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2 MOUSA AIDA ZSóFIA

Egy szabre vallomása zsidókról és 
arabokról, izraeliekről és palesztinokról
Ari Shavit: Hazám, az ígéret földje. Izrael győzelme és tragédiája 

(Fordította: Bokor Pál.) Budapest, Atlantic Press Kiadó, 2013

„Halljátok csak, te bolond és esztelen nép, 
akiknek szemeik vannak, de nem látnak, 
füleik vannak, de nem hallanak.” 

Jeremiás 5:21

Az Izrael-szerte, sőt, nemzetközi szinten is ismert újságíró, Ari Shavit 
– aki immár két évtizede az izraeli liberális baloldal nagy hagyományú 
és tekintélyű lapja, a Haaretz egyik vezető politikai elemzője –, vallo-
másos történelmi esszét tett közzé hazája múltjáról, jelenéről és a zsidó 
állam kilátásairól. Shavit több mint ötszáz oldalon taglalja a cionizmus 
(a zsidó nemzeti mozgalom) és a Jisuv,1 illetve Izrael Állam történetét 
– részint saját családja történetén s személyes élményein keresztül, 
részint olyan kiemelkedő személyiségekkel készített mélyinterjúk alap-
ján, akik tevékeny részt vállaltak az állam megalapításában és/vagy 
protagonistái a mai izraeli közpolitikának. Egy igazi szabre2 vallomása 
ez, akinek könyvében elejétől végéig érezhető a hazaszeretet, az oly-
kor elfogultságba hajló, de mindvégig (ön)kritikus elkötelezettség s az 
Izrael jövője iránti aggodalom. Shavit műve az izraeli nacionalizmust 
tápláló, megkérdőjelezhetetlen(nek vélt) nemzeti mitológia pontos és 
együttérző dekonstrukciója, amely méltán keltett elismerést – s persze 
váltott ki bírálatot, sőt elutasítást is – zsidók és nem zsidók körében, 
odahaza és a külföldön egyaránt.

A tizenhét fejezetből álló esszé bő egy évszázadot fog át: az 1800-as 
évek végétől máig veszi sorra a palesztinai/izraeli történelem kényes/
kritikus/súlyos (lét)kérdéseit, a megszállástól és az elüldözésektől a 
telepes mozgalmon át a szefárd–askenázi ellentétig vagy a dimonai 
atomprogramig és a – Shavit által is osztott – Irán-fóbiáig. Az izraeli 
közíró tabukat döntöget; célja: választ kapni saját (és az izraeli zsidó 
honpolgár) egzisztenciális dilemmáira: „Miért Izrael? Mi Izrael? Fenn-
maradhat-e Izrael?”
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3A szerző a könyv bevezető soraiban a hazája jövőjével kapcsolatos 
félelmeinek ad hangot: „Ameddig az emlékezetem elér, én csak a fé-
lelemre emlékszem. Egzisztenciális félelemre. Az az Izrael, melyben 
születtem – Izrael az 1960-as évek közepén –, energiától duzzadó, 
életkedvvel és reményekkel teli ország volt. Mégis mindig az volt az 
érzésem, hogy a kis egyetemi város3 takaros felső középosztálybeli 
házai és kertjei alatt egy sötét óceán hömpölyög. Rémálmaim voltak ar-
ról, hogy egy napon ez a sötét óceán felemelkedik, és mindannyiunkat 
elnyel.” E mélyen gyökerező félelem – folytatja a szerző – a meg-
szállásból s a vele összefüggő kihívásokból és morális dilemmák-
ból fakadnak, amik által, szerinte, Izrael „önmagát szorítja falhoz”:  
„… az egzisztenciális félelem, melyet Izrael jövőjéért érzek, és az iz-
raeli megszállási politika feletti morális ítéletem összefügg egymással. 
Egyfelől mi vagyunk az egyetlen nemzet nyugaton, mely megszállva 
tart egy másik népet. Másfelől mi vagyunk az egyetlen, melyet létében 
fenyegetnek. A megszállás és a fenyegetettség teszi különlegessé 
Izrael helyzetét.”

