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Amikor 1945. augusztus 6-án a BBC beszámolt 
a hirosimai atombomba ledobásáról, a német tudó-

sok elQször azt hitték, hogy csak egy amerikai pro-

pagandahazugságról van szó. Heisenberg a maga 
részérQl ugyan lehetségesnek tartotta egy újfajta 
(hagyományos) robbanóanyag bevetését, de az 
az elképzelés, hogy az amerikaiaknak sikerült az, 
ami a németek számára lehetetlennek bizonyult, 
túlságosan is sokkoló volt. A kémikus Otto Hahn 
kárörvendQen meg is jegyezte: „Nos Heisenberg, 
maguk mind másodosztályú tudósok és szedhetik 
a sátorfájukat.” Az ezt követQ órákban a németek 
beszélgetéseit rögzítQ hat brit lehallgató-szakem-

ber „a beismerések, vádak, összeomlások, köny-

nyek és utolsó öncsalások történelmi jelentQség_ 
éjszakájának tanúja” lett, írja Schirach.

A német tudósok eleinte a technikai részletek-

rQl vitatkoztak, aztán kezdték megérteni, hogy 
a Harmadik Birodalomnak az atomkutatás terén 
esélye sem volt a szövetségesekkel szemben. Csak 
a százezer polgári áldozatról szóló hírek irányítot-
ták a figyelmet az emberek szenvedésére: Hahn, 
akinek 1938-as, az atommaghasadásra vonatkozó 
felfedezésével gyakorlatilag az egész kezdetét 
vette, kezdett elmerülni az önvádak örvényében. 
Mások, mint Carl Friedrich von Weizsäcker azt 
az elképzelést tették magukévá, miszerint Qk, a 
németek, egyébként sem dolgoztak soha komo-

lyan atombombán, hanem csak egy békés célú 
„urángép” megépítésén fáradoztak.

Vakság

A saját kudarc felismerése így alakult át „önkéntes 
önkorlátozássá”, hovatovább a rendszerrel szembe-

ni ellenállássá. HízelgQ önigazolás, írja Schirach. 
Hogy az „uránegyesület” nem tudta megadni a 
bombát, amire Hitler vágyott, az a nyersanyaghi-
ánytól eltekintve mindenekelQtt azon múlott, hogy 
Heisenberg ugyan kétségtelenül zseniális elméleti 
fizikus volt, azonban téves döntés volt egy ilyes-
fajta projekt vezetésével megbízni. Ráadásul mivel 
zsidó származása miatt az egyébként szintén Nobel-
díjas Gustav Ludwig Hertz nem dolgozhatott a 
programban, így a gázdiffúziós urándúsításhoz a 
legfontosabb szakember hiányzott, akinek a tudása 
nélkül a bomba megépítéséhez szükséges meny-

nyiség_ hasadóanyagot nem lehetett elQállítani. A 
technikai kihívások miatt a német kutatók kezdettQl 

fogva „kedvetlenül” dolgoztak, nem úgy, mint 
amerikai kollégáik Robert Oppenheimer vezetése 
alatt. Schirach elbeszélése a német „uránprojekt” és 
az amerikai Manhattan-terv közötti versenyfutásról 
sokáig szinte tudományos kriminek t_nik, amely-

ben az új felfedezések következményei nem jelen-

nek meg. Annál megrázóbban hatnak Schirach le-

írásai a pusztításról Hirosimában és Nagaszakiban. 
A tudatosan brutális perspektívaváltás tükrözi azt a 
vakságot a kutatásaik következményei iránt, amely 
mindkét oldalon jellemzQ volt a fizikusokra.

(Neue Zürcher Zeitung)

Avishai Margalit

A Palesztin Mandátum utolsó évei

Hadara Lazar „Out of Palestine: The Making 
of Modern Israel” cím_ könyvének ismertetése 
(Atlas & Co., 290 oldal)

Palesztina nagyjából harminc évig, 1917-tQl 1948-
ig állt brit uralom alatt. Harminc év csak nyúlfark-

nyi idQ egy olyan országban, amely háromezer éves 
írott történelemmel büszkélkedhet. Ha a háromezer 
évet egy nap 24 órájának tekintjük, a brit uralom 
idQszaka alig nyolc percet tesz ki. Ezzel szemben 
egy órát és negyven percet jelent az a négy évszá-

zad, amíg Palesztina oszmán-török uralom alatt 
állt. A brit Mandátum harminc évének a befolyása 
mégis mélyreható és széleskör_ volt.3 A brit uralom 
idején Palesztina nem egy másik ország vagy bi-
rodalom marginális tartománya volt, hanem igazi 
politikai egységgé vált. A britek tették Jeruzsálemet 
Palesztina fQvárosává, továbbá segítették a civil 
társadalom kialakulását, utakat és repülQtereket 
építettek és megbízható rendQrséget hoztak létre.

