
A kez det ben leg alább a vá ro sok ban egy sé ges -
nek té te le zett óko ri bal ká ni la tin ság a 6. szá za di
avar, il let ve szláv in vá zi ók nyo mán egy más tól el -
vá lasz tott, el szi ge telt cso por tok ra sza kadt. E cso -
por tok a kü lön ben sem nagy szá mú és nagy ki ter -
je dé sû sík sá gok ról és domb vi dé kek rõl a ma ga sabb
hegy sé gek be szo rul tak. Va la mi kor már a Kr. u. el -
sõ év ez red má so dik fe lé ben (ta lán a 6–7. szá za di
bal ká ni szláv be ván dor lás után) jel lem zõ gaz da sá -
gi te vé keny sé gük a pász tor ko dó ál lat tar tás lett, il -
let ve – a Bal kán-fél szi get sa já tos dom bor za ti fel tét -
ele i bõl fa ka dó an – an nak egy kü lön le ges, „le ge lõ -
vál tó” (új ko ri szak szó val „transzhumáló”) vál to za -
ta. Ez azt je len tet te, hogy vol tak ál lan dó té li szál -
lá sa ik (az utób bi év szá zad ok ban szi lárd, jól véd -
he tõ kõ há zak), de ko ra ta vasz tól ké sõ õszig több
száz ki lo mé te res tá vol sá go kat jár tak be nyá ja i kat
le gel tet ve. Eb ben az idõ szak ban a tel jes nagy csa -
lád: há rom, ne tán négy nem ze dék kelt ván dor út ra
a Bal kán nagy hegy vo nu la ta i nak a ge rin ce in, út -
köz ben ide ig le nes szál lá so kon él ve. A ju há szat
meg annyi fel ada tát kel lett fo lya ma to san vé gez ni -
ük (pél dá ul a sajt ké szí tést), és ezen kí vül ál lan dó
fegy ve res ké szen lét ben vol tak, vé del mez ve éle tü -
ket, az ál la to kat és in gó ja va i kat az idõ já rás ve sze -
del me i tõl, a rab lók tól és a vad ál lat ok tól. Ez volt a
fér fi ak dol ga. Az asszo nyo ké a gyap jú ta ka rók és
szõ nye gek, az egyéb tex tí li ák ké szí té se, a gyer -
mek ne ve lés, il let ve a nyá ri ván dor lá sok so rán az
ide ig le nes, hely szí nen ta lált fa ágak ból ké szí tett
szál lá sok épí té se volt.

Ez a sa já tos gaz da sá gi te vé keny ség és lét for -
ma a sza bad ság nak igen ma gas fo kát je len tet te,
nagy mo bi li tást, de a ve szé lyek nek va ló ki tett sé -22
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Sok év szá za dos 
ha gyo má nyok, 
re gi o ná lis tu da tok, 
kul tu rá lis 
ön azo nos sá gok vesz tek
el, ki sebb sé gi hely zet be
ke rült et ni kai cso por tok
fi zi kai pusz tu lás nak,
ne tán gyors 
asszi mi lá ci ó nak vol tak
ki té ve, vagy pe dig 
el kel lett ván do rol ni uk.
És e mon dat je len 
idõ ben is ér vé nyes.
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get is. A köz igaz ga tás, il let ve a „ha ta lom” leg fel jebb a té li hó na pok ban ér te utol
õket, és nem le he tett az év fo lya mán fo lya ma to san adót szed ni tõ lük. Jel lem zõ kö -
te le zett sé ge ik, sa já tos adó faj tá ik vol tak, mint a „juhötvened”, va la mint a ka to nás -
ko dás (több csa lád nak kel lett egy fegy ve res ka to nát ki ál lí ta nia). Az idõk fo lya mán
a le ge lõ vál tó pász tor ko dás, va la mint a fegy ve res ké szen lét, il let ve a ka to nai szol -
gá lat meg ha tá ro zó jel leg ze tes sé gük lett a nyel vük, va la mint a ke le ti ke resz tény -
ség hez (or to do xi á hoz) va ló tar to zás mellett.1 A ve lük szom széd ság ban élõk vla-
choknak ne vez ték õket, õk sa ját ma gu kat (leg alább is je len tõs ré szük) armânnak
(„aro mán”). Er re kö vet kez tet he tünk ab ból a tény bõl, hogy a 19–20. szá zad fo lya -
mán a thesszáliai hegy vi dé ken, Epiruszban és a mai Ma ce dó nia te rü le tén élõ utó -
da ik több sé ge így ne vez te-ne ve zi ma gát. A név kap cso la ta a „ro mán” (a. m. ró mai)
szó val ta gad ha tat lan.

A ró mai hó dí tás óta a 20. szá zad leg ele jé ig a Bal kán-fél szi get (rö vid idõ sza ko -
kat ki vé ve) nagy „transz kon ti nen tá lis” – a ró mai, a bi zán ci és az osz mán – bi ro -
dal mak ré sze volt. (Szin tén bi ro da lom nak te kint he tõ a vi szony lag nagy ki ter je dé -
sû, több nyel vû, több kul tú rá jú és rö vi debb ide ig fenn ál ló kö zép ko ri szerb, bol gár,
il let ve ma gyar ál lam is.) A Bal kán-fél szi get etnikai-nyelvi-vallási-foglalkozási kö -
zös sé ge i nek („né pe i nek”, „tör zse i nek”), kö zöt tük a vlachoknak is eh hez a nagy ki -
ter je dé sû és igen vál to za tos kul tú rá jú, de po li ti ka i lag, köz igaz ga tá si lag hosszú
idõn át egy sé ges tér ség hez kö tõ dik a tör té ne te. Ál ta lá ban egy más sal szom széd ság -
ban vagy ép pen össze ke ve red ve, ter mé sze te sen kü lön fé le akkulturációs ha tá sok -
nak, köl csö nös kul tu rá lis be fo lyá sok nak is ki té ve, ame lyek azon ban a kö zép kor -
ban sok kal las sab bak vol tak, sok kal több idõn át kon zer vál ták az iden ti tás meg -
annyi össze te võ jét, mint az utób bi két év szá zad ban.

A leg újabb kor ban, év ez re dek-év szá zad ok után hir te len, a Bal kán-há bo rúk
(1912–1913) so rán ál lam ha tár ok szab dal ták fel a tér sé get. E ha tá rok nem vol tak,
nem le het tek nyel vi-kul tu rá lis ha tá rok, ha nem a he lyi „kis ha tal mak” vagy a tá vo -
li nagy ha tal mak po li ti kai ér de kei alap ján von ták meg õket. El sõd le ges kö vet kez -
mé nyük e sok év szá za dos gaz da sá gi rend szer, il let ve élet mód vál ság ba ke rü lé se,
majd gya kor la ti lag össze om lá sa volt. (A bal ká ni vlachokon kí vül két más, ha son -
ló fog lal ko zá sú-élet mó dú kö zös ség volt a tér ség ben: a gö rög nyel vû, or to dox
szarakacsánok/karakacsánok, va la mint a tö rök nyel vû muszlim jürükök, mind -
hár mat egy aránt súj tot ták e leg újabb ko ri or szág ha tár ok.) A Gö rö gor szág ban, Al -
bá ni á ban és Bul gá ri á ban élõ tö re dé ke ik fo ko za to san fel ad ták a pász tor ko dást, le
kel lett te le pül ni ük, és e fo lya mat har ma dik lé pé se a több ség be va ló be ol va dás
lett. 