Shavit fogalmazása nem hagy kételyt aziránt, hogy ha szeretett or-
szága – s vele a „cionista forradalom méltósága” – fenn akar maradni, 
haladéktalanul meg kell szüntetni a megszállást. érvei óhatatlanul az 
elmúlt hetekben-hónapokban a megszállt Nyugati Parton és Izrael 
városaiban kialakult újabb – némelyek által már „harmadik intifidának” 
titulált – erőszakhullámot juttatják eszünkbe. A megszállás láthatóan 
radikalizálja mind az izraeli, mind a palesztin társadalmat, és mindket-
tőjüket kilátástalan helyzetbe taszítja. Úgy tűnik, nincs kellő erő, akarat, 
készség, amely a feleket kiragadná az erőszak spiráljából, s a józanság 
útjára terelné. A liberális újságíró e mértéktartó hang egyre kisebb 
számú képviselői közé tartozik Izraelben: tisztában van vele, hogy a 
két nép sorsa az elmúlt évszázadban, akarva-akaratlanul, összeforrt 
egymással és a földdel, amin osztozni próbálnak és kényszerülnek. 
A könyv e több mint száz éves egymásra utaltságról, egymás mellett 
vagy inkább együttélésről értekezik.

A történet 1897-ben indul a szerző dédapja, Herbert Bentwich Pa-
lesztinába – pontosabban, a ma már Tel Avivhoz tartozó Jaffába (az 
akkoriban az ottomán fennhatóságú jeruzsálemi szandzsák területén 
fekvő ősi kikötőbe) érkezésével. Shavit a brit polgári környezetből 
származó Bentwich alakján keresztül jeleníti meg a nyugati kolo-
nialista látószöget, amelynek idealizmusa a kora(bel)i cionizmusra 
olyannyira jellemző volt. A dédapa tipikus nyugati zsidó, „a viktoriánus 
korszak fehér embere”, aki „képtelen magával egyenlőnek tekinteni a 
nem fehéreket, s aki „a nagy idealizmus közepette” nem veszi észre, 
hogy a „kiszemelt »ősújföld«4 nem gazdátlan.” Ahogy az első Cionista 
Kongresszus után Palesztinába küldött bécsi rabbik fogalmaztak, ezek 
a pionírok azt látták csupán, hogy a „mennyasszony gyönyörű, azt 
viszont már nem, hogy máshoz tartozik.”5 Shavit érzékletesen írja le e 
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4 vakság tüneteit a korai telepesekben, s tér ki súlyos következményeire. 
Cionizmustörténete az „ártatlanság elvesztésének” históriája s a „cso-
da” megvalósulásának „meséje” gyanánt (is) olvasható. Arra hivatott, 
hogy egy üldözött nép szolgálatába álljon, amely azután maga válik 
üldözővé az „ígéret földjén”...

Megszállás és fenyegetettség: ez a két mozzanat határozza meg, 
a szerző szerint, az izraeli lelki beállítottságot. Shavit azonban egy 
lényeges történeti szempontot, a „mi volt előbb” – aligha mellőzhető – 
kérdését mintha nem venné figyelembe. Hiszen amennyiben a cionista 
cél kezdetektől egy zsidó national home (nemzeti otthon) létrehozása 
volt a palesztinai arabok teljes ignorálásával, amit – Shavit szavaival 
– „a rájuk erőszakolt jó” sem tudott feledtetni, akkor ez az a mozzanat, 
amelyben az arab világ – tágabban pedig a muszlimok – Izraellel szem-
beni intranzigens elutasításának oka megragadható. Másként fogal-
mazva: az arabok nem bocsáthatják meg a cionista „honfoglalóknak”, 
hogy Izrael – a térség egyedüli sikeres kolonialista vállalkozása – a 
„fehér ember” eredendő (el)vak(ult)ságával jelent meg Palesztinában, 
s örök sebet ejtett az ott élők önérzetén. A Palesztinába érkező európai 
zsidók humanizmusa a jaffai arab kikötői munkásokra nem terjedt ki…

Shavit tudatában van e történelmi felelősségnek. Sőt, kész szem-
benézni is vele. Elkötelezett izraeliként szemléli az eseményeket, és 
írja le érzékletesen a könyv talán legjobb, legdrámaibb fejezetében a 
liddai arabok elüldözésének történetét, ami a palesztin katasztrófa, 
a nakba szimbólumává vált. Shavit szerint, Lidda az izraeli nemzet 
számára „fekete doboz”, amiről senki sem beszél, ám aminek nyomait 
Izrael – a „bűnjelek” szinte teljes eltüntetése ellenére – magán viseli. 
Shavit arra a következtetésre jut, hogy a palesztinok elűzése a vá-
rosból a zsidó államalapítás szempontjából elkerülhetetlen lépés volt. 
Ahhoz, hogy a cionizmus fennmaradhasson, s egy életképes Izrael 
megszülethessen, a régi, arab többségű Liddának el kellett pusztulnia. 
A hadműveletekben résztvevő izraeliekkel készített interjúkból ezért jut 
arra a ki nem mondott, csupán sugallt következtetésre, hogy Izrael nem 
nézhet szembe a palesztinai arab kultúrával történt leszámolással – 
amely kultúra a történtek ellenére fennmaradt Izraelben. A zsidó állam 
alapítóinak nem volt szabad tudomásul venniük Sarafand, Abu Kabir, 
Iqrit, Abu Shusha, yajur és egyáltalán: a palesztin-arabok létezését a 
bibliai Izrael Földjén. Ám akik, bár mély álomba szenderülve, mégis 
csak jelen voltak, a földhöz tartoztak, s hogy mennyire, az tragikus 
módon akkor vált bizonyossággá számukra is, midőn Palesztina már 
nem hozzájuk tartozott.

