
Ro má nok és szer bek kö zöt ti erõ tér ben

Min den kö zép-ke let-eu ró pai nép nek meg van -
nak a ha tá ron tú li kö zös sé gei, hi szen Eu ró pa ezen
tör té nel mi szem pont ból vi ha ros tér fe lén az et ni kai
és ál lam ha tár ok még ott sem min dig es nek egy be,
ahol a ter mé sze tes ha tár – nagy fo lyó vagy ha tal -
mas hegy – ezt elõ se gí te né.

Ha ke res sük, és mi ért ne ten nénk, hogy me lyik
a Kö zép-Ke let-Eu ró pa leg in kább „tör té nel men kí -
vü li” nép cso port ja, a ki fe je zés Eric Wolf ál tal hasz -
nált ér tel mé ben, ak kor a vlachokat min den kép pen
szám ba kell ven ni. A tör té nel men kivüliség, va -
gyis a kö zös sé gi sors má sok ál ta li irá nyí tott sá ga tá -
ja in kon a leg in kább a ci gány/ro ma né pes ség re jel -
lem zõ: nemcsak sa ját ál la mi ság gal nem ren-
delkeztek/-nek, de anya or szá guk sincs, amely ér -
de kük ben szük ség ese tén fel lép het ne. Van nak to -
váb bá olyan et ni kai kis kö zös sé gek, ame lyek ese té -
ben nem ze ti ho va tar to zás vi ta tott, va gyis két egy -
más sal tör té nel mi kap cso lat ban ál ló nem zet is
hoz zá tar to zó nak te kin ti a vo nat ko zó et ni kai cso -
por tot, ami egy részt fe szült sé gek for rá sa, más részt
pe dig a kö zös ség tag jai szá má ra meg lé võ iden ti fi -
ká ci ós le he tõ sé ge ket ak ként nö ve li, és ma ga a kö -
zös ség ez ál tal ke vés bé „lát ja” ön ma gát. Nö vek szik
a tör té nel mi ma ni pu lá ció, a több sé gi po li ti kai be -
avat ko zás esé lye és je len tõ sé ge.

A vlachokról azt is mond hat juk, õk a ro mán ság
csán gói. A csán gó a ma gyar ság leg in kább el ha gya -
tott, leg in kább se gít ség re szo ru ló, más ma gyar kö -
zös sé gek kel köz vet len kap cso lat ban nem lé võ ma -
gyar nyel vû kö zös sé ge. Is mert, je len tõs ré szük el -
ju tott a nyelv vesz tés ha tá rá ra. En nek egyik oka, 2014/12
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hogy a ro mán nem ze ti po li ti ka so ká ig ro má nok ként tar tot ta õket szá mon, il let ve az
utób bi idõ ben bár nem jel lem zõ a ro mán ság hoz va ló tar to zá suk hi va ta los han goz ta -
tá sa, de az anya nyelv ben, a ma gyar nyelv ben va ló meg ma ra dá suk nak az in téz mé nyi
fel tét ele it a ro mán ál lam nem te rem ti meg, nem is se gí ti. A vlachokról is el mond ha -
tó, Szer bi á ban, ahol a leg töb ben él nek, a szerb-jugoszláv-szerb ál la mi ság mint egy
két szá za da alatt erõs asszi mi lá ci ós po li ti ká nak vol tak ki té ve. A vlachokra va ló oda -
fi gye lés Ro má ni á ban az utób bi évek ben kez dett erõ söd ni, a kö zös Eu ró pa po li ti kai
fo lya ma tai is hoz zá já rul tak eh hez, de tá vol ál lunk at tól, hogy a bu ka res ti nem zet po -
li ti ka a vlachok vo nat ko zá sá ban ko he rens stra té gi á val ren del kez ne. El in dult va la mi
a vlachokat il le tõ en, de mint ha má sod la gos kér dés ként vol na je len a bu ka res ti po li -
ti kai pri o ri tá sok jegy zé kén. Úgy tû nik, a ro mán nem zet po li ti ka szá má ra két nagy kér -
dés lé te zik: Besszarábia, va gyis a nagy ro mán egye sü lés ügye, il let ve a ma gyar or szá -
gi ap ró ro mán kö zös ség, ez vissza ha tás ként, az er dé lyi ma gyar ság lé te és kö ve te lé sei
okán. Ezek mel lett a vlach kér dés el tör pül a bu ka res ti po li ti ka csi ná lás mû he lye i ben.

Mint sok eset ben, most is jel zés ér té kû le het az internetes ke re sés. A ro mán nyel -
vû internetes ke re sés re, hogy kik a vlachok – kö zel 80 ezer ta lá la tot ka punk. A ro -
mán nyel vû ke re sés a csán gók ra je len tõs kü lönb sé get mu tat: 4300 ta lá lat. A ma gyar
nyel vû csán gó-ke re sés ta lá lat szá ma 18 ezer, ez is jó val ki sebb a ro mán nyel vû vlach
ta lá lat szám nál. A vlachokra vo nat ko zó ma gyar ke re sés 31 ezer ta lá lat szá ma ma ga -
sabb, va gyis a vlach kér dés re na gyobb az oda fi gye lés. Alig ha nem egy pa ra do xon nal
ál lunk szem ben: mi köz ben a csán gók iden ti tás-meg õr zõ tá mo ga tá sá ra lé tez nek évek
óta fu tó prog ra mok, ame lye ket egy részt a ma gyar ál lam, más részt az er dé lyi ma gyar
kö zös sé gek mód sze re sen tá mo gat nak, a vlachok ilyen jel le gû tá mo ga tás ban sem az
anya or szág, sem a vaj da sá gi ro mán ság, sem ro má ni ai hely ha tó ság ok (me gyék, me -
gye szék he lyek) ré szé rõl nem ré sze sül nek. Te hát a csán gók kal ke ve seb bet fog lal ko zik
az internetes nyil vá nos ság, de tá mo ga tá suk lé te zõ és fo lya ma tos. A vlachok iránt na -
gyobb az ér dek lõ dés, de nem kap nak mód sze res, ki szá mít ha tó – leg fön tebb ese ti –
tá mo ga tást.