A Bal ká non az Eu ró pa és a vi lág más tér sé ge i ben meg fi gyelt nem zet épí té si fo -
lya ma tok eb ben az új kor ban vagy ép pen az utób bi év szá zad ban-év ti ze dek ben zaj -
la nak, mint egy „la bo ra tó ri u mi” kö zel ség ben, a sze münk elõtt. Sok év szá za dos ha -
gyo má nyok, re gi o ná lis tu da tok, kul tu rá lis ön azo nos sá gok vesz tek el, ki sebb sé gi
hely zet be ke rült et ni kai cso por tok fi zi kai pusz tu lás nak, ne tán gyors asszi mi lá ci -
ó nak vol tak ki té ve, vagy pe dig el kel lett ván do rol ni uk. És e mon dat je len idõ ben
is ér vé nyes. E nagy és tra gi ku san meg ké sett tör té nel mi vál tás – amely nek ered mé -
nye kép pen a mai dél ke let-eu ró pai ál lam ha tár ok ki ala kul tak (és az Osz mán Bi ro -
da lom, il let ve a tö rök et ni kum szin te tel je sen ki szo rult Eu ró pá ból) – 19. szá za di
elõz mé nyei a szerb, gö rög, bol gár, al bán, ro mán nem ze ti eman ci pá ci ós moz gal -
mak ban, a Habs burg Bi ro da lom bosz nia-her ce go vi nai ter jesz ke dé sé ben lel he tõk
fel. Vagy ta lán he lye sebb, ha az ezek ere de té nél ta lál ha tó nem ze ti esz me és ide o -
ló gia 18. szá za di kez de te it, a fel vi lá go so dást szá mít juk a Bal ká non is a moder-
nitás, a mai vi szo nyok kez de té nek. (A meg ké sett ség oká nak pe dig az Osz mán Bi -
ro da lom és né pei tör té ne té nek sa já tos vo ná sa it te kint jük.)
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Kis „vlach föld rajz”

Ma ho gyan ha tá roz hat juk meg õket? Dél ke let-eu ró pai or szá gok ban igen hosszú
(és bi zony ta lan) ide je élõ et ni kum (nép cso port, il let ve nép cso port ok „há ló za ta”).
Meg ha tá ro zó jel leg ze tes sé gük (volt) új la tin nyel vük (a mai ro mán nyelv vel kö ze li ro -
kon ság ban), va la mint a gö rög ke le ti (or to dox, pra vosz láv) fe le ke zet hez va ló tar to zás.
So ha sem volt sa ját ál la muk, ami nem zet té ala ku lá suk ko vá sza le he tett vol na. Cso -
port ja ik új ko ri-mai lé té nek min den meg nyil vá nu lá sa, as pek tu sa problémás.2

A kö zép ko ri do ku men tu mok, úti be szá mo lók, il let ve a Nyu gat-Bal kán egyes föld -
raj zi ne vei alap ján a kö zép ko ri Thesszáliában és Epiruszban, a Bal kán-hegy ség ben,
Dal má ci á ban vagy Bosz ni á ban azo no sít ha tók az egy ko ri na gyobb ki ter je dé sû vlach
la kos sá gú te rü le tek. A 19. szá zad má so dik fe lé ben meg in dult cél tu da tos ku ta tá sok
már jól kö rül ír ha tó és a kö zép ko ri ak tól el té rõ, ál ta lá ban ki sebb te rü let re ki ter je dõ
föld raj zi te rek ben, te le pü lé se ken ta lál ják a vlach-aromán la kos sá got. E te rek ma (a
19. szá zad vé gé tõl nap ja in kig) a kö vet ke zõk: a Pindosz- és a Grammosz-hegység a
mai Gö rög or szág észa ki ré szé ben, Thesszália és Epirusz ha tár vi dé kén, to váb bá a
Zagori-hegyvidék Epiruszban, Joánnina szom széd sá gá ban, e vá ros tól észak ra. Szin -
tén a tör té nel mi Epiruszhoz tar to zik a mai Al bá nia dé li ré sze; itt volt – Korçë vá ro -
sá tól nyu gat ra, a he gyek kö zött – a bal ká ni vlachok 18. szá za di nagy gaz da sá gi és
kul tu rá lis köz pont ja, Moschopolis (ma a ro mok kal te li, pász to rok lak ta Voskopojë fa -
lucs ka). Je len leg Al bá nia-szer te szá mos te le pü lé sen él tek-él nek vlachok, il let ve
asszi mi lá ló dott le szár ma zot ta ik. Moschopolis volt a köz pont ja an nak a ke res ke del -
mi és kéz mû ipa ri há ló zat nak, amely már a 17. szá zad kö ze pén lét re hoz ta er dé lyi
(nagy sze be ni majd bras sói) ke res ke dõ kom pá ni á it. A vá ros az 1740-es évek ben él te
vi rág ko rát 60 ezer la kos sal, kéz mû ves cé hek kel és ke res ke del mi vál la la tok kal, egy
szín vo na las ok ta tá si in téz ménnyel („Új Aka dé mia”), nyom dá val, több tu cat ko los tor -
ral, temp lom mal. Utó lag vissza te kint ve elég gé rej té lyes, hogy mind ez a gö rö gö sö dést
szol gál ta, nem pe dig a sa ját iden ti tás ki épí té sét. A sa ját iden ti tás „fel fe de zé se” és fel -
ér té ke lõ dé se a 18. szá zad kö ze pe tá ján ki ala ku ló ma gyar or szá gi ke res ke dõ ko ló ni á ik -
ban tör tént meg, amint ezt ké sõbb kis sé bõ veb ben is be mu tat juk.

A vá ros 18. szá zad vé gi pusz tu lá sa után az it te ni la kos ság nagy tö meg ben szét raj -
zott Dél ke let-Eu ró pá ba, a mai Szer bia, Ma ce dó nia, Bul gá ria, Bosz nia, majd a Habs -
burg Bi ro da lom auszt ri ai és ma gyar or szá gi te rü le te i re. Je len leg 400 ezer re te he tõ
egész Dél ke let-Eu ró pá ban a nyel vü ket még õr zõ arománok száma.3

Tör té ne lem

Ere de tük, mint min den né pé, bi zony ta lan. Ké zen fek võ fel té te le zés, hogy a Krisz -
tus elõt ti má so dik év szá zad vé gén kez dõ dõ bal ká ni ró mai hó dí tás és meg gyö ke re zés
so rán ala kul tak ki cso port ja ik és nyel vük (ró mai be ván dor lók, va la mint bal ká ni õs -
la kók, il lí rek, trá kok stb. ke ve re dé se so rán). Dol go za tunk nak nem tár gya ere de tük és
ko rai tör té ne tük vizs gá la ta, de meg em lít he tünk még is egy, a 19. szá zad ban el sõ sor -
ban ré gé sze ti le le tek re ala po zott hi po té zist: az úgy ne ve zett „Jireèek-vonalat”.4 E kép -
ze let be li ha tár vo nal a mai Al bá nia észa ki har ma dá tól dél re in dul, el éri Serdica (a
mai Szó fia) vá ro sát, majd a Bal kán-hegy ség ge rin ce men tén a Fe ke te-ten ge rig ér. A
ké sõ óko ri Bal kán ku ta tói sze rint e vo nal tól észak ra a la tin, dél re pe dig a gö rög
volt/vált a leg el ter jed tebb nyelv vé. Esze rint az aro mán (il let ve ta lán a ro mán) nyelv
(et ni kum) ki ala ku lá sá nak he lye e vo nal tól észak ra le he tett. De nem min den ki fo gad -
ja el e „for ga tó köny vet”, így a gö rög és a ro mán „nem ze ti tu do má nyok” sem. Az elõb -
bi ek sze rint a vlachok nem is vlachok, ha nem „vlachofón hel lé nek”, egy kor el la ti no -
sí tott gö rö gök, je len leg (sõt egész tör té nel mük so rán) lo já lis hel lén ha za fi ak. A ro -24
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mán nyil vá nos dis kur zus sze rint az arománok (macedorománok) a ro mán et ni kum
(il let ve je len leg a ro mán nem zet) tag jai, nyelv vál to za tuk (vál to za ta ik) az egy sé ges ro -
mán nyelv négy „di a lek tu sá nak” egyi ke, és a Du ná tól észak ra ki ala kult, latin–dák
szin té zis ered mé nye ként lét re jött nép tag ja i ként ván do rol tak a Bal kán-fél szi get re.

Az el ne ve zé sük sem egy sé ges, hi szen ne ve zik-ne vez ték õket vlachnak, kuco-
vlachnak (Gö rö gor szág ban), cin cár nak (Szer bi á ban), ma ce dó ni a i nak („mace-
donean”, „macedoromân” vagy „machedon”), újab ban „aromân”-nak (Ro má ni á ban).
A 18. szá zad vé gén je lent meg az „aro mán” (aroumain, aromanian stb.) név, majd
ter jedt el a tu do má nyos vi lág ban a né met Gustav Weigand mo nu men tá lis mo nog rá -
fi á ja nyomán.5 A „vlach” az ókor ban a kel ták ne ve volt, majd a ger mán és a szláv
nyel vek ben a la tin nyelv vál to za to kat be szé lõ né pe ké. (Köz tu dott, hogy eb bõl a szó -
ból szár ma zik az olasz és oláh sza vunk.) 

