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1947 vé gén az ENSZ Köz gyû lés jó vá hagy ja a meg osz tá si ter vet, és

fel szó lít egy zsi dó ál lam és egy arab ál lam lét re ho zá sá ra. Az Arab

Li ga és a pa lesz ti nai ara bok el uta sít ják a 181-es szá mú ha tá ro za tot,

erõ sza kos cse lek mé nyek tör nek ki az egész or szág ban.

1947 de cem be ré tõl 1948 má ju sá ig pol gár há bo rú dúl a

zsi dó és a pa lesz tin kö zös sé gek kö zött. Az an go lok tá -

vo zá sa után 1948. má jus 14-én lét re jön Iz ra el ál lam.

Alap dá tum. Min den más pusz ta kö vet kez mény.

„Ma gyar or szág nap ja ink ban is a zsi dó di asz pó ra egyik

leg né pe sebb cent ru ma, ahol a zsi dó kér dést ál lan dó an

na pi ren den tart ják, és a több nyi re tu dat lan an ti sze mi ta

fe cse gés is hét köz na pi je len ség, nem be szél ve az Iz ra el

el le ni po li ti kai ki ro ha ná sok ról. Már csak ezért is jó len ne

mi e lõbb meg je len tet ni a ma gyar vál to za tot. Igyek szünk.”

nyi lat koz za Bo kor Pál, az Atlantic Press Ki adó igaz ga tó -

ja egy kis in ter jú ban, a már meg je len te elõtt el hí re sült óri -

ás ri port-könyv rõl. Így tör té nik. A kö tet egy na pon je le nik

meg New York ban és Bu da pes ten. De azt nem köz li az

igaz ga tó, hogy kü lön le ges kö tet ke rül a ma gyar ol va só

elé. Men te sen min den ló zung tól, ud va ri as mel lé be szé -

lés tõl, a té má ra ál ta lá ban jel lem zõ szer vi liz mus tól, fáj dal mas szte re o -

tí pi ák tól. A szer zõ gon dos kö vet ke ze tes ség gel el hagy ja a zsi dó te -

ma ti ká jú köny vek leg fon to sabb jog cím ét, az év ez re des zsi dó szen -

ve dés egye te mes er köl csi je len tõ sé gét, az eb bõl le ve zet he tõ tisz te -

let kö rö ket, ami nemcsak meg le põ, de hi ány zik is alap ve tõ in dok ként,

tám pont ként. Hi ány zó al ko tó elem, mint hogy a ra ci o ná lis vi lág ban

ne héz ér tel mez ni bár mi lyen bib li ai ér ve lést, mely sze rint egyik né pet

meg foszt ja az ENSZ-ha tá ro zat az élet te ré tõl, hogy egy má sik kap ja.

Ezt a ket tõs sé get, va la men  nyi tör té nel mi át te kin tés el le né re, a szer zõ

sem lé pi át. Idõ rõl idõ re fel te szi a kér dést, ho gyan lesz vé ge Iz ra -

el nek. 

A kö tet 1897. áp ri lis 20-ával in dít. A szer zõ, Ari Shavit déd ap ja,

Her bert Bentwich hét nap alatt „egy igen jól el eresz tett gyar ma to sí tó

kü lö nít ményt” utaz tat vé gig az õsök föld jén. Je ru zsá lem bõl a Ga li le -

ai-ten ger part ján át a Jordan fo lyó for rás vi dé ke fe lé. A déd apa – és

nem mel les leg a ma gyar Hertzl Ti va dar, Pá rizs ból Hertzl tu dó sít a

Dreyfus-ügyrõl, en nek ha tá sa alatt szü le tik meg Der Judenstaat (A

Zsi dó Ál lam) cí mû ér te ke zé se, eb ben azt ja va sol ja, hogy a vi lág

min den tá ján élõ zsi dók tér je nek vis  sza Pa lesz ti ná ba, ahon nan el ûz -

ték õket – ál má vá vá lik, hogy a zsi dók a há rom ezer éves kó bor lás,

ván dor lás, hely ke re sés után vég re ta lál ják meg új ra ré gi ha zá ju kat.