Vlachok, vallachok, rumunok

Kik a vlachok? Idéz he tõ több ma gyar for rás, de ta lán jobb vol na ro mán for rá sok -
ra tá masz kod ni. A ro mán anya gok ban sok az át vé tel, a vo nat ko zó por tál ok bön gé szé -
se alap ján nem le het meg ál la pí ta ni, ki szá mít vlach kér dés ben el sõ szá mú, iga zi ro -
mán szak ér tõ nek. A ke re sé sek azt lát sza nak alá tá masz ta ni, hogy a nagy szá mú inter-
netes ta lá lat ma gya rá za ta: a ro mán ság (és má sok is) most kezdi(k) fel fe dez ni a vla-
chokat, sok a kér dés, a fel ve tés, a szub jek tív meg szó la lás. Ugyan ak kor to váb bi szû -
kí tés szük sé ges, mert az el kö vet ke zen dõk ben ki zá ró la go san a Szer bia te rü le tén élõ
vlachokra uta lok.

A vlachok kü lön bö zõ né pek név hasz ná la ta sze rint Kö zép- és Ke let-Eu ró pa ro mán
kö zös sé gei. Ide tar toz nak az aro mán, meglenoromán, isztroromán kö zös sé gek, a ro -
mán nyelv ben együt te sen vlachok. Tör té nel mi szem pont ból a mo dern ro mán ál lam
elõt ti, Du na-men ti ro mán ság: Vallachia. A ro mán ál lam ki ala ku lá sa utá ni ér tel me -
zés ben oly kor a ro mán ha tá ro kon tú li ro má nok. A vlach el ne ve zés fel te he tõ leg ó-né -
met ere de tû, je len té se ere de ti leg „ide gen”. A ké sõb bi ek ben ál ta lá no san hasz nált fo -
ga lom lett a la ti nul be szé lõk azo no sí tá sá ra, a Bal kán fél szi get te rü le tén pe dig szláv
köz ve tí tés sel vált hasz ná la tos sá. Azon ban nem min den nyelv te rü le ten hasz nál ták,
hasz nál ják a vlach ki fe je zést. A tel jes ség igé nye és rész le tes ma gya rá zat nél kül a Bal -
ká non, il let ve Ke let-Kö zép-Eu ró pá ban Thesszáliában gyak ran az arman, Al bá ni á ban
a raman és az arvanitovlach, a Bi zán ci Bi ro da lom ban a mavrovlach, Makedóniában
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a makedovlach, Dal má ci á ban a morlak, Szer bi á ban és Ma gya ror szá gon pe dig töb bek
kö zött a cin cár meg je lö lés ter jedt el. 

A sze gé nyes szak iro da lom sze rint a vlachok (ejtsd: vlah) a Bal kán-fél szi get kü lön -
bö zõ or szá ga i ban élõ nép cso port ok, akik a la tin nyelv bõl szár ma zó nyel ve ket be szél -
nek. A kö vet ke zõ or szá gok ban él nek: Szer bia, Bul gá ria, Ma ce dó nia, Al bá nia, Gö rög -
or szág, Ro má nia és Hor vát or szág. Sa ját ma gu kat Gö rö gor szág ban, Ro má ni á ban, Ma -
ce dó ni á ban és Al bá ni á ban arománoknak ne ve zik, a töb bi or szág ban hasz nál ják ön -
ma guk ra a vlach ne vet. A vlachok egy más hoz kö zel ál ló, a ro mán nyelv hez ha son ló,
köl csö nö sen ért he tõ nyel ve ken be szél nek. A nyel vé szek eze ket nyelv já rá si cso por -
tok ra oszt ják. A vlachok ma or to dox val lá sú ak. Ré gen ki sebb ré szük – fõ leg Hor vá -
tor szág ban – ka to li kus volt, de az idõk fo lya mán õk asszi mi lá lód tak. A vlach ki fe je -
zés el sõ meg je le né sét 976-ra te szik, az el sõ bol gár cár ság gal kap cso la to san je le nik
meg Ióannész Szkülitzész gö rög kró ni kás egyik mun ká já ban.

A Du na-men ti vlachok leg je len tõ sebb szál lás te rü le te a Timok völ gye. A Timok
fo lyó a szerb-bol gár ha tár tér sé gé ben a Du na jobb ol da li mel lék fo lyó ja, Negotintól 10
km-re ke let re tor kol lik a Du ná ba. A bol gár ol da lon vlachok a Vidin ré gi ó ban él nek.
Bul gá ri á ban a Du ná tól dél re élõ ro má no kat belivlasi, va gyis fe hér ro má nok nak ne ve -
zik, és a Du ná tól észak ra lé võ ket, va gyis a Ro má ni á ban élõ ket cenri-vlasi, te hát fe ke -
te ro má nok nak. A ki fe je zé sek át ke rül nek a töb bi bal ká ni nép fo ga lom hasz ná la tá ba
is: a tö rö kök át ve szik a bol gár ki fe je zé se ket, le for dít ják: Ak-iflak, Kara-iflak (ak – vi -
lá gos, ka ra – sö tét, fe ke te), a gö rö gök szó hasz ná la ta sze rint lé tez nek kucovlachok (a
kuco szó je len té se sán ta, meg je le nik ro mán kró ni kák ban, pl. Dinitrie Cantemirnél).
Õk al kot ják Nagy Vallachiát, a Du ná tól dél re ta lál ha tó kuçuk-iflaklar – Kis Vallachia.

A Timok völ gyé nek két kör ze te: Bor és Zajeèar – itt él nek a szer bi ai vlachok.
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A köz hi e de lem sze rint a ro mán ság leg jobb szom széd ja Szer bia, a két nép kö zött
nagy és tör té nel mi a ba rát ság. A tör té né szek sze rint ez az ál lí tás csak hellyel-köz zel
igaz. Bi zo nyos tör té nel mi hely ze tek ben szö vet sé ge sek vol tak, más kor ép pen el len ke -
zõ leg. Nem egy szerb ve ze tõ „ren det te rem tett” olyan ro má nok lak ta vi dé ke ken, ahol
a ro mán ság nem volt elég gé „szó fo ga dó”. Ezek a bün te tõ fel lé pé sek elõ for dul tak
mind két ol da lon, de tör té nel mi lép ték ben a szer bek tud ták ér de ke i ket gyõ ze lem re
vin ni. Már 1809-ben Szer bia ké ri, hogy ke le ti ha tá ra le gyen a Timok fo lyó. Ezt a ké -
rést az 1812-es bu ka res ti bé ke so rán a tö rök szul tán nem tel je sí ti. Miloš Obrenović,
a szerb nem ze ti hõs 1815-ben ki har col ja Szer bia nem ze ti füg get len sé gét, de nem si -
ke rült a Timok tér sé gét an nek tál nia. Több al ka lom mal ki fe je zi igé nyét ezek re a te rü -
le tek re (pl. 1829, Dri ná poly), majd egy 1833-as ka to nai fel lé pés so rán el fog lal ja ezt a
te rü le tet. Obrenović erõ sza kos asszi mi lá ci ós po li ti kát foly tat, a ro mán ta ní tó kat el za -
var ják, a he lyük be ho zott szerb ta ní tók nem tud nak ro má nul. A ro mán pa po kat el -
ûzik a ha tá ron túl ra, a temp lom nyel ve a szerb lett. Né pes ség cse ré re is sor ke rül, so -
kan me ne kül nek. A fo lya mat év ti ze de ken át tar tott, míg ki ala kult – ál lan dó sult – a
mai hely zet. 