Per sze a ma aro mán gyûj tõ név vel meg ne ve zett et ni kum sem egy sé ges. Kü lön ál ló
cso port tu da ta, il let ve töb bé-ke vés bé sa já tos di a lek tu sa van (volt) a dél-al bá ni ai
fãrºerotoknak, a kö zép-al bá ni ai, Myzeqe-vidéki muzãchiari, az észak-gö rög or szá gi
grãmoºteni cso por tok nak, va la mint a mai görög–macedón ha tár ál tal ket té vá gott
Meglen-Moglen fa lu cso port la ko sa i nak. A megleniták di a lek tu sa erõ seb ben kü lön -
bö zik a má sik há rom tól, és itt jött lét re a vlach te le pü lés há ló zat egyet len muszlim
kö zös sé ge, Nanti, amely nek az tán az 1923 utá ni görög–török la kos ság cse re so rán tá -
voz nia kel lett Tö rö kor szág ba (Tráciába).6 A vlach/aromán cso por tok to váb bi al cso -
port ok ra, tör zsek re va ló „le bon tá sát” Zef Mirdita, a Hor vát Tör té nel mi In té zet ku ta -
tó ja vé gez te el egy nem rég meg je lent tanulmányában.7

A vlach cso port név je len té se va la mi kor, év szá zad ok kal ez elõtt meg vál to zott, „ki -
tá gult”, hi szen egy idõ után (a Kr. u. má so dik év ez red má so dik fe lé ben) már nem egy
nyelv ál tal meg ha tá ro zott nép cso por tot, ha nem egy re in kább egy sa já tos fog lal ko zá -
sú-kul tú rá jú (a no ma di zá lás mi att szin te ál lan dó an mobilis, pász tor ko dó-ka to nás ko -
dó) és egy re in kább szer bül kom mu ni ká ló, jel leg ze tes szerb sze mély ne ve ket vi se lõ
tár sa dal mat je len tett. Így il lesz ked tek be a bal ká ni osz mán ka to nai rend szer be, ke -
resz tény se géd csa pat ok ként, utak, hegy szo ros ok, hi dak õre i ként. (E „fegy ver nem”
osz mán ne ve müszellem vagy martoloz, eb bõl szár maz nak a ma gyar mar ta lóc, va la -
mint a gö rög armatolosz sza vak.) A tö rö kök ál tal adott et ni kai ne vük (a „vlach”szó
osz mán vál to za ta) az iflak.

„Vlach” né ven ér kez tek be nagy tö me ge ik a 17. szá zad kö ze pén a Habs burg Bi ro -
da lom köz igaz ga tá sa alat ti Hor vá tor szág ba, ahol az tán a ha tár õr ez re dek au to nóm te -
rü le te in te le pí tet ték le õket, ott ad tak ne kik pri vi lé gi u mo kat (pél dá ul Krajinában). A
20. szá zad vé gé ig (il let ve egy tö re dé kük mind má ig) a hor vát or szá gi szerb ki sebb sé -
get ké pez ték-ké pe zik. A „vlachok” Ma gya ror szá gon is meg je len tek a hó dolt ság ko rá -
ban, ál ta lá ban azo kon a te le pü lé se ken, ahol erõ dít mény, vár, il let ve osz mán hely õr -
ség volt. E szerb la kos sá got (Pest, Sze ged, Arad, Vá rad, Borosjenõ, Eger, Te mes vár ké -
sõb bi szerb vá ro si pol gár sá gá nak elõ de it) a 18. szá zad fo lya mán már hi ba len ne
vlachnak (bal ká ni ro mán nak) te kin te ni, de élet mód juk, kol lek tív au to nó mi á juk in -
téz mé nyei és sa já tos sá gai egy ér tel mû en a haj da ni vlachok örök sé ge.

Meg kell em lí te nünk né hány (la tin ere de tû, il let ve a mai ro má nok kal ro kon) bal ká -
ni nép cso por tot, ame lyek nem tar toz nak dol go za tunk tár gyá hoz. Ezek a kö vet ke zõk. 

– Az Iszt ri ai-fél szi get kö ze pé nek né hány hegy vi dé ki fa lu já ban élõ, el tû nõ ben le -
võ „isztrorománok”.8

– Az ad ri ai ten ger par ton, Iszt ria és a Kotori-öböl kö zött egy kor élt dal má tok (nyel -
vük utol só be szé lõ je a 19. szá zad vé gén halt meg).9

– A dal mát ten ger part kö ze lé ben le võ hegy sé gek ben a kö zép kor ban je len lé võ
„morlakok”. Gö rög ere de tû ne vük (mavrovlachos) je len té se „fe ke te vlach”, vél he tõ -
en fe ke te gyap jú öl tö zé kük mi att kap ták azt. (Más ma gya rá zat sze rint a név szláv ere -
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de tû, je len té se „ten ge ri olasz”.) A 18. szá zad ban nyu ga ti uta zók még ta lál koz tak ve -
lük, utóbb el ván do rol tak-ele nyész tek, ott lét ük em lé két né hány föld raj zi név õr zi
(Durmitor, Pârlitor, Bucur, Ursul, Rãtunda, Visitor).

– A Timok fo lyó (a Du ná nak a Vas ka pu kö ze lé ben le võ jobb ol da li mel lék vi ze, je -
len leg az al só sza ka szán szerb–bolgár ha tár fo lyó) víz gyûj tõ me den cé jé ben élõ nagy -
szá mú né pes ség nek is a mai ne ve „vlach”. A 18. szá zad ban te le pül tek ide a mai
Olténia te rü le té rõl, di a lek tu suk egy ér tel mû en ama táj nép nyelv ének egy ar cha i ku -
sabb és szerb át vé te le ket tar tal ma zó vál to za ta. A szerb ál la mi ság új ko ri tör té ne te so -
rán min dig meg kü lön böz tet ték õket a „cin cá rok tól”, a mai Al bá ni á ból, Észak-Gö rö -
gor szág ból vagy Ma ce dó ni á ból szár ma zó (aro mán) pásztoroktól-kereskedõktõl.10

– A mai Vaj da ság ban, a Du na és a mai szerb–román ha tár kö zött élõ ro mán ki -
sebb ség. Ere de té ben, nyel vé ben és ön azo nos ság-tu da tá ban azo nos a bán sá gi ro mán -
ság gal, amely tõl a tri a no ni bé ke szer zõ dés ér tel mé ben meg vont ha tá rok vá lasz tot ták
el. Per sze az a tény, hogy a 20. szá zad fo lya mán egy azon ál lam ha tá ra in be lül egy -
más sal ro kon (e kö zös sé gek, il let ve az anya or szág han ga dó ér tel mi sé ge sze rint azo -
nos) nép cso port ok él nek, és el té rõ né ven ne ve zik õket, mi több, a hely ze tük, ke ze lé -
sük is el té rõ – és ez erõ sen meg ha tá roz ta-meg ha tá roz za iden ti tá su kat, a fe let tük
gyám ko dó ha tal mi-köz igaz ga tá si köz pon tok és sa ját elit je ik (ha van nak), rep re zen ta -
tív szer ve ze te ik ma ga tar tá sát –, bi zo nyos hely ze tek ben fe szült sé ge ket is okozhat.11

Nem zet? Nem. De ott van va la mi kép pen min den új ko ri-je len ko ri bal ká ni nem zet „bi -
o ló gi ai anya gá ban”, tör té nel mé ben, meg annyi kul tu rá lis ha gyo má nyá ban. Al kal ma -
sint ugyan azon ere de tû-ha gyo má nyú, de a 19–20. szá za di új ha tá rok kü lön bö zõ ol -
da la i ra ke rült cso port jai ma el té rõ nem ze tek tag jai: gö rö gök, al bá nok, szer bek, hor -
vá tok, bol gá rok, ro má nok. Ám bár e szét sza ka dás annyi ra friss ese mény, hogy a fen -
ti nem ze tek be be ol vadt haj da ni vlachok egy ré sze még szá mon tart ja kö zös ere de tét,
csa lá di gyökereit.12 Jó pár haj da ni vlach szár ma zék ma ma gyar vagy oszt rák, amint
er rõl is szó lunk a to váb bi ak ban. A bal ká ni vlach-aromán et ni kum ki sebb-na gyobb
cso port jai, szór vá nyai meg ta lál ha tók Gö rö gor szág ban, Ma ce dó ni á ban, Al bá ni á ban,
Ro má ni á ban, Szer bi á ban, va la mint több nyu ga ti ál lam ban (USA, Né met or szág, Fran -
cia or szág, Nagy-Bri tan nia), ahol meg annyi kul tu rá lis egye sü le tük van, és ki ad vány -
ok kal, il let ve – ma nap ság ter mé sze te sen – hon la pok kal ren del kez nek a vi lág há lón.

