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Az okok közt utalhatunk az első világháborút követő nemzeti összeomlásra és tragi-
kus társadalmi válságra, amelyek következményeként – egészében véve – a katoliciz-
mussal, illetve a katolikus egyházzal összefüggésbe hozható politikai mozgások nem 
a társadalmi igazságosság vagy a demokratikus fejlődés irányába hato  ak. Ezért a mai 
magyar politikai közvéleménynek nehezen értelmezhető az a tény, hogy az Európai 
Uniónak nemcsak létrejö  ében, hanem mai szervezetében és politikájában is a keresz-
ténydemokráciának meghatározó szerepe van.

Ez a kötet e helyzet előzményeinek, mai gyakorlatának értelmezésében is segít. Rá-
adásul M. Szebeni könyvének kivételes érdeme, hogy miközben hiteles politikai portrét 
ad hőséről és az általa vallo  , illetve a gyakorlatba ültete   eszméiről, néhány vonással 
nemcsak a kor politikai képét vázolja föl, hanem nagyvonalú történelmi há  érrajzot is 
kínál, sőt a kor diplomáciatörténetét tekintve is fi gyelemre méltóan alapos. Mindehhez 
könyve jól olvasható, talán már mondani sem kell, hogy – a műfajt tekintve nagy szó 
– érdekes és a vázolt összefüggések továbbgondolására inspiráló munka.

Gróh Gáspár

Sharon, Ariel with Chanoff , David: Warrior – 
The Autobiography of Ariel Sharon 
(New York, etc.: Simon & Schuster, 2005)

Kampányéletrajz

Az elmúlt évtizedek egyik legszínesebb és legellentétesebb izraeli közszereplője 
Ariel Saron, akinek 2005-ös kiadású életrajza méltán számíthat arra, hogy el-
kapkodják. Az egykori harctéri géniusz, aki nem véletlenül a települések aty-

jaként és a palesztin állam megrögzö   ellenzőjeként vált hírhed  é, pályafutása végén 
– már miniszterelnökként – kitelepíte  e a Gázai övezet zsidó telepeseit, s nyilvánosan 
elkerülhetetlennek nevezte egy önálló palesztin állam megalakulását. Elemzők seregei 
e zavarba ejtő ellentét lá  án hol a béke emberét ismerik fel hirtelen benne, hol csapdát 
sejtenek. A téma iránt érdeklődő olvasó ezért érdeklődéssel veszi kézbe a viták ala-
nyának könyvét, amely ugyan a nyolcvanas évek végén készült (az életrajzíró David 
Chanoff  segítségével), mégis sikerrel kecsegtethet a Saron elképzelései, motivációi kö-
zö  i eligazodásban. Ez az életrajz azonban a várakozásokkal ellentétben korántsem 
egy katonai és politikai pályafutás józan és higgadt mérlegelése, á  ekintése, hanem 
az amerikai politikai életben ismertebb, úgyneveze   kampányéletrajz. A könyv min-
den fejezete – akárcsak szerzője – vitára sarkall. A Saron életében lezajlo   események 



The Autobiography of Ariel Sharon

2872007. nyár–ősz

(Izrael háborúi, a Sabra és Satila menekül  áborokban elkövete   mészárlások, a telepü-
léspolitika, a Likud megalakulása stb.) Saron-féle önigazoló változata bontakozik ki a 
szemünk elő  , amelynek egyetlen célja meggyőzni az izraeli választópolgárokat, hogy 
Saronnak nemcsak az ország irányításához, annak túléléséhez szükséges víziója van, 
hanem az elképzelései végrehajtásához szükséges szilárdság és dac is a sajátja. 

Saron a könyv írásakor – hatvanévesen – az ipari és kereskedelmi miniszteri tárca 
birtokosa, ám meggyőződése szerint ennél jóval többre hivato  . A libanoni fi askó után 
– ahol a zsidó állam északi területeinek biztonsági igényeire hivatkozva 1982-ben meg-
indíto   villámháborúja egészen az ezredfordulóig elhúzódo   – Saron meglátása sze-
rint Izrael a létét fenyegető belső- és külső problémákkal szembesül, és ezért ő egysze-
rűen nem vonulhat vissza a politikai küzdőtérről. Az általa gyengének, megoszto  nak 
és képmutatónak tarto   izraeli vezetéssel szemben önmagában látja azt a képességet, 
hogy rendíthetetlenül kiálljon Izrael érdekei melle  , akkor is, ha a világ vagy akár az 
izraeli társadalom egy része ellene van. 