Szer bia 1833-as te rü le ti nö ve ke dé se: a vlachok ek kor ke rül nek szerb fenn ha tó ság alá.

A szer bek és a vlachok kö zöt ti vi szony rész ben ha son lí tott az eu ró pai tár sa dal -
ma kon be lül gyak ran ta pasz tal ha tó, zsi dók iránt ta nú sí tott el len sé ges ma ga tar tás -
hoz. A szer bek tár sa dal ma a 19. szá zad el sõ fe lé ig szin te tel jes egé szé ben pa rasz ti
ele mek bõl állt, hi ány zott ugyan is a szerb et ni ku mú pol gá ri né pes ség. A vá ro sok la -
kos sá ga és a pol gá ri elit így nagy részt ide gen ele mek bõl, töb bek kö zött vlachokból
állt. Ezek a vlachok az ál ta lá nos szerb vé le ke dés sze rint köz mon dá so san fu ka rak vol -
tak, a szerb pa rasz ti tár sa da lom tag ja i nál pe dig ál ta lá ban jó val na gyobb va gyont hal -
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moz tak fel, ma ga sabb szin tû, gö rö gös kul tú rát tes te sí tet tek meg, rá adá sul nem is
szer bül, ha nem aromun nyel ven be szél tek. 

A 20. szá zad ban sem ja vul a vlachok hely ze te, nin cse nek in téz mé nye ik. Van egy
ro mán új ság juk a Zãiecarban (Zaječar) meg je le nõ Vorba Noastrã, il let ve Pojarevãþ-ban
két nyel vû új ság je le nik meg (Bilten). 1945 után Belg rád szá má ra a vlachok szer bek.
Lap ja i kat be tilt ják 1948-ban, az óta saj tó juk sincs. A hi va ta los nép szám lá lá si ada tok
sze rint az 1948-as 93 444  fõs lé lek szám 1961-re  1369-re apad. Ami ter mé sze tes fo -
lya mat ként nem kép zel he tõ el. Bu ka rest mind vé gig hall gat, mi köz ben a vlachok szin -
te fel szá mo lód nak, Ti to a leg jobb ba rát. A vlachok a 20. és a 21. szá zad ban is hal lat -
tak, il let ve hal lat nak ma guk ról, bé ké sen. Szá muk egy re in kább csök ke nõ, pon tos ada -
tot nem is me rünk, és a nép szám lá lá si ada to kat a leg töb ben meg kér dõ je le zik.

A szer bi ai Timok völgy nek a la kos sá ga 712 ezer, kö zü lük 2011-ben hi va ta lo san
kb. 35 ezer em ber (6%) val lot ta ma gát vlachnak. A 2002-es nép szám lá lás kor a szám
na gyobb volt: 42 075 fõ. A leg utób bi nép szám lá lás sze rint a kö vet ke zõ köz sé gek ben
él je len tõs szá mú vlach né pes ség: Kucevo (28,3%), Boljevac (26,7%), Zagubica
(22,4%), Bor (18,2%), Majdanpek (12,2%), Petrovac (10,9%), Golubac (9,9%),
Negotin (7,5%), Zaječar (4,8%). A tér ség vá ro sa i nak la kos sá ga je len tõs nek mond ha -
tó, Zaječar 60 ez res, Bor 33 ezer la ko sú, Negotin lakossága18 ezer fõ. Te hát Bor ban
kb. 6 ezer, Zaječarban 3 ez res, Negotinban más fél ez res vlach he lyi kö zös ség él. Ab -
ban meg van az egyet ér tés, hogy a 35 ezer – mi ként a csán gók ese té ben – je len tõs
mér ték ben alul be csült adat. Hadd utal jak a ro mán aka dé mia ko ráb bi el nö ke, Eugen
Simion író egyik ki je len té sé re: „egye sek sze rint a timoki ro mán ság lé lek szá ma 500
ezer, má sok sze rint 300 ezer, annyi bi zo nyos, hogy je len tõs ha gyo má nyos ro mán
kul tú rá jú kö zös ség gel kell szá mol ni”. 
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Az an gol nyel vû tér ké pen kék szín nel je löl ték a je len tõs vlach la kos ság gal ren del ke zõ tér sé ge ket. 

A bar nás sár gá nál vi lá go sabb sár ga ré sze ken is él nek vlachok.



Fon tos jel zés, hogy Eugen Simion nem vlachokról, ha nem ro má nok ról be szélt.
Te mes vá ri ro mán lap ban fel lel he tõ a meg kü lön böz te tés: români és rumuni, va gyis
ro má nok az anya nem zet, rumunok (rumánok) a vlachok. Ér de mes idéz ni Iosif Bena
nép raj zos ada ta it, aki egy 1995-ös dol go za tá ban a Timok völ gye ro mánt be szé lõ né -
pes sé gét 200 és 300 ezer kö zöt ti nek be csü li. Vlach ve ze tõk sze rint kb. 90–100 ez ren
le het nek – sen ki sem tud ja pon to san.

A sík vi dé ken élõ vlachok (rumunok) ál tal be szélt nyelv já rás az oltyán nyelv já rás -
hoz kö ze lít, mi köz ben hegy vi dé ken élõ ké a bán sá gi ro mán nyelv já rás hoz. Utób bi ak
kü lön meg ne ve zé se az ungureni – a szó tõ ben a ma gyar ki fe je zés je len lé te ar ra utal -
hat, hogy ezek több nyi re az Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia fenn ha tó sá ga alá tar to zó
Bán ság fe lé épí tet ték ki kap cso la ta i kat. A vlach né pes ség ál tal be szélt nyelv erõs
szerb ha tást mu tat, fi gyel mez tet nek a nyel vé szek. Negotin vá ros ban tett lá to ga tá som
és ot ta ni meg be szé lé se ink al kal má val meg gyõ zõd het tem, hogy a vlachok ál tal be -
szélt (ro mán) nyelv tel jes mér ték ben ért he tõ ro má ni ai ro mán nyelv tu dás sal.

