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Miroslav Tejchman: Nicolae Ceauºescu. Život a smrt jednoho
diktátora. [Nicolae Ceauºescu. Egy diktátor élete és halála]
A Dìjiny a souèasnost [Történelem és Jelen] folyóirat
sorozata. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2004.

Románia története a cseh történettudományban mindig is egy távoli,
meglehetõsen egzotikus ország történetének számított, hiszen a cseheknek –
néhány epizódot leszámítva – csak eléggé közvetett kapcsolatuk volt (és van)
Romániával. A téma iránti érdeklõdés így inkább szerénynek mondható,
a cseh könyvpiacon is csak néhány, Románia történetével foglalkozó kiad-
vány található meg, és ezek többsége is Miroslav Tejchman nevéhez kötõdik.
Miroslav Tejchman (szül. 1938) Csehország vezetõ Balkán- és Romá-
nia-szakértõje, a Cseh Tudományos Akadémia Történeti Intézetének munka-
társa, számos tanulmány és könyv szerzõje, illetve társszerzõje.1 1997-ben
megjelent többek közt egy rövid Románia-története, õ fordította és szerkesz-
tette a Csehországban 2000-ben megjelent, román és külföldi történészek ál-
tal megírt (és külföldön terjesztett, egyébként a hagyományos román törté-
nettudományt képviselõ) Románia-történetet, amelyet egy önálló fejezettel
is ellátott a cseh-román kapcsolatokról, továbbá megjelenés elõtt áll egy II. Ká-
rolyról szóló életrajza is. Talán ezért is meglepõ kissé, hogy 2004-ben Csehor-
szágban napvilágot látott Tejchman Nicolae Ceauºescu címû könyve – míg pél-
dául Magyarországon (bár jóval több kiadvány foglalkozik Romániával)
mind a mai napig nem született történelmi munka a XX. századi Románia
egyik legmeghatározóbb alakjáról.

Ceauºescu életpályája – ahogy azt a szerzõ a bevezetõben is említi – elválaszt-
hatatlan Románia történetétõl a XX. század második felében. Ezért nem könnyû
megtartani az életrajz és az országtörténet közötti egyensúlyt, de véleményem

1 A Balkán és Románia huszadik századi történelmét, különösen a második világháború bal-
káni összefüggéseit vizsgáló tanulmányokról van szó.
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szerint a szerzõ boldogult a feladattal, és kiegyensúlyozott mûvet írt, igaz, a diktá-
tor alakja néha elhalványulni látszik az eseménytörténet mögött.

A könyv bevezetésében a szerzõ röviden ír a „Ceauºescu-jelenségrõl”, vá-
zolja az egyes témák historiográfiáját, beleértve a mind a nyugati történetírás-
ban, mind pedig magában Romániában megjelent munkákat, továbbá elõre-
bocsátja, hogy a könyv elsõsorban a diktátor személyérõl szól, így nem akar
foglalkozni a sokat vitatott 1989-es forradalom lefolyásával, sem az azt követõ
eseményekkel (nagyon jó azonban, hogy tömören mindkettõrõl ír).

Maga a munka Ceauºescu életének zárófejezetével kezdõdik (A romániai
véres forradalom /1989. december/), Tejchman elbeszéli a házaspár bukásához,
majd halálához vezetõ 1989 decemberi eseményeket, és röviden kitér a forra-
dalom értékelésére is.

A második fejezet (A karrier kezdetei /1944–1965/) Ceauºescu családi hát-
terét és fiatalkorát mutatja be a két világháború közötti, a második világhábo-
rú alatti, majd a bolsevizálódó Románia hátterével, a fiatal Ceauºescu bekap-
csolódását a romániai munkásmozgalomba és Elenával – leendõ feleségével –
való megismerkedését. A háború utáni idõszak a politikus fokozatos emelke-
dését hozta a kommunista párt hierarchiáján belül, a szerzõ Ceauºescu rövid
katonai karrierjét nem elhanyagolható, személyiségformáló epizódként mu-
tatja be (46–47. o.). Kitér az 1956-os magyarországi eseményekre és azok
romániai visszhangjára is (a román és bolgár „segítõ szándékú” beavatkozás
felajánlását is megemlítve, 50–52. o.).