„Vlach dis kur zu sok”

A tárgy ról kü lön bö zõ meg kö ze lí tés ben le het ír ni, és ezek „mû fa ja ik” függ vé nyé -
ben kü lön böz nek egy más tól. Egyik leg ké zen fek võbb vál to zat a nép raj zi: a 19. szá zad
má so dik fe lé tõl a 20. szá zad kö ze pé ig (amíg még volt ha gyo má nyos kul tú ra) jó pár
tu do má nyos igé nyû fel mé rés, gyûj tés ké szült. Né hány „nagy név”: a már em lí tett
Weigand, Theodor Capidan (1879, Prilep, Ma ce dó nia – 1953, Bu ka rest), Pericle
Papahagi (1872, Avdela, Gö rög or szág – 1943, Szilisztra, Bul gá ria), Tache Papahagi
(1892, Avdela, Pindosz, Gö rög or szág – 1977, Bu ka rest). E té ren a leg újabb ku ta tá si
ered mény a bal ká ni al bán, aro mán és gö rög pász tor ko dás tech ni ká i nak és szak nyel -
ve i nek mo nog ra fi kus be mu ta tá sa és összehasonlítása.13

Más ku ta tá si irány a nyel vé sze ti. Az em lí tett kor szak okon kí vül e té ren is je len -
tõs ered mé nyek szü let tek, a leg utób bi évek ben is. Ezek a nyel vé szet újabb el mé le te -
i nek, a fi a tal, jól kép zett ku ta tók je lent ke zé sé nek, a megnyilt uta zá si le he tõ sé gek nek
és a balkanisztika po li ti kai okok ból be kö vet ke zett fel ér té ke lõ dé sé nek kö szön he tõ ek.
(Ez utób bi át me ne ti nek bi zo nyult, a je len le gi po li ti kai kon szo li dá ci ós fo lya ma tok
mi att a balkanisztikát is mét mel lõ zik.) Kü lön ben a bal ká ni aromán-meglenoromán
nyelv vál to za to kat egye sek a ro mán nyelv di a lek tu sa i nak te kin tik, má sok pe dig önál -
ló nyelvnek/nyelveknek.14 A leg ko ráb bi kéz ira tos vagy ép pen nyom ta tott nyelv em lé -26
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kek a 18. szá zad ele jé tõl a 19 sz. ele jé ig ter je dõ idõ szak ban ke let kez tek. Mind nyel -
vi anya guk, mind pe dig tar tal muk mi att ki emel ke dõ en je len tõ sek. Mi lyen szö ve gek
ezek? Pél dá ul egy fa met sze tes szent kép fel ira ta (1731), egy há zi szer tar tás könyv,
temp lo mi fal kar co la tok, Theodor Cavallioti görög–albán–aromán ábé cés köny ve-szó -
sze de te (1770), Constantin Ucuta, a poznañi „macedovlah” egy ház es pe re sé nek aro -
mán nyel vû val lás er köl csi tan köny ve vagy a Nea Paidagogia (1797). Ide so rol ha tó
még Moschopolisi Dá ni el görög–vlach–bolgár–albán ol va só köny ve, a ko ra be li
Moschopolis tár sa dal má nak a be mu ta tá sa, amely nek elõ sza vá ban a szer zõ meg fo gal -
maz za né pe szá má ra a kö ve ten dõ utat. (A könyv má so dik ki adá sa 1802-ben je lent
meg. A rí me lõ vers so ro kat itt rím nél kül for dí tot tam.) „Al bá nok, Vlachok, Bol gá rok
és más nyel vû ek, ör ven dez ze tek / És ké szül je tek ar ra, hogy Romaioszokká [ró ma i ak -
ká, az az gö rö gök ké – Cs. F.] vál ja tok. / Hagy já tok a bar bár nyel ve ket és hang zá so kat,
/ Hogy mind ez utó da i tok szá má ra csak mí tosz nak tûn jék.”

E ko rai nyel vi épít ke zés „ko ro ná ja” Rosa György Kons tan tin (1786,
Monastir–1847, Te mes vár) pes ti egye te mi or vos két nyelv köny ve, ame lyek Pes ten je -
len tek meg 1808-ban, il let ve 1809-ben. Tar tal mi, nyel vi, ide o ló gi ai vo nat ko zá sa ik
igen komp lex kér dé se ket vet né nek fel, ami meg ha lad ja dol go za tunk szán dé ka it. A
gö rö gö ket csak „szom széd nak” te kin ti, az aro mán nyel vet pe dig a Du ná tól észak ra,
több ál lam te rü le tén élõ ro mán ság nyel ve egyik vál fa já nak. Ja va sol ja a la tin ábé cé
hasz ná la tát, va la mint egy egy sé ges ro mán nyel vi nor ma ki ala kí tá sát. A sort Mi ha il
Boiagi (Bojadzsi) (kb. 1780 – kb. 1842), a bé csi aro mán ke res ke dõ kö zös ség (Bu dán
szü le tett) gö rög nyelv ta ná rá nak né met és gö rög se géd nyel vû aro mán nyelv köny ve
zár ja 1813-ban.15 Ugyan csak fel len dült a kü lön bö zõ vlach cso por tok nép ze né jé nek a
ku ta tá sa is, ami nek szin tén van mû sza ki (a jobb rög zí tõ és sok szo ro sí tó be ren de zé -
sek), sze mé lyi (ér dek lõ dõ, fel ké szült fi a tal szak em be rek), il let ve po li ti kai oka. (Ez
utób bi kap csán meg je gyez zük, hogy Gö rög or szág – Eu ró pai Uni ós tag sá ga okán –
egy re nyi tot tab bá vá lik a po li ti kai vagy et ni kai okok ból el ûzött-el ván do rolt sze mé -
lyek, il let ve az ér dek lõ dõ szak em be rek lá to ga tá si, ku ta tá si szán dé ka iránt.16)