Timok völ gye rumunok ál tal is la kott te le pü lé sei – szá muk meg ha lad ja a szá zat. 

Vlachok (rumunok) hely ze te, jog ál lá sa

Ha nyel vé sze ti szem pont ból a kér dés bo nyo lult, po li ti kai szem pont ból még
in kább az. A Timok völ gyé ben élõ vlachok anya nyel ve ként 2007 óta a ro mánt is -
me ri el a szerb ál lam is. Po li ti ka i lag a kér dést az bo nyo lít ja, hogy a vlachok
kisebbségkénti el is me ré sé vel Szer bi á ban két ro mán nyel vû ki sebb ség je le nik
meg: a ro má nok, akik a tör té nel mi Bán ság, mai Vaj da ság te rü le tén él nek, és a
Timok völ gyi vlachok. Ez az ér dek vé de lem te rén fe szült sé ge ket éb reszt – ami re
ké sõbb még ki té rek.40
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A ro mán köz vé le mény szá má ra a vlachok nem lé tez tek egé szen a leg utób bi idõ -
kig. Nap ja ink ban szem be sül a leg több ro mán az zal, hogy (a „ba rá ti Szer bi á ban”) a
vlachoknak nin cse nek anya nyel vû is ko lá ik, nem ta nul hat tak és ta nul hat nak még ma
sem, bár fa kul ta tív tan tárgy ként, ro má nul. 

Ke vés hír adás je le nik meg ar ról, mi ként él nek a vlachok. A vlachok hely ze tét a
több ség nem is me ri, nem hal lott a nép cso port ról, te hát hely ze tü ket át sem érez he ti,
nem is vi szo nyul a kér dés hez. Fon tos vol na azt is lát ni, hogy a te le pü lé se i ken mi -
ként van nak je len a he lyi köz élet ben. Egy-egy új ság író el me rész ke dik a vlachok föld -
jé re, fõ leg az óta, hogy na pi rend re ke rült Szer bia Eu ró pai Uni ós be lé pé se. 

Ér de mes idéz ni a bu ka res ti Adevãrul 2011. már ci us 2-i ri port já ból. A ri por ter fel -
szó lít ja ol va só it, hogy ro mán ként gon dol ják vé gig, „kép zel jük be le ma gun kat, hogy
szerb név vel szü letsz meg, szerb név vel há za sodsz, és szerb név vel te met nek el. So -
ha sem mit nem hal lot tál Mihai Eminescuról vagy Mihai Viteazulról, mi vel az is ko -
lá ban sem mit nem ta nulsz a ro má nok ról, még a ro mán ábé cét sem ta nít ják meg ne -
ked. Min den nem ze ti hõs, akik rõl az is ko lá ban ta nulsz, szerb, és az is ko lai ün nep sé -
gen szerb klasszi ku sok ver se it sza va lod. Sem ír ni, sem ol vas ni nem tudsz ro má nul,
de egy ál ta lán sem mit. A temp lom ban szer bül be szél hoz zád a pap. […] Két na pig jár -
tam a Timok-völgye út ja it, és ha nem áll tam vol na meg em be rek kel be szél ni, nem
tud tam vol na, hogy itt Burebista ko ra óta ro má nok él nek: nin cse nek két nyel vû fel -
irat ok, nincs ro mán temp lom, nincs ro mán új ság és is ko la. Nincs sem mi. Itt egy óri -
á si pa ra do xon nal ál lunk szem ben, hi szen a szerb jog al ko tás igen nagy lel kû a nem -
ze ti ki sebb sé gek kel szem ben, biz to sít ják az iden ti tás meg õr zé sé hez szük sé ges jo go -
kat – ok ta tás, egy ház, saj tó, több nyel vû hi va ta li táb lák. De se hol sem mi lyen je lét
nem lát tam an nak, hogy a Timok völ gyé ben a ro má nok eb bõl va la mi lyen mó don ré -
sze sül né nek.”

A ha son ló hang vé te lû írá sok ér zel mi töl te te erõs, és ki mon dot tan el vár ha tó, hogy
ilyen kö ze lí té sek is le gye nek, hi szen a nem zet po li ti ka je len tõs mér ték ben ér zel mek -
re épül. 

Ez zel kap cso la to san idé zem fel a Negotinban szá munk ra meg szer ve zett ta lál ko -
zó ra el jött Milica ta ní tó nõ ese tét. Is ko lai kul tu rá lis te vé keny ség ke re té ben fog lal ko -
zik a vlach né pes ség kul tú rá já val, van tánc cso port juk, ve zet ének kart. Ezek kel több -
ször el ju tot tak a Bán ság ba, Olténiába – Te mes várt ki mon dot tan sze re ti. Sze re tett vol -
na meg is mer ked ni a ro mán ság tör té nel mé vel, kért és ka pott egy ro mán tör té ne lem -
köny vet. Ol vas ni kezd te – és nem ér tet te. Egy sor tör té nel mi szak ki fe je zést nem ér -
tett, s hogy a ka pott köny vet meg ért hes se, román–szerb szó tárt vett igény be. A ro -
mán tör té ne lem könyv egyes passzu sa it csak szerb köz ve tí tés sel tud ta fel dol goz ni.
Nem kér dez tem meg – szé gyell tem –, hogy a nem ér tett, szerb re le for dí tott ro mán
sza va kat meg ta nul ta-e ro má nul? Ilyen kor érez zük át Sü tõ And rás tör té nel mi só ha ját:
en ged jé tek hoz zánk jön ni anya nyel vünk sza va it! S egy újabb só haj jal kér dez het jük:
va jon a szerb és ro mán nem zet po li ti ka ko ri fe u sai hal lot tak-e a sü tõi kér dés fel ve tés -
rõl, ér zé ke lik-e a hely zet tra gi ku mát?

Vé gül, de nem utol só sor ban: csa lád és ke reszt ne ve ik alap ján szer bek nek le het ne
gon dol ni a vlachokat. Azt a ro mán or to dox pa pot, aki rõl kb. tíz éve va ló ban sok szor
hírt adott a ro mán saj tó, Bojan Alexandroviænak, ro má nos írás sal Boian
Alexandrovicinak hív ják. Sem a ke reszt név, sem a csa lád név nem ro mán – a tör té -
ne lem még ne ve ik tõl is meg fosz tot ta õket. A fi a tal, 1977-es szü le té sû or to dox pap
épí tet te fel a vlachok el sõ timoki temp lo mát szü le i nek a tel kén, 2003-ban. Egyet len
nap és éj sza ka hóz ták fel a ki csi temp lo mot, mert a be fe dett Is ten há zát ha tó sá gi lag
már nem sza bad le rom bol ni. Ugyan is épí té si en ge délyt ro mán or to dox temp lom ra
nem kap tak. Fel szó lí tot ták, bont sa le a temp lo mot – ter mé sze te sen nem tet te meg,
ezért is épí tet te ma gán te rü let re. A ha tó sá gok per be fog ták, 2 ha vi fel füg gesz tett bön-
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tönt ka pott. A temp lom ügye 2008-ban a szerb püs pö ki szi nó dus elé ke rült, és a pa -
pot el ítél ték. 2009-ben újabb fel szó lí tás a bon tás ra, ami kor ra a temp lom nem csak el -
ké szül, de egy re in kább fo ko zó dik az ér dek lõ dés irán ta, kül föl di ek is jön nek –
nemzetköziesedik a hely zet. 

