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 TÉMA  4: Regionális konfliktusok 
 
 Tanítási és tanulási segédanyagok 
 

 

 
 
Muzulmánok Trákiában 
 
Okozhatnak-e „robbanást” a térségben a különböző vallási nézetek? 
 
Szerző:  Rosa Tressou 
 
 
Miután elolvastuk a napi sajtóban közölt cikkeket az egyik trákiai faluban történt eseményekről, a 
következőket emelhetjük ki:  
 
A. Tesznek-e erőfeszítéseket a keresztények és a muzulmánok közötti közeledés érdekében 

a görög oldalon? 
 
Habár az utóbbi években előrébb jutott a trák régióban együtt élő két népcsoport közötti társadalmi 
közeledés, de az még mindig nem ért el olyan fejlettségi szintet, hogy a problémát megoldottnak 
tekinthessük. 
 
Egyébként tettek már erőfeszítéseket a médiában, mint például az „Archipelago” című tévésorozatban, 
vagy török sorozatokban is, hogy megfeleljenek a keresztény és muzulmán közeledés elvárásainak, ezáltal 
minél több részletet ismertessenek meg a másik fél életmódjáról és vallási szokásairól. 
 
Valóban könnyen előfordulhat, hogy ilyesmi ismét megtörténjen, különösen egy olyan régióban, mint 
Trákia, ahol a múltban már különböző, ehhez hasonló eseményekre került sor (lásd az Ia és II jelű 
szövegeket)? 
 
B. Ingatag egyensúly 
 
Az összetűzések, amelyek a Xanthi-beli Echinos hegyi faluban történtek, felfedik a vállalkozás 
nehézségeit. A környékbeli muzulmánok tiszteletlenségnek tekintették a „félmeztelen” nő behatolását a 
mecsetbe, amely dühöt és heves reakciókat váltott ki a köreikben. A helyzetet még az is súlyosbította, 
hogy éppen ebben az időben sok muzulmán imádkozott a mecsetben, és egy számukra igen fontos 
szertartást végeztek. Ezt ők a legnagyobb sértésként élték meg. Természetesen feltételezhetnénk azt is, 
hogy a keresztények ugyanígy reagáltak volna, ha ilyesmi egy ortodox templomban történt volna meg, 
vagy egy film megsértette volna vallásuk alapelveit és hitüket. A kérdés mégis az, vajon tényleg úgy 
történtek-e meg az események, ahogyan azt a muzulmán lakosság hiszi. Valóban sor került-e provokációs 
kísérletre és sértegetésre a tévés forgatócsoport részéről, vagy a tények téves bemutatásából kell 
kiindulnunk? 
 
Az is jól ismert jelenség, hogy az emberek a tömegben teljesen másképpen viselkednek, főleg akkor, ha 
egyes embereknek nem túl erősen fejlett az egyéniségük, alacsony életszínvonalból vagy ideológiai 
okokból kifolyólag. Hogy a dolgokat jobban megérthessük, ezen kívül figyelembe kell vennünk a régió 
különleges jellegét és a hivatalos görög politika kisebbségekkel való bánásmódját (lásd a II és a IV jelű 
szövegeket).  



 2

C. Történelmi visszatekintés – megjegyzések 
 
A lausanne-i békeszerződés (1923) aláírása után a török fél sok arra irányuló erőfeszítést tett, hogy 
megszerezze az ellenőrzést a térség felett. Ezek az erőfeszítések 1988-ban érték el a csúcspontjukat, de 
arról a görög fél is tehetett, hogy ezáltal a régió kisebbségei török befolyás alá kerültek.  
 
1996-ig nagymértékű hátrányos megkülönböztetés sújtotta a muzulmánokat, akiket nem ismertek el 
Görögország azonos jogú polgáraiként. Jellemző példa volt erre, az 1996-ig fennálló beutazási tilalom a 
pomákok (az egyik muzulmán kisebbség Trákiában) által lakott területekre. 
 
Ma már nem ez a helyzet, és Görögország hivatalos álláspontját a „más etnikumok sajátságainak és 
bármely szakrális hely különleges jellegének a tiszteletben tartása” jellemzi. 
 
De meddig terjedhet ez a tolerancia? A regionális hatóságok az igazságosságról beszéltek, amelyet 
azonban nem biztosítottak. Az egyik embercsoport rátámadt a másikra. Helyes az, hogy ezt az esetet nem 
nyomozták ki, és a felelősöket nem büntették meg? Ilyen típusú tolerancia az, amelyről mi beszélünk? Ez 
a fajta tolerancia vajon összeegyeztethető-e az igazságról alkotott elképzeléseinkkel? 
 
Jellemző volt a görög politikára, hogy azonnal reagált és gyorsan le is zárta az ügyet. Vajon ugyanez 
történne-e a török oldalon, ha valami hasonló dolog esne meg az Isztambulban élő görögökkel? Olyan 
időszakban élünk, amikor a Görögország és Törökország közötti viszony és kölcsönös függőségük a főbb 
politikai kérdésekben, mint például Törökország csatlakozása az Európai Unióhoz és a Ciprusi 
Köztársaság elismerése, szükségessé teszi a két nép közötti viszony rendezését olyan módon, amely 
egyikükkel szemben sem lesz igazságtalan, és hozzájárul mindkét népcsoport békés egymás mellett 
éléséhez. Ezért is szükséges, hogy meghatározzuk az igazságosság, tolerancia és a tisztelet fogalmát 
(lásd a II, III és IV jelű szövegeket). 
 
A bevezető kérdést is szem előtt tartva, valamint, hogy elkerülhessük a „robbanást” a térségben, érdemes 
figyelmet szentelnünk a következő alapelveknek:  
 
- Békés együttélés 
- Igazságosság 
- Tisztelet 
- Tolerancia 
 
 
A tanítás során átgondolható és megbeszélhető kérdések: 
 
- Miért reagáltak a muzulmánok ilyen módon pusztán arra a gyanúra,  

hogy valaki állítólag meggyalázta a vallási jelképeiket és szent helyeiket? 
- Hogyan kellene a görög államnak a Trákiában élő vallási kisebbséggel bánnia? 
- Veszélyeket rejt a muzulmán és a keresztény elemek együttélése ebben a térségben? 

Hogyan kerülhetőek el a konfliktusok a jövőben? 
- Tolerancia, igazságosság: Mit jelentenek ezek a fogalmak a te számodra? 
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