
190 Bosznia-Hercegovinából, 175 az Orosz-
országi Föderációból, 169 Szlovákiából, és
165 Magyarországról.

Ahhoz képest, hogy a 2002–2003-as tan-
évben csak 389 romániai diák tanult Auszt-
ria felsõoktatási intézményeiben (159 Bécs-
ben), a mostani, közel ezer hallgató jelentõs
számbeli gyarapodást jelent, és ugyanakkor
azt támasztja alá, hogy az ausztriai, de legfõ-
képp a bécsi egyetemek kiemelt fontosság-
gal bírnak számos romániai diák számára.

A román közösség évrõl évre követhetõ,
jelentõs számbeli növekedése azonban nem
jár együtt a kulturális téren való láthatóság
növekedésével. Hiába növekszik a szakem-
berek, az egyetemi hallgatók, a felsõfokú
végzettséggel rendelkezõk száma, a közössé-
gi életbe való bekapcsolódásuk mértéke el-
hanyagolható. Nem sikerül olyan összetartó
közösséget létrehoznunk, amely szerves ré-
sze az osztrák társadalomnak, és ugyanak-
kor elkerüljük az asszimiláció csapdáját. 
A legtöbb román emigráns, aki az elmúlt né-

hány évben települt át Ausztriába – akár fel-
sõfokú végzettséggel rendelkezik, akár nem
–, nem vesz részt a román közösségek életé-
ben, nem épít ki románokkal széleskörû
kapcsolatokat (szorosabb, baráti viszonyo-
kat azonban románokkal ápolnak), hanem
kizárólag egy célra összpontosítanak, éspe-
dig az anyagi jóllétre.

Nem hiszem, hogy Ausztriában létezne
még egy olyan közösség, amely ennyire nél-
külözné az önbecsülést, és esetenként szé-
gyenkezne amiatt, hogy õ román, hogy õ or-
todox. Én nem találtam semmiféle okot ezen
szégyenérzetre, emiatt hajlok afelé, hogy itt
inkább egyfajta kisebbrendûségi komple-
xusról van szó, amely abból kifolyólag jött
létre bennünk, mert közösségünk nem tu-
dott jövõbemutató terveket készíteni, és
nem tudtunk egy emberként felzárkózni a
társadalom igazságosabbá tételét, moderni-
zálását szolgáló intézkedések mögé.
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TUDOR RAÞ
Bulgáriai és szerbiai román kisebbségek

A 2011-es népszámláláskor Bulgáriában
3598 állampolgár vallotta magát „vlach”-nak,
és csak 866 románnak, 5454 személy nyilat-
kozott úgy, hogy román az anyanyelve, míg
1815 a „vlach” nyelvet jelölte meg anyanyelv-
ként. Ugyanakkor a külügyminisztériumhoz
tartozó, a külföldön élõ románokkal való
kapcsolattartásért felelõs intézet (Departa-
mentul Politic pentru Relaþia cu Românii de
Petutindeni) nyilvántartása szerint Bulgáriá-
ban közel 150 000, román nyelvet beszélõ 
állampolgár él, akik fõleg a Duna mentén
laknak, Várnában, Veliko Târnovóban, Bur-
gaszban, Szilisztrán és Rodopi környékén. 

A szerbiai Statisztikai Intézet 2011. ok-
tóberi adatai szerint 29 332 személy vallotta
magát románnak, és 35 330 „vlach”-nak, akik
fõleg két, jól elkülöníthetõ régióban, a Vajda-
ságban és a Timok völgyében laknak. A ro-

mán közösségek vezetõi azonban úgy becsü-
lik: annak ellenére, hogy a Timok-völgyben
csak 2073 románt és 32 873 „vlach”-ot vettek
nyilvántartásba, a román etnikumúak szá-
ma kb. 250 000 lehet, akik 154 településen 
élnek.