Vi lá gos, hogy a ro mán or to dox egy ház nak kell se gí te nie, de a hely zet alig moz -
dul. Belg rád éve kig nem en ge di lét re hoz ni a verseci szék he lyû ro mán or to dox püs -
pök sé get, nem egye zik be le, hogy ide a te mes vá ri or to dox mitropolita, aki nek a fenn -
ha tó sá ga alá tar toz nak a vaj da sá gi-szer bi ai ro má nok, püs pö köt ne vez zen ki. Szer bia
EU-s be lé pé sé nek a kér dé se ezt a kér dést is ki moz dít ja, a püs pök el fog lal hat ja tiszt -
sé gét (2009) a Da cia Felix ne vet vi se lõ egy ház ke rü let élén. A 2009 áp ri li si ta lál ko zón,
ami kor a szerb or to dox pát ri ár ka át ad ta ro mán püs pök sé get el is me rõ do ku men tu mot
Daniil új ro mán püs pök nek, a püs pök elõ ad ta a szerb or to dox egy ház ve ze tõ i nek,
hogy meg ol dást kel le ne ta lál ni a vlach kö zös ség hit éle té vel kap cso la tos kér dé sek re
is. Er re ak kor nem ka pott vá laszt, ké sõbb si ke rült el fo gad tat ni, hogy a vlachok a ver-
seci ro mán püs pök ség hez tar toz za nak, te hát ki vál hat tak a szerb or to dox egy ház ból.

Ez zel a hely zet még nem ol dó dott meg, ugyan is a vaj da sá gi ro má nok és a timoki
vlachok kö zöt ti je len tõ sek a kü lönb sé gek – elõb bi ek szá má ra min dig biz to sí tott volt
az anya nyel vû ok ta tás, lé tez nek mû ve lõ dé si in téz mé nye ik, saj tó juk, ki ter jedt kap -
cso la ta ik az anya or szág gal. Az a tény, hogy a vlachok szám be li leg fö lény ben van nak,
egy sor kép vi se le ti kér dést hí vott elõ. A meg ol dás – je len leg – az, hogy kü lön es pe -
res sé get (protoprezbiterat) hoz tak szá muk ra lét re, en nek lett a ve ze tõ je vi ká ri us ként
a bá tor, temp lom épí tõ pap. 

Vlach ér dek kép vi se let

Ma gyar ki sebb sé gi ként az er dé lyi ma gyar elit ter mé sze te sen oda fi gyel a szer bi ai-
vaj da sá gi fo lya ma tok ra, s el kell is mer nünk, hogy az EU-tagságra pá lyá zó Szer bia a
ki sebb ség vé de lem ben Ro má nia elõtt jár. A nem ze ti ki sebb sé gek ön igaz ga tá si szer ve -
it lét re ho zó 2009-es nem ze ti ta ná csok ról szó ló tör vény egy új ön kor mány za ti rend -
szert ala kí tott ki a Szer bia Köz tár sa ság la kos sá gá nak mint egy 17 szá za lé kát al ko tó et -
ni kai ki sebb sé gek szá má ra. A tör vény sze rint a nem ze ti ki sebb sé gi ta ná csok (NKT)
le gi tim mó don kép vi se lik kö zös sé ge ik tag ja it a kul tú rá val, ok ta tás sal, tá jé koz ta tás sal
és hi va ta los nyelv hasz ná lat tal kap cso la tos ügyek ben, min den egyes ki sebb ség re vo -
nat ko zó an. A NKT-k jo got kap tak ar ra, hogy ér de ke i ket tá mo ga tó in téz mé nye ket,
szer ve ze te ket és pro fit ori en tált vál la la to kat ala pít has sa nak. Ha bár a biz to sí tott jo gok
csu pán kon zul ta tív jel le gû ek, va gyis az ál lam a dön té si kom pe ten ci á kat meg tar tot ta,
még is elég je len tõ sek ah hoz, hogy az et ni kai kul tu rá lis au to nó mia egy faj ta pro to tí -
pu sa ként ke zel jék. A ta ná csok költ ség ve té si esz kö zök bõl fi nan szí roz zák a mun ká ju -
kat, de önál ló be vé tel re is szert te het nek, il let ve kül föl di és nem zet kö zi for rá sok ból
szár ma zó tá mo ga tást is kap hat nak.

A Szer bi á ban élõ 22 nem ze ti ki sebb ség a nem ze ti ta ná cso kon ke resz tül va ló sít ja
meg kul tu rá lis ön igaz ga tás hoz fû zõ dõ jo gát. 2014-ben 17 nép cso port vá lasz tott köz -
vet le nül ki sebb sé gi ön kor mány za tot. Az orosz és a tö rök nem ze ti kö zös ség nem vesz
részt a vá lasz tá so kon, a goráni kö zös ség ve ze tõi pe dig ko ráb ban úgy nyi lat koz tak:
nem tart ják ma gu kat nem ze ti ki sebb ség nek. A len gyel, a mon te neg rói, a ma ce dón és
a hor vát nem ze ti kö zös ség tag jai elek to rok ál tal vá laszt ják meg nem ze ti ta ná csu kat.