A brit uralom jogi kerete azon a mandátu-

mon alapult, melyet a Népszövetség ruházott 
Nagy-Britanniára. Eredetileg átmeneti gyámság-

nak szánták, ami felkészíti az országot arra, hogy 

3 Itt Sir Harold Beeley szavait idézem; úgy, ahogy 
azok Hadara Lazar könyvének elsQ, héber nyelv_ 
kiadásában olvashatóak.
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„a zsidó nép nemzeti otthona” legyen anélkül, 
hogy „sérülnének a helybéli arab népesség polgári 
és vallási jogai.” Ez az ellentmondásos feladat 
található a brit Mandátum történetének közép-

pontjában. A Népszövetség e felhatalmazása mi-
att hívjuk a britek politikai és katonai hatalmát 
Palesztina fölött „a Mandátumnak.” Míg a törökök 
saját közigazgatási rendszerük sajátosságainak 
megfelelQen osztották fel a régiót – Jeruzsálem és 
környéke alkotta például a „Jeruzsálemi szandzsá-

kot” – a Mandátum újjáélesztette a régi Palesztina 
kifejezést, amelyet már Hérodotosz is használt 
m_veiben a Jordán folyó és a Földközi-tenger 
közötti terület megjelölésére.

A Mandátum nem biztosított kollektív jogo-

kat – nevezetesen politikai függetlenséget – a 
Palesztinában élQ népcsoportoknak. Nem voltak 
helyhatósági választások és önkormányzatok, 
amelyek végül amúgy is brit ellenQrzés alatt 
álltak volna. Biztosított viszont nagyfokú sze-

mélyes szabadságot. Az Oszmán Birodalom 
millet-rendszerét követve a Mandátum nagyfo-

kú belsQ autonómiát biztosított a különbözQ val-
lási közösségeknek, hogy irányítsák az életüket.

Hadara Lazar figyelemre méltó könyvet írt, 
melyet nem is a brit Mandátumnak szentel, ha-

nem inkább azoknak az embereknek, akiknek az 
élete szorosan összefonódott vele. A könyv héber 
kiadása 1990-ben jelent meg, a beszédes The 
Mandatorians: The Land of Israel 1940–1948 (A 

Mandátum lakói: Izrael földje 1940–1948 között) 
cím alatt. A könyv angol nyelv_ fordítása csak 
nemrégiben látott napvilágot a meglehetQsen fél-
revezetQ Out of Palestine: The Making of Modern 
Israel (Palesztinából született: A modern Izrael 
létrejötte) címen. A könyv brit, zsidó és arab inter-
júalanyokkal készített riportokból áll, akik felele-

venítik, hogy milyen volt az élet Palesztinában a 
brit Mandátum utolsó nyolc éve alatt.

Jeruzsálemben, annak a negyednek a szívében, 
ahol gyerekkoromban laktunk, és amit óvodásko-

romból ismert barátom, Ámosz Oz4 oly gyönyör_en 
idéz fel m_veiben, állt egy brit helyQrség. 1948. 

4 Ámosz Oz (1939–) a legismertebb izraeli, héber 
nyelven alkotó író. Számos m_vét magyarul is ki-
adták, köztük 2010-ben a SzerelemrQl, sötétségrQl 
cím_ önéletrajzi regényét is.

május 15-én, azon a napon, amikor a független 
Izrael államot kikiáltották, a brit katonák kiürítették 
laktanyáikat és hazamentek. A zsidók és arabok 
magukra maradtak Palesztinában – már semmi sem 
akadályozhatta meg az elkeseredett háború kitöré-

sét. A két oldal más és más néven utal a háborúra: 
a zsidók számára ez a függetlenségi háború, míg az 
araboknak a Nakba5 – a katasztrófa.

A korábban egy lutheránus árvaháznak ott-
hont adó brit laktanya jól látható változáson 
ment keresztül: többé nem voltak dudaszóra 
menetelQ szoknyás skót katonák, nem vol-
tak vörös sapkás ejtQernyQsök. Nem volt több 
kölniillatú, VI. György frizurás brit katonatiszt; 
és nem voltak már kijárási tilalmak sem nyug-

hatatlan negyedünkben.
A britek elmentek. A brit Mandátum katonai 

jelenléte nagyon jól látható volt a gyermekkori 
lakhelyemen, viszont alig volt valami kapcsola-

tunk a brit közigazgatás polgári oldalával. Még 
gyermekként is éreztem azt az undok hang-

nemet, amikor olyasvalaki került szóba, aki a 
Mandátumnak dolgozott – de még ez sem volt 
olyan éles, mint amikor egy olyan fiatal nQrQl be-

széltek, akinek szeretQje brit katonatiszt volt. Azt 
a lányt sosem nevezték nevén, mindig csak úgy 
utaltak rá, hogy zoti, zoti („ez [a nQ], ez [a nQ]”).

