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NÁNÓ CSABA

Éppen születésnapomat ün-
nepeltem 1967. október 
9-án, amikor a világ tőlünk 

messze eső vidékén, a bolívi-
ai La Higuera faluban kivégez-
ték Ernesto Rafael Guevara de la 
Serna forradalmárt, ismertebb 
nevén Che Guevarát. Gyerekként 
nyilván halvány fogalmam sem 
volt, hogy Che létezett, és miköz-
ben Kolozsvár egyik csendes kül-
városi negyedében szívtam ma-
gamba az új illatokat és fedeztem 
fel lépésenként a világot, ő Dél-
Amerikában döntögette sorjá-
ban az „ellenséges rezsimeket”.  
Nyilván a két eseménynek sem-
mi köze egymáshoz. De a vélet-
len, hogy a Guerillero Heroico be-
cenévre is hallgató hős gerillave-
zért éppen a születésem napján 
tették el láb alól, eléggé befolyá-
solta – egy ideig legalább is – róla 
kialakított képemet. Kamaszko-
rom egyik példaképe lett – per-

sze csak addig, amíg nem tudtam 
meg többet „karrierjéről”. 

Az argentin származású or-
vos, politikus, marxista forra-
dalmár, gerillavezér, kubai mi-
niszter neve a mai fiataloknak 
lehet, hogy nem mond sokat, de 
ne feledjük, Che nem csak a ko-
lozsvári tinédzsernek, hanem 
világszerte nemzedékek példa-
képének számított. Katonazub-
bonyában, hosszú hajával, krisz-
tusi szakállával, és összeté-
veszthetetlen sapkájával, ame-
lyen élete végéig ott díszelgett 
a Fidel Castro által neki adomá-
nyozott vörös csillag, marxista-
sztálinista-kommunista mes-
siásként jött-ment a nagyvilág-
ban. És nemcsak végigsétált a 
történelmen, hanem mély nyo-
mokat is hagyott benne. So-
kak szemében hős volt, aki az 
emberek jólétéért küzdött, má-
sok szerint pusztán tömeggyil-
kos, akinek utasítására hat hó-
nap alatt 450 politikai foglyot vé-
geztek ki 1959-ben a La Cabana 
nevű garnizonban. A megtorlás-
ra júniusban került sor, július-
ban Fidel Castro máris kinevez-
te a kubai Nemzeti Földreform 
Intézet, később a Kubai Nemze-
ti Bank elnökévé, majd 1961-ben 
ipari miniszterré. Castro való-
színűleg jó tett helyébe jót várj 
alapon döntött így. Egyébként a 

magyar zsák is megtalálta an-
nak idején argentin foltját: ami-
kor Che a múlt század ötvenes 
éveinek végén Magyarországon 
járt, és Kádár Jánossal találko-
zott, mélységesen elítélte az ál-
taluk „ellenforradalomnak” ne-
vezett magyar szabadságharcot.    

Az orvosi hivatás elsajátításá-
ra készülő fiatalember egyébként 
akkor világosodott meg, amikor 
1951-ben barátjával motorkerék-
párra pattant, és három év lefor-
gása alatt bejárta Dél-Amerika 
legeldugottabb zegzugait is. Nem 
is lett volna baj, ha Che megható-
dik a mélységes szegénység és a 
társadalmi egyenlőtlenségek lát-
tán, ám neki azonnal a fegyveres 
harc jutott erről eszébe. Sikerült 
is megdöntenie Fulgencio Batista 
kubai elnök hatalmát, csakhogy 
ezzel egy másfajta, de az elme-
nekült zsarnoknál semmivel sem 
jobb diktátor, Fidel Castro hatal-
mát készítette elő, aki haláláig 
kínozta saját nemzetét. 

Che Guevara közel sem volt 
szent, bár sokan mind a ami 
napig annak próbálják láttatni. 
Mindazonáltal rövid élete – idén 
lenne 90 éves, és 39 éves korá-
ban végezték ki – tele van ta-
nulságos fordulattal. Asztmás 
volt, emiatt katonának sem so-
rozták be, mégis a latin-ameri-
kai gerillaharcok egyik parancs-

noka lett. Orvosnak készült, de 
embereket ölt. Rendkívül intelli-
gensnek tartották, ennek ellené-
re a tömeggyilkos Sztálint példa-
képnek tekintette. Diktatórikus 
rendszerek ellen harcolt, miköz-
ben neki is számtalan diktatóri-
kus megnyilvánulása volt. Mind-
ezek mellett viszonylag fiatalon 
halt meg, ami egyenes út a legen-
dává válás felé. Noha Castro ha-
lálával a kubai kommunizmus-
nak is befellegezni látszik, a két 
El Comandante immár örökre 
felkerült arra a bizonyos képze-
letbeli talapzatra. Ahonnan csak 
egy nagyméretű földrengés lesz 
képes ledönteni őket. Ha egyálta-
lán lesz valaha is ilyen.