A tör vé nyes ke ret egy szer re le he tõ ség és ki hí vás: a tör vény al kal ma zá sa so rán ki -
ala ku ló konf lik tu sok ko moly ha tás sal bír nak a szer bi ai nem ze ti ki sebb sé gi po li ti ka
ala ku lá sá ra: meg mu tat ják, hogy a nem ze ti ki sebb sé gek ho gyan szer ve zõd nek, iden -
ti tá suk meg õr zé se cél já ból mi lyen kap cso lat rend szert épí te nek ki, il let ve mi ként vi -
szo nyul nak a szerb ál lam hoz.42
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A nem ze ti ta ná csok lét re ho za ta la azt az esélyt je len tet te a vlach/rumunok szá má -
ra, hogy for du lat kö vet ke zik be a ve lük kap cso la tos belg rá di po li ti ká ban. A mo dern
dél szláv-szerb ál la mi ság kö zel száz esz ten de je alatt a vlachok a leg in kább jog fosz tott
et ni kai kö zös ség nek szá mí tot tak, nem vol tak sem anya nyel vû is ko lá ik, sem sa ját
temp lo ma ik – hogy a Reményik-féle két alap té nye zõt em lít sem. A hely zet vi lá go san
jel zi Belg rád ál lás pont ját, mi sze rint vlach ki sebb ség lé te zik, õket nem kü lön ki sebb -
ség nek te kin tik, ha nem szer bek nek. Pon to sab ban: te kin tet ték, mert az utób bi év ti -
zed ben meg in dult egy fé le vál to zás. A leg fon to sab bat már je lez tem: kol lek tív jo ga i kat
2007-ben is me ri el a szerb ál lam, cse ré be a füg get len Ko szo vó el is me ré sé nek bu ka -
res ti vissza uta sí tá sá ért.

A dek la ra tív szin tû el moz du lás még nem je len ti azt, hogy a vlachoknak biz to sít -
ják a jo got és le he tõ sé get anya nyelv ük meg õr zé sé hez. Kü lön elem zés tár gyát ké pez -
het né, hogy mi ért nem si ke rült az el múlt év ti ze dek ben ered mé nye sen küz de ni a jo -
ga i kért. Egye dül Gö rö gor szág ban ren del kez tek a má so dik vi lág há bo rú elõtt sa ját is -
ko lák kal, ezek kap tak ro mán ál la mi tá mo ga tást is, de ezek bõl má ra egy sem ma radt.

Az utób bi év ti zed ben a szer bi ai Timok-völgyi vlachok azon tö rek vé se i re le he tett
fel fi gyel ni, hogy a szerb kor mány zat õket ne vlachként, ha nem a vaj da sá gi ro má nok -
kal együtt ro mán ként is mer je el. Ez a tö rek vés el len sé ges re ak ci ót és (ta lán) fé lel met
vál tott ki, hi szen a szerb po li ti ka a ha tár kö ze lé ben élõ vlach la kos ság kö ve te lé sé ben
egy olyan fak tort lát, amely hosszabb tá von a nem zet ál la mi egy sé get ve szé lyez tet he -
ti. Eh hez a kér dés hez szólt hoz zá Bogdan Aurescu, a nem zet kö zi jog pro fesszo ra a
bu ka res ti egye te men, aki sze rint Szer bia mes ter sé ge sen tesz kü lönb sé get ro má nok és
vlachok kö zött.

A szer bi ai ro má nok és vlachok kö zöt ti to váb bi je len tõs kü lönb ség a szer bek hez
fû zõ dõ vi szony ban is meg mu tat ko zik: a vlachok kö zül so kan szerb ér de ke ket kép vi -
sel nek. Ezért je lent he ti ki a szer bi ai vlachok kul tu rá lis au to nó mi á ját kép vi se lõ Vlach
Nem ze ti Ta nács el nö ke, Radiša Dragojević a Ma gyar Szó ri por te ré nek a kér dé sé re vá -
la szol ja, hogy „Nem éri jog tip rás a szer bi ai vlach nem ze ti kö zös sé get”. A tes tü let el -
nö ke a to váb bi ak ban ki fej ti, hogy „A vlach kö zös ség tag ja i tól sen ki sem vár hat ja el,
hogy ro má nok nak vall ják ma gu kat”, és sze rin te Ro má nia nem ál lít hat ja ul ti má tum
elé Szer bi át, ha a vlach ki sebb ség rõl van szó, még pe dig két ok ból nem: egy fe lõl
azért, mert a vlachok nem ér zik ma gu kat jog fosz tot tak nak, más fe lõl pe dig azért, mert
a vlach ki sebb ség mel lett lé te zik le gi tim ro mán ki sebb ség is. „Min den ha son ló ság
mel lett ez két au toch ton nem ze ti ki sebb ség. A ro má nok anya or szá guk nak Ro má ni át
ne ve zik meg, a vlachok pe dig anya or szá guk nak Szer bi át te kin tik. Ne künk sem mi
okunk, sem mi ala punk Ro má ni á hoz for dul ni, de ne ki sincs oka és jo ga, hogy a ne -
vünk ben bár mit is kö ve tel jen” – hang sú lyoz za Dragojević. Sze rin te a vlach kö zös sé -
gen be lül lé te zik az elé ge det le nek egy cso port ja, akik úgy vé lik, a ro mán nyelv az
anya nyelv ük, s õk csi nál tak eb bõl prob lé mát, a ro mán ha tó sá gok hoz for dul va se gít -
sé gért. A vlach kö zös ség ben van nak olya nok, akik meg pró bál ják „ro má no sí ta ni” ezt
a kö zös sé get, de ki sebb ség ben van nak. Dragojević sze rint ezt il luszt rál ja az a tény is,
hogy a Vlach Nem ze ti Ta nács 23 tag ja kö zül mind össze né gyen kép vi se lik a „pro-
román op ci ót”. A nem ze ti ta ná csuk vá lasz tá si ülé sén, a proromán op ci ót kép vi se lõ
lis tán hét je lölt sze re pelt, „kö zü lük hár man azon nal csat la koz tak hoz zánk, s on nan -
tól a mai na pig, úgy sza vaz nak, mint mi. Ma gá ban a nem ze ti ta nács ban, a Ro má ni -
á val ka cér ko dó po li ti kai op ció kép vi se lõ i nek cso port ja mind össze négy sze mély re
kor lá to zó dott”  – ma gya ráz za Radiša Dragojević, a Vlach Nem ze ti Ta nács el nö ke.

2012-ben szü le tett a kez de mé nye zés, a vlach ki sebb ség lé té nek hi va ta los el is me -
ré se után, hogy a vlachok szá má ra kü lön ábé cét dol goz za nak ki. Ez azt is je lent he ti,
hogy kü lön nyelv rõl, de leg alább is olyan nyelv já rás ról vol na szó, amely ese té ben a
ro mán ábé cé nem hasz nál ha tó. A kez de mé nye zõ Siniśa Celojević or vos, a Vlach
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Nem ze ti Ta nács tag ja, aki sze rint a vlach ábé cét a szerb nyelv adap tá ci ó ja ré vén
kell(ene) lét re hoz ni. 