A háború után átköltöztünk egy olyan negyed-

be, ami egykor a brit polgári igazgatás központja 
volt. A közvetlen szomszédaink ismerQsnek lát-
szottak a rövidnadrágjaikkal, kék ingeikkel, nyitott 
szandáljaikkal és naptól barnára sült bQrükkel. 
A két fiatal egy kibuc-közösség tagja volt, és 
egyfajta „misszionáriusként” tevékenykedtek az 
egyik akkori szocialista ifjúsági mozgalomban. A 
mellettük lakó zsidó szomszéd viszont más volt, 
teljesen más. Minden nap, még a legforróbb napo-

kon is öltönyt és nyakkendQt viselt. Sokféle öltö-

nye volt, de még ennél is többféle keszty_je. Egy 
nap meghallottam, ahogy a két fiatal kivételesen 
jól öltözött szomszédunkról fecseg. „P egy tipikus 
Mandátum-figura”, mondta az egyik. „Igen, igen, 
teljesen levantei”, válaszolt a másik.
5 A Nakba (al-Nakba) szó a Jam an-Nakba (Nakba-

nap, a katasztrófa napja) kifejezésben is megta-
lálható és 1948. május 15-ére, a független Izrael 
állam kikiáltásának napjára utal. Május 15-e 
Izraelben nemzeti ünnep, a palesztinok számára 
viszont gyásznapnak számít.
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Mivel nem értettem, hogy mit jelentenek a 
beszélgetQk által használt szavak, anyámhoz si-
ettem felvilágosításért. „Nos – mondta anyám –, 
a szomszéd Halabból (Aleppóból) való, Halab 
pedig, hogy úgy mondjam, a Levante északi 
fQvárosa, ezért beszél olyan jól franciául és, ter-
mészetesen, arabul is. Ezt jelenti a »levantei«. Ami 
pedig a »Mandátum-figurát« illeti – tette hozzá 
anyám –, a francián és arabon kívül folyékonyan 
beszél angolul is, és korábban, a Mandátum ide-

jén fQrecepciósként dolgozott a Dávid Király 
Szállodában. Ez a magyarázata annak, hogy miért 
öltözik ilyen elegánsan. Végül is – tette hozzá –, 
a kibuc-tagok valószín_leg úgy értették, hogy Q 
nem egy Undzerer.” Anyám sokszor használta 
ezt a jiddis szót, amikor héberül beszélt, ami azt 
jelenti: Q „nem közülünk való”. Így aztán már ko-

ra gyermekkoromban meg kellett értenem, hogy 
a „Mandátum-figura”, a mai bosszantó klisével 
élve, azt jelenti, hogy „a másik”, „a másféle”.

Könyvében Lazarnak sikerül valós személyek-

ké változtatnia ezeket a névtelen Mandátum-
figurákat, akik elmesélik a maguk történeteit. 
Néhányan azok közül, akiket Lazar megszólaltat 
a könyvében, nem recepciósok voltak a Dávid 
Király Szállodában, hanem a szálloda legjelleg-

zetesebb vendégei. Nasszer al-Din al-Nasasibi 
az Arab Office munkatársa volt a brit Mandátum 
utolsó évei alatt, majd az 1950-es években a ka-

irói Al-Gomhuria cím_ napilap szerkesztQje lett. 
„Nem tudom, hogy volt-e egyetlen olyan nap is, 
amikor távol lettem volna a Dávid Királytól – 
mondja Lazarnak. – Az volt a kedvenc helyem, a 
legjobb szálloda a Közép-Keleten. Valóságos pa-

radicsom volt. Nagyon tiszta és nagyon sznob hely 
volt, a törzshelyem. Ott vágattam le a hajamat, 
ott iszogattam. Ott találkoztam a barátaimmal, a 
külföldi ismerQseimmel és turistákkal is.”

Gavriel Cifroni a Daily Telegraph tudósí-
tója volt az 1940-es években, késQbb pedig a 
HaBoker cím_ héber nyelv_ napilap szerkesz-

tQje lett. „Ha a britek azt kérdezték tQlem – 
mondja Cifroni a szerzQnek –, hogy ‘Gaby, hol 
születtél?’ azt feleltem: ‘Tel-Avivban születtem. 
A Dávid Királyban tanultam.’” Cifroni számára 
a Dávid Király Szálloda volt „a gyülekezQhely 
az Atlanti- és Indiai-óceán között.”

Valóban, a Dávid Király gyönyör_ hotel, me-

lyet az 1930-as években jellegzetes vöröses szín_ 
kövekbQl építettek, szemben Jeruzsálem épülete-

inek túlnyomórészt szürke köveivel. A hotel déli 
szárnyát a britek bérelték ki, hogy itt rendezzék 
be a brit mandátum-igazgatás fQtitkárságát. 1946. 
július 2-én a Menáhém Begín által vezetett Irgun 
félkatonai szervezet tagjai felrobbantották a hotel 
délnyugati szárnyát. A merénylet kilencvenegy 
halálos áldozatot követelt – britek mellett zsidókat 
és arabokat is, akik a Mandátumnak dolgoztak. 
Természetesen a brit Mandátum több volt, mint a 
Dávid Király Szálloda, ám meginni egy csésze te-

át a Dávid Királyban sok Mandátum-alkalmazott 
számára ugyanaz volt, ami Marcel Proust regény-

alakjainak az, hogy Madeleine-kekszet mártogat-
tak a teába: önkéntelenül is emlékek forrása.

