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PETRE MIHAI BĂCANU PUBLICISTA SZERINT A VOLT DIKTÁTORNAKÉLNIE KELLETT VOLNA, HOGY ELSZÁMOLJON AZZAL, AMIT TETT

Ceaușescut tartják a legjobb elnöknek a románok
Nicolae Ceaușescut tartják az eddigi
legjobb államfőnek a románok, azok
nagy része is így vélekedik, akik nem
is éltek a kommunista rendszerben
– derül ki egy friss felmérésből. Petre
Mihai Băcanu ismert újságíró szerint
az egykori diktátort azért végezték ki,
mert a forradalomkor az ország élére
került csoport attól félt, Ceaușescu
visszatérhet a hatalomba.
» PATAKY ISTVÁN

B

ár halálának évfordulóján egyre kevesebben visznek virágot bukaresti sírjára, huszonkilenc évvel a kommunista
rendszert megbuktató forradalom után még
mindig jó, illetve nagyon jó véleménnyel van

vezetőt kicsivel több mint ötvenszázalékos
pozitív megítéléssel. A legrosszabb eredményt az államelnöki tisztséget 1990 és
1996, majd 2000 és 2004 között betöltő Ion
Iliescu érte el, az ő elnökségéről a nagy többség negatívan vélekedik.
Sokan abban is kételkednek, hogy megfelelően jártak-e el a forradalom után hatalomra jutottak, amikor egy gyors és jogilag
szinte értelmezhetetlen bírósági eljárás
nyomán kivégezték a Ceaușescu házaspárt.
Petre Mihai Băcanu, az 1989-es rendszerváltást követő időszak egyik legismertebb
újságírója, a România Liberă egykori lapigazgatója szerint a volt diktátornak élnie
kellett volna, hogy elszámoljon azzal, amit
tett. „Megtudhattunk volna tőle sok mindent, ahogyan a kommunista párt más vezetőitől is megtudtunk egyet s mást” – véli

Nicolae Ceaușescu exdiktátorról a megkérdezettek többsége. A Társadalmi Tanulmányok
Intézetének friss felmérése arra kereste a választ, miként vélekednek az eddigi államfőkről a románok. Mint kiderült, a romániai lakosság több mint hatvannégy százalékának
jó véleménye van Ceaușescuról. Ötből egy
megkérdezett rendkívül pozitívan értékelte
az egykori kommunista vezér tevékenységét.
Különösen meglepő, hogy utóbbiak körében
közel ötven százalékot tesznek ki a 49 évnél
fi atalabbak, akik gyerekként vagy nagyon
fi atalon élték át az előző rendszert, vagy a
„Kárpátok géniuszának” kivégzése után születtek, azaz csak hallomásból ismerhetik az
1989 előtti világot. Az Adevărul napilap által
ismertetett felmérés szerint tizennégy romániai polgárból csupán egynek van kifejezetten rossz véleménye Ceaușescuról.
Ami a többi államfőt illeti, a jelenleg regnáló Klaus Johannis követi a kommunista

az újságíró, aki annak idején, az ítélet megszületése után nem sokkal egy cikkben is
megfogalmazta megdöbbenését a kivégzéssel kapcsolatban. „Ceaușescut ezer olyan
tett miatt elítélhették volna, amelyben érintett volt. A gyilkosságokért, amelyeknek
részese volt, az erőszakos szövetkezesítéskor megölt parasztok, a Temesvárról autóbusszal menekülni próbáló meggyilkolt
fiatalok, a büntetett abortusz miatt vérmérgezésben életüket vesztő tízezer nő miatt.
A lista nagyon hosszú” – mondta a România Liberă hétvégi lapszámában megjelent
interjúban Băcanu. Arról is beszélt, hogy
a Ceaușescu-per szellemi atyja Silviu Brucan volt, ő győzte meg az ország irányítását
megkaparintó csoport többi tagját arról,
hogy amennyiben nem ölik meg a diktátort,
az visszatérhet a hatalomba.

Az ország polgárainak nagy része elégedett a jelenlegi, félelnöki köztársasági államformával – derül ki az ISOGEP közvélemény-kutató intézet felméréséből. A csütörtökön
ismertetett tanulmányban arra kérdeztek rá, milyen államformában élnének a legszívesebben a válaszadók. Mint kiderült, 40 százaléknyian jól érzik magukat a jelenlegi,
félelnöki rendszerben, amelyben a közvetlenül választott államfőnek kiemelt szerepe
van. Ugyanakkor sokan vannak azok is, akik még tovább erősítenék az államfői szerepkört, és egyenesen az Egyesült Államokban alkalmazott elnöki rendszert szeretnének
Romániában, amelyben az elnök a miniszterelnöki szerepkört is betöltve a kormányt is
irányítja; 26 százalék mondta azt, hogy ilyen rendszert szeretne. Mindezek fényében az
alkotmányos monarchia nem örvend különösebb támogatottságnak: csupán 11 százaléknyian nyilatkozták, hogy királyságban szeretnének élni. Még kevesebb – 10 százaléknyi –
támogatója van a parlamentáris köztársaságnak, amelyben az elnök csupán szimbolikus
szerepet tölt be. A felmérést 1065 személy megkérdezésével november 15. és december
6. között készítették. A hibahatár 3 százalékos. (B. L.)
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Erős vezetőt akarnak, a monarchiából nem kérnek a polgárok

Kivégzése évfordulóján is meglátogatják a nosztalgiázók a pártfőtitkár sírját Bukarestben
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