A har ma dik nagy dis kur zus irány ter mé sze te sen a tör té nel mi. Már az ed di gi ek bõl
is ki de rül het, hogy ez tu laj don kép pen meg ír ha tat lan. Már mint egy sé ges nem ze ti
(vagy en nek ana ló gi á já ra in téz mé nyi) tör té ne lem ként, ahogy „meg szok tuk” a 20. szá -
zad ele jé ig. Hi szen mint hogy nem nem zet, a múlt juk ról meg tu dott in for má ci ók nem
szer keszt he tõk kro no lo gi kus sor ba, és még ke vés bé köt he tõk egy te rü let hez. Az
arománok/vlachok ré geb bi tör té ne té re te hát a tér be li és idõ be li disz kon ti nu i tás a jel -
lem zõ. Vagy ha még is egy sé ges dis kur zus sal pró bál ko zunk, an nak te re a tel jes bal ká -
ni tér ség, ki ter jeszt ve azt Auszt ri á ig, Ma gya ror szá gig, a du nai fe je de lem sé ge kig, Len -
gye lor szá gig, Po ro szor szá gig. A „vlach élet tér” rá adá sul a 18–19. szá zad ban ma gá ba
fog lal ta Isz tam bult, Ale xand ri át, Szmirnát, Ve len cét, Tri esz tet, Odesszát, Moszk vát,
Cadizt is. Idõ ben pe dig Kr. elõtt 180 kö rül kez dõd ne, a Bal kán-fél szi get ró mai meg -
hó dí tá sá nak kez de té vel – és má ig is tar ta na. Ezért aki a múlt juk ra kí ván csi, az a kö -
zép ko ri bal ká ni ál la mok (Bi zánc, a szerb, il let ve bol gár ál lam, az Osz mán Bi ro da -
lom) tör té ne tét, azok do ku men tu ma it fog ja vizs gál ni, vagy a tér ség fon to sabb múlt -
be li in téz mé nye i vel (az ohridi, majd peæi or to dox metropóliák vagy a tér ség fon to -
sabb ko los to rai, il let ve a 17. szá zad tól a ve len cei, er dé lyi, ma gyar or szá gi, auszt ri ai
„gö rög” ke res ke dõ tár sa sá gok) kap cso la tos ira to kat. Ezek hez adód nak az eu ró pai ha -
tal mak (pél dá ul az Osztrák–Magyar Monarchia17 vagy Fran cia or szág stb.) bal ká ni
kon zu lá tu sa i nak dip lo má ci ai ira tai a 19–20. szá zad for du ló já ról, az el sõ és a má so -
dik vi lág há bo rúk részt ve võ ha tal ma i nak kül po li ti kai és ka to nai ira tai, va la mint a ro -
mán kor mány zat bal ká ni arománokat tá mo ga tó (ok ta tá si és val lá si) po li ti ká já nak do -
ku men tu mai az 1860-as évek tõl az 1940-es évek vé gé ig. Val lá si lag (egyes ku ta tók
sze rint) az el sõ év ez red ben a nyu ga ti ke resz tény ség hez tar toz tak, majd az el sõ bol -
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gár cár ság ide jén át vet ték a ke le ti li tur gi át (és a szláv egy há zi nyel vet). E bol gár ál -
lam bu ká sa után (a 11. szá zad ele jén) a Du ná ig vissza ál ló bi zán ci ura lom a vlachok
szá má ra Vranje szék hellyel püs pök sé get ho zott lét re, amit alá ren del tek az ohridi ér -
sek ség nek. (A kö zép kor fo lya mán eh hez tar toz tak a két ro mán fe je de lem ség 14. szá -
za di meg ala pí tá sá tól a mold vai és ha vas al föl di met ro po li ták is.) A ke le ti egy ház, il -
let ve a bal ká ni or to do xok szláv nyel ve és kul tú rá ja meg ha tá roz ta a kö zép ko ri vla-
chok név adá si szo ká sa it is. El sõ név sze rin ti em lí té sük, az Ohridi-tó és a Preszpa-tó
kö zöt ti ma ce dó ni ai te rü le ten 976-ban át ha la dó „fu va ros vlachokra” vo nat ko zik. De
kü lön bö zõ bi zán ci do ku men tu mok olyan in for má ci ó kat õriz tek meg, ame lyek utal -
nak a ko ráb ban itt élt „protovlach” (protoromán) népességre.18 A 10. szá zad után egy -
re több, egy re vál to za to sabb in for má ci ó ink van nak a bal ká ni vlachokról. A kö zép ko -
ri ál la po tok ról a bi zán ci tör té nel mi iro da lom, a nyu ga ti uta zók, a ke resz tes had já rat -
ok kró ni ká sai, a szerb ki rá lyok ado mány le ve lei, majd osz mán ko ri jo gi-köz igaz ga tá -
si ira tok szól nak. Kü lö nö sen a ré geb bi tör té ne tük re vo nat ko zó for rá sok is mer tek a
nem ke vés, az 1860-as évek tõl Ro má ni á ban új ra és új ra ki adott „tör té nel mi” mun kák
ré vén. A Habs burg Bi ro da lom ba ke rült, majd Má ria Te ré zia ko rá ban le te le pe dés re,
1774-ben pe dig az ál lam pol gár ság fel vé te lé re (hû ség es kü le té te lé re) kö te le zett „gö -
rög”, ha nem is ki zá ró lag, de több sé gük ben vlach/aromán ere de tû ke res ke dõk tár sa -
dal má ról, kul tu rá lis éle té rõl a ke res ke dõ tár sa sá ga ik le vél tá rai, il let ve a kor szak pénz-
és adó ügyi, ke res ke del mi ira tai vallanak.19 Szá mos szín vo na las tör té nel mi mun ka je -
lent meg az utób bi év ti ze dek ben-évek ben, ame lyek fényt vet nek a 18. szá za di ma -
gyar or szá gi (nagy sze be ni, bras sói, mis kol ci, to ka ji) és auszt ri ai „gö rög” ke res ke dõ tár -
sa sá gok tör té ne té re és kul tu rá lis te vé keny sé gé re, azok sze re pé re a be fo ga dó or szág
gaz da sá gá ban, kul tú rá já ban, az aro mán „nem ze ti ki bon ta ko zás ban”, il let ve a mo -
dern ro mán nem ze ti moz ga lom ban, to váb bá fel tár ják a bal ká ni aro mán kö zös sé gek
új ko ri és leg újabb ko ri kul tu rá lis vagy po li ti kai kez de mé nye zé se it. Ha son ló an gaz dag
a „cin cár” ke res ke dõk nek a 19. szá zad ele ji szerb ál lam fej lõ dés ben ját szott sze re pé -
vel, il let ve a kö vet ke zõ, im már el szer be se dett nem ze dék kul tu rá lis sze re pé vel fog lal -
ko zó iro da lom. A mai vlach-aromán szer ve ze tek és kü lö nö sen a ro má ni ai aro mán fó -
ru mok rend sze re sen idé zik ki ad vá nya ik ban a 19. szá za di, 20. szá zad ele ji tör té nel -
mi mun kák ada ta it. E te vé keny ség egy ér tel mû en a „nem zet épí tést” szol gál ja, nem ad
hoz zá sem mi újat az ed di gi tör té nel mi tu dás hoz. Ugyan ak kor ter mé sze tes, hogy
amint egy ku ta tó ta lál és kö zöl ed dig is me ret len ada to kat, e „vulgarizációs” iro da lom
azo kat azon nal fel hasz nál ja, be épí ti dis kur zu sá ba. Mint hogy az em lí tett dél ke let-eu -
ró pai or szá gok ban (ta lán leg ki sebb szám ban a mai Szer bi á ban) mind má ig je len van
(az asszi mi lá ció el té rõ szint je in) egy vlach/aromán ere de tû, a ha gyo má nyos nyelv és
kul tú ra bi zo nyos ele me it még õr zõ né pes ség, elég he ves „há bo rú” fo lyik e fo gyat ko -
zó kö zös sé gek „lel ké ért”. En nek „har co sai” egy fe lõl az ál lam, amely vagy a sa ját ál -
lam nem zet tag ja i nak te kin ti õket (pél dá ul Gö rög or szág, amely nem, vagy Ro má nia,
amely an nak el le né re tá mo gat ja iden ti tás meg õr zõ tö rek vé se i ket, hogy a ro mán et ni -
kum hoz so rol ja õket), vagy pe dig ki sebb sé gi jo go kat ad ne kik (Ma ce dó nia, Bul gá ria,
Szer bia), más fe lõl sa ját kul tu rá lis vagy po li ti kai szer ve ze te ik. E me zõny ben ér vé nye -
sül har ma dik té nye zõ ként a „jó szán dé kú” kül föld, az Eu ró pai Unió, va la mint a vi -
lág szer te emig rá ci ó ban, di asz pó rá ban élõ arománok (és azok szer ve ze tei, ki ad vá -
nyai, hon lap jai). Ide tar toz nak - nem zet kö zi ha tá suk okán – a ro má ni ai aro mán kö -
zös ség kul tu rá lis te vé keny sé gei (saj tó, könyv ki adás, a ro mán rá dió nem zet kö zi aro -
mán adá sa), ame lyek ha gyo má nyo san bír ják az ál lam anya gi és lo gisz ti kai tá mo ga tá -
sát. Ter mé sze te sen itt a vlachokról/arománokról szó ló tu do má nyos be széd érint ke zik
a po li ti kai dis kur zus sal. Ké zen fek võ len ne egész ta nul má nyun kat e kö ré cso por to sí -
ta ni. Ta lán nem is hi báz nánk, hi szen ki mer né ta gad ni a po li ti kum, az ide o ló gi ák je -
len tõ sé gét mai vi lá gunk ban? A mai (nemzet)politikai (le egy sze rû sí tõ en „na ci o na lis -28
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tá nak” ne vez he tõ) dis kur zu sok ha tá roz zák meg az im már több rész re tö re de zett
vlach/aromán et ni kai cso por tok meg nyil vá nu lá sa it is. Ezért te hát, az in for má ci ók
rend sze re zé si szán dé ká val, kö vet kez zék a je len ko ri hely zet re-ál la po tok ra vo nat ko zó
is me re tek nek a mai ál lam ha tár ok alap ján tör té nõ cso por to sí tá sa.