Ezek után és alap ján igen is ért he tõ, hogy a vlach kö zös ség boj kot tál ta a 2014 ok -
tó be ri nem ze ti ta ná csi vá lasz tá so kat, hogy fel erõ sö dött, ke zel he tet len né vált a vlach
eli ten be lül a proromán és proszerb vo na lak kö zöt ti el len tét. Boian Alexandrovici
kez de mé nye zé sé re 2014 má ju sá ban a vlach szer ve ze tek kép vi se lõi nyi lat ko za tot ír -
tak alá, amely ben töb bek kö zött vál lal ják, hogy nem en ge dik to vább bom lasz ta ni kö -
zös sé gü ket a „ha mis vlachok”, a szerb ér de ke ket kép vi se lõk ál tal. Több for rás sze rint
a 2010-es vá lasz tás ered mé nye sem volt hi te les: ott sza vaz tak jó val töb ben, amely te -
le pü lé se ket a proszerb vlach vo na lat kép vi se lõ szerb pol gár mes te rek irá nyí ta nak, és
a vá lasz tá so kon kép vi se lõ i ket be kí ván ták jut tat ni a ta nács ba. És ki ala kult a ta nács -
ban a már idé zett arány. A hely zet re vá lasz ként meg a vlach egye sü le tek boj kott ra
szó lí tot tak fel a nem ze ti ta ná csi vá lasz tá sok elõtt. Az ered mény: a ko ráb bi el nök po -
zí ci ó ja erõ sö dött, az új ta nács ba 6300 sza va zat tal 18 kép vi se lõt tu dott cso por to su lá -
sá val be vin ni, to váb bi 2 tag a vlach ábé cét ki ala kí ta ni kivánó Siniśa Celojević lis tá -
ján ju tott be. Ho zott még 2 ta got Slobodan Perić, a szerb Ha la dó Párt em be re, aki a
párt se gít sé gé vel hoz ta lét re a Vlahok Egye sí té se moz gal mat. Dragan Demicirõl ír ja a
ro mán mé dia, hogy egye dül van az el len sé gek kö zött. A szerb ha tó sá gok hi te les ként
fo gad ták el a vlach ta ná csi vá lasz tá so kat.

Va gyis a hely zet a ko ráb bi nál is fe szül tebb, pon to sab ban ag gasz tóbb.
A vlachok az utób bi száz év ben nem ren del kez tek iga zi ér dek kép vi se let tel. Lé te -

zik egy párt, a szer bi ai Rumunok Democrata Párt ja („Par ti dul Democrat al Rumânilor
din Serbia”, szer bül „Vlašca Demokratska Stranka”), amely rõl vlach ci vil szer ve ze -
tek ve ze tõi ál lít ják, hogy õket nem kép vi se lik.

Va la mi csak tör tént. Lé te zik egy rá dió adó, amely vlach nyel ven su gá roz, és Bor
vá ro sá ban el in dult a he lyi té vé adó ke re té ben egy vlach nyel vû mû sor.

Vlachok – nem zet kö zi po li ti kai erõ tér ben

Ön kén te le nül is fel me rül a kér dés: Bu ka rest szá má ra mi lyen le he tõ ség mu tat ko -
zik a fent le írt hely zet po li ti kai ke ze lé sé re? A hely szí ni lá to ga tás se gít het pél dá ul.
Victor Ponta ro mán mi nisz ter el nök és Titus Corlãþean kül ügy mi nisz ter 2014 jú li u sá -
ban Bor vá ro sá ban ta lál koz tak a Timok-völgyi, dél-du nai ro má nok kép vi se lõ i vel.
Duºan Pârvulovici, az Em ber jo gi Bi zott ság (Negotin) ve ze tõ je sze rint kér ték, hogy a
bu ka res ti kor mány tá mo gas sa õket a ro mán nyelv is ko lák ban tör té nõ ok ta tá sá nak be -
ve ze té sé ben és a temp lom épí té sek kér dé sé ben. A saj tó utó la go san annyit idé zett,
hogy Ponta ki je len tet te: a tér ség ben száz év múl tán is be szél ni fog nak ro má nul.

Duºan Pârvulovici min den bi zonnyal szó ba hoz ta a 2013 ja nu ár já ban köz zé tett
Je len tést a vlach kö zös ség hely ze té rõl, ame lyet az ál ta la ve ze tett egye sü let dol go zott
ki. Az öt ol da las je len tés el sõ ré sze hely zet ér tel me zés, a má so dik rész ben kö vet kez -
nek a ja vas la tok. Az el sõ rész el sõ pont ja: a nem ze ti ta ná csok egyes ki sebb sé gek ese -
té ben nem az il le tõ ki sebb sé get kép vi se lik, nem az ér de kük ben te vé keny ked nek. A
ja vas la tok-ké ré sek kö zött a leg fon to sab bak: a belg rá di par la ment ben kap ja nak a ki -
sebb sé gek kép vi se le tet, az ál lam ne avat koz zon be a ki sebb sé gek szer ve ze ti éle té be,
ves se nek vé get a ki sebb sé gek ve ze tõi el le ni zak la tá sok nak, le gyen iga zi val lás sza -
bad ság. Vissza kö szön nek a már érin tett kér dé sek.

Ro má nia hi va ta lo san alig és ké sõn moz dult meg a vlach nem zet tár sak ér de ké ben.
Nincs tér ar ra, hogy ala po san ele mez zem Bu ka rest vlach-politikáját, csak jel zé sek re
vál lal ko zom. Az utób bi évek ben a ro mán kül po li ti ka és nem zet po li ti ka el sõ szá mú sze -
rep lõi meg for dul tak a vlachoknál, il let ve Bu ka rest ben fo gad ták a vlachok kép vi se lõ it.
Boian Alexandrovici ér de ké ben meg moz dult a ro mán kül ügy, a vég ki fej let po zi tív.44

2014/12



2007-ben a ro mán par la ment tör vényt fo ga dott el a ha tá ron tú li ro má nok tá mo -
ga tá sá ról (a 299. sz. tör vényt 2009-ben ki egé szí tet ték), amely pon to san fo gal maz: ha -
tá lya ki ter jed azok ra a sze mé lyek re, akik meg kí ván ják õriz ni ro mán kul tu rá lis iden -
ti tá su kat, ro má nok nak tart ják ma gu kat, nyel vük ben és kul tú rá juk ban a ro mán nyelv -
hez és kul tú rá hoz kö tõd nek. És kö vet ke zik a taxatív fel so ro lás: össze sen 25 nép cso -
port meg ne ve zés kö zött ott ta lál ha tó a rumán, a vallach, a vlach, a vlas. Te hát tör -
vé nyes ke ret lé te zik ar ra, hogy a vlachok bu ka res ti költ ség ve té si for rá sok ból tá mo ga -
tást kap ja nak. 