Román kisebbségiek – 
európai polgárok

A román közösséget hat kulturális intéz-
mény hivatott képviselni, amelyek közül há-
rom ad ki periodikákat román és aromán
nyelven. Szófiában egy a Román Ortodox
Patriarchátus alá rendelt templom áll.
Gãmzovo (Bregovo község) település kivéte-
lével a líceum elõtti oktatási szinteken nem
tanítják anyanyelvként a románt. Egyedül
Szófiában található román nyelvû líceum,



ugyanúgy, ahogy létezik bolgár nyelvû líce-
um Bukarestben is. 

A szófiai „Kliment Ohridszki” és a Veliko
Târnovo-beli „Cirill és Metód” egyetemeken
mûködik egy-egy román lektorátus, ám az
új, román nyelvû felsõoktatási intézmények
megnyitására irányuló kérelmeket – lásd pl.
a Craiovai Orvostudományi és Gyógyszeré-
szeti Egyetem azon kérését, hogy Vidinben fi-
liálét nyisson – elegánsan elutasították, azzal
érvelve, hogy Bulgáriában megfelelõ az egy
fõre esõ felsõoktatási intézmények száma.

Román etnikumúak – 
szerb állampolgárok

A szerbiai helyzet jóval összetettebb.
Sem a történelem, sem a földrajzi elhelyez-
kedés, sem az aktuális (szerbiai) belpolitikai
helyzet nem szolgálja a román közösség 
érdekeit. Hiszen lépten-nyomon az tapasz-
talható, hogy a belgrádi hatóságok igyekez-
nek meggátolni a románok önazonosság-tu-
datának szabad kifejezését, kiváltképpen 
a Timok-völgyben.

E tekintetben a legújabb fejlemény az 
a 2014. augusztus 31-én keltezett, a szerb ál-
lam vezetõihez intézett nyílt levél, amelyet
több szerbiai román szervezet írt alá, és
amelyben azt sérelmezik, hogy a szerb 
állam gátolja a román nyelv- és kultúrakép-
zések szervezését. Az aláíró szervezetek bírál-
ták azt, hogy a belgrádi tanügyminisztérium
2013 márciusában vizsgálatot tartott
Zajecar Tanfelügyelõség egyes alárendelt
szervezeteiben, ahol 1617 tanuló iratkozott
az opcionális román nyelv és kultúra kurzu-
sokra. 2013 szeptemberében megismételték
a vizsgálatot, és a szülõket arra kötelezték,
hogy válasszanak a nyelv és kultúra kurzu-
sok, valamint az informatika között. Mivel
843 diák esetében ragaszkodtak a szülõk 
a román nyelv és kultúra képzéshez, több is-
kolában szülõi értekezleteket hívtak össze,
amelyeken felhívták a figyelmet a koszovói
helyzet megismétlõdésének „veszedelmére”.

A képzéseken való részvételtõl való 
elijesztést számos formában alkalmazták:
késõ estére tették az órákat, egy iskolába
központosították ezeket, elõzetes értesítés
nélkül változtattak azon tanárok kiválasztá-
sának kritériumain, akik taníthatják a ro-
mán nyelv és kultúra tantárgyat, valamint
kötelezték a képzésen részt vevõ gyerekek
szüleit, hogy tegyenek saját felelõsségre nyi-
latkozatot nemzetiségi hovatartozásukról a
helyi hatóságoknál. Az intézkedések szinte
azonnali következménye az volt, hogy fel-
függesztették a képzések tartását azokon 
a helyeken, ahol viszonylag nagyszámú ér-
deklõdõ igényelte ezen kurzusokat.

A román nyelven történõ egyházi szer-
tartások esetén sem jobb a helyzet, fõleg 
a Timok völgyében. 2014 júliusában Boian
Alexandrovici atya, Timoc helytartója, „Da-
cia Ripensis” esperese és a szerbiai románok
egyik legaktívabb képviselõje azért tett pa-
naszt, mert az építkezésekért felelõs (szerbi-
ai) hivatal felszólította a román közösséget,
hogy zárják be Gorneana település templo-
mát (melyet azon év április havának elején
avattak), ellenkezõ esetben az adomány-
telekre épült kegyhelyet lebontják.