Az arománok a 20–21. szá zad ban

Leg újabb ko ri tör té ne tük so rán (il let ve a 20. szá zad ele jén) leg na gyobb tö me ge ik
az Osz mán Bi ro da lom alatt va lói. Az 1860-as évek tõl az emel ke dõ, mo der ni zá ló dó
ro mán ál lam el kez di ér vé nye sí te ni kö zöt tük nem zet épí tõ ok ta tá si és egy há zi po li ti -
ká ját, amit az osz mán köz igaz ga tás tá mo gat. Vagy azért, hogy egy elé ge dett et ni kai,
ki sebb sé gi („nem ze ti”) kö zös sé get nyer jen, és jó po li ti kai kap cso la to kat ápol jon Ro -
má ni á val, vagy pe dig azért, hogy a már ak kor „ro tyo gó”, majd nem so ká ra fel rob ba -
nó bal ká ni „po li ti kai üst” la ko sai kö zött fo koz za a kü lönb sé ge ket, am bí ci ó kat, fe -
szült sé ge ket. Ek ko ri ban már több év szá za dos ha gyo má nya volt a vlachok kö zött a
gö rög kul tu rá lis ori en tá ci ó nak (iden ti fi ká ci ó nak), il let ve a gö rög, sõt gö rög tá jé ko zó -
dá sú vlach eli tek asszi mi lá ló kez de mé nye zé se i nek. Ezt a fo lya ma tot mó do sí tot ta az
aro mán né pes ség egy ré szé nél a ro mán tá jé ko zó dás. 1888-ban szul tá ni irade (ren de -
let) is mer te el a vlachok azon jo gát, hogy nem ze ti egy há zat hoz za nak lét re. Az osz -
mán ál lam 1905-ben el is mer te a vlach (aro mán) milletet (et ni kai kö zös sé get – a szó
je len té se ek kor ra már „nemzet”).20 A lé pés a szom szé dos or szá gok ban he ves til ta ko -
zást vál tott ki. Az arománok nem ze ti fej lõ dé sé vel szem be ni gö rög el len ke zés nyíl tan
meg nyil vá nult a Bal kán-há bo rúk ban, il let ve az 1913-as bu ka res ti bé ké ben. Ma ce dó -
nia fel osz tá sa Szer bia, Gö rög or szág és Bul gá ria kö zött gya kor la ti lag fel da ra bol ta
(meg sem mi sí tet te) az aro mán né pet. Te hát a leg újabb tör té ne lem a fel da ra bo lás és a
szét szó ra tás ko ra.

Gö rög or szág

Az or szág mai te rü le tét a má so dik Bal kán-há bo rú utá ni bu ka res ti bé ké ben nyer -
te el (1913). Az 1923-as lausanne-i egyez mény (amely egye bek mel lett le zár ta a tö -
rök füg get len sé gi há bo rút, és dön tött a török–görög la kos ság cse ré rõl) 150–200 ezer
arománnal szá molt e te rü le ten. 1940-ben volt az utol só olyan nép szám lá lás, amely
meg kü lön böz tet te a kü lön bö zõ or to dox nép cso por to kat. Ak kor 26 750 „vlahoi” élt,
1951-ben 22 736. A ro má ni ai na ci o na lis ták sze rint 600 ezer nem zet tár suk él ma
Gö rö gor szág ban. Thede Kahl vi szont úgy vé li, hogy ma leg fel jebb 300 ezer, ma gát
arománnak vagy vlachnak te kin tõ sze mély van az or szág ban, ezek bõl kö rül be lül
100 ezer be szé li õsei nyel vét. E né pes ség a Pindosz-hegységben, Epiruszban,
Tesszáliában, Ma ce dó ni á ban, a Vermion és az Olüm posz hegy vi dé kén él. A Gö rö g-
or szág ban élõ megleniták szá ma nem ha lad ja meg a né gyez ret. A gö rög ál lam fel -
fo gá sá ban csak val lá si ki sebb sé gek van nak, és egyet len ki sebb ség nek a tráciai mu -
zul má no kat te kin tik (de azo kat sem sza bad „tö rök ki sebb ség nek” ne vez ni). A gö -
rög or szá gi arománokat, al bá no kat és ma ce dón szlá vo kat „vlachofón (arvanitofón,
szlavofón) hel lé nek nek” te kin tik. Hosszú té ma len ne a vlachok ön azo nos ság-vál -
to za ta it, azok gyö ke re it is vizs gál ni. Nagy több sé gük nem ér de kelt az anya nyelv
ok ta tá sá ban, an nak csa lá don kí vü li hasz ná la tá ban. Mind büsz kén vall ják ma gu kat
hel lé nek nek, de ál ta lá ban hal la ni sem akar nak ar ról, hogy gö rö gök len né nek. Je -
len leg több mint 200 aro mán szer ve zet mû kö dik az or szág ban, leg több nek aro mán
a ne ve, de nem sze re pel ben nük a „vlach” szó. Te vé keny sé gük kul tu rá lis ese mé -
nyek szer ve zé sé re szo rít ko zik, ame lye ken né ha több tí zez res tö me gek vesz nek
részt. E ren dez vé nyek re újab ban a szom széd or szá gok ból, il let ve az emig rán sok
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so ra i ból is so kan el men nek. De e szer ve ze tek gya nak vás sal fo gad ják a kül föld rõl
vagy bel föl di sze mé lyek tõl ér ke zõ azon jel zé se ket, me lyek sze rint a nyel vet ápol -
ni, õriz ni kel le ne, il let ve a vlachokat nyel vi ki sebb ség ként kel le ne ke zel ni. Az Eu -
ró pai Par la ment 1997. jú ni us 24-én meg sza vaz ta az 1333. szá mú aján lá sát „az aro -
mán kul tú rá ról és nyelv rõl”, ami so kak ke dé lyét bor zol ta, de ta gad ha tat la nul be fo -
lyá sol ta szá mos aro mán hozzáállását.21 Hossza san so rol hat nánk az iden ti tá suk ra,
il let ve ere de tük re vo nat ko zó né ze te ket. A mé di á ban nem hal la ni az aro mán nyel -
vet. De 1994 óta a thesszaloniki Arisz to te lész Egye te men „kucovlah” nyelv tan fo -
lya mo kat tar ta nak. Lét re jött a gö rög or szá gi „Aro mán Egye te mi Hall ga tók Li gá ja”,
és egye sü le te van az utób bi év ti ze dek ben be ván do rolt, „Hel lász ban élõ Al bá ni ai
Hellénovlachoknak” is.22

Ma ce dó nia

Vlachok na gyobb szám ban a 18. szá zad vé gén, az észak-epiruszi Moschopolis
albán-muszlim ban dák ál ta li is mé telt el pusz tí tá sa nyo mán jöt tek. A 2002-es nép -
szám lá lás al kal má val kö rül be lül ki len cez ren val lot ták ma gu kat arománnak és
meglenorománnak (a köz tár sa ság la kos sá gá nak 0,48%-a), de ezt a szá mot sen ki sem
te kin ti va lós nak. Arománok a Pelister-hegységben él nek, Štip, Sveti Nikole és Vinica
kör nyé ki fal vak ban, Bitola vá ro sá ban, va la mint Szkopjében és Velesben. Leg na gyobb
te le pü lé sük és kul tu rá lis köz pont juk Kruševo, a hi va ta los sta tisz ti ka sze rint a vá ros
la kos sá gá nak 10,5%-át ké pe zik. A Meglen-hegységi (meglenita) vlachok (vlau/vlaszi
né ven ne ve zik ma gu kat), akik a macedón–görög ha tár két ol da lá ra ke rült fal vak ban
él tek, ma nagy részt be köl töz tek a kö ze li Gevgelija vá ro sá ba. Az arománok imázsa jó
Ma ce dó ni á ban. En nek oka az, hogy egyik nem ze ti hõ sük, az 1903-as kruševói
„Ilinden-felkelés” egyik ve ze tõ je az aro mán Pitu Guli volt. A ma ce dó ni ai po li ti ká ban
két párt juk van je len: az SZVM (Ma ce dó nia Vlach Párt ja), va la mint a DSZV (Vlach
De mok ra ti kus Unió). Az al kot mány és az ok ta tá si tör vény biz to sít ja a kis et ni ku mok
szá má ra is a fa kul ta tív anya nyelv ok ta tást a leg ke ve sebb tíz ta gú osz tá lyok ban. Na pi-
saj tó juk nincs, négy kis pél dány szá mú fo lyó irat je le nik meg aro mán nyel ven, gyak -
ran nagy ké sés sel. Lé lek szá muk hoz ké pest je len tõs az arománok je len lé te a mé di á -
ban (könyv ki adás, té vé, rá dió): je len leg több aro mán tan könyv, ver ses könyv és fo lyó -
irat je le nik meg itt, mint bár me lyik má sik dél ke let-eu ró pai ál lam ban. A 29 vá ro si rá -
dió ál lo más szin te mind egyi ké ben van ki sebb sé gi szer kesz tõ ség. Ezek kö zül a
gevgelijai su gá roz meglenoromán nyel ven, a strugai Radio Kikinek, il let ve a
kruševói és a kumanovói rá di ók nak pe dig van aro mán adá sa. A nem ze ti te le ví zió adó
a ki sebb sé gi nyel ve ken (al bán, tö rök, aro mán, ci gány, szerb, bos nyák, bol gár és gö -
rög) is köz ve tít adásokat.23