Meg néz tem a Ha tá ron Tú li Ro má nok Hi va ta la (Departamentul Politici pentru
Relaþia cu Românii de Pretutindeni) hon lap ját. A Hi va tal nagy je len tõ sé gû, ve ze tõ je
mi nisz ter. Ke res tem, mi lyen fon tos prog ra mo kat fut tat nak. 2010-tõl szer ve zik a Ro -
má nok Vi lág fó ru mát (Fo ru mul românilor de pretutindeni), tar ta nak szak mai ta nács -
ko zá so kat, meg ke re sik a di asz pó rá ban élõ eli te ket. Stra té gi át nem ta lál tam. Pro jekt -
je ik: Diaspora Estival ta lál ko zó, ARC 2013 gyer mek tá bo rok, is merd meg szom szé da -
i dat. Pá lyá za ti úton tá mo ga tást nyúj ta nak kul tu rá lis, mé dia, ne ve lé si, ha gyo mány -
ápo lá si és ci vil tár sa dal mi ka te gó ri ák ban. A ki írá so kat lát va ért he tet len, hogy nincs
pénz a Timok-völgyi ro mán óvo dá ra. De az is le het, a vlachok még nem ta nul tak be -
le a pá lyá za ti rend szer be.

A szerb–román vi szony kér dé se Brüsszel ben vált kí nos sá, ami kor a szerb be lé pé -
si fo lya mat kez de tén Bu ka rest fel bo rí tot ta az elõ re meg be szélt me net ren det. Saj tó hír
sze rint 2012. feb ru ár 29-én „Bo risz Tadics szerb el nök nél kí no sabb hely zet ben po li -
ti kus alig ha érez het te ma gát, ami kor az Eu ró pai Unió szék há zá ban a mé dia nyil vá -
nos sá ga elé szó lí tot ták. Ere de ti leg meg írt be szé de egy pil la nat alatt okafogyottá vált,
mert csak a saj tó ér te kez let elõtt né hány perc cel tud ta meg, hogy a ro mán kül ügy mi -
nisz ter, Cristian Diaconescu el tért az egy nap pal az elõtt nagy ne he zen egyez te tett
for ga tó könyv tõl – min den EU-tagállam tá mo gat ta Belg rád csat la ko zá si tár gya lá sa i -
nak meg kez dé sét –, és nem já rult hoz zá Szer bia tag je löl ti stá tu szá nak meg adá sá hoz.
Bu ka rest ga ran ci á kat kért a vlach hely zet meg ol dá sát il le tõ en. 2012. már ci us 1-jén
Brüsszel ben Szer bia és Ro má nia kép vi se lõi a szer bi ai ro mán ki sebb ség re vo nat ko zó
protokollumot ír tak alá, és ez zel Ro má nia töb bé nem állt Szer bia EU-s fel vé tel ének
el in dí tá sa út já ba. A Protokollum konk rét ered mé nyei a timoki vlachokat il le tõ en
(még?) nem mu tat koz nak.

2012 ok tó be ré ben a belg rá di és bu ka res ti par la men tek el nö kei, Szer bia EU-s csat la -
ko zá si fo lya ma tá nak hi va ta los el in dí tá sa elõtt pár hu za mo san nyi lat koz tak. Valeriu
Zgonea ro mán kép vi se lõ há zi el nök sze rint a vlach hely zet meg ol dat lan, er re kü lön oda
kell fi gyel ni, és Szer bi á nak ép pen az in teg rá ci ós fo lya mat ke re té ben kell a hely zet kul -
csát meg ta lál nia. A szerb par la ment ak ko ri el nö ke, Nebojsa Stefanovic vi szont ez zel tel -
je sen el len té tes ál lás pon tot kép vi selt, mert sze rin te a vlach kér dés nem kér dés, min den
rend ben van, és a Ro má nia és Szer bia kö zöt ti kap cso la tok prob lé ma-men te sek.

Negotini lá to ga tá sunk so rán tud tuk meg Duºan Pârvulovicitól, hogy Traian
Bãsescu 2011-es Timok-völgyi lá to ga tá sa kor meg ígér te, pénz ügyi leg tá mo gat ni fog ják
ro mán nyel vû óvo dák és hét vé gi is ko lák ki ala kí tá sát. Egy év el tel té vel a pénz bõl még
sem mit nem kap tak, mert az il le té kes mi nisz té ri u mok út vesz tõ i ben se ho gyan sem bol -
do gul tak. Több szö ri bu ka res ti út juk sok ba ke rült – ered ményt nem tud tak el ér ni.

Belg rád el in dult az uni ós tag ság fe lé ve ze tõ úton, ugyan ak kor 2012 ta va szán a ro -
mán par la ment két há zá nak el nö kei kö zös nyi lat ko zat ban fe je zik ki ab bé li vé le mé -
nyü ket, hogy Szer bi á nak a ki sebb sé gi kér dést, be le ért ve a vlach hely ze tet, meg nyug -
ta tó an meg kell ol da nia.

Ter mé sze te sen a nem zet kö zi in téz mé nyek fi gyel me a vlach kér dés re is ki ter jed –
de Szer bia (Ju go szlá via) vo nat ko zá sá ban az utób bi ne gyed szá zad fo lya ma to san et ni -
kai fe szült ség gel ter helt. Ezek kö zül a vlach kér dés a ki sebb gon dok kö zé tar to zik. 
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Az Eu ró pa Ta nács el fo gad ta az 1333-as szá mú, az aro mán kul tú rá ra és nyelv re
vo nat ko zó aján lást, en nek a ha tá sa alig mu tat ko zik meg. Az aján lás sal az egyes or -
szá go kat igye kez tek rá bír ni az érin tett kul tú ra és nyelv tá mo ga tá sá ra, va ló já ban szin -
te egyik ál lam ban sem biz to sít ják az aro mán – ide tar to zik a vlach is – kö zös sé gek
szá má ra a fenn ma ra dá suk hoz szük sé ges meg fe le lõ szin tû jo go kat és in téz mé nye ket. 

Peter Burkhard, az EBESZ szer bi ai misszi ó já nak a ve ze tõ je po zi tí van ítél te meg a
2014-es nem ze ti ta ná csi vá lasz tá so kat, és fi gyel mez te tett, hogy min den nem ze ti ki -
sebb ség jo ga it tisz te let ben kell tar ta ni. A vlach kér dés sel kü lön nem fog lal ko zott.
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