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Tamara Cofman Wittes (szerk.): Hogyan tárgyalnak az izraeliek és 
a palesztinok. Az oslói békefolyamat kultúraközi megközelítésben

(Budapest: Aposztróf Kiadó, 2012. 248 o.)

Az arab–izraeli konfliktussal valószínűleg több tanulmány foglalkozott, mint 
bármely más nemzetközi viszállyal. Az oslói folyamat résztvevői is megírták 
emlékirataikat, számos elemzés látott napvilágot e témában. Ennek ellenére, a 

Tamara Cofman Wittes1 szerkesztésében a napokban magyarul megjelent kötet szokat-
lan szempont alapján veszi górcső alá a palesztinok és az izraeliek között feszülő, több 
évtizedes ellentétet.

Az Egyesült Államok Békekutató Intézete (United States Institute of Peace, USIP) 
kultúraközi tárgyalásokkal foglalkozó projektjének egyik tanulmánykötete a Hogyan 
tárgyalnak az izraeliek és a palesztinok (How Israelis and Palestinians Negotiate. A Cross-
Cultural Analysis of the Oslo Peace Process). Az intézet munkatársainak meggyőződése, 
hogy a konfliktusrendezések során nagyobb siker érhető el, ha a különböző kulturális 
háttérrel rendelkező tárgyalók felismerik a másik fél törekvéseit, és ebben jelentős se-
gítséget nyújtanak a kultúraközi ismeretek. A kötetben mind a palesztinok, mind az 
izraeliek tárgyalási magatartását vizsgálják, és kiemelik, hogy nem a kulturális ismere-
tek hiánya, hanem az előtörténetük határozta meg a tárgyalóasztalnál tanúsított maga-
tartásukat. A szerzők a kulturális elemzést a tárgyalási környezet szélesebb kereteibe 
ágyazzák, ezzel megkönnyítik a kultúra konfliktusrendezésben betöltött szerepének 
megértését – anélkül hogy túlhangsúlyoznák tárgyalásformáló jellegét –, és újszerű 
megközelítésben feltárják annak mélyreható következményeit. Azzal a feltételezéssel 
szállnak szembe, amely szerint a tárgyalások azért végződhetnek kudarccal, mert a 
kulturális különbségek lehetetlenné teszik a felek közötti kölcsönös megértést.
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A szerzők egyrészt felfrissítik az olvasó emlékezetét az 1990-es évekbeli békefolya-
mat eseményeiről, másrészt új megvilágításban tálalják a sokat vitatott oslói kudarcot. 
Ám nem a kudarcra helyezik a hangsúlyt, inkább arra a tényre, hogy abban az időszak-
ban egyáltalán sikerrel járhatott bármilyen tárgyalás.

A nemzeti különbségek kérdését a diadikus (kettős) kötődésen keresztül vizsgál-
ják. Ily módon lehetővé válik az elemző számára a kulturális változók boncolgatása, 
a szakirodalomban máig előforduló kettősségek megjelenítése nélkül. Az interakciók 
mélységi vizsgálata elvezet a tárgyalópartnerek kapcsolatainak és a kérdésekhez való 
hozzáállásuk mozgatórugóinak a megismeréséhez. Akár egyetlen tárgyalás tanulmá-
nyozása is megmutatja, miként kapcsolódik össze és hat egymásra a két nemzet stílusa. 
Különösen érdekes szempont ez két olyan etnikumnál, amelyek kultúrája és nemzeti 
identitása kölcsönhatásban áll egymással, és a másikhoz való viszonyában kerül meg-
határozásra. A diadikus megközelítés rámutat arra, hogy az izraeliek által alkalmazott 
erőteljes tárgyalási stratégia működhet az arab és más államokkal szemben, de hatásta-
lan marad, amikor a palesztinok „kulturálisan, történelmileg és intézményesen deter-
minált attitűdjével” kerül szembe.

A könyv a palesztin és az izraeli tárgyalási magatartáson keresztül részletesen vizs-
gálja a kultúra szerepét – az 1993. szeptember 13-án, Washingtonban aláírt Elvi Nyilat-
kozathoz vezető titkos megbeszélésektől a 2001 elején elvetélt tabai tárgyalásokig.

A keretet Tamara Cofman Wittes bevezetője és befejező fejezete képezi. Írásában 
azt állítja, hogy az izraeli és a palesztin delegációk tagjai képesek voltak a tárgyalások 
során a másik fél mentalitásának színvonalas értelmezésére. A szerző kutatásai kiter-
jedtek arra is, hogy a feleknek a konfliktus során kifejlődött kóros beidegződései kor-
látként jelentek-e meg a békefolyamat idején. Wittes vizsgálja az etnikai identitásnak a 
tárgyalásokon játszott szerepét, párhuzamot von más nemzetközi konfliktusokkal, ez-
zel kiterjeszti tanulmányának felhasználhatóságát a tárgyalástan művelői és gyakorlati 
szakemberei számára is. A majdani tárgyalók és közvetítők munkájának megkönnyíté-
se érdekében kiemeli, hogy a kulturális sajátosságok esetleges negatív hatásait miként 
kell(ene) leküzdeniük.