A könyv megírása idején Saron nem élvezte nagy tömegek osztatlan rokonszenvét, 
főleg a libanoni keresztény falangisták által a Sabra és Satila palesztin menekül  ábo-
rokban elkövete   mészárlásokkal kapcsolatos szerepe mia  . Bár az izraeli Kahan-bi-
zo  ság mindössze Saron „közvete   felelősségét” állapíto  a meg, a világ és az izraeli 
baloldal szemében nem maradt más, mint mészáros. Ezért könyvének célja, e negatív 
kép – az eset története Saron-féle változatának bemutatásán túl – önmagának egyfaj-
ta modern bibliai pátriárkaként, katona-farmerként való ábrázolásával való puhítása, 
ahol a szerető férj és apa főhős arabokkal és zsidókkal békességben művelgeti földjét, 
s amikor arra kerül sor – meg is védi. Ám a családi életéről, a tragédiákról (apjának, 
első feleségének és idősebb gyermekének halála) szóló részek rövidre és esetlenre si-
kerültek. Ráadásul Saron még gyermekkorának bemutatását is nézetei gyökereinek és 
alakulásának magyarázatára használja fel. 

Gyermekkorát Kfar Malalban, egy – a kibucok szigorú körülményeihez képest na-
gyobb szabadságot biztosító közösségi településen – mosavban töltö  e. Szülei azonban 
messze nem voltak átlagos mosavnyikok, örökös ellenszegülőknek minősültek. Saron 
saját bevallása szerint apja képtelen volt kompromisszumokra; mikor már mindenki 
szembehelyezkede   vele, akkor sem volt hajlandó teljesíteni a közösség határozatait. 
Ebből adódóan gyermekként alapvető élménye az elszigeteltség és a magányosság, de 
ezt családja nem szégyenérze  el, hanem büszkeséggel viselte. Ez a dacos szembenállás 
később is megmutatkozik Saron katonai és politikai pályája során a másokhoz való 
viszonyában, Izrael és a külvilág kapcsolatának saroni felfogásában. 

Ugyancsak családi örökségként kapja a nézeteinek magvát alkotó megingathatatlan 
hitet, amely szerint Palesztina a zsidókhoz tartozik, és soha semmilyen erő nem zavar-
hatja el őket onnan. Családja pragmatikus cionizmusából következik, hogy Saron sem 
bízik papírra íro   egyezményekben, ígéretekben, csak a puszta tényekben. 
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A magánélet döcögős bemutatásához képest a katonaságnál eltöltö   éveiről szóló 
részek – akár a hadműveletek tervezését, végrehajtását, a katonaélet apróbb mozzana-
tait vagy az elszenvede   emberveszteségek fele   érze   szomorúság leírását vesszük 
– mindenképpen életszerűbbre sikerültek. Megismerhetjük Izrael háborúinak történe-
tét, hiszen Saron – a ranglétra egyre magasabb fokait betöltve – mindegyikben harcolt, 
és végigkövethetjük, hogy a sikeres és sikertelen hadműveletek tanulságaiból okulva 
hogyan te  e magáévá azokat az elveket, amelyek szerinte a zsidó állam túléléséhez 
szükségesek, s vált lassan biztonsági héjává. Egyik legmeghatározóbb élménye e téren 
az 1948–49-es háborúban a Latrunért vívo   első sikertelen csata, melyben szakaszpa-
rancsnokként egy sebtében összeállíto   csapa  al, ismeretlen terepen kelle   nekivágnia 
a támadásnak. Embereinek többsége odavesze  ; s ezt nem feledve Saron pályafutá-
sa során nyomatékos hangsúlyt fektete   mind a kiképzésre, mind a felszerelésre és a 
helyismeretre. További alapvető elvként fogalmazta meg, hogy a vezetőknek a haté-
kony irányítás érdekében a harcvonalban kell lenniük; s a harctéren sem sebesült, sem 
halo   zsidó katonát o   nem hagyhatnak. 