A „nosztalgia” szót egy svájci orvos, Johannes 
Hofer használta elQször 1688-ban, a Bázeli 
Egyetemen benyújtott disszertációjában. A szót 
eredetileg orvosi szakkifejezésnek szánták annak a 
sajátos csüggedtségnek, depressziónak a leírására, 
amelyet a hazatérés utáni erQs vágy okoz. A kórt 
a sík Európában töltött hosszú szolgálat évei után 
hegyvidéki otthonaikba visszavágyó svájci zsol-
dosok körében figyelték meg. 1897-ben, mintegy 
kétszáz évvel azután, hogy Hofer megalkotta a szót 
Bázelben, az elsQ cionista kongresszus ugyanebben 
a városban gy_lt össze annak a gondolatnak a szel-
lemében, hogy a zsidóknak vissza kell térniük Eretz 
Yisraelbe – azaz Izrael Földjére Palesztinában. 
Kétségtelenül a hazatérés (nostos) metaforája az a 
metafora, amely a cionizmust alakította.

„A zsidók vágya egybehangzóan az volt, hogy 
visszatérjenek Palesztinába. Valami hajtotta Qket 
oda”, mondja Martin Charteris, Amisfield bá-

rója, aki a brit katonai hírszerzés vezetQje volt 
Palesztinában 1945 és 1946 között. Ugyanakkor 
elismeri, hogy: „Bizonyos szempontból az arabok 
inkább oda tartoztak, mint a zsidók. A zsidók leg-

többje kívülrQl jött, nem igaz?” Amikor Charteris 
megkísérli megfogalmazni, hogy mi volt az a 
„valami”, ami a zsidókat Izraelbe hajtotta, arra a 
következtetésre jut, hogy a cionista eszme „ro-

mantikus eleme” volt az. „Az arabok is romanti-
kus nép”, teszi még hozzá.

A romantika, kölcsönvéve Shelley meghatá-

rozását a szerelemrQl: „egy túl gyakran meg-
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szentségtelenített szó.”6 Charteris érthette úgy, 
mint a „kiszámított”, a „körültekintQ”, a „bur-
zsoá” vagy az „érzelmileg közönyös” ellentett-
jét. Úgy is érthette, mint idealista vágyakozást, 
ami finoman nem vesz tudomást a valóságról.

A cionisták egy olyan helyre vágytak haza-

térni, amelyrQl úgy hitték, hogy ott a zsidók 
egykor egyszer_ és tiszta, autentikus, független 
életet élhettek; egyfajta pásztorkodó életmódot 
Jeruzsálem arany városával a középpontjában. 
A megérkezésük elQtt a zsidó bevándorlók alig 
tudtak valamit arról, hogyan is néz ki a palesztin 
táj; így Palesztinára vetítették annak a tájnak a 
képét, amit Európából ismertek, hasonlóan ah-

hoz, ahogy a flamand festQk a Szent Család visz-

szatérését Egyiptomba (vagy Egyiptomból) egy 
kékes, hegyes reneszánsz díszletbe helyezték.

A The Dream of the White Sabra cím_ (jelenleg 
még csak héberül olvasható) új könyvében Meron 
Benvenisti hangsúlyozza azt a szinte érzéki attit_-

döt, amelyet a palesztinok éreztek Palesztina tája 
iránt – a táj iránt, amely elveszett.7 Ez az elveszett 
táj sok palesztin számára fontosabb, mint az elve-

szett közösség. Valóban, a táj a fQ jellemzQ nosz-

talgikus meséjükben. Ahányszor csak olyan pa-

lesztinokkal találkozom (sajnos egyre kevesebben 
vannak), akik emlékeznek az életre Palesztinában 
1948 elQtt, oly sokszor hallom tQlük, hogy meny-

nyire édesek voltak a fügék egykor Palesztinában, 
és hogy milyen finom volt az érett sárgabarack. 
Ez az erQteljes meghittség az 1948 elQtti palesztin 
tájjal egybecseng az 1948 elQtti zsidó Qslakosok – 
ha úgy tetszik a vidéki kánaániták, mint Lazar és 
Benvenisti – emlékeivel.

Az 1948 elQtti emlékek a két közösség öröksé-

gének részévé váltak. Az olajfa a vidéket és ha-

gyományait szimbolizáló klisévé vált, a veszteség 
erQteljes érzését pedig a jogok absztrakt nyelvében 
a „hazatérés jogaként” öntötték szavakba. Mind 
Lazar, mind Benvenisti megpróbál kitérni arra 
a nyers valóságra, ami akkor létezett mielQtt a 
„hazatérés joga” kifejezést maguk alá temették az 
elcsépelt kifejezések és elvonatkoztatások.