A karriertörténettel párhuzamosan Ceauºescu személyes – családi – életé-
nek alakulását is követhetjük, életkörülményeinek javulásától kezdve a diktátor
felesége, gyermekei és a rokonság sorsának arányosan taglalt alakulásával. Felvil-
lan egy-két „szenzáció” is Ceauºescu, illetve családja életébõl, de a Pacepa-féle
Vörös horizontoktól eltérõen Tejchman ezeket visszafogottan igyekszik az olvasó
elé tárni (pl. a fõtitkár „trónörökösnek” kiszemelt fiának, Nicunak gyakran botrá-
nyos viselkedését, vagy a diktátor feleségének, Elenának a politikai szerepét és be-
folyását illetõen).

A könyv gerincét a harmadik fejezet adja (A párt és az állam élén
/1965–1989/), amely további három alfejezetre tagolódik. Az elsõ (A sikerek és
a felemelkedés idõszaka) Ceauºescu személyes hatalma kiépítésérõl és rendsze-
rének fénykoráról szól: ahogy a politikus, miután sajátos módon „felszámol-
ta a sztálinizmus maradványait” Romániában – azaz Gheorghe Gheorg-
hiu-Dej körét a sajátjával váltotta fel – változatos eszközökkel folytatott sze-
mélyi politikája (zsarolások, félreállítások, gyanús elhalálozások és
a káder-rotáció elve) segítségével biztosította uralmát. Dej halála kapcsán
a szerzõ megemlíti az utódlás homályos kérdését is – azaz Ceauºescu valóban



Dej kijelölt örököse volt-e, vagy a beteg elsõ titkár félre akarta állítani õt, és
másvalakinek akarta átadni a hatalmat.2

Tejchman elég sok teret szentel Ceauºescu sajátos, a Nyugat és a harmadik
világ felé nyitó külpolitikájának, a kezdeti – gyakran látványos – sikerektõl a szin-
te teljes nemzetközi elszigeteltségig, és az ellentmondásos román-szovjet vi-
szonynak. A szerzõ vázolja a látványos sikereket hozó „független” román külpoli-
tikát és a szocialista táboron belüli különállást, ugyanakkor ír a román belpoliti-
kai élet lazításáról, a reformokról, és az elsõ idõszak relatív jólétérõl.

Annak ellenére, hogy cseh szerzõ munkájáról van szó, az 1968-as csehszlo-
vákiai események és román vonatkozásuk taglalása egyáltalán nem eltúlzott, an-
nál is inkább, hogy a szocialista intervencióból való kimaradás momentuma
fontos – és szimbolikus jelentõségû – volt Ceauºescu politikájában.