Még nem tud ja, csak ér zi az eu ró pai, fõ ként uk rán és orosz pog ro -

mok ról ér te sül ve, hogy a II. vi lág há bo rú leg ször nyûbb fel vo ná sa, a

holokauszt a nagy ha tal mak szá má ra is nyil ván va ló vá vá lik, hogy a

ke zel he tet len zsi dó-prob lé ma le he tõ meg ol dá sa, ha Pa lesz ti ná ban

ál la mot ala kít hat nak. „Hol lan dia 140 ezer zsi dó já ból 102 ezer, Ro má -

nia 817 ezer zsi dó já ból 380 ezer, a 825 ezer ma gyar zsi dó ból meg -

halt 565 ezer. A Szov jet uni ó ban élõ 3 mil lió 20 ezer zsi dó ból meg halt

995 ezer. A 3 mil lió 325 ezer len gyel zsi dó ból meg halt 3 mil lió.” Az

önál ló ál lam irán ti igény re nem le he tett

más vá lasz. 

A ti zen hét fe je zet re osz tott nagy ri -

port el sõ dol go za ta i ban le vél tá ri do ku -

men tu mok ból kö vet het jük a pi o ní rok

he ro i kus hon fog la lá sát, a föld be üze -

me lé sét. A Kar dos G. György ál tal iro -

da lom ként élet re kel tet t kor szak ta -

pasz ta la ti anya ga a Pa lesz ti ná ból Iz -

ra el lé vál to zó zsi dó ál lam a zsi dó ka -

to na és kibucnyik sze mé vel. Az ol va -

só ott hon ta lál ja ma gát az Avraham

Bogatir könyv fel idé zé sé vel. Lé nye gé -

ben azt lát juk, hogy a zsi dó pró fé ták

ál tal ígért mes si a nisz ti kus jós lat sze -

rint a zsi dó nép két ezer éves exo du sa

be fe je zõ dik. 

Ari Shavit té te le sen do ku men tál ja, dol goz za fel Iz ra el kü lön bö zõ

idõ sza ka it. A for ra dal mi-ci o nis ta if jú sá got, Maszadát, Lyddát, a la kó -

te le pe ket, a sze fárd és az askenázi el len té te ket, az atom fegy ver bir -

tok lá sát, a ’67-es és a ’93-as há bo rút, a Szad dam el le ni Si va ta gi Vi -

har mel lék ter mé ke ként Iz ra el re szórt SCUD ra ké tá kon át a 2013-as

je le nig. 

Csu pa meg hök ken tõ 21. szá za di mon dat, vi sel ke dés mód, ami -

kor a je len be ér ke zünk, a Szex, drog, és az Iz ra el-ál la pot cí mû fe je -

zet új ér ték rend re vá gyó fi a tal sá gá ig: „Elég volt, itt az ide je az öröm -

nek. Van az iz ra e li ek nek egy új nem ze dé ke, és ez a nem ze dék kö -

ve te li ma gá nak a bol dog sá got.” „Itt az éne ke sek, a szí né szek a hõ -

sök, azok az em be rek, akik ké pe sek el ér ni, hogy má sok jól érez zék

ma gu kat. És ekö rül fo rog majd a kö vet ke zõ iz ra e li év szá zad is.” Az

ol va só azt hin né, hogy Szo do má ban és Gomorában jár, ha nem tud -

ná, a kor társ Tel Avivban.

„Ez a tár sa da lom kre a tív, szen ve dé lyes és nagy sze rû. Mi ár vák

va gyunk. Nincs ki rá lyunk, nincs apánk. Nincs ko he rens iden ti tá sunk

és nincs fo lya ma tos múl tunk. Bi zo nyos ér te lem ben ci vil kul tú ránk

sincs. A mi vonz erõnk a va dak fél bar bár von ze re je. A fi a ta lok, a kö -

tet le nek, a még fa ra gat la nok von ze re je. Mi nem res pek tál juk sem a

múl tat, se a jö võt, se a te kin télyt. Hajt ha tat la nok va gyunk. Lel künk

mé lyén anar chis ták va gyunk. És még is, lé vén, hogy egyszál ma -

gunk va gyunk ezen a vi lá gon, ös  sze tar tunk. Mi vel ár vák va gyunk,

ezért baj tár sak is va gyunk, sors tár sak is.” Le het, ez a szer zõi val lo -

más a kulcs? (Ari Shavit: Ha zám, az ígé ret föld je. Atlantic Press Ki -

adó, 2013, 560 oldal, 5000 Ft)
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A ván dor lás vé ge


