7 A tö rö kök 1460-ra tel je sen el fog lal ták a mai szá raz föl di Gö rög or szág te rü le tét, és
1832-ig kel lett vár ni a tel jes kö rű füg get len ség ki ví vá sá ra. Az or szág mai for má ját lé -
nye gé ben 1913-ra, a bal ká ni há bo rú kat kö ve tő en nyer te el, majd 1947-ben Olasz or -
szág tól a Dodekanészosz-szigetcsoportot is meg kap ta.

8 Jó pél da er re a ma majd nem tel jes egé szé ben gö rög la kos sá gú Thesszaloniki: 1913-ban
a 157 889 la kos ból csak 25,3% volt gö rög (38,9% zsi dó, 29% mu zul mán, 4% bol gár).
Még szem be tű nőbb az 1890-es adat, ami kor a gö rö gök a la kos ság 13,6%-át tet ték ki.
For rás: <http://en.wikipedia.org/wiki/Thessaloniki#Demographics>  (le tölt ve:
2010. 07. 18.)

9 PENTZOPOULOS, Dimitri: The Balkan Exchange of Minorities and Its Impact on Greece, C.
Hurst & Co. Publishers, 2002, 60. p. 

10 Hi á ba tar to zott ugyan is a gö rög fél az el ső vi lág há bo rú győz te sei kö zé, a Tö rök or -
szág gal ví vott há bo rút el vesz tet te. A több mint há rom ezer éves kis-ázsi ai je len lét vég -
le ges és tra gi kus meg szű né sét a gö rö gök a mai na pig ka taszt ró fa ként élik meg.

11 En nek kö szön he tő en még a mai na pig is gö rö gül be szé lő mu zul mán kö zös sé gek él -
nek Tö rök or szág ban, de Li ba non ban és Szí ri á ban is. L. <http://en.wikipedia.org/
wiki/Greek_Muslims> (le tölt ve: 2010. 07. 18.)

12 Más fe lől vi szont Tö rök or szág ban ma rad hat tak a kons tan ti ná po lyi (a szer ző dés kö tés
ide jén kb. 200 ezer fő), va la mint az Imvros (Gökceada) és Tenedos (Bozcaada) szi ge -
tén la kó gö rö gök.

13 <http://www.fhw.gr/chronos/14/en/1923_1940/society/choros/04.html> (le tölt -
ve: 2010. 07. 18.) Az ará nyok meg vál to zá sá hoz nagy ban hoz zá já rul tak a kis-ázsi ai gö -
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rög me ne kül tek is, akik nek nagy ré szét (750 ezer főt) Észak-Gö rög or szág ba te le pí tet -
ték, ahol ala cso nyabb volt a gö rög la kos ság rész ará nya. Ha son ló vo nat ko zik a Tö rök -
or szág ból be fo ga dott több tíz ezer ör mény re is.

14 History of the Jews in Thessaloniki: <http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_
Jews_of_Thessaloniki#Second_World_War> (le tölt ve: 2010. 07. 18.)

15 2456/1920 szá mú tör vény („A zsi dó kö zös sé gek ről”).
16 Er re az idő re te he tő a (titói Ju go szlá via ál tal tá mo ga tott) ma ce dón nem zet tu dat ki ala -

ku lá sa is a gö rög or szá gi szláv aj kú ki sebb ség kö ré ben.
17 Slavic-speakers of Greek Macedonia: <http://en.wikipedia.org/wiki/Slavic-speakers_

of_Greek_Macedonia> (le tölt ve: 2010. 07. 18.)
18 A KKE ada tai sze rint a gö rög nem ze ti sé gű és a szláv aj kú me ne kül tek együt tes szá -

ma 55 881. Egy 1951-es ju go szláv for rás sze rint a pol gár há bo rút kö ve tő en Ju go szlá -
viá ban ös  sze sen 28 595 gö rög or szá gi szláv te le pe dett le. Ma ce dó ni ai for rá sok a szláv
aj kú me ne kül tek szá mát 213 000-re te szik. For rás: L. Uo.