Shavit rendkívül érzékletesen írja le a nyugati zsidóság előtt álló 
dilemmát az előző századfordulón: hiába élveztek teljes körű polgári 
jogokat és élhettek a kelet-európai zsidókhoz képest békés életet, nem 
érezték sajátjuknak a Brit-szigeteket. Ám, ha Bentwich nem érezhette 
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5otthon magát a Brit-szigeteken, felmerül a kérdés, vajon a jaffai kikötői 
munkás, Abu Sukri leszármazottjai miképp érezhetnék otthonosnak a 
libanoni hegyeket, a szaúdi sivatagot vagy akár bármely másik közel-
keleti arab országot, amely a kulturális hasonlóság ellenére nem az ő 
otthonuk, s amelynek lakói – mint az gyakran kiderült – egyáltalán nem 
is kívánnak osztozkodni hazájukon a betelepülő palesztinokkal. Nos, ez 
olyan pont, amelynek kapcsán kitapintható az izraeli–palesztin konfliktus 
feloldhatatlansága. Palesztin oldalról nézve, az, hogy egy Bentwichhez 
hasonló nyugati zsidó ragaszkodik Palesztina földjéhez, éppen annyira 
nem fogadható el, mint amennyire az izraeli nemzeti narratívában sem 
merülhet fel az, hogy egy palesztin Izrael földjéhez kötődjön. E súlyos 
kérdés fölött azonban Shavit mintha kissé elsiklana… 

Igaza van viszont a szerzőnek abban, hogy az izraeli mainstream 
baloldal, nem tud, és láthatóan nem is kíván szembenézni a valóság-
gal. Miközben kényelmes idealizmusba menekül, folyamatosan veszít 
társadalmi és politikai súlyából. Israel Zangwill6 alakja jól példázza 
azt a folyamatot, ahogyan a revizionista álláspont „realizmusa” Izrael 
és a cionizmus szerves, sőt mindennapi részévé tette a megszállás 
„jogosságának” elvét, s aminek következtében mára e „realizmus” 
legszélsőségesebb válfaja vált/válik uralkodóvá. Zangwill és néhá-
nyan mások már akkoriban – a konfliktus genezise idején – tisztában 
voltak vele, hogy a palesztinokat csakis erőszakkal és elüldözéssel 
lehet megfosztani földjeiktől, ami nélkül viszont nem teremthető meg a 
zsidó haza Palesztinában. és noha az 1900-as évek elején a cionista 
mozgalmon belül még tényleg az idealisták voltak túlsúlyban, később a 
helyzet gyökeresen megváltozott. A mai Izraelben pedig már nemcsak 
ki lehet, de ki is kell mondani, hogy az egzisztenciális félelem bármit 
felülírhat. Mára az izraeli vezetésben és társadalomból kiveszetek a 
Bentwichez hasonló idealisták. Manapság valamely körbezárt terület 
elleni izraeli megtorló akció aránytalansága megmagyarázható. Soha 
nem látott méreteket ölt az illegális telepek területe és népessége, s 
további terjeszkedésük – szintén a biztonságra hivatkozva – meg nem 
kérdőjelezhető államérdeknek minősül, egyre barbárabb és tragiku-
sabb következményekkel.