A hetvenes évek – sikerek és az elsõ problémák címû alfejezetben folytatódik
Ceauºescu életpályájának a bemutatása. Tejchman megemlíti a távol-keleti lá-
togatást (Kína és Korea), és annak érezhetõ hatását a román társadalom életé-
re (az ún. „kis kulturális forradalom”, 84. o.), de szól a diktátort érõ elsõ kriti-
kákról és az elsõ nehézségekrõl is (gazdasági problémák, a Zsil-völgyi sztráj-
kok 1977-ben), majd beszámol a párt- és az államszervezet összenövésérõl,
és a diktátor egyeduralmának teljessé tételérõl, miután 1974-ben Románia el-
nökévé is „megválasztották”. A szerzõ ugyanakkor elismerõen említi meg a la-
kosság érdekében hozott gyors intézkedéseket az 1977-es földrengést követõ-
en. (97. o.). Az egyre súlyosbodó gondok és az életszínvonal fokozatos csök-
kenése átvezet A nyomor és a gyûlölet felé vezetõ út címû alfejezetbe, amely
a nyolcvanas éveket öleli fel. A látszólag stabil és jól mûködõ állam hanyatlásá-
nak kezdetét, egyúttal pedig Ceauºescu személyi kultuszának kiteljesedését
taglalja a szerzõ ebben a részben. Szól a többi szocialista rendszerhez hasonló
módon végbemenõ román válságról – hangsúlyozva azt a különbséget, hogy
a gondosan „kialakított személyi diktatúra” (112. o.) Romániában változatla-
nul a stabilitás látszatát keltette. A szerzõ rámutat, hogy a nyolcvanas években
ennek ellenére láthatóan gyengülni kezdett Ceauºescu helyzete, és bár
a diktátor nem becsülte alá a veszélyt – személyes biztonságát illetõen –
a közte és a nép között mélyülõ szakadékot nem vette észre.
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2 Gheorghe Gheorghiu-Dej valószínûleg Gheorghe Apostol miniszterelnök-helyettest
szánta utódjának, de szóba jött még Gheorghe Maurer miniszterelnök is. Az utódlás kér-
désében ugyanakkor nem csupán a romániai kommunista vezetés belsõ hatalmi harcai ját-
szottak szerepet, hanem a külsõ – elsõsorban szovjet – befolyás, illetve annak elkerülésé-
nek szándéka.



Bár érdekes lenne egy kicsit többet megtudni a könyvben említett két, si-
kertelen Ceauºescu-ellenes puccskísérletrõl (1971-ben, illetve 1983-ban),
részletesebb bemutatásuknak valószínûleg terjedelmi korlátjai voltak. Szó
esik a román ellenállási mozgalomról is, az elsõ kritikus hangoktól (pl. Ion Ili-
escu) az ellenzéki mozgalom kialakulásán keresztül (pl. Paul Goma), egészen
az apparátus egyes tagjainak a szervezkedéséig, amelyhez idõvel a lakosság
növekedõ elégedetlensége is társult.

A gazdasági válságra takarékossági program és más intézkedések sorozata
volt a válasz, ami együtt járt az életszínvonal további csökkenésével. Mindezzel
párhuzamba állítva rendkívül érdekesek az egyes pártkongresszusokon elhang-
zott Ceauºescu-beszédekbõl, illetve a házaspár dicsõségére szervezett ünnepek
jelszavaiból, szólamaiból vett idézetek, amelyek szembetûnõvé teszik a propa-
ganda hirdette kép és az egyre nyomasztóbb valóság közti különbséget. Tejch-
man bemutatja Románia egyre kétségbeejtõbb elszigetelõdését, és megemlíti
Ceauºescu kísérletét egy, a keményvonalas kommunizmust védelmezõ, Ber-
lin-Prága-Bukarest „tengely” létrehozására 1988–89-ben. Szemlélteti a diktátor
teljes elzárkózását mindennemû reformtól vagy változástól, és látszólag eredmé-
nyes, ügyes taktikázását a hatalom megtartása érdekében, ami azonban 1989 te-
lén már nem volt elegendõ. A megváltozott külsõ körülmények (a kommunista
rendszerek összeomlása), és a fokozódó belsõ nyugtalanság közepette – miköz-
ben egyre határozottabb formát öltött a rendszeren belüli ellenzék is – már csak
idõ kérdése volt Ceauºescu bukása. Tejchman rávilágít a nemzetközi összefüggé-
sekre is – pl. Silviu Brucan szovjet kapcsolataira,3 az USA szerepére, és még
Magyarország is felbukkan a rendszerváltás elõkészületeinek taglalása közben.