Al bá nia

Az or szág ban nem tar ta nak olyan nép szám lá lá so kat, ahol az ál lam pol gár ok nem -
ze ti sé gét is kér dez nék. De „mér ték adó for rá sok” 60-100 ezer kö zöt ti aro mán né pes -
ség szá mot tar ta nak re á lis nak (mint a kö rül be lül 220 ezer or to dox egy ré szét, a töb bi
a gö rög ki sebb ség). Az or szág ban az arománokat nem nem ze ti, ha nem nyel vi-kul tu -
rá lis ki sebb ség nek te kin tik. Az aro mán kö zös ség szá má ra a ki sebb sé gi ön meg ha tá ro -
zás le he tõ sé get je lent he tett kül föl di mun ka vál la lás ra, ami in kább a gö rög „al ter na tí -
vá nak” ked ve zett. 1991-ben, egy más tól füg get le nül, Selenica és Korçë vá ro sok ban
aro mán kul tu rá lis szer ve ze tek jöt tek lét re. Mind ket tõ fel vet te a kap cso la tot a ro mán
kon zu lá tus sal. 1992- ben kong resszust tar tot tak Ti ra ná ban, ame lyen sok kö zép- és
nyu gat-eu ró pai, il let ve ame ri kai aro mán is részt vett. Óva tos ta po ga tó zás fo lyik a ro -30
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mán vagy az aro mán nyelv be ve ze té sé re (az al bán mel lett) egyes or to dox temp lo -
mok ban, mi vel ódz kod nak a gö rög tõl.

Ma szin te min den kö zép- és dél-al bá ni ai vá ros ban mû kö dik egy Sutsata
Armanilor vagy Rramanilor („Arománok egye sü le te”), né hol ket tõ is a vé le mény kü -
lönb sé gek mi att. 1995 óta lé te zik az „Aro mán Nõk Szö vet sé ge” Ti ra ná ban, és éven -
te Korçëban aro mán folk lór fesz ti vált tar ta nak. To váb bi (proromán vagy gö rög „tá jé -
ko zó dá sú”) egye sü le tek jöt tek lét re, kö zöt tük az „Al bá ni ai fi a tal aro mán ér tel mi sé gi -
ek szö vet sé ge”. 1992 óta – ki ha gyá sok kal – két aro mán fo lyó irat je le nik meg Ti ra ná -
ban. Nin cse nek té vé- vagy rá dió prog ra mok, és egyet len fa lu si is ko lá ban van fa kul ta -
tív aro mán nyelv ok ta tás, el len ben Dél-Al bá ni á ban 1993 óta 73 gö rög nyel vû ál la mi
is ko la mûködik.24

Bul gá ria

1923–1940 kö zött a bul gá ri ai arománok nagy tö meg ben ván do rol tak be Ro má ni á -
ba, így ma kö rül be lül csak há rom ezer re te he tõ a szá muk. Kis szám ban, de je len van -
nak az or szág szin te min den ré gi ó já ban, leg töb ben a Rila-hegységben és Szó fi á ban.
El sõ je len tõs hul lá muk – ke res ke dõk és kéz mû ve sek – a 17. szá zad ban ér ke zett, és
már rég be ol vadt a bol gár eli tek be. Má so dik nagy cso port ju kat a Gram mos-hegy ség -
bõl a 18. szá zad ban jött pász to rok ké pe zik, ezek le szár ma zot tai kö zött van nak még,
akik aro mán ként ha tá roz zák meg ma gu kat. Lé tez nek pró bál ko zá sok  egye sü le tek lét -
re ho zá sá ra, fo lyó irat ki adá sá ra, de túl ke ve sen van nak ah hoz, hogy rend sze res kul -
tu rá lis te vé keny sé get foly tas sa nak. A leg fon to sabb „össze tar tó szerv” a szó fi ai ro mán
temp lom, amely nek meg volt a két há bo rú kö zöt ti elõz mé nye, és ame lyet most új ra
le he tett ala pí ta ni. Egy aránt lá to gat ják a timoki vlachok és az arománok.

Szer bia

Moschopolis pusz tu lá sa után kö rül be lül há ro mez ren ván do rol tak ide, el sõ sor ban
Belg rád ba. A 19. szá zad ele jén részt vet tek a szerb fel sza ba dí tó moz gal mak ban. It te -
ni ne vük a „cin cár” volt, ami a mai szerb köz tu dat ban „haj da ni gaz dag gö rög ke res -
ke dõt” je lent. A „vlach” a Timok mel lé ki ro má nok ne ve. Cin cár szár ma zá sú volt két
klasszi kus szerb drá ma író: Jovan Sterija-Popović és Branislav Nušić. Ma Belg rád ban
van szer ve ze tük, a „Cincár-Szerb Egye sü let”, amely egy kis la pot is ki ad. Pár száz
tag ja van, nagy részt Ma ce dó ni á ból köl töz tek ide az utób bi év ti ze dek folyamán.25