Nemrégiben az egyik buka-
resti napilap interjút készített 
Che egyik testvérével, a 74 éves 
Juan Martin Guevarával, akit an-
nak idején szintén meghurcol-
tak politikai nézetei miatt. A leg-
kisebb testvér, aki a rendszerrel 
való örökös harc szüneteiben ka-
mionsofőrként élte hétköznapjait, 
egész életében felnézett bátyjára. 
Így aztán érthető, hogy szerinte 
„Che mítosza vetekszik Krisztu-
séval”.  És az is, hogy az öcs meg-
van győződve arról, hogy ha test-
vére még élt volna egy ideig „La-
tin-Amerika szabad lett volna, 
független, szuverén és szocialis-
ta”. Hogy erről mit gondolhatnak 

az érintettek, arról nincs szó az 
interjúban…

Napjainkban is tömegével 
akadnak kisebb-nagyobb kalibe-
rű Che Guevarák, akik bizonyos 
– mára megbukott – ideológiai in-
díttatásból képesek lennének el-
törölni ellenfeleiket a Föld szí-
néről. Az argentin forradalmár-
ral ellentétben – akire egy dol-
got semmiképpen sem lehet rá-
fogni, méghozzá azt, hogy népe 
ellen ügyködött volna, vagy gyű-
lölte volna nemzettársait – a mai 
„messiások” ott is ellenséget lát-
nak, ahol csupa angyalkák fúj-
ják a kürtöket, és általában saját 
nemzetük ellen dolgoznak. 

Guevara, hasonlóan Kádárhoz 
vagy Ceausescuhoz, olyan figu-
rája a történelemnek, akit vala-
ki mindig visszasír. Sajátos tulaj-
donsága ez az embernek: a múlt 
egy idő után megszépül, bármi-
lyen rohadt is lett volna. Az emlé-
kezet furcsán bánik velünk: sok 
mindent észben tartunk, egyes 
dolgokat elfeledünk, másokra pe-
dig másképp emlékszünk. Talán 
nem is lenne helyes hármukat 
egy napon emlegetni, ha nem tud-
nánk, hogy az említettek a sztáli-
ni ideológia felkarolói voltak: va-
lamilyen formában tömeggyil-
kosok, akiket a csalóka közössé-
gi emlékezet és az emberek tu-
datlansága próbál naggyá tenni.

Csatolmány

ROSTÁS SZABOLCS

A politikai pártok valahogy 
úgy vannak a hitelesség-
gel, mint a szépasszo nyok 

a jó hírnévvel: ha egyszer elve-
szítik, nagyon nehezen szerzik 
vissza. Ha egyáltalán. Márpe-
dig egy politikai alakulat szá-
mára az idő elteltével jobbára 
ez az egyetlen erény marad – ha 
marad –, amivel kiállhat válasz-
tói elé, minden egyéb körülmény 
(hányszor volt hatalmon, sike-
rült-e végrehajtania maradék-
talanul a kormányprogramot, 
betartotta-e a választási kam-
pányban tett ígéreteit stb.) vi-
szonylagos.

Nos, az RMDSZ-nek ugyanva-
lóst megcsappant a hitele az el-
múlt időszakban.

De vegyük sorra. Két nappal a 
Viorica Dăncilă vezette kabinet 
megalakulása előtt a szövetség 
vezetői ízekre szedték, a földbe 
döngölték, szétcincálták a 2016 
decemberében hatalomra jutott 
román balliberális koalíció har-
madik kormányának program-
ját. Helyettese és jobbkeze jel-
lemzésével élve Kelemen Hunor 
elnök azt mondta, a dokumen-
tum olyan, mintha a mezőgaz-
dasági minisztériumban írták 
volna két sör között. Porcsalmi 
Bálint ügyvezető elnök szerint a 
kormányprogram több fejezetét 
más programokból ollózták ösz-
sze copy-paste módszerrel, in-
nen-onnan összegyűjtött gon-
dolatokat vetettek papírra egy-

más után. Cseke Attila szená-
tusi frakcióvezető minderre rá-
tromfolt azzal, hogy elementá-
ris szerkesztési hibák vannak 
a dokumentumban, és amelyből 
leginkább azt hiányolta, hogy 
csak egy félmondatos utalás 
van benne a decentralizációra.