6 Lásd: Percy Bysshe Shelley: One World is Too 
Often Profaned cím_ versét.

7 Halom Hatzabar Halavan (Jerusalem: Keter, 
2012).

Ha a zsidók és arabok annyira romantikusak 
voltak, amennyire Charteris leírja Qket, akkor a ro-

manticizmus keser_ leckét adott nekik. A romanti-
cizmus ugyanis a „hazatérés” tragikus kudarcáról 
szól. Homérosz számára egy sikeres hazatérés 
még létezQ lehetQség. Bár Agamemnón hazatérése 
Trójából azzal ér véget, hogy megöli Qt a felesége 
szeretQje, Odüsszeusz hazatérése viszont sikerrel 
zárul. Ithaka királyának hitvesi ágya – melynek 
egyik lábát egy olyan olajfa tönkjébQl faragta, 
aminek gyökerei még mindig a földben voltak, s 
ezért nem is lehetett az ágyat a helyérQl elmozdí-
tani – a hosszú távollét ellenére is sértetlen maradt, 
mint ahogyan töretlen maradt felesége, Pénelopé 
h_sége is. Ám egy bizonyos fajta romanticizmus 
azt tanítja nekünk, hogy nincsenek sikeres hazaté-

rések. A vándor, minden vágyakozása ellenére az 
otthon (a megváltás és spirituális üdvözülés helye) 
iránt, a valóságban nem léphet kétszer ugyanabba 
a folyóba – az otthon már nem ugyanaz, ami ko-

rábban volt, és többé már Q sem ugyanaz az ember.
Szvetlana Bojm The Future of Nostalgia (A 

nosztalgia jövQje) cím_ könyvében kétféle nosz-

talgiát különböztet meg: „resztoratív” (helyreállí-
tó) nosztalgiát és „reflektív” (tükrözQ) nosztalgi-
át.8 A resztoratív nosztalgia a nostosra – a vissza-

térésre az elveszett otthonba – összpontosít; míg 
a reflektív nosztalgia az algosra – a fájdalomra, 
szenvedésre, a vágyódásra és a veszteség érzésé-

re – fókuszál. A cionista nosztalgia reflektívbQl 
resztoratívvá alakította a vallásból és szám_ze-

tésbQl eredQ zsidó nosztalgiát. Számomra úgy 
t_nik, hogy a palesztinok, akiket Lazar meg-

interjúvolt és akiknek az elveszett Palesztina 
emléke még elevenen élQ emlék volt, reflektív 
nosztalgiát éreztek.

Hogyan látták a brit közigazgatás munkatársai 
a két oldalt, amikor hazatértek Nagy-Britanniába? 
Sir Harold Beeley, aki egyebek között az akkori 
brit külügyminiszter, Ernest Bevin közel-keleti 
ügyekkel kapcsolatos tanácsadója volt, és aki 
fQnökéhez hasonlóan rendíthetetlen anti-cionista 
volt, a következQket mondja Lazarnak: „Azoknak 
az embereknek a többsége, akik akkor mentek 
Palesztinába, amikor az brit uralom alatt állt, java-

részt úgy indult útnak, hogy a cionistákkal szim-

patizált, akik progresszívak, modernek, európaiak 

8 Basic Books, 2001.
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voltak; és úgy jöttek haza, hogy az arabok iránt 
éreztek szimpátiát.” Hozzátette:

Úgy vélem, azt gondolták, hogy az arabok voltak 
a bennszülött népesség, és hogy a zsidók igénye 
történelmileg nem volt túl meggyQzQ. Ez a nagy 
különbség. A zsidók általában kézenfekvQnek vélik 
a Palesztinával való kapcsolatot. Alapigazságnak 
tekintik, amit nem helyes megkérdQjelezni.

Úgy gondolom, hogy ennek a vélemény-eltoló-

dásnak a leírása pontos összefoglalása annak, amit 
a legtöbb brit fQtisztviselQ átélt, egy kirívó kivé-

tellel, akit maga Beeley is megemlít. Ez a kivétel 
Richard Crossman volt. Crossman a munkáspárt 
egyik legismertebb értelmiségije volt, építésügyi 
miniszter Harold Wilson kormányában az 1960-as 
években. Talán Q volt a legfontosabb tagja annak az 
angol–amerikai vizsgálóbizottságnak, amely 1946-
ban felmérte a helyzetet Palesztinában. „Crossman 
a barátom volt – mondja Beeley. – Anélkül kelt útra, 
hogy bármelyik oldal irányában is erQsebb érzel-
meket táplált volna, és meggyQzQdéses cionistaként 
tért vissza. […] Ami meghatározta Crossman végsQ 
attit_djét, azok a kibuc-közösségek voltak, a zsidó 
telepesek szocialista karaktere.”