William B. Quandt2 történeti áttekintése a regionális és nemzetközi környezet ösz-
szetevőiről, a PFSZ és Izrael közeledésének lépéseiről ad átfogó képet, értékeli a bel- és 
külföldi politikai tényezőket – elsődlegesen az Egyesült Államok közvetítését, amely 
nagymértékben befolyásolta a párbeszéd menetét. Rámutat, hogy a tárgyalások során a 
kommunikációs különbségek leküzdése jogos igényként merül fel.

Omar M. Dajani3 úttörő munkájában a palesztinok tárgyalási magatartásának tör-
ténelmi, kulturális és politikai gyökereit elemzi. A palesztinok magatartása gyakran 
zavarta össze az izraelieket és a közvetítőket, ennek következtében azok gyanakvással 
fogadták a palesztin javaslatokat, elképzeléseket. Dajani tanulmányában arra is kitér, 
hogy a palesztin identitás és nemzeti fejlődés miként formálta a nemzeti mozgalom 
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vezetésének szerkezetét, valamint annak tárgyalási gyakorlatát, és mi vezetett odáig, 
hogy a PFSZ a tárgyalások során döntés- és működésképtelenné vált. A kulturális nar-
ratíva lényeges befolyást fejtett ki a palesztin intézményi rendszer formálásában. Ez az 
intézményi struktúra nyújtott különleges hatalmat Jászer Arafátnak, aki saját magát 
ruházta fel a források elosztására, a tárgyalási stratégiára, a tervek jóváhagyására vo-
natkozó hatáskörrel. A frakciókban zajló versengéseket a döntéseivel nem zárta le – ami 
csupán arra volt jó, hogy sakkban tarthatta az embereit.

A palesztin történelmi folytonosság hiányából fakadó széttöredezettség károsan 
hatott a tárgyalások lefolytatására, akadályozta a felkészülést, és a végső státusz kér-
déseiben a kompromisszumkészséget. A palesztin nacionalizmus narratívájának ösz-
szekapcsolása a muzulmán identitással és a pánarab eszmékkel, némely kérdéskör – Je-
ruzsálem, menekültek visszatérési joga – megvitatását rendkívül megnehezítette. Más 
szóval: a palesztin identitás, amely Izrael állam megalakulásával kezdett formálódni, 
az oslói folyamat idején jelentősen leszűkítette a vezetők preferenciáinak kijelölését, 
szereplését és tárgyalási stílusát.

Aharon Klieman4 szintén a kultúrának az intézményekre és a politikai vezetők 
személyiségére gyakorolt hatását vizsgálja, abban az időszakban, amikor az egymás 
mellett élés és a kétállamos megoldás lehetősége közötti választással próbáltak a felek 
megbirkózni. Az izraeli politikai eliten belül két szubkultúrát különít el – a biztonság-
politika- és a diplomáciaorientált magatartást –, amik a palesztinokkal folytatott tár-
gyalások során is érvényre jutottak. Ehud Barak megpróbálta a két szubkultúrát ötvöz-
ni, de az egyidejű alkalmazásuk bizalmatlanságot váltott ki a tárgyalópartnerben, és 
alkalmatlannak bizonyult a megegyezés előremozdítására.

A szubkultúrák híveinek hatalmi csatározásait úgy írja le Klieman, ahogy azok 
megtörténtek és befolyásolták az ország belpolitikáját. Izraelben a biztonságpolitikai 
szubkultúra a politikában, illetve a közvélemény és a média számára egyaránt meg-
határozó, aminek a gyökerei az arab–izraeli háborúkra és az azokat megelőző európai 
antiszemitizmusra vezethetők vissza. Ennek a szemléletnek köszönhető, hogy a kato-
nai és a hírszerző intézmények jelentős kormányzati pozícióhoz jutottak, és képviselőik 
rendre politikai sikereket arattak a választásokon. A diplomáciai szubkultúra képvise-
lői sosem voltak képesek teljes körű befolyást gyakorolni a döntéshozókra. Így az oslói 
folyamat során a biztonságpolitikai szubkultúrát képviselők érvényesülésével korlátok 
közé szorultak az izraeli döntéshozók a PFSZ-szel folytatott tárgyalásokon, ami 2000 jú-
liusában, Camp Davidben Ehud Barak és Jászer Arafát világnézetének összecsapásához 
vezetett. Az izraeli biztonságpolitikai megközelítés és a palesztin passzivitás együttes 
jelenléte rendkívüli károkat okozott, és hozzájárult a második intifáda fellobbanásához.