19 A gö rög kol lek tív em lé ke zet ben élén ken él az év szá za dos tö rök ura lom, és je len leg is
szá mos, a min den nap ok ban ta pasz tal ha tó ne ga tív je len sé get a gö rög köz vé le mény
ezen idő szak nak tu laj do nít, mint pél dá ul a kor rup ció, a ne po tiz mus, egy má ig fenn -
ál ló fe u dá lis vi szony a po li ti kai elit és a vá lasz tók kö zött, a köl csö nös szí ves sé gek
rend sze re a po li ti ká ban és a min den nap ok ban stb. Eh hez hoz zá jön, hogy a gö rög köz -
vé le mény az or szág szu ve re ni tá sa te kin te té ben ma is egy ér tel mű en Tö rök or szá got
lát ja a leg na gyobb ve szély nek.

20 A kö zös ség nem ze ti-et ni kai kü lön bö ző sé ge it a gö rög kor mány fo lya ma to san hang sú -
lyoz za. Ez zel el len tét ben a mu zul mán kö zös ség ve ze tői sze rint Nyugat-Trákiában egy
ho mo gén tö rök nem ze ti sé gű ki sebb ség él.

21 Má sok vi szont azt hang sú lyoz zák, hogy ha Gö rög or szág nem rest rik tív, az el ván dor -
lást elő se gí tő po li ti kát foly ta tott vol na, a mu zul má nok szá ma mos tan ra fél mil li ó ra
rúg na.

22 1955-ig, a két ol da lú tö rök–gö rög kap cso la tok meg rom lá sa előtt, a gö rög ha tó sá gok
ma guk is hasz nál ták a „tö rök” jel zőt és en ge dé lyez ték e jel ző vel el lá tott egye sü le tek
mű kö dé sét. Ezt kö ve tő en még azon egye sü le tek is meg kel lett hogy vál toz tas sák ne -
vü ket, me lyek ad dig „le gá li san” hasz nál ták el ne ve zé sük ben a „tö rök” szót.

23 Eh hez hoz zá kell ten ni, hogy a pomákoknak és a ro mák egy ré szé nek sa ját anya nyel -
ve van. Gö rög rész ről olyan ese tek re is fel hív ják a fi gyel met, ami kor a „több sé gi” tö -
rö kök nem tö rök mu zul má nok ra tö rök iden ti tást kény sze rí te nek.

24 A muf tik bí rói jog kör rel is fel ru há zott saria jog tu dó sok, akik val lá si tiszt sé get is be töl -
te nek.

25 A mu zul má nok a gya kor lat ban vá laszt hat nak a két jog rend szer kö zül.
26 E rend szer még az Ot to mán Bi ro da lom ko rá ból ma radt fent és a Lausanne-i Szer ző dés

42. cik ke ga ran tál ja, hogy csa lád jo gi kér dé sek ben a ki sebb ség szo ká sa i nak meg fe le lő -
en kell ítél kez ni. A saria gö rög or szá gi al kal ma zá sát azon ban sok kri ti ka ér te/éri, hi -
szen ese ten ként éles el len tét ben áll a gö rög pol gá ri jog gal (pl. a há zas ság kö tés al só
kor ha tá ra 12 év, a nők hát rányt szen ved nek ha gya té ki kér dé sek ben, il let ve a vá lás -
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nál). Jog sza bály ren del ke zik ar ról, hogy a saria „nem ír hat ja fölül” a gö rög jog rend -
szert és al kot mányt, azon ban a muf tik ál tal ho zott íté le tek el len őr zé se és utó la gos fe -
lül vizs gá la ta eset le ges. Akadt olyan eset is, hogy 11 éves lányt ad tak férj hez, és ezt a
gö rög pol gá ri bí ró ság utó lag meg erő sí tet te. Gö rög or szág szá má ra lát ha tó an ké nyes
kér dés a muf tik bí rói jog kö re: a Lausanne-i Bé ke szer ző dés sze rint biz to sí ta ni uk kell e jo -
got, a muf tik dön té sei azon ban ese ten ként el len kez nek Gö rög or szág nem zet kö zi kö -
te le zett sé ge i vel. Eb ből ki fo lyó lag a gö rög Nem ze ti Em ber jo gi Bi zott ság és az Eu ró pa
Ta nács a muf tik bí rói jog kör ének meg vo ná sát szor gal maz za.