Román vagy vlach kisebbség?
A belgrádi hatóságoknak a szerbiai ro-

mán kisebbségek ellen foganatosított legha-
tékonyabb eljárásainak fõ vonalába tartozik
a romántól különbözõ „vlach kisebbség” lé-
tét elismerõ tézisek elfogadtatása: csak az
elmúlt esztendõben bevezették a tanrendbe 
a „vlach” nyelvet bemutató tantárgyakat a
Timok völgyében, kiadtak „vlach” nyelvû
tankönyveket, amelyekben azt „szlovén dia-
lektusnak” nevezik, és akkreditáltak „vlach”
nyelvet oktató tanárokat a Negotin nevû 
településen zajló szeminárium keretén be-
lül, ahol Siniºa Celojevic is tanított – neki 
a mestersége nõgyógyász, és õ dolgozta ki 
a „vlach ábécét” is.

A köztudatba ezt a dichotómiát bele-
sulykoló kampánynak a hatásai nagyon 
hamar jelentkeztek, elsõrorban a román ki-
sebbség politikai és kulturális képviselete
terén. A „vlach” megnevezést számos kultu-
rális intézmény nevébe belefoglalták, ame-
lyek, paradoxális módon, épp a szerbiai 
„románok” érdekeit képviselik.

Ékes bizonyítéka ennek a helyzetnek,
hogy a Boian Alexandrovici lelkész által ki-
dolgozott, és 2014. május 25-én Negotinban
beterjesztett, a nemzeti identitás megõrzését
indítványozó jegyzõkönyvet – amelyik le-
szögezi, hogy „a románok és a vlachok egy
nemzet egy nyelvvel és egy ortodox egyház-
zal” – nem írta alá az összes képviselõ szer-
vezet. Így Tihan Matasarevici, a Román Ha-
gyományokat és Kultúrát Ápoló Duna Egye-
sület (Asociaþia pentru Tradiþia ºi Cultura
Românilor „Dunãrea”) elnöke azzal utasította
el az aláírást, hogy a „román/vlach” kifejezé-
seket nem kellett volna szerepeltetni a do-
kumentumban, és „a román állampolgárság
megszerzése segíteni fog majd a nemzeti
identitás tudatosításában és ezen identitás-
nak az elkövetkezõ népszámlálásokkor tör-
ténõ, gátlások nélküli felvállalásában”.

A politikai képviselet megosztottsága
sem segít: a román kisebbség hivatalos belg-
rádi képviseletét két szervezet látja el: a Ro-
mán Kisebbség Nemzeti Szervezetének 
Tanácsa (Consiliul Naþional al Minoritãþii
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Naþionale a Românilor/ CNMNRS), Újvidék
székhellyel, és a Vlach Kisebbség Nemzeti
Szervezetének Tanácsa (Consiliului Naþio-
nal al Minoritãþii Naþionale a Vlachilor/
CNMNVS), Petrovac (Timok völgye) szék-
hellyel. 

A „vlach probléma” nagyon foglalkoz-
tatja a Timok-völgyi románok egyes képvi-
selõit, akik jelentõs erõfeszítéseket tesznek
annak érdekében, hogy a CNMNVS kicse-
rélje a V betûjét R betûre.

Ezek közül kiemelkedik a Szerbiai Ro-
mánok Kezdeményezése (Iniþiativa Româ-
nilor din Serbia). Ennek elnöke, Boian
Bãrbuþã a romániai sajtónak adott interjújá-
ban kifejtette, hogy nehezen elérhetõ célt
tûzött maga elé: szeretné összehozni a két
zóna román képviseleti szerveit, abból a cél-
ból, hogy egy olyan szervezet jöjjön létre,
amelyik képes Belgráddal tárgyalni. Sokkal
nehezebb lesz azonban csökkenteni a Timok-
völgyi románok gondjait, akik nem rendel-
keznek azokkal a nemzeti azonosságtudatot
erõsítõ eszközökkel (média, oktatás, egy-
ház), mint a vajdasági nemzettársaik.