A zsidó telepes mozgalom kétségtelenül a huszadik század utolsó 
gyarmatosító vállalkozása. A tájtól idegen, ám virágzó zsidó telepek 
a történelmi szembenézés hiányának szimbólumai. A katonai meg-
szállás tagadásából és a palesztin múlttal szembeni vakságból egye-
nesen következik a cionista vállalkozás ártatlanságának elvesztése. 
A vallásos-messianisztikus cionizmus által felkarolt földfoglalásokkal, 
amelyek a ’67-es győzelmet követőn harapóztak el, mind többekben 
rendült meg a cionista projektum emancipatorikus jellege és morális 
igazsága. A cionizmus „új fáklyája” gyanánt megjelenő vallásos tele-
pes mozgalmak Izraelt sokak szemében XXI. századi gyarmatosító 
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6 hatalommá tették, háttérbe szorítva a szekuláris-baloldali cionizmust, 
amint erre a szintén vallásos izraeli gondolkodó, yeshayahu Leibowitz 
már 1968-ban figyelmeztetett: „A megszállás hosszú távú hatásaként, a 
minden gyarmatosító rezsimre jellemző karakterjegyek Izrael Államán 
is el fognak uralkodni.”7

„Ha valami kacsának néz ki, imbolyogva jár, mint egy kacsa és úgy 
is hápog, akkor az valószínűleg egy kacsa. A gyarmatosítás pedig 
gyarmatosítás.” – írja Shavit. Ami minden enyhítő körülmény ellené-
re akkor is gyarmatosítás marad, ha gyökerei történetesen a zsidó 
önfelszabadítás mozgalmába nyúlnak vissza. Ily módon az „őrület 
fénye”, ami a huszadik század elején Európa szemében megjelent, 
s ami azután több millió ártatlan ember halálához vezetett, egy olyan 
kollektív lelki állapotot idézett elő, amely végül egy távoli régióban a 
téboly továbbterjedéséhez vezetett el.

Az izraeli–palesztin konfliktus története a kölcsönös vakság története 
is. Hiszen ahogyan Herbert Bentwich „nem látta” a palesztinokat, a 
palesztinok sem voltak képesek olajfaligeteiken túlra tekinteni: maguk 
sem látták azt a jövőt, ahol Palesztina nélkülük épül tovább. Lidda és a 
többi város arab lakossága, noha negyvennégy éve figyelte már a cio-
nizmus Palesztinába érkezését, nem gondolt arra, hogy e betelepedés 
falvaik, városaik s végül az egész palesztinai arab kultúra vesztéhez, 
több százezer palesztin-arab elüldözéséhez, etnikai tisztogatásokhoz s 
végső soron a modern kor egyik leghosszabb ideig tartó gyarmatosítási 
kísérletéhez, illetve a vele járó, megoldhatatlan menekültproblémához 
fog elvezetni.

Shavit külön fejezetben taglalja a hazája szempontjából, szerinte, 
egzisztenciálisan legjelentősebb kihívás, az Iráni Iszlám Köztár-
saság nukleáris programjának kérdését. A 2015 nyarán megkötött 
iráni nukleáris megállapodás, a Közös Átfogó Cselekvési Terv (Joint 
Comprehensive Plan of Action – JCPOA) kapcsán különösen aktuális 
az izraeli narratíva megismerése Shavit közvetítésében. A Haaretz 
vezető munkatársának képlete az iráni atomprogrammal kapcsolatban 
– egyszerű; mondhatni: kissé egyoldalú. Eszerint ha Irán atomhatalom 
lesz, a Közel-Kelet egésze nukleáris térséggé válik, s ezáltal Izrael 
léte veszélybe kerül. Shavit az elmúlt évtized során az izraeli liberális 
médiában talán mindenkinél jobban hangoztatta az iráni veszély miatti 
fenyegetettség-tudat fontosságát. Az Iszlám Köztársaság atomprog-
ramja, Shavit olvasatában, egyet jelent a nukleáris globalizációval.

Ennek kapcsán fontos megemlíteni, hogy könyvének egyik korábbi 
fejezetében Shavit külön fejezetet szentel az izraeli dimonai atomprog-
ramnak. Szerinte, Dimona negyvenöt éve viszonylagos biztonságot 
nyújt Izraelnek, és relatív stabilitást ad a Közel-Kelet egészének. 
Shavitot szembetűnő részrehajlás jellemzi, amikor Izrael és Irán atom-
politikáját ilyen aspektusból hasonlítja össze, s arra a megállapításra 
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7jut, hogy Izrael – Iránnal ellentétben – retorikai szinten sohasem élt 
a különleges fegyver nyújtotta előnyökkel, s hogy a zsidó állam mint 
atomhatalom „csodálatraméltóan” felelős és mértékadó magatartást 
mutatott. A szerző egyetért a jelenlegi Netanyahu-kormány álláspont-
jával, és elfogadja a Begin-doktrína mindenhatóságát.*1 Hosszasan 
elemzi e doktrína alkalmazásának áldásos eseteit Izrael túlélése 
szempontjából, s arra utal, hogy Irán esetében is hasonlóképpen 
kell(ett volna) eljárni.