27 Je len leg há rom vá lasz tott és há rom ki ne ve zett muf ti van.
28 Nyugat-Trákiában 215 ki sebb sé gi ál ta lá nos is ko la mű kö dik.
29 A tö rök or szá gi ta ná rok bé rét a tö rök kor mány fi ze ti. Egy 1951-ben szü le tett meg ál la -

po dás sze rint Tö rök or szág 35 ta nárt küld het ne, de Gö rög or szág je len leg csak 16-nak
ad mun ka vál la lá si en ge délyt. A ma ga ré szé ről Gö rög or szág 14 ta nárt küld tö rök or -
szá gi gö rög is ko lák ba.

30 Meg jegy zen dő még, hogy ki sebb sé gi óvo dák te kin te té ben is hi ány van.
31 A gö rög is ko lai rend szer 6+3+3 éves be osz tá sú.
32 A ki sebb sé gi kö zös ség fel mé ré se azt mu tat ja, hogy az ál ta lá nos is ko la el vég zé se után

a gye re kek 20%-a (!) be szélt töb bé-ke vés bé jól gö rö gül.
33 Tö rök or szág sze rint ez a szám 60 ezer.
34 Je len leg még azo nos fel té te lek vo nat koz nak rá juk, mint bár mely kül föl di re, aki gö rög

ál lam pol gár sze ret ne len ni. A Bel ügy mi nisz té ri um tá jé koz ta tá sa sze rint 2006-ban 41
sze mély stá tu szát ren dez ték és 18 ügy fo lya mat ban volt.

35 Nyugat-Trákia Gö rög or szág egyik leg sze gé nyebb tar to má nya, me lyet sú lyo san érin tett
az el múlt évek ben a do hány ter me lők nek nyúj tott uni ós tá mo ga tá sok meg vo ná sa is.

36 A gö rög nyelv nem is me ri a ma gyar nyelv ben ér zé kel he tő kü lönb sé get a (szláv) ma -
ce dón és a (gö rög) ma ke dón el ne ve zés kö zött.

37 A strasbourgi bí ró ság a gyü le ke zé si jog meg sér té se mi att 1998-ban egy konk rét ügy -
ben el ma rasz tal ta Gö rög or szá got, mely azon ban to vább ra sem tesz ele get kö te le zett -
sé ge i nek, ar ra hi vat koz va, hogy a kér dés a gö rög Leg fel sőbb Bí ró ság előtt van.

38 Ez volt az utol só nép szám lá lás Gö rög or szág ban, mely nek so rán az anya nyelv re is rá -
kér dez tek.

39 Ez a szám a szlavo-macedónok mel lett nyil ván a pomákokat is tar tal maz za.
40 Gö rög or szág nem is me ri el Ma ce dó nia al kot má nyos ne vét.
41 Va ló ban, gö rög rész ről (még) nem ve tik fel azt a kér dést a névvita során, hogy például

az Észak-Ma ce dó nia el ne ve zés el fo ga dá sa ese tén az ott la kó kat „észak-ma ce dó nok -
nak” kel le ne-e ne vez ni, akik az „észak-ma ce dón” nyel vet be szé lik. 

42 Az ECHR 2008 már ci u sá ban Gö rög or szág el len ítélt egy ilyen eset ben.
43 Nagy já ból 70 ilyen tá bor he lyet tar tot tak nyil ván 2008 vé gén.
44 Bletszasz egye sü le te az EBLUL Tag ál lam be li Bi zott sá gá nak tag ja. Az em lí tett ki ad -

vány meg je le né sé re az Eu ró pai Bi zott ság adott pénzt. A Bi zott ság egyik je len té sé ben
el is me ri egy vlach kö zös ség lé te zé sét Gö rög or szág ban.