Fontos megjegyeznünk Crossman attit_djét. A 
szimpátia a cionizmus iránt az európai baloldalon 
nagymértékben abból a hitbQl eredt, hogy a zsidók 
Palesztinában egy szocialista utópiát valósítanak 
meg. Számos baloldali számára ez az elgondolás 
volt az, ami támogatást nyert a cionizmusnak, talán 
jobban is, mint a zsidók visszatérése hazájukba. Ez 
az attit_d a baloldalon éles ellentétben áll a paleszti-
nai brit tisztviselQk elsQ generációjának attit_djével, 
akik még mindig a keresztény cionizmus varázsa 
alatt álltak. A zsidók visszatérése számukra erQsen 
összefonódott a bibliai próféciák beteljesítésével.

Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy 
az az erQteljes támogatás, amit Izrael napjainkban 
az egyesült államokbeli szélsQséges protestáns 
jobboldal részérQl élvez, a 19. századi Nagy-
Britannia keresztény cionizmusában gyökeredzik 
– egy mozgalomban, ami elQrevetítette a Messiás 
visszatérését Palesztinába és befolyásolta a brit 
közvéleményt az I. világháború elQtt, ill. közvet-
lenül azt követQen. Ám van egy sarkalatos kü-

lönbség az amerikai keresztény cionisták és a brit 

keresztény cionisták, mint pl. Lord Ashley9 között. 
Amerikai utódaikkal ellentétben a brit mozgalom 
reformista volt, és semmiképp sem lehetett „kultu-

rálisan konzervatívnak” tekinteni.
A Mandátum kezdetén a cionizmust a keresz-

tény utópizmus támogatta. A Mandátum végén 
a cionizmust a szocialista utópizmus támogat-
ta. Valóban, a keresztény cionizmus volt a brit 
Mandátum ideológiai megalapozása. A Mandátum 
megalakulását elQre vetítette az 1917-es pro-cio-

nista Balfour-deklaráció, melynek preambuluma 
leszögezte: „Pfelsége kormánya szimpátiával vi-
seltetik a gondolat iránt, hogy a zsidó nép nemzeti 
otthont teremtsen Palesztinában.” A zsidók „res-
taurációját” a Szentföldön nagyon határozottan 
támogatták a skótok, walesiek és írek Nagy-
Britannia háborús kabinetjében, akik mindannyian 
rokonszenveztek a keresztény cionizmussal. És 
így volt ez a gyarmati tisztviselQk elsQ nemze-

dékével Palesztinában, akiknek szimpatikus volt 
a biblikus nosztalgia, amit a zsidók visszatérése 
jelentett Sion földjére.

A múltra emlékezve Lazar brit interjúalanyai 
arra törekednek, hogy egyfajta ironikus távolságot 
tartsanak. Lazar jó megfigyelQ és elég gyorsan 
megjegyzi, hogy a zsidók Palesztinában hamarosan 
a brit tisztviselQk idegeire mentek. A britek úgy te-

kintettek a zsidókra, mint megszállott fanatikusokra 
(Sir Beeley a „rögeszmés” jelzQt használja). De 
nem hiszem, hogy ez önmagában elégséges magya-

rázat lenne az ingerültségükre. Úgy vélem, hogy a 
britek, akiknek mindig is jó orra volt a sznobizmus-
hoz, jól érzékelték egyfajta fordított sznobizmus 
auráját – az intellektuális felsQbbrend_ség légkörét 
– a zsidók irántuk tanúsított attit_djében.

Anyám ismérvei alapján Yitzhak Ben-Aharon, 
a kibuctag és rendkívül nagy hatású munkapárti 
vezetQ, a Histadrut (Zsidó Munkások Általános 
Szövetsége) fQtitkára, kétségtelenül „közülünk va-

ló” volt. A szüleim nemzedékének tagjaival ellen-

tétben viszont nagyon sok személyes tapasztalata 
volt a britekkel kapcsolatban. Beh-Aharon 1940-
ben önkéntesként csatlakozott a brit hadsereghez 
és tiszti rangban szolgált, amikor Görögországban 
fogságba esett. Jóformán az egész háborút egy 
német hadifogolytáborban töltötte, ahol fogolytár-

9 Lord Ashley, azaz Anthony Ashley-Cooper, 
Shaftesbury hetedik earlje.
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sai – mind társadalmilag, mind emberi értelemben 
– felsQ osztálybeli brit tisztek voltak. Ben-Aharon, 
a lelkes szocialista, toryk társaságában töltötte 
ezeket az embert próbáló éveket, és közben töb-

bükkel barátságot kötött. „Amikor visszatértem 
a háborúból félig angol voltam,” mondja, amikor 
felidézi hogyan tért vissza a kibucba, még mindig 
brit egyenruháját viselve.

