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Halogatják a felsőházban
a Tăriceanuról szóló szavazást
Továbbhalogatja a szenátus a szavazást a 
Călin Popescu-Tăriceanu házelnök elleni 
bűnvádi eljárás jóváhagyásáról. A szená-
tus jogi bizottsága tegnap arra hivatkoz-
va kérte a házbizottságtól, hogy halassza 
jövő hétre a korrupcióellenes ügyészség 
kérésének megvitatását, hogy egyrészt 
hétfőn Tăriceanu újabb iratokat nyúj-
tott be a védelme érdekében, amelyet a 
testület tagjainak tanulmányozniuk kell, 
másrészt több olyan szenátor is betekin-
tést kért az iratokba, aki nem tagja a jogi 
bizottságnak. Tăriceanut a Microsoft -ügy-
ként elhíresült, több kormány tagjait is 
érintő, szoft verlicencekről szóló közbe-
szerzési korrupciós ügyben kenőpénz 
elfogadásával gyanúsítják. A politikust 
azzal vádolják, hogy tízszázalékos ke-
nőpénzt kért és kapott az egyik 20 millió 
eurós közbeszerzési szerződés értékéből, 
abban a 2004-tól 2008-ig terjedő időszak-
ban, amikor Románia miniszterelnöke 
volt. A DNA közölte: az osztrák vádható-
ság megkeresése nyomán kezdtek nyo-
mozást egy három dosszié összevonása 
nyomán vizsgált ügyben. Eszerint egy 
osztrák cég még a 2007–2008-as időszak-
ban 800 000 dollárt fi zetett egy magas 
rangú tisztségviselőnek azért, hogy a 
román állam további szerződéseket kös-
sön vele. A pénzt, amelyet állítólag fi ktív 
szerződések alapján ausztriai off shore 
számlákra utaltak, a politikus a DNA 
szerint választási kampányában használ-
ta fel. Az érintett cég a Fujitsu Siemens 
GmbH Austria.

Börtönben várja az eljárás végét
Elena Udrea és Alina Bica
Továbbra is börtönben kell várnia a 
Románia által ellene benyújtott kiadatási 
kérelem elbírálását Elena Udrea volt 
idegenforgalmi és fejlesztési miniszter-
nek, valamint Alina Bicának, a Szerve-
zettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály 
(DIICOT) volt főügyészének, miután az 
illetékes Costa Rica-i bíróság hétfőn úgy 
döntött: a kiadatási eljárás lezárultáig 
elutasítja a szabadlábra helyezésre 
vonatkozó kérelmüket. Mint arról beszá-
moltunk, a korrupciós ügyek miatt elítélt, 
illetve további bűncselekményekkel 
vádolt két egykori magas rangú illetékest 
az Interpol a Románia által kibocsátott 
nemzetközi elfogatóparancs nyomán 
vette őrizetbe október 3-án.

Pompeo: Trump új liberális
világrendet épít
Az amerikai demokrácia hagyománya-
inak alapján Donald Trump amerikai 
elnök új liberális világrendet épít, amely 
megakadályozza a háborúkat, és na-
gyobb jólétet teremt – jelentette ki Mike 
Pompeo amerikai külügyminiszter Brüsz-
szelben, a kétnapos NATO külügyminisz-
teri tanácskozást megelőzően tegnap. 
A külügyminiszter hangsúlyozta, Trump 
elnöksége alatt Amerika nem hagy fel a 
nemzetközi vezető szerepével, vagy nem 
hagyja el barátait a nemzetközi színtéren.

Befagyasztották az üzemanyagok
adóját Franciaországban
Édouard Philippe francia kormányfő be-
jelentette az üzemanyagadó befagyasztá-
sát tegnap televíziós beszédében, eleget 
téve ezzel a sárgamellényes mozgalom 
legfőbb követelésének. A hat hónapos 
moratóriumot más, a társadalmi elége-
detlenség enyhítésé érdekében tett lé-
pések is kísérik, köztük a gáz és az áram 
árának féléves befagyasztása. A döntése-
ket a kabinet előző este hozta Emmanuel 
Macron elnökkel egyetértésben.
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O roszország részlegesen feloldotta az 
Azovi-tenger partján fekvő Ukrajnához 

tartozó, bergyanszki és a mariupoli kikötők 
blokádját – jelentette be tegnap Volodimir 
Omeljan ukrán infrastrukturáért felelős mi-
niszter. Hétfőn már közlekedtek hajók a Ker-
csi-szoroson át mindkét irányba. Az orosz fél 
továbbra is megállítja a hajókat, átvizsgálja 
azokat, mint korábban, de legalább részle-
gesen helyreállt a közlekedés – idézte a saj-
tóosztály a minisztert. 

Omeljan szavai szerint jelenleg még 17 
hajó vár behajózásra az Azovi-tengerre, 1 pe-
dig kihajózásra onnan, és további 9 hajó áll 
bent a kikötőkben. Omeljan szerint a helyzet 
javulásához az ukrán vezetés koordonált 

intézkedései mellett nagymértékben hozzá-
járult a kemény és egyértelmű nemzetközi 
reakció, valamint a külföldi sajtó fi gyelme. 
„Előző nap Anatolij Petrenko védelmi mi-
niszterhelyettessel és az ukrán kikötőváro-
sok helyi adminisztrációinak vezetőivel kö-
zösen sajtótájékoztatót tartottunk a külföldi 
média számára, amelyen beszéltünk a nem-
zetközi jog Oroszország általi megsértéséről, 
az azovi kikötők blokádjának gazdasági és 
geopolitikai veszélyeiről, továbbá felhívtuk 
a nemzetközi közösséget, hogy egyhangúlag 
lépjen fel a demokrácia, a béke és a szabad-
ság védelmében Ukrajnában” – fejtette ki. 

A miniszter kifejezte reményét, hogy az el-
következő napokban teljesen megszűnik az 
ukrán kikötők blokádja, a következő lépés 
pedig a november 25-i tengeri incidens során 

elfogott és Oroszországba hurcolt ukrán ha-
ditengerészek kiszabadulása lesz.

Közben az ukrán határőrszolgálat kedden 
közölte, hogy december 1-jétől megtiltották 
Odessza megyében – beleértve a megyeszék-
helyet is – a kis méretű vízi járműveknek a 
kihajózást a Fekete-tengerre. Az UNIAN uk-
rán hírügynökség érdeklődésére az odesszai 
határőrség sajtószolgálata az intézkedést 
azzal indokolta, hogy az ukrán hadihajók 
megtámadása után fennáll a veszélye ha-
sonló „provokációknak”. November 25-én a 
Fekete-tengeren, a Kercsi-szoros közelében, 
a Krím partjaitól 13–14 tengeri mérföldre az 
orosz parti őrség tüzet nyitott három kisebb 
ukrán hadihajóra, amelyeket elfoglalt, a 24 
főnyi legénységük ellen pedig tiltott határát-
lépés címén eljárást indított.

Moszkva részben feloldotta a kikötői blokádot

KIVERTE A BIZTOSÍTÉKOT, HOGY A BERLINI MÉDIUMOK MEGÍRTÁK: ROMÁNIA ANNEKTÁLTA ERDÉLYT

Román harc a német sajtóval
A bukaresti külügyminisztérium 
hivatalos közleményben panasz-
kodott, amiért a német sajtó nem a 
román illetékesek szája íze szerint 
írt Erdély megszerzéséről.
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K iverte a biztosítékot Bukarestben, 
hogy a románok által is lakott ke-
let-magyarországi területek Romá-

niához való csatlakozásának szándékát 
egyoldalúan kimondó gyulafehérvári 
román nagygyűlés századik évfordulója 
kapcsán a német sajtó arról írt: Románia 
elcsatolta, annektálta Erdélyt. A hivatalos 
tiltakozás miatt a hírt módosították. 

A hírről a DPA hírügynökség számolt 
be, megírva: Románia annak a századik 
évfordulóját ünnepli, hogy annektálta 
az egykori magyar tartományt, Erdélyt, 
ezen területi nyereség révén pedig Auszt-
ria–Magyarország összeomlása és az első 
világháború után mintegy egyharmaddal 
növelte a területét. A DPA az Anschluss 
kifejezést használta, ami csatlakozást, 
összekapcsolást jelent, de ezt a kifejezést 
használják Ausztria 1938-as, Németor-
szághoz való csatolására is. A hírt aztán a 
ZDF német közszolgálati csatorna – Euró-
pa legnagyobb közszolgálati műsorszóró-
ja – is átvette.

A román sajtó egy része hisztérikusan 
reagált arra, hogy egy európai országban 
nem a hivatalos román narratíva szerint 
beszélnek arról, hogyan szerezte meg 
Románia Erdélyt, sőt hivatalos diplomá-
ciai reakció is született az ügyben: a ro-
mán külügyminisztérium tegnap közölte, 

„megdöbbenéssel” vette tudomásul a hírt, 
amely a román álláspont szerint „nem a 
történelmi igazságot tükrözi, nevezetesen 
azt, hogy Erdély kinyilvánította az akara-
tát a Romániához való csatlakozásra”.

„A cikk címében található tenden-
ciózus megközelítésen túlmenően az 
abban leírtak a történelem ismeretének 
hiányát és a történelmi tények szándékos 
fi gyelmen kívül hagyását tükrözik. 1918. 
december elsején százezer ember hatá-
rozott a Romániával való egyesülésről az 
összes párt, az összes egyház és az összes 
társadalmi osztály részvételével” – áll a 
külügyminisztérium által kiadott közle-
ményben. A külügy emlékeztet: a gyulafe-
hérvári nemzetgyűlés kiáltványát először 
az erdélyi és bukovinai német kisebbség 
képviselői írták alá. „Az említett hírben 
tapasztalható, tudatlanságból vagy rossz
szándékból fakadó súlyos hibák sértik 
a történelmi igazságot és a versailles-i 
(1919) és a trianoni (1920) békeszerződé-

seket. Minden olyan próbálkozás, amely 
e momentum csonka vagy lejárató célza-
tú bemutatását célozza, ellentétes a sajtó 
alapvető küldetésével, amely a korrekt és 
objektív tájékoztatásban merül ki. Ilyen 
értelemben a külügyminisztérium a ber-
lini román nagykövetségen keresztül a 
DPA-hoz és a ZDF-hez fordult a helyzet 
tisztázása és a hírek pontosítása végett” 
– áll a közleményben.

Emil Hurezeanu, Románia berlini 
nagykövete még hétfőn közölte, levélben 
fordult a DPA-hoz, amelyben „hibaigazí-
tásra” szólítja fel a hírügynökséget. Hu-
rezeanu „a súlyosan hibás történelem-
interpretáció” kijavítására szólította fel a 
DPA-t. A nagykövet – aki 1983 és 1994 kö-
zött a Szabad Európa Rádió munkatársa 
volt Németországban – hétfőn este az An-
tena 3 hírcsatornának nyilatkozva „érthe-
tetlennek és elfogadhatatlannak” nevezte 
a DPA megfogalmazását. 

Ezzel szemben éppen a román külügy 
ferdít, amikor arról ír: 1918. december 
elsején a Gyulafehérváron jelen levő tö-
megben „minden egyház és minden tár-
sadalmi réteg” képviseltette magát, hi-
szen az ominózus eseményen kizárólag 
románok vettek részt, akik az Erdélyben 
és Kelet-Magyarországon élő többi nemze-
tiség megkérdezése nélkül nyilvánították 
ki azon szándékukat, hogy Erdély Romá-
niához csatlakozzék. Lapunk megkereste 
mind a DPA-t, mind a ZDF-et, ám lapzár-
tánkig nem kaptunk választ arra, hogyan 
komentálják a román külügy kirohanását. 
Ám tegnap a ZDF – bizonyára a román re-
akciók hatására – az Anschluss kifejezést 
Beitrittre, azaz csatlakozásra javította, 
ami azt sugallja, hogy Erdély önszántából 
csatlakozott Romániához.

Történész: a jogi következményekről a békekonferencia döntött

Erdély elcsatolásáról az első világháború utáni békekonferencia illetékesei döntöt-
tek, az ezzel kapcsolatos vélemények az események egyfajta interpretációját jelen-
tik – kommentálta a német médiában megjelent cikkekkel kapcsolatos botrányt a 
Krónika kérdésére Fodor János történész, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem okta-
tója, a 20. századi történelem és nemzetközi kapcsolatok szakértője. „Arra hogy mi 
történt 100 évvel ezelőtt, kizárólag történészi szemmel tudok reagálni: a december 
1-jén szervezett nagygyűlés tulajdonképpen Erdély kiválását, majd egyesülését 
mondta ki a korabeli Román Királysággal. Az, hogy később ez katonai segítséggel 
történt (a bevonulások), más kérdés, viszont ennek jogi következményeit kizárólag 
a békekonferencia döntötte el, illetve a végső jogi procedúra az a békeszerződés 
ratifi kálása volt, amely tudomásom szerint 1921-ben történt. Ami ennek kapcsán 
elhangzik, az azt gondolom, hogy politikai és külpolitikai vélemény, amely az ese-
mény csupán egyfajta interpretációja” – szögezte le Fodor János.

Kikozmetikázva. A román külügy nyomására a ZDF enyhített a megfogalmazáson