45 „Gö rög or szág ural ko dó val lá sa Krisz tus Ke le ti Or to dox Egy há za.” (A szer ző for dí tá sa)
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46 Klas  szi kus pél dá ja az egy ház csa lá dok éle té re va ló be fo lyá sá nak az új szü lött anya -
köny ve zé se. A gye rek vég le ges anya köny ve zé sé re csak a ke resz te lőt kö ve tő en ke rül -
het sor, ad dig (ez el tart hat akár két évet is) csak egy ide ig le nes ok mányt kap, me lyen
le en dő ke reszt ne ve nincs fel tűn tet ve (csak az, hogy fiú vagy lány).

47 A har ma dik be kez dés – bár a fel ügye let szem pont já ból egy ha tó ság alá so rol min den
egy há zat – is mé tel ten vi lá go san szét vá laszt ja az „ural ko dó egy há zat” a töb bi „is mert
val lás tól”.

48 A gö rög tör vé nyek sze rint: „legal entities of public law”.
49 „Legal entities of private law”. A gö rög tör vé nyek sze rint nem is egy há zak ról van szó,

a ki fe je zést a dol go zat csak az egy sze rű ség ked vé ért hasz nál ja.
50 Lé tez nek kri té ri u mok ar ra vo nat ko zó an, hogy mely val lás le het „is mert val lás”: nyil -

vá no san hir de tett dokt rí na, a nyil vá nos ság szá má ra nyi tott is ten tisz te le tek, non-pro -
fit jel leg, a köz er kölcs be nem üt kö ző ta ní tá sok, rí tu sok, val lá si hi e rar chia meg lé te.
A gö rög val lá si ha tó ság leg utóbb 2006-ban fo ga dott el „is mert val lás ként” egy val lá -
si kö zös sé get az ál tal, hogy en ge délyt adott a val lás gya kor lás hely szí né ül szol gá ló
épü let meg vá sár lá sá ra.

51 Ős ho nos 50 ezer, len gye lek 60-80 ezer, fi lip pí nó 45 ezer, egyéb ide gen 30 ezer. Az ős -
ho nos ka to li ku sok nagy ré sze az egy kor a Ve len cei Köz tár sa ság hoz tar to zó szi ge te ken
la kik.

52 So kan a gö rög or to dox egy ház és egyes po li ti ku sok ál lí tó la gos „ak na mun ká já ra” ve -
ze tik vis  sza a ku dar cot.

53 Mint egy 5 ezer ős ho nos mu zul mán él el ső sor ban Ro dosz és Kósz szi ge tén.
54 A cikk ki fe je zet ten a Gö rög or szág te rü le tén élő mu zul mán ki sebb ség ről be szél.
55 Dön tő több sé gük 1990 után a jobb meg él he tés ér de ké ben ér ke zett az or szág ba, el ső -

sor ban Al bá ni á ból, Ma ce dó ni á ból, Pa kisz tán ból, Bang la des ből és az észak-af ri kai or -
szá gok ból.

56 Bár an ti sze mi ta meg nyil vá nu lá sok né ha elő for dul nak, pél dá ul 2010 ja nu ár já ban a
chániai zsi na gó ga el le ni két sze res tá ma dás.

57 Gö rög or szág ban a mu zul mán ki sebb ség kö ve te lé sei kö zé tar to zik, hogy ese tük ben ne
al kal maz zák a 3%-os par la men ti kü szö böt.

58 Je len leg két mu zul mán kép vi se lő je van a bal ol da li PASZOK-nak (egy Rodopi me gyé -
ből, egy pe dig Xanthiból).

59 A mu zul má nok kom pakt je len lé te egy adott te rü le ten  – bár ott is ki sebb ség ben van -
nak – né mi leg em lé kez tet a ro má ni ai „szé kely me gyék” vagy a dél-szlo vá ki ai ma gya -
rok hely ze té re.

ProMino10-3-belivkesz:ProMino10-2-beliv.qxd  10/4/2010  8:55 AM  Page 150