Amikor Lazar megkérdezi tQle, hogy a britek, 
akikkel Palesztinában találkozott ugyanazokból a 
körökbQl kerültek-e ki, mint barátai a hadifogoly-

táborban, válasza nagyon beszédes: „Pk szinte egy 
másik nemzet fiai voltak – mondja. – Ugyanúgy 
vélekedtem róluk, mint maguk a britek: gyarmati 
elemek voltak, akinek senki sem vette semmilyen 
hasznát; szemét, amivel Anglia feltöltötte a világ 
üres területeit. De két Anglia van.” Ben Aharon 
nem csak azokkal a tisztekkel állítja szembe a 
Mandátumnak dolgozó brit gyarmati vezetQket, 
akiket a hadifogolytáborban megismert, hanem 
az arab értelmiségiekkel is, akiket „elsQrangúnak” 
nevez. Azt azonban nem hiszem, hogy a palesztin 
értelmiség valaha is „emberi szemétként” gondolt 
volna a brit urakra, úgy, ahogy azt a szocialista 
Ben-Aharon teszi. Valójában nagyra tartották a brit 
tisztségviselQket, akikkel találkoztak.

Ez viszont elvezet bennünket egy történelmi 
talányhoz: ha a britek attit_dje és politikája a 
Mandátum utolsó éveiben olyan erQsen az ara-

bok javára fordult Palesztinában, ahogy Bevin és 
Beeley vélik, akkor miért táplálnak mégis sokkal 
több keser_séget a palesztinok a „ködös Albion” 
iránt, mint a zsidók? Barátom, az újságíró Danny 
Rubinstein egyszer azt kérdezte tQlem: „Hogy 
lehet az, hogy még ma is találhatsz forgalma-

sabb utcákat Tel-Avivban és Jeruzsálemben olyan 
brit eredet_ nevekkel, mint György király vagy 
Allenby,10 de egyetlen britekrQl elnevezett utcát 
sem találsz egyik palesztin városban sem?”

A kérdésre ismét Beeley adhatja meg a vá-

laszt. Beeley szerint Bevinnek volt egy terve, 
hogy hozzanak létre egy államot Palesztinában 
számottevQ arab többséggel, ám nem talált tá-

mogatókat a terve megvalósításához a palesztin 

10 Sir Edmund Allenby tábornok volt az a brit 
parancsnok, aki 1917 végén meghódította 
Palesztinát.

vezetQk körében. Az egyik ok Beeley szerint az 
volt, hogy a palesztinok úgy vélték, jó esélyeik 
vannak megnyerni egy katonai összecsapást a 
zsidók ellen Palesztináért. Akkor meg miért is 
kötnének kompromisszumot? Bevin terve volt a 
palesztinok legnagyobb lehetQsége – Qk viszont 
elpuskázták azt.

Mennyire voltak a britek, mint gyarmatosítók 
jók Palesztinában? Ez Lazar könyvének ki nem 
mondott kérdése. A két nyilvánvaló felvetés erre a 
kérdésre: mihez képest jó? Illetve: kihez jók vagy 
mire jók? „Jó” jelentheti azt, hogy jók voltak a 
brit érdekek képviseletében, ám a britek érdekei 
Palesztinában mindig is rejtélyesek voltak. Volt 
egy nézet, miszerint a Birodalomnak egy ütközQ-

zónára volt szüksége a déli Szuezi-csatorna és az 
északi Oroszország között, és hogy Palesztinának 
szánták ezt az ütközQzóna szerepet. Ez a geopoli-
tikai alapú vélekedés igen elterjedt volt akkoriban, 
bár nem hiszem, hogy túl sok meggyQzQdés f_zQ-

dött volna hozzá.
Egy másik elképzelés, ami szilárdan tartotta 

magát, bár nyilvánosan nem jelentették ki, úgy 
tekintett Palesztinára, mint a Szentföldre a keresz-

tény világ számára – egy drágakQre, amit megéri a 
brit birodalom kincsestárába rakni, még ha nem is 
volt a koronának olyan ékköve, mint India. Semmi 
tétova és átmeneti nem volt a Mandátumban, 
leszámítva az ígéreteket, melyeket a britek tet-
tek mindkét oldalnak. A briteknek nézetem sze-

rint az volt az eltökélt szándékuk, hogy örökké 
Palesztinában maradnak. Nem maradtak. Vajon a 
tény, hogy harminc év után elmentek, azt jelenti, 
hogy feladták volna az elveiket?

A II. világháború után a keresztény cionizmus 
határozatlan, tétovázó vallási érzései nem voltak 
elég erQsek ahhoz, hogy fenntartsák az egyre 
szekulárisabb brit erQfeszítést. De van egy másik 
módja is annak, hogy megválaszoljuk a kérdést 
a britekrQl, mint gyarmattartókról, mégpedig az, 
ha megvizsgáljuk, hogy vajon javítottak-e a min-

dennapi életen Palesztinában. Kolonialisták lévén 
világos, hogy nem voltak jók a két összecsapó 
közösség kollektív vágyai szempontjából, de va-

jon egészében véve jók voltak a közösségek tag-

jainak egyéni életére nézve? Akik emlékeznek a 
brit Mandátumra, kénytelen-kelletlen elismernék, 
hogy azok voltak.
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Nem t_nik túlzónak az a feltételezés, hogy a bri-
tek jóindulatúbbak voltak Palesztinában, mint sok 
más helyen, ahol uralkodtak. Mivel a Szentföldön 
voltak, így a világ közvéleménye sokkal inkább 
figyelt arra, hogy mit tesznek Palesztinában, 
mint arra, hogy mit m_velnek máshol, mondjuk 
Nigériában. De talán az a Lazar könyve által felve-

tett legfontosabb implicit kérdés, hogy hogyan ér-
tékelhetjük a brit gyarmati uralmat Palesztinában 
összehasonlítva az izraeli gyarmati uralommal a 
palesztinok fölött az utóbbi negyvenöt évben?