Ro má nia

Mi e lõtt a mai hely zet rõl szól nánk, an nak „elõ tör té net ét” is em lí te nünk kell, hi -
szen ez elég gé erõ sen be fo lyá sol ta a Bal kán utób bi 150–200 évé nek a tör té ne tét. A
kö zép kor óta fo lya ma to san ván do rolt be bal ká ni la kos ság a két fe je de lem ség be; ezek
kö zött min den kor vol tak „bal ká ni ro má nok”, arománok vagy vlachok is. Meg annyi
bo jár csa lád, nem egy fe je de lem is szár ma zott kö rük bõl. De az új ko ri „vlachmánia”,
ha son ló an a szin te egy ko rú ma gyar „csán gó láz hoz”, más ról szólt: ré sze és tü ne te volt
a nem zet épí tés ro man ti kus fo lya ma tá nak. Alig hogy Ro má nia le vet kez te az osz mán
va zal lu si ál la po tot (az 1859–1877 kö zöt ti idõ szak ban), nagy in ten zi tás sal be in dult a
mo der ni zá ci ós fo lya mat. En nek egyik szá la volt a bal ká ni test vé rek fel fe de zé se és tá -
mo ga tá sa a ro mán ön azo nos ság ki fej lesz té se irá nyá ban. Ami nek esz kö zei: is ko la há -
ló zat, anya nyel vû (de in kább ro mán nyel vû) egy há zi élet, va la mint ösz tön dí jak, to -
vább ta nu lá si le he tõ ség az anya or szág ban. A Bal kán-há bo rú kig mind ez az osz mán
köz igaz ga tás párt fo gá sát is él vez te. A ro mán tá mo ga tá si rend szer ezt kö ve tõ en is
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fenn ma radt, a gö rög és szerb nem zet épí tés el len sze le da cá ra, a má so dik vi lág há bo -
rú ig, a vé res gö rög pol gár há bo rú ig. E nagy erõ fe szí tés ered mé nyei azon ban ele nyész -
tek; a leg több bal ká ni or szág „szo ci a lis ta” volt ugyan, de egy más sal rosszul kom mu -
ni kál tak. És a leg több aro mán a ka pi ta lis ta ol da lon ma radt Gö rö gor szág ban élt. Ro -
má nia, akár csak a vlach be ván dor lás töb bi „utód ál la ma”, ér té kes em be re ket nyert e
be ván dor lók ré vén (nem te kint ve a nem ze dé kek óta asszi mi lá ló dott csa lá dok ban
szü le tett Nicolae Iorgát, Lucian Blagát, Octavian Gogát), meg annyi ki emel ke dõ sze -
mé lyi sé get a tár sa da lom min den ré te gé ben és cso port já ban (ma te ma ti kus, köl tõ, jo -
gász, tör té nész, fes tõ mû vész, szob rász, író). Az utób bi nép szám lá lás ok sze rint 25-30
ezer aro mán és „macedoromán” él Ro má ni á ban. Ezek leg több je 1923–1940 kö zött
ván do rolt be, leg in kább Dob ru dzsá ba, az or szág Fe ke te-ten ger mel lé ki tar to má nyá ba
te le pí tet ték õket, a ki ván do rolt tö rö kök, ta tá rok, bol gá rok he lyé be. Mint hogy a két
há bo rú kö zött, 1940-ig a je len le gi dob ru dzsai ha tár tól dél re le võ két me gyé nyi te rü -
let (az ún. Kadrilater)26 is Ro má ni á hoz tar to zott, el sõ hul lám ban ide te le pül tek nagy
tö me ge ik. 1940-ben, ami kor Ro má nia kény te len volt vissza ad ni Bul gá ri á nak ezt az
1913-ban el sza kí tott te rü le tet, az arománoknak la kó he lyet kel lett vál toz tat ni uk. A
17–18. szá zad ban a fe je de lem sé gek be vagy Er dély be ér ke zett arománok már rég
asszi mi lá lód tak. (En nek „mo tor ja” volt a he lyi e ké vel azo nos or to dox hi tük is.) A 19.
szá zad má so dik fe lé tõl szá mos – po li ti ka i lag is be fo lyá sos – szer ve ze tük volt, leg je -
len tõ sebb a bu ka res ti Macedoromán Kul tu rá lis Egye sü let. Ma is fél tu cat nál több
idõ sza ki ki ad vá nyuk és szá mos egye sü le tük lé te zik. Van aro mán di ák szö vet ség, Bu -
ka rest ben és szá mos (fõ leg dob ru dzsai) fa lu ban pe dig több folk lór cso port  mû kö dik.
1991 óta a Ro mán Rá dió nem zet kö zi szer kesz tõ sé ge na pon ta su gá roz aro mán mû -
sort. Pró bál koz nak fa kul ta tív nyelv ok ta tás sal, Dob ru dzsá ban aro mán (és más ki sebb -
sé gi nyel vû) rádióadásokkal.27 Ta lán a leg ér de ke sebb – és leg fon to sabb – ten den ci át
egyes aro mán szer ve ze tek azon tö rek vé se ké pe zi, hogy ne a ro mán et ni kum ré szé nek
te kint sék õket (ami ed dig meg nem kér dõ je le zett ha gyo mány volt), ha nem nem ze ti
ki sebb ség nek. Ez nem annyi ra bel sõ fej lõ dés ered mé nye (te hát nem az or szág hoz, a
több sé gi nem zet hez va ló vi szo nyu lá suk vál to zott), ha nem an nak a tény nek a kö vet -
kez mé nye, hogy a „ki nyílt” vi lág ban im már több or szág ban (pél dá ul Ma ce dó ni á ban)
az aro mán kö zös ség erõ tel jes ki sebb sé gi dis kur zust foly tat, te hát ké zen fek võ len ne,
hogy ugyan az az et ni kum egy má sik or szág ban ha son ló jo gi hely zet ben le gyen.

A di asz pó ra

A Hor vá tor szág ban, Bosz ni á ban vagy Ma gya ror szá gon és Auszt ri á ban egy kor élt
vlachok be ol vad tak, az utóbb jöt tek meg igen ke ve sen vol tak/van nak. Te hát e te rü le -
te ken a múlt ról, egy al kal man ként eseménygazdag, ér de kes múlt ról le het csak be -
szél ni. De az utób bi év ti ze dek ben vi lág szer te be fo lyá sos aro mán szer ve ze tek jöt tek
lét re Fran ci a or szág ban, Né me tor szág ban, az Egye sült Ál la mok ban, Ka na dá ban,
Auszt rá li á ban, Ola szor szág ban. Ki ad vá nya ik van nak, il let ve igen szín vo na las, infor-
mációgazdag internetes hon lap ja ik. Tö rek vé se ik nem po li ti ka i ak: nem kö ve tel nek
au to nó mi át, ha nem kul tu rá lis fej lõ dést, a nyelv és az ön azo nos ság õr zé sét (ami re
anya or szá ga ik nem igen nyi tot tak). 

Utó irat ma gyar ol va sók nak

A tárgy ma gyar vo nat ko zá sa a „gö rög” (va ló já ban el sõ sor ban aro mán) ke res ke dõk
nagy je len tõ sé ge a ma gyar gaz da ság tör té net ben. Mint ko ráb ban em lí tet tük, Er dély -
ben már a két Apa fi Mi hály fe je de lem sé ge ide jén (a 17. szá zad má so dik fe lé ben) ke -
res ke dõ kom pá ni á kat hoz tak lét re Nagy sze ben ben és Bras só ban, majd a kö vet ke zõ32
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szá zad ban be há lóz ták Ma gya ror szá got. Bécs ben, il let ve Al só-Auszt ri á ban az Osz -
mán Bi ro da lom Kö zép-Eu ró pá ba irá nyu ló ki vi tel ét, il let ve a Habs burg Bi ro da lom
ipa ri ter mé ke i nek a bal ká ni ki vi tel ét biz to sí tot ták. Meg bíz ha tó, tisz tes sé ges ke res ke -
dõk és pénz em be rek vol tak. A bi ro da lom 18–19. szá za di há bo rúi so rán az ál lam nak
nyúj tott ke res ke del mi és pénz ügyi szol gál ta tá sai fe jé ben sok ilyen „gö rög” ke res ke -
dõt ne mes sé tet tek („a XVI II. szá zad vé gé re a gö rög ere de tû ne me si csa lá dok szá ma
500-ra te he tõ az országban”).28 Ne kik kö szön he tõ, hogy a to ka ji bor vi lág már ka lett,
az õ két szin tes pa lo tá ik dí szí tik To kaj fõ ut cá ját. Ezek egyik leg mó do sabb já ban van a
vá ros mú ze u ma (amely a mis kol ci Herman Ot tó Mú ze um mal együtt, va la mint a „gö -
rög” temp lom mel let ti Mis kol ci Ma gyar Or to dox Egy há zi Mú ze um mal) jól il luszt rál -
ja sze re pü ket a ma gyar gaz da ság fej lesz té sé ben. (Még ha nem is ás le a ko ló nia éle -
té nek rej tet tebb bugy ra i ba, fe szült sé ge i be, il let ve a bal ká ni szü lõ föld del, az emel ke -
dõ – er dé lyi – ro mán nem ze ti moz ga lom mal, ne tán a 19. szá zad ele jén füg get len né
vált Gö rö gor szág gal va ló kap cso la ta i nak iz gal mas mû ve lõ dés tör té ne ti vo nat ko zá sa i -
ba.) Em lí tet tük, hogy az (el ve télt) 19. szá zad ele ji aro mán „nem ze ti ki bon ta ko zás” te -
re pe nem Moschopolis vagy a töb bi bal ká ni vlach kö zös ség volt, ha nem a fel vi lá go -
so dást élõ Habs burg Bi ro da lom köz pont jai: Pest, Bécs, Mis kolc vagy akár a tá vo li Po -
ro szor szág ban, Posen (Poznañ) vá ro sá ban élõ aro mán kö zös ség. A már itt is ko lá zott
gaz dag és mû velt, pol gá ro so dó kö zös sé gek tag jai ír ták az el sõ nyelv köny ve ket, ki -
mond va, hogy nem csak a gö rög iden ti tás ér ték hor do zó, az arománok la tin ere de te
ugyan olyan ne mes örök ség.
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