A tárgyalások közvetlen környezetén túl az elemzések azt is bemutatják, hogy a 
kultúra miként befolyásolta a stratégia kialakítását. Klieman szerint a tragédia nagy-
részt a felek hasonlóságából fakad, identitásukat a sebezhetőség, az üldöztetés és a 
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veszélyérzet határozza meg. A nemzeti narratívájuk gyakran párhuzamosan haladt, 
de ez egy sor olyan vitás kérdés tárgyalásában vett kedvezőtlen fordulatot, amelyek e 
nemzeteket fennmaradásukban érintették. Mindkét fél önmagát tartotta a gyengébb 
pozícióban lévőnek, így a másiktól várta el a kompromisszumos javaslatot.

A zárófejezetben Tamara Cofman Wittes a kultúrának az etnikai csoportok közöt-
ti tárgyalásokra gyakorolt hatását vázolja. Az identitáskonfliktusok – mint amilyen a 
palesztin–izraeli is – érintettjei a párbeszéd folytatása során érzékenyen reagálnak a 
belpolitikai nyomásra, ami természetesen bonyolítja a folyamatot és akadályozza a si-
kerességet. Írásában azt a kérdést is boncolgatja, hogy miként járulhat hozzá a kultu-
rális megközelítés a tárgyalások elméletéhez. Az oslói folyamat tárgyalásaiból merítve 
elemzi az elkövetett hibákat, és levonja azok tanulságait a politikai vezetők és tárgyalók 
számára.

Az izraelieknek és a palesztinoknak egyaránt jelentős akadályokkal kellett megbir-
kózniuk a kultúraközi kommunikáció terén, és jóval gyakrabban vallottak kudarcot, 
mint értek el sikereket. Ráadásul a kulturális eredetű gyengeségek és hibák erősítet-
ték a másik oldal félelmeit, melyek negatív spirálként befolyásolták a tárgyalások ha-
tékonyságát. A kulturálisan determinált stílus, az erőegyensúly különböző felfogása, 
a Camp Davidben a korábbiaktól eltérő stratégia alkalmazása és a napirendi kérdések 
bonyolultsága vezetett el a drámai kudarchoz, amely alapjaiban rendítette meg a felek-
ben a bizalmat, hogy a békemegállapodás mindnyájuk valós érdekeit szolgálja.

A kötet szerzőinek nem állt szándékukban, hogy a kultúraközi megértésnek tulajdo-
nítsák a legfőbb jelentőséget a palesztin–izraeli konfliktus megoldásában, de ha a po-
litikusok és a tárgyalók megértenék, hogy hogyan formálja a kultúra a környezetüket, 
nagyobb eséllyel indulnának egy újabb tárgyalási fordulón.

Nagy Milada

Jegyzetek
1  Tamara Cofman Wittes jelenleg az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma Közel-

Kelet Ügyosztályának helyettes államtitkára, a Saban Center for Middle East Policy (Brookings 
Institution) kutatója. Korábban a United States Institute of Peace közel-keleti szakértőjeként 
dolgozott, és ennek során az arab–izraeli békefolyamattal, a regionális biztonsággal, valamint az 
USA és a muszlim világ kapcsolataival összefüggésben folytatott, illetve vezetett kutatásokat. Az 
elsők között kapta meg a Bill Clinton elnök által 1997-ben alapított Rabin–Peresz-békedíjat.

2  Willliam B. Quandt a University of Virginia politikatudományi professzora. Korábban ugyanitt 
nemzetközi ügyekkel foglalkozó rektorhelyettesként is szolgált. Pályafutása során dolgozott a 
Nemzetbiztonsági Tanácsban, részese volt azoknak a tárgyalásoknak, amelyek a Camp David-i 
megállapodás megszületéséhez vezettek, tanított a University of Pennsylvanián, a UCLA-n, az 
MIT-n, dolgozott a Rand Corporationnél és a Brookings Institution főmunkatársaként.



192 Külügyi Szemle

Könyvekről

3  Omar M. Dajani a McGeorge School of Law (University of the Pacific) adjunktusa. 1999 és 2001 
között az Izraellel béketárgyalásokat folytató palesztin küldöttség jogi tanácsadójaként, majd Terje 
Roed-Larsennek, az ENSZ különleges koordinátorának politikai tanácsadójaként szolgált. BA 
fokozatát a Northwestern Universityn, JD fokozatát a Yale Law Schoolon nyerte el.