Shavit a könyv megjelenése óta is ragaszkodik véleményéhez.  
A JCPOA 2015. júliusi megkötését követőn több cikkben is elemezte 
a megállapodás veszélyeit. Szembemenve a már módosulni látszó 
izraeli narratívával – miszerint a világ a zsidó állam jelentéseinek kö-
szönheti egyáltalán azt, hogy tudomást szerzett Irán tevékenységéről 
–, újabb cikkeiben is elítéli a nyugati (amerikai) nyitást Irán felé, ami a 
megállapodást lehetővé tette. Shavit szerint, a nukleáris megállapodás 
következtében a perzsa állam 2020-ra igazi nukleáris „tigrissé” válhat. 

„Nem kell prófétának lenni ahhoz, hogy megértsük, mit jelent az Irán-
nal kötött atom-megállapodás – fogalmaz egyik legújabb írásában. A sí-
ita köztársaság így rövid időn belül virágzó hatalommá válik, megerősíti 
pártfogoltjait (főleg a Hezbollahot), veszélyeztetni fogja szomszédjait 
az Öböl-térségben és kihívást jelent majd Izraelre nézve. Középtávon 
pedig elkezdi majd átejteni a nemzetközi közösséget és kihasználni 
a kiskapukat a felügyeleti rendszerben azért, hogy kifejlessze titkos 
nukleáris programját.”8

A Haaretz publicistája végül a zsidó állam számára négy lehetséges 
jövőképet vázol fel: 1. Izrael, a „bűnös állam”, amely további etnikai 
tisztogatásokat hajt végre; 2. Izrael, az apartheid állam; 3. Izrael, a 
kétnemzetiségű állam. 4. Shavit utolsóként az Izrael számára, szerinte, 
egyedül járható és vállalható opciót említi: a „zsidó és demokratikus” 
berendezkedésű állam lehetőségét. Ez az alternatíva azonban, ha 
a jelenlegi fejleményeket figyeljük, szemben áll a valósággal. Az iz-
raeli demokrácia képviselői a választásokon rendre alulmaradnak a 
nacionalista-etnicista gondolkodású, jobboldali pártokkal szemben.

Napjaink izraeli és palesztin társadalma ismét (továbbra is) a vak-
ság mindennapjait éli. Shavit kifejező képével: egy olyan film kockái 
peregnek „ahol a forgatókönyvíró megőrült, a rendező pedig megszö-
kött.” A nemzetközi viszonyok alakulása következtében, a két nemzeti 
közösség egyre inkább magára marad évszázados konfliktusával. Az 
elhatalmasodó barbarizmust mindkét oldalon a kétségbeesés, a jövőt-
lenség és a radikalizmus egyre szélsőségesebb vadhajtásai táplálják.

*1 A Begin-doktrína értelmében Izrael nem engedheti meg egyetlen ellenségé-
nek sem, hogy atomfegyverhez jusson.
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8 Jegyzetek

1  Jisuv=közösség, amely a palesztinai zsidóságot jelöli Izrael Állam megalapí-
tása előtt. A „régi” Jisuv az 1880 előtti, az „új” Jisuv az 1880 után, a cionista 
mozgalom keretében Erec Izraelbe/Palesztinába érkezett zsidók közösségét 
jelöli.

2 Izraelben született zsidó. Az arab eredetű szó jelentése kaktuszgyümölcs 
(fügekaktusz), ami arra utal, hogy az izraeliek kívül „szúrósak”, belül viszont 
„édesek”, mint a fügekaktusz ehető termése.

3 Ari Shavit 1957-ben Rechovotban született.
4 Utalás Herzl Tivadar 1902-ben kiadott Altneuland c. utópikus regényére.
5 Ghada Karmi: Married to Another Man: Israel’s Dilemma in Palestine. London, 

Pluto Press, 2007.
6 Israel Zangwill (1864–1926) brit zsidó író, gondolkodó, aki a territorialista 

cionizmus egyik vezető alakja volt. Hitt a zsidó nemzeti otthon megteremtésé-
nek fontosságában, de úgy gondolta, hogy a zsidó állam bármilyen területen 
megteremthető. Zangwill előre figyelmeztette a cionistákat arról, hogy Izrael 
földje nem lakatlan, ezért az államalapítást az ott élőkkel csak konfliktus árán 
lehet megoldani.

7 yeshayahu Leibowitz: Judaism, Human Values and the Jewish State. New 
York, Harvard University Press, 1992, 225–226.

8 Ari Shavit: Five Reasons to Worry About the Iran Deal, Haaretz, 2016. február 
8. http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.666222 
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