Tiszta beszéd, amelyből az 
elemista is megérti, hogy vál-
lalhatatlan dologról van szó. De 
nehogy az a vád érjen bennün-
ket, hogy csak úgy, a levegőbe 
beszélünk. A helyzet illusztrá-
lására emeljünk ki egy fejezetet 
a Dăncilă-kabinet programjából. 
A dokumentum szerint „a követ-
kező években” 350 kilométer au-
tópálya fog épülni az országban. 
Mármost félretéve azt az amúgy 
nem mellékes körülményt, hogy 
egyetlen dátumot sem rögzítet-
tek az infrastruktúra-fejlesztés 
terén, az autópálya-építés ro-
mániai ismerői számára nyil-
vánvaló, hogy ez az ígéret fede-
zet nélküli kijelentés, egyszerű 
parasztvakítás csupán. Nem is 
nevezhető másnak, amikor tud-
juk, hogy az elmúlt harminc év 
során 750 kilométernyi sztráda-
hálózatot sikerült kiépíteni Ro-
mániában, amelyet az elmúlt 
két év során írd és mondd: ti-
zenöt kilométernyi szakasszal 
sikerült „bővíteni”. Vagy vegyük 
a mintegy háromszáz oldalas 
programból mintegy hármat ki-
tevő kisebbségi fejezetet, ami 
hemzseg a semmitmondó köz-
helyektől, egyetlen „konkrét” 
ígérete pedig az, hogy a buka-
resti kormány továbbra is támo-
gatja a kisebbségi törvény parla-
menti elfogadását. Azaz éppen 
tizenhárom éve...

Mindezek ismeretében a józan 
ész azt diktálta volna, hogy az 
RMDSZ köszönje meg az iránta 
– pardon: a szavazatai iránt – ta-
núsított érdeklődést, és közölje 
a román balliberálisokkal, hogy 

ezúttal nem tudja támogatni az 
új kormány beiktatását. Mert-
hogy különben is, milyen koalí-
ció az, amelyik fél évente válto-
gatja a miniszterelnököket? En-
nek ellenére az RMDSZ honatyái 
megszavazták az új balliberális 
kormányt, ahogy tették azt a 
Grindeanu- vagy a Tudose-féle 
kabinettel. Majd másnap eldön-
tötték azt is, hogy folytatják a 
2016. decemberi választások 
után a PSD–ALDE-koalícióval 
kötött parlamenti együttműkö-
dést. Amiből, talán mondani sem 
kell, ugyancsak nem valósult 
meg jóformán semmi.

Nehéz megérteni, miért csi-
nál hülyét magából az RMDSZ. 
Miért adja a nevét egy olyan ha-
talomhoz, amelyről egyre nyil-

vánvalóbb mindenki számára, 
hogy katasztrófába sodorja az 
országot, többek között az igaz-
ságszolgáltatás térdre kénysze-
rítéséért folytatott offenzívával, 
a fenntarthatatlan gazdaság-
politikával, a pénzügyi és adó-
rendszer felforgatásával, a kor-
mányzóképtelenségével. Rá-
adásul mindennek már most, az 
első Dragnea-féle kormány be-
iktatása után egy évvel isszuk 
a levét: az állami beruházások 
a nullával egyenlőek, az inf-
rastruktúrafejlesztés csigalas-
sú, másrészt a beígért béreme-
lésekről bebizonyosodott, hogy 
szemenszedett hazugság, mivel 
közalkalmazottak tízezrei, va-
lamint a versenyszférában dol-
gozók milliói visznek haza ke-

vesebbet februártól a kormány 
„fiskális forradalma” nyomán. 
Ezzel egyidőben a parlamen-
ti képviselők és szenátorok fi-
zetése mintegy tíz százalékkal 
emelkedett.

„Nem vagyunk a koalíció csa-
tolmánya!” – hangoztatták bő-
szen az RMDSZ politikusai, mi-
közben a valóságban úgy vi-
selkednek, mintha a szövetség 
tényleg a PSD–ALDE tartozéka 
lenne. „Nem az én nevemben!” 
– adott hangot az RMDSZ politi-
kájával szembeni csalódottságá-
nak és elégedetlenségének szá-
mos erdélyi magyar a közösségi 
oldalakon. Semmi kétség, hogy 
ennek a hitelvesztésnek szava-
zatokban mérhető hatása lesz. 
Mínuszban.

A véges emlékezet hősei

Megbeszélésen az államfőnél: az RMDSZ számára nem kérdés, hogy kit támogat
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