A háborúkat lezáró tűzszüneti megállapodások nem te  ék lehetővé a biztonságos 
és normális életet a zsidó állam népének, a folyamatos fedajjin (palesztin gerilla) tá-
madások érzékeny veszteségeket okoztak. Ezért Saron – más alternatívát nem látva 
– támoga  a Izraelnek a támadásokra ado   ötvenes évekbeli „megtorlás és elre  entés 
politikáját”. Ha ugyanis – érvelése szerint – nem ehhez folyamodnak, a peremvidékek-
ről a centrum irányába olyan tömeges elvándorlás indult volna meg, amely nemcsak a 
nemzetgazdaságot, hanem az országos morált is aláásta volna. Az arab támadásokra 
indíto   megtorló csapások viszont reményt és hitet adtak a lakosságnak, hogy ily ne-
héz körülmények közö   is képes boldogulni. E cél melle   – nézetei szerint – eltörpül 
a külvilág neheztelése vagy az ellenség veszteségeinek nagysága. További cél, hogy 
az ellenségre mért, a lehető legnagyobb veszteségeket okozó csapásokkal egyszerűen 
elvegyék a kedvét a harctól. Meg kell a fedajjinokat és az őket támogató országokat 
győzni, hogy Izrael ellen nem tudnak nyerni; a háború értelmetlen – csak szenvedést 
és pusztulást hoz rájuk. 

Saron elismeri ugyan, hogy a „megtorlás és elre  entés politikája” – miközben egyre 
nagyobb és költségesebb akciókat igényelt – nem állíto  a le a fedajjin támadásokat, de 
más, hatékonyabb eszközök alkalmazására csak 1967 után, a fedajjinok főbb bázisainak 
o  hont adó Nyugati Part (Júdea és Szamária) és a Gázai övezet fele  i ellenőrzésének 
megszerzése után nyílt mód. Izrael ezeket a területeket nem annektálta ugyan, de el-
foglalásukkal lehetősége nyílt az ad hoc megtorló csapásokat komple   katonai hadmű-
veletekkel, egyfajta antiterrorista harcviseléssel felváltani, s a fedajjinok messzebbre 
űzésével az izraelieknek némileg biztonságosabb életet biztosítani. 

A katonai tevékenységen túl Saron elengedhetetlenek tarto  a a Nyugati Part magas-
lati és stratégiai pontjainak tartós izraeli ellenőrzés alá vonását, hiszen ezekről rálátni a 
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zsidó állam szívének tekinte   tengerparti sávra – ahol a lakosság kétharmada él, és az 
ipari területek többsége valamint az egyetlen nemzetközi repülőtér van. S mivel ezek-
nek a pontoknak az ellenőrzése katonai egységek állomásoztatásával csak ideiglenesen 
lehetne megoldható, kézenfekvőbbnek lá  a o   zsidó településeket alapítani. Vagyis 
a települések szülőatyjaként emlegete   Saron elsősorban biztonsági szükségletekkel 
igazolja a területeken létesíte   izraeli telepeket, s csak ez után hivatkozik arra, hogy a 
zsidóknak – történelmi okokból – joguk is van e területen ismételten megtelepedni.  

Sikeres hadvezérként mi sem volt számára természetesebb, mint a katonai téren már 
bevált elvek alkalmazása a politikai küzdőtéren is. Röviden összefoglalva a tábornok-
politikus úgy tarto  a, amit el lehet érni erővel, azt erővel kell elérni. Ahogy később mi-
niszterelnökké való választása után is mondta: a békéért vívo   harcot meg fogják nyer-
ni. Emelle   mindenféle papír-egyezmények helye   tényeket, azaz kész helyzetet kell 
teremteni, amivel az araboknak együ   kell élniük, a világ pedig majd hozzászokik. 

Saron buldózerként fogo   hozzá a jobboldali ellenzéki pártocskák egyesítéséhez, 
mely végül a Likud megalapításához vezete  . Politikai karrierje a Jom Kippur-háború 
(1973) közbejö  ével kicsit akadozva indult el, s csakhamar rá kelle   jönnie, hogy nem 
a neki megszoko   körülmények közö   kell boldogulnia. Megrökönyödésére olyan em-
berekkel kényszerült vitába szállni, még az Izrael biztonságát illető kérdésekben is, 
akik semmilyen katonai tapasztala  al sem bírtak. A másik félben viszont pont az a 
tény kelte   megütközést, hogy hogyan is gondolhatja valaki, hogy csak azért, mert a 
hadszíntéren sikeres volt, van keresnivalója a politikai életben is. 

Jichak Rabin tanácsadójaként, majd a már Likud veze  e kormány tagjaként (mező-
gazdasági, majd védelmi miniszterként) programja nem tartogat számunkra megle-
petést – célja Izrael biztonságának megteremtése településpolitikával és kemény ka-
tonai lépésekkel. Az a tény, hogy ebben az izraeli társadalom tekintélyes része nem 
volt partner, korántsem készte  e elképzeléseinek felülvizsgálatára, hiszen Saron, mint 
már utaltam rá, apai örökségként akkor is kitarto   a maga igaza melle  , amikor már 
mindenki ellene volt. A baloldal – az iraki atomreaktor elleni támadás (1981), majd a 
libanoni háború (1982) mia  i – tiltakozását egyenesen a zsidó állam elleni támadásként 
értékelte. A Munkapárt ugyanis – véleménye szerint – azt a hagyományt ve  e semmi-
be önző választási érdekei mia  , amely szerint biztonsági ügyekben minden pártnak 
szent kötelessége a kormány mögé állni. Önző magatartásukkal – véli – nemcsak azt 
te  ék lehetetlenné az időközben gyáván meghunyászkodó jobboldali kormány asszisz-
tálásával, hogy Saron a PFSZ libanoni összezúzásával Izrael északi határövezetét biz-
tonságosabbá tegye, hanem Libanon konszolidációjának lehetőséget is elszalaszto  ák. 
Ő ugyanis esélyt láto   a PFSZ és Szíria kiűzésével egy olyan demokratikus libanoni 
kormány megalakulására, amely egyrészt a PFSZ visszatérésének megakadályozásával 
szavatolná a zsidó állam északi határövezetének biztonságát, másrészt az egész régióra 
stabilizáló hatással lenne. Saron tehát könyvében azzal vádolja a baloldalt: ahelye  , 



290 Külügyi Szemle

Könyvekről

hogy melléállt volna a Közel-Kelet pacifi kálásában, felhasznált ellene egy olyan mé-
szárlást (Sabra és Satila), amelyben ő nem is vétkes. A Munkapárt viselkedésénél még 
jobban fájlalja a Likud veze  e kormány – általa gyávának minősíte   – magatartását, 
mivel őt áldozta fel, holo   minden döntést a miniszterek együ   hoztak meg. A kor-
mány tagjainak hozzá hasonlóan szilárdan ki kelle   volna tartaniuk – Saron életfi lozó-
fi ájának megfelelően. 

Miután Saron a teljes izraeli politikai elitet kormányzásra abszolút alkalmatlannak 
nyilváníto  a, nem maradt más hátra, hogy az Epilógusban kifejtse Izrael problémáival 
és annak megoldásával, az ország jövőjével kapcsolatos nézeteit. Úgy látja, hogy nem 
kevesebb a tét, mint Izrael túlélése. Nemcsak az arab támadásokban érzékel veszélyt, 
hanem az ország morális válságában is. Saron szerint a zsidó állam elveszte  e nem-
zeti céljait, és „normális országgá” vált. A pionírok nemzetéből ugyanis olyan nyugati 
típusú közösség jö   létre, ahol az emberek csak saját boldogulásukkal törődnek. Ez 
önmagában is problematikus, de Izraelnek egyenesen tragédia, hiszen „normális or-
szágként” egyáltalán nem normális körülmények közö   kénytelen élni. Melyik másik 
nyugati országnak kell saját létezéshez való jogát igazolni? Csak Izraelnek. Holo   a 
zsidó állam sem vágyik többre, mint például Franciaország; békés és biztonságos léte-
zésre. S míg a franciáknak ez megadato  , az izraeli zsidóknak harcolniuk kell érte. 

Következésképpen Izraelnek újra nemzeti célkitűzésekre van szüksége. Újra olyan 
országgá kell válnia, ahol az emberek büszkék másságukra, a zsidóságukra. Ez a büsz-
keség meríthet a zsidóknak a világ tudományos eredményeihez és értékeihez való év-
százados hozzájárulásából, és magából a judaizmusból. A judaizmusból, amelyet Saron 
vélekedése szerint generációja elveszíte  , ezért gyökértelenné vált, s ezzel párhuzamo-
san megjelentek a kétségek is: „ez vajon a mi földünk; nem bitorolunk-e valamit, ami 
nem is a miénk?” Saron szerint az oktatással és nagy nemzeti projektekkel (tudomá-
nyos központok, kulturális központok stb.) újra fel lehet támasztani nemcsak az izraeli, 
hanem a száműzetésben marado  ak zsidó büszkeségét is. Izrael ugyanis minden zsidó 
projektje. 

Saronnak gyermekkorából származó tapasztalata, hogy az arabok és zsidók együ  -
élése nem lehetetlen. Viszont szilárdan leszögezi: Izrael zsidó állam. S mivel demok-
ratikus állam is, minden állampolgárának, így az izraeli araboknak is egyenlő jogokat 
kell biztosítani, de cserében nekik is egyenlő terheket kell viselniük. Márpedig az izra-
eli arabok éppen a legnagyobb köteleze  séget nem viselik: nem teljesítenek az izraeli 
zsidókhoz hasonlóan katonai szolgálatot. Saron nem várja el, hogy az izraeli arabok 
saját népük ellen menjenek harcolni, de elvárja, hogy a béke beköszöntével ez a helyzet 
megváltozzon. Viszont a területeken élő palesztinokat az úgyneveze   jordániai vari-
ánssal izraeli biztonsági ellenőrzés ala  , de jordániai politikai keretben képzeli el. Ezen 
a területen még egy palesztin állam megalakulását (Jordánia Saron szerint az első pa-
lesztin állam) Izrael biztonsága mia   megengedhetetlennek tartja. 
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Az epilógus utolsó részében fejti ki a békével kapcsolatos elképzeléseit. Héjához 
illően a biztonságos és normális élet megteremtéséért a béke feláldozását sem tartja túl 
nagy árnak. Nyomatékosan felhívja mindenki fi gyelmét: a béke két előfeltétele, hogy 
mindkét fél számára egyaránt fontosnak kell lennie, hiszen csak kompromisszumok 
árán lehet békét kötni, ez pedig feltételezi a békére való törekvések szimmetrikussá-
gát; valamint tudomásul kell venni, hogy a békefolyamatot nem lehet sie  etni, nem 
lehet határidőket felállítani. Csak így lehet békét kötni. Ezen kívül elengedhetetlen a 
palesztin menekültkérdés megoldása, amit Saron egy átfogó programmal (letelepítés, 
rehabilitáció stb.) megoldhatónak tart.

A könyv első kiadása óta több mint húsz, eseményekkel (oslói békefolyamat, iz-
raeli–jordán békekötés, Rabin meggyilkolása, al-Aksza-intifáda, Arafat halála, Saron 
miniszterelnöksége stb.) teli év telt el. Saron azonban nem frissíte  e könyvét, holo   
narratívája hasznos adalékkal láthatná el az arab–izraeli konfl iktus iránt érdeklődő kö-
zönséget. Ezen a hiányosságon nem segít a 2005-ös kiadáshoz egy hozzá közel álló 
újságíró, Uri Dan által írt rajongó előszó sem, amelyből nem derül ki, hogy Saron tény-
legesen (és nem csak az amerikai fél megnyugtatása érdekében) miért ment bele egy 
palesztin állam megalakulásába a területeken, holo   korábban szilárd meggyőződése 
volt, hogy o   még egy palesztin államnak nincs helye. Azt sem tudjuk meg, hogy az 
epilógusban annyira hangsúlyozo   kompromisszumos, kétoldalú békekoncepciójába 
hogyan vélte beilleszthetőnek a miniszterelnökként te   egyoldalú lépéseket (bizton-
sági kerítés/fal, gázai kivonulás). Vajon a biztonsági szükségszerűséggel magyarázo   
nyugati parti településeket is hajlandó le   volna felszámolni? Eltűnődhetünk azon is, 
hogy az időkorlátokkal megtűzdelt békefolyamatot ellenző Saron hogyan bólinthato   
rá az éppen a határidőpontjai mia   Útitervnek elneveze   béketervezetre. Így végül az 
olvasó hiányérze  el teszi le a könyvet, azon rágódva, hogy a héjaként ismert tábornok-
politikus vajon élete végére azzá a galambbá változo   volna, melynek sokan látni és 
lá  atni szeretnék, vagy valójában báránybőrbe bújt farkas. 

Németh Vera