4  Aharon Klieman a Tel-avivi Egyetem Politikatudományi Tanszékének nemzetközi 
kapcsolatokkal foglalkozó tanára. A „Nahum Goldman Chair in Diplomacy” cím 
birtokosa és a diplomáciai tanulmányokat oktató Abba Eban posztgraduális szak 
igazgatója. A Georgetown University, a University of Chicago, a University of Denver és 
a University of Michigan vendégoktatója. Szintén részt vett a közel-keleti békefolyamat 
kétlépcsős diplomáciai menetében. Könyvei között találhatók: Israel and the World after 
Forty Years [Izrael és a világ negyven évvel később] (Washington DC: Pergamon–Brassey’s 
International Defense Publishers, 1990); Constructive Ambiguity in Middle-East Peace-
Making [Konstruktív kettősség a közel-keleti béketeremtésben] (Tel-Aviv: Tami Steinmetz 
Center for Peace Research, 1999); Compromising Palestine: A Guide to Final Status Negotiations 
[A palesztin kompromisszum: útmutató a végleges státusztárgyalásokhoz] (New York: 
Columbia University Press, 2000).



2012. tavasz 193
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(Alláhovi bojovníci. Vizuálna kultúra radikálnych islámskych hnutí. Bratislava: Chronos 
Publishing, 2009. 364 o.)

A mai (kül)politikai diskurzus és a sajtó szinte napi szinten foglalkozik az arab–
izraeli, illetve a palesztin–izraeli konfliktussal. Az események résztvevői az ún. 
„radikális iszlám” mozgalmak is, amelyek világnézetét, motivációit és hátterét 

– legalábbis a laikusok számára elérhető publikációkban – ritkán tárgyalják értő és el-
fogulatlan módon. (Az „iszlamista” és a „fundamentalista” kifejezést a szerző követke-
zetesen kerüli, mert pontatlannak és szemantikailag leterheltnek tartja őket, ami igen-
csak jogos megállapítás.) De az iszlámmal kapcsolatban az az alapvetően téves nézet is 
él, hogy az elutasítja, illetve tiltja a képi ábrázolást. Kovács Attila többéves kutatásait 
foglalja össze szlovák nyelven megjelent könyvében, mely e két jelenség, a „radikális” 
mozgalmak és a képi ábrázolás különös együttélését tárgyalja. (A szerzőnek a témával 
kapcsolatos egyéb írásait a magyar olvasóközönség a Dunaszerdahelyen évente meg-
rendezett Vámbéry-konferencia köteteiben olvashatja.1)

Kovács Attila arra vállalkozik, hogy a kortárs iszlám „radikális” (vagy annak neve-
zett) mozgalmainak a vizuális kultúráját és képi világát – mint a vallási-politikai szim-
bolika egy sajátos megnyilvánulási formáját – tárja fel és mutassa be a kérdés iránt 
érdeklődők számára. A szerző már több publikációban foglalkozott a Közel-Kelet kü-
lönböző problémáival, ismeri az arab nyelvet, hivatkozásaiban a modern iszlámmal 
foglalkozó szakirodalom tételei között arányosan szerepelnek arab nyelvű források is 
– ami manapság, amikor olyan „divatos” a Közel-Kelettel kizárólag a nyugati szakmun-
kák alapján foglalkozni, mindenképpen pozitívum.

A könyv hét fejezetéből három (4., 5. és 6. fejezet) a palesztin mozgalmakkal foglal-
kozik, ami nem véletlen, hiszen a szerző deklarált célja éppen ezek vizsgálata. Kovács 
Attila megfigyelései szerint a nem nacionalista, hanem vallási („iszlám”) meghatáro-
zottságú palesztin ellenálló mozgalmak ilyen vetületű kutatása meglehetősen hiányos. 
Így a könyv hangsúlyosan a palesztin ellenállás által alkalmazott formában mutatja be 
a politikai üzenetek közvetítésének ezt az új kultúráját.

A bevezetőben a szerző olyan kérdéseket tisztáz, amelyek a szakmai közönség szá-
mára magától értetődőek lehetnek, az átlagolvasónak azonban a legkevésbé sem világo-
sak. Az iszlám vallás tartalmával kapcsolatban például ezt írja: „Bár ebben a könyvben 
az iszlám fogalmat egyes számban fogom használni, de arra a sokszínűségre és sokféle-
ségre fogom érteni, ami az iszlám hagyomány.” Megnyugvással vehetjük tehát tudomá-
sul, hogy nem a „civilizációk harca” leegyszerűsítő és téves koncepciója vezeti a szerzőt.
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A „vizuális reprezentációt” a szerző – anélkül, hogy a kérdéssel kapcsolatos prob-
lémákba mélyebben belemerülne – úgy határozza meg, hogy az „egy adott világlátás 
kivetülése”. Ezt egy adott „kulcs” szervezi össze, amely esetünkben az ideológia. 
A vizuális kultúra a visszatükröződése és része is az ideológiának. A könyv tