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Román harc a német sajtóval
Kiverte a biztosítékot, hogy a berlini médiumok megírták: Románia annektálta Erdélyt

• A román külügy hi-
vatalos közleményben 
panaszkodott, amiért 
a német sajtó nem a 
román illetékesek szá-
ja íze szerint írt Erdély 
megszerzéséről.

B A L O G H  L E V E N T E

K iverte a biztosítékot Buka-
restben, hogy a románok 
által is lakott kelet-magyar-

országi területek Romániához való 
csatlakozásának szándékát egy-
oldalúan kimondó gyulafehérvári 
román nagygyűlés századik évfor-
dulója kapcsán a német sajtó arról 
írt: Románia elcsatolta, annektálta 
Erdélyt. A hivatalos tiltakozás miatt 
a hírt módosították.

Az „Anschluss” kifejezést 
használták

A hírről a DPA hírügynökség szá-
molt be, megírva: Románia annak 
a századik évfordulóját ünnepli, 
hogy annektálta az egykori magyar 
tartományt, Erdélyt, ezen területi 
nyereség révén pedig Ausztria–Ma-
gyarország összeomlása és az első 
világháború után mintegy egyhar-
maddal növelte a területét. A DPA az 
„Anschluss” kifejezést használta, 
ami csatlakozást, összekapcsolást 
jelent, de ezt a kifejezést használják 
Ausztria 1938-as, Németországhoz 
való csatolására is. A hírt aztán a 
ZDF német közszolgálati csatorna 
– Európa legnagyobb közszolgálati 
műsorszórója – is átvette.

Hisztérikus reakció

A román sajtó egy része hisztérikusan 
reagált arra, hogy egy európai ország-
ban nem a hivatalos román narratíva 
szerint beszélnek arról, hogyan sze-
rezte meg Románia Erdélyt, sőt hivata-
los diplomáciai reakció is született az 
ügyben: a román 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 ten-
denciózus megközelítésen túlme-
nően az abban leírtak a történelem 
ismeretének hiányát és a történelmi 
tények szándékos fi gyelmen kívül 
hagyását tükrözik. 1818. december 
elsején százezer ember határozott 
a Romániával való egyesülésről, az 
összes párt, az összes egyház és az 
összes társadalmi osztály részvéte-
lével” – áll a külügyminisztérium 
által kiadott közleményben. A kül-
ügy emlékeztet: a gyulafehérvári 
nemzetgyűlés kiáltványát először 
az erdélyi, bukovinai német kisebb-
ség képviselői írták alá. „Az említett 
hírben tapasztalható, tudatlanság-
ból vagy rossz szándékból fakadó 
súlyos hibák sértik a történelmi 
igazságot és a versailles-i (1919) és 
a trianoni (1920) békeszerződéseket. 
Minden olyan próbálkozás, amely 
e momentum csonka vagy lejárató 
célzatú bemutatását célozza, ellen-
tétes a sajtó alapvető küldetésével, 
amely a korrekt és objektív tájékoz-
tatásban merül ki. Ilyen értelemben 
a Külügyminisztérium a berlini 

román nagykövetségen keresztül a 
DPA-hoz és a ZDF-hez fordult a hely-
zet tisztázása és a hírek pontosítása 
végett” – áll a közleményben.

Hibaigazítást követeltek
Emil Hurezeanu, Románia berlini 
nagykövete még hétfőn közölte, le-
vélben fordult a DPA-hoz, amelyben 

„hibaigazításra” szólítja fel a hír-
ügynökséget. Hurezeanu „a súlyo-
san hibás történeleminterpretáció” 
kijavítására szólította fel a DPA-t. A 
nagykövet – aki 1983 és 1994 között 
a Szabad Európa Rádió munkatár-
sa volt Németországban – hétfőn 
este az Antena 3 hírcsatornának 
nyilatkozva „érthetetlennek és el-
fogadhatatlannak” nevezte a DPA 
megfogalmazását. 

Sajnálatát fejezte ki a Krónika 
megkeresésére a ZDF német közszol-
gálati televízió, amiért a december 
elsejei román nemzeti ünnep kap-
csán közölt hírben Erdély Románia 
általi annektálásáról írtak. A ZDF 
kommunikációs felelőse, Thomas 
Hagedorn emlékeztetett: az erede-
ti hírben a DPA fogalmazott így, ők 
csupán átvették. „Ez a megfogalma-
zás hamis történelmi asszociációkat 
ébreszt. Sajnáljuk, és azonnal módo-
sítottuk is a hírt” – közölte.

Kikozmetikázva. A román külügy 
nyomására a ZDF enyhített a 
megfogalmazáson

◂   F O R R Á S :  Z D F . D E

H I R D E T É S

A jogi következményekről a békekonferencia döntött
Erdély elcsatolásáról az első világháború utáni békekonferencia illetékesei 
döntöttek, az ezzel kapcsolatos vélemények az események egyfajta inter-
pretációját jelentik – kommentálta a német médiában megjelent cikkekkel 
kapcsolatos botrányt a Krónika kérdésére Fodor János történész, a Babeș–
Bolyai Tudományegyetem oktatója, a 20. századi történelem és nemzetközi 
kapcsolatok szakértője. „Arra, hogy mi történt 100 évvel ezelőtt, kizárólag 
történészi szemmel tudok reagálni: a december 1-én szervezett nagygyűlés tu-
lajdonképpen 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 ratifikálása volt, 
amely tudomásom szerint 1921-ben történt. Ami ennek kapcsán elhangzik, 
az azt gondolom, hogy politikai és külpolitikai vélemény, amely az esemény 
csupán egyfajta interpretációja” – szögezte le Fodor János.