„Mi nem vagyunk vlachok!” – ez Boian
Bãrbuþã jelmondata, aki felrója Belgrádnak
azokat a manipulációkat és hamisításokat,
amelyeket a népszámlálás alkalmával követ-
tek el. A  nemzetiség kiválasztásakor azt su-
gallták, hogy a „vlach” és a „román” ugyanazt
jelenti. Bãrbuþã megoldásjavaslata azonban
vitatott: õ azt javasolja, hogy román–szerb
kettõs állampolgárságot kapjanak a román
kisebbség tagjai, és ez nagymértékben tisz-
tázná a szerbiai román közösség tagjainak
számát.

A Szerbiai Románok Kezdeményezésé-
nek (Iniþiativa Românilor din Serbia) veze-
tõje felrója a CNMNRS elnökének, Daniel
Petrovici-nak, hogy nem támogatta megfele-
lõen a Timok-völgyi nemzettársait, és ennek
is tulajdonítható, hogy az önmagukat romá-
noknak vallók száma alacsony ebben a régi-

óban. „Daniel Petrovici 12 éve ott van [a ve-
zetõségben], de sosem láttam, hogy eljött
volna egy, a román kisebbség keretében
megejtett beszélgetésre, hogy részt vegyen
egy olyan delegációban, amely parlamenti
megbeszéléseken vett részt. Nekünk nincs
szükségünk ilyen képviselõkre” – állítja
Bãrbuþã.

Szándékai beteljesülni látszanak, hiszen
a 2014. október 26-i választásokra a Szerbi-
ai Románok Kezdeményezése (Iniþiativa
Românilor din Serbia) és a Tihan Matasarevici
által vezetett Román Hagyományokat és
Kultúrát Ápoló Egyesület (Asociaþia pentru
Tradiþia ºi Cultura Românilor „Dunãrea”)
közös listát állítottak, amelyen mind a vajda-
sági, mind a Timok-völgyi jelöltek helyet
kaptak. Ez a gesztus komoly jelzés más, jelen-
tõs vajdasági szervezetek irányába is, akik-
nek át kellene gondolniuk prioritásaikat.

Perspektívák
A Románia–Bulgária- és a Románia–

Szerbia-párbeszéd, amely a kisebbségi ro-
mánok identitásának megõrzése érdekében
folyik, lényegében pozitív (eltekintve egyes
helyi román kisebbségi képviselõk által
használt, sokszor személyes érvrendszerek-
tõl). Azonban azt is látni kell, hogy Bukarest
nem tud teljes mértékben beavatkozni a kül-
honi román kisebbségek problémáiba. A ro-
mán állam annyit tehet csak, hogy kihasz-
nálva a számára adott mozgásteret, annak
„felsõ” és „alsó” határai között cselekedve,
támogassa a külhoni román közösségek
identitásmegõrzõ és -fejlesztõ törekvéseit.
Az EU-tagállam Bulgáriában valamivel
könnyebb alkalmazni ezeket a stratégiákat,
mint Szerbiában, de ezek megvalósulásához
szükség van – a román állam támogatása
mellett – a külhoni közösségek és ezek veze-
tõinek összefogására. 
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1949. július 5-rõl 6-ra virradó éjjelén 
11 293 besszarábiai családot deportáltak Szi-
bériába és Kazahsztánba. Lakásaikat „szak-
embereknek” osztották ki, akik az új élet
építését voltak hivatottak elõrelendíteni.
Így ültették a gyakorlatba a Szovjet KP poli-
tikai bizottságának azon határozatát, amely
szerint el kell távolítani Szovjet Moldva te-
rületérõl a volt földbirtokosokat, kulákokat,
kereskedõket és a lakosság egyéb kategóriá-

it, valamint ezek családjait. Az események
szemtanúi szerint a második deportációs
hullám már nem vonatkozott az egész csa-
ládra, csak az éppen otthon tartózkodó 
családtagokra, esetenként csak az otthon
egyedül tartózkodó gyermekekre, még a
csecsemõkre is. Szagintaj Berdagulova, az
asztanai Lev Gumiljov Eurázsiai Egyetem
történészszakos tanára állítása szerint a ka-
zah nép mindig toleráns és segítõkész volt

BARTALIS-BÁN JUDIT 
Kazahsztáni románok