A máig meglehetõsen homályos és sok rejtély övezte 1989-es forrada-
lommal kapcsolatban a szerzõ – Radu Portocalã nyomán4 – arról tudósít,
hogy a diktátor elleni titkos mozgolódásról tudomása volt a Szovjetuniónak,
az USA-nak és más országoknak is. A szovjet katonai hírszerzés – a GRU –
már 1987 végétõl elkezdte elõkészíteni Ceauºescu megbuktatását. A szovje-
tek 1989 elején állítólag Párizst és Rómát is tájékoztatták, hogy a diktátor sor-
sa eldõlt, nyár óta pedig számos szovjet ügynök tartózkodott Romániában.
Tejchman leírja, hogy november és december fordulóján Milea, Stãnculescu
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3 Brucan már a nyolcvanas évek közepén kérte a KGB és a Kreml segítségét Ceauºescu meg-
buktatásához. Utoljára 1988-ban járt Moszkvában, ahol Gorbacsov kifejezte egyetértését
a diktátor megdöntésével, amennyiben továbbra is megmarad a Román Kommunista Párt
vezetõ szerepe. (144. o.)

4 Radu Portocalã román származású francia újságíró România. Autopsia unei lovituri de stat. În
þara în care a triumfat minciuna. (Románia. Egy államcsíny boncolása. Az országban, ahol dia-
dalmaskodott a hazugság, Timiºoara, 1991.) c. munkája alapján.



és Ghitac tábornokok Magyarországra látogattak, „december közepére pedig
már minden készen állt. Az akciót azonban valahogy legitimálni kellett, legin-
kább egy tömegmegmozdulással. Létrejöttét alaposan elõkészítette a nyuga-
ti, de a magyar és a jugoszláv média is. Már csak a tûzvészt kilobbantó szikrára
volt szükség” (154. o.).

A könyv utolsó fejezete: Románia Ceauºescu után (az elárult forradalom?),
már a fordulatot közvetlenül követõ idõszakkal foglalkozik – vázolja az átme-
net elsõ félévének a történéseit – az ellenzék egyes csoportjai közti küzdelmet
és a Nemzeti Megmentési Fronton belül zajló hatalmi harcokat. Röviden be-
mutatja az események fõbb szereplõit, és ismerteti az 1990-es év elsõ felének
ellentmondásos fordulatait, azaz az elsõ „bányászjárásokat”, az elsõ szabad vá-
lasztásokat és az azokat kísérõ viharokat, a szinte polgárháborúval fenyegetõ
összecsapásokat, a romániai ellenzéki politikai pártok nehézkes indulását, és
említést tesz a kivégzett diktátor családjának sorsáról is.

Könyvében a szerzõ fegyelmezetten tartja magát Nicolae Ceauºescu élet-
rajzához, igaz, az események néha mintha kissé szervetlenül kapcsolódnának
egymáshoz. Ez talán az életrajz megkívánta szigorúbb idõrendiségbõl is kö-
vetkezik, ami miatt Tejchman nem térhetett ki nagyobb terjedelemben az
egyes kérdésekre, ez viszont némileg az egyes témák szétszórtságát eredmé-
nyezte. A szerzõ ugyanakkor jól érzékelteti a diktátor rendszerének sajátossá-
gait – a keleti típusú személyi kultuszt (amelyet számos, a „conducãtort” és fe-
leségét dicsõítõ jelzõvel5, sõt, még egy vers idézésével, és a házaspár születés-
napi ünnepléseinek említésével is illusztrál), és Ceauºescu megalomániáját,
amely „társadalomszervezõ” tevékenységében, ország- és városrendezési vál-
lalkozásaiban nyilvánult meg a leglátványosabban. Tejchman ír „a modern
Románia nagy építészének” (130. o.) néha egészen abszurd elképzeléseirõl –
ilyen például a lakáshiány megoldása a nyugdíjasok városokból való kiköltöz-
tetésével (127. o.), a nálunk inkább falurombolásként ismert „szisztematizá-
lás” programja, amelynek számos romániai város történelmi központja, és
Bukarest egész városrészei estek áldozatul. A romániai válság egyik jelentõs
okának – a szocialista rendszer általános válsága mellett – épp a diktátor azon
igyekezetét tartja, hogy minden problémát (fõleg a nyolcvanas évektõl) ala-
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5 Pl.: „A Legszeretettebbek legszeretettebbike”, „A Történelem átformálója”, „A Vezér”,
„Az, aki zsenijével szemlélteti a nemzet legnemesebb vonásait – az örök hazaszeretetet,
a munkakedvet, a nemes önfeláldozást, a tisztánlátást és a széles látókört”, késõbb pedig
„Isten” (!), „A Nagy”, „Az Igazságos”, „A Titánok titánja”, „a Látnok”, vagy „a Polivalens
zseni”, de olyan történelmi személyekhez is hasonlították, mint Washington, Nagy Sán-
dor, Periklész, Caesar, Napóleon, Nagy Péter. (109–110. o.)