Fennállásának elsQ hat évében Izrael épp-

olyan jó volt a palesztinokhoz, amennyire Nagy-
Britannia volt. Volt egy Qszinte erQfeszítés a 
palesztin területek irányításáért felelQs izraeliek 
részérQl, különösen Móse Daján idején, hogy ún. 
jó kolonialisták legyenek. 1970-ben megjelent 
The Cursed Blessing (Az átkozott áldás) cím_ 
könyvében Sábtáj Teveth elmeséli ennek az izraeli 
erQfeszítésnek a történetét. Az ember kételkedhet 
az izraeliek nagylelk_ségét illetQen, de a tetteiket 
illetQen semmiképp. Daján egy csapással eltörölt 
minden korlátozást a palesztinok szabad mozgásá-

ra vonatkozóan a déli Gáza és az északi Hermon-
hegy között, amit példátlan gazdasági fellendülés 
követett a palesztin közösségben.

Kétségtelen, hogy a megszállás alatti élet ne-

hézségei és megaláztatásai végig jelen voltak, 
mint ahogy az arab munkaerQ kizsákmányolá-

sa is. Az egyének számára azonban legalábbis, 
Daján gyarmati uralma meglepQen jóindulatú volt. 
Különösen hatékonynak bizonyult a palesztin me-

zQgazdaság modernizálásában és jó szolgálatot tett 
azzal is, hogy engedélyezte a palesztin egyetemek 
újbóli megnyitását, amelyek be voltak tiltva a jor-
dániai uralom ideje alatt.

Ám mindez teljesen megváltozott az 1973-as 
háború után, és megszületett az izraeli gyarmati ura-

lom szörny_sége. Sok oka van a különbségnek az 
1973 elQtti viszonylag jóindulatú uralom és aközött, 
ami azután történt: az olajválság a gazdaságban, a 
palesztin munkaerQpiac zsugorodása, a terrorizmus, 
a két intifáda. És a listát még lehetne folytatni... 
Ám a változás mögötti egyik legfQbb ok az volt, 
hogy izraeli telepeket építettek Ciszjordániában és 
Gázában. A brit gyarmati uralom Palesztinában so-

ha nem fenyegetett azzal, hogy el_zi otthonaiból az 
Qslakosságot és kisemmizi Qket (bár az is igaz, hogy 

megtiltotta Európa hontalanná vált zsidóinak, hogy 
belépjenek Palesztinába). Ám az izraeli gyarmati 
uralom fenyegette és kisemmizte a palesztinokat, 
és ma is azt teszi.

Izrael gyarmati uralma napjainkban kizá-

rólagosan a telepes mozgalom támogatására 
irányul. Ez a változás az 1973 utáni izra-

eli politikában nemcsak megbocsáthatatlanul 
represszívvé, hanem – napjaink poszt-koloniális 
világában – érthetetlen anakronizmussá is teszi.

Lazar könyve nem az összehasonlító kolonia-

lizmusról szól. A Mandátumról szól. A szüleim 
úgy gondolták, hogy a Mandátum idQszaka sok 
szempontból nem volt jó. Igazuk volt. Ám azt is 
érezték, hogy a Mandátum mondhatni egészen 
emberséges rendszer volt.

(The New York Review of Books)

Ulinka Rublack

A teljes Luther 

Heinz Schilling: Martin Luther. Rebell in einer 
Zeit des Umbruchs. Eine Biographie (C. H. Beck, 
München 2012, 714 S. mit 50 Abbildungen) és 
Lyndal Roper: Der feiste Doktor. Luther, sein 
Körper und seine Biografen. Wallstein Verlag, 
Göttingen, 2012

Luther Márton, a reformátor a legismertebb tör-
ténelmi személyiségek közé tartozik a nyugati 
világban. Az aprócska Wittenberg városában a 
látogatók száma a két Németország újraegyesítése 
óta rendkívüli mértékben megnQtt. Minden június-
ban háromnapos ünnepséget rendeznek, melynek 
keretében újrajátsszák a reformátor esküvQjét is. 
Egy sörösstand bérleti díja több ezer euróra rúg, 
de még így is megéri a vállalkozóknak. A jelszó: 
vallásújítói életöröm.

Ám ahogy a 2017-es év, s vele a reformáció 500 
éves jubileuma, melynek elQkészítése már régóta 
zajlik, egyre közelebb és közelebb kerül, úgy válik 
egyre elkerülhetetlenebbé a kérdés, mi is az, amit 
valójában tudunk LutherrQl és mi az, amit nem. Az, 