pos elõkészületeket és ésszerû megfontolást nélkülözõ, bombasztikus projek-
tekkel próbált megoldani (113. o.). Megemlíti Ceauºescu törekvését a lakos-
ság teljes ellenõrzésére és arra, hogy mindenhol jelen legyen – torz „erkölcsi”
és hatalmi elvek alapján még az emberek magánéletében is (abortusztilalom,
stb.). Mindeközben azonban Tejchman nem feledkezik meg arról sem, hogy
a rendszer – az utolsó másfél évtizedet leszámítva – viszonylagos létbiztonsá-
got is nyújtott a lakosság többségének.

Az események ismertetését a szerzõ néhány fontosabb adattal, gazdasági
mutatókkal is alátámasztja, de csak annyira, amennyit még elbír egy életrajz.
A történtek megértésének szempontjából ugyanakkor rendkívül hasznos
a fontosabb szereplõk életpályájának rövid ismertetése.

Amit magyar olvasóként kifogásoltam, az a kisebbségi kérdés csupán szórvá-
nyos említések szintjén történõ tárgyalása. Igaz, Tejchman többször is szól a ma-
gyar kisebbség helyzetének romlásáról (a Magyar Autonóm Tartomány átszerve-
zésévelkapcsolatban az „autonóm” terület teljes felszámolása azonban már kima-
radt a szövegbõl), és utalásszerûen megemlíti a német és a zsidó kisebbség
kérdését is, amit „1957-tõl kivándorlással kezdtek megoldani” (55. o.) – és ami
a valóságban a romániai németség és zsidóság fokozatos és szinte teljes eltûnését
eredményezte. Pedig ezen keresztül jobban, összefogottabban be lehetett volna
mutatni a romániai nemzeti kommunizmust, annak eszmerendszerét, ideológi-
ai elõzményeivel és sajátosságaival. A könyvben ugyanakkor számos helyen elõ-
kerül a kérdés, akár a „független” külpolitikával, akár Ceauºescu nacionalista,
a nemzeti öntudatot erõsítõ megnyilatkozásaival, akcióival kapcsolatban.

Tejchman munkája olvasmányosan megírt, rövid, hagyományos érte-
lemben vett életrajz. Bár a szûkebb szakmai közönségnek feltehetõen nem
sok újat mond, valószínûleg teljes mértékben kielégíti a szélesebb olvasói kör
igényeit Csehországban, egyúttal pedig jól használható kézikönyvként is
szolgálhat.

A 205 oldalas kötetet 122 végjegyzet és hivatkozás teszi teljessé, továbbá
egy több mint ötoldalas bibliográfia és névmutató. Illusztrációként néhány
fénykép egészíti ki az életrajzot, amelyek mind a korszakra, mind pedig
Ceauºescura vonatkoznak – pl. a személyi kultuszt szemléltetik. A szerzõ –
a bibliográfiában és a végjegyzetekben feltüntetett – számos forrásra és szak-
irodalomra támaszkodik, viszonylag sokat idéz Florin Constantiniu könyvé-
bõl (Istorie sincerã a poporului român [A román nép õszinte története]), de hivat-
kozik például (bár néha fenntartásokkal) a diktátor egyik volt kémfõnökére,
Pacepára is (Ion Mihai Pacepa: Red Horizons [Vörös horizontok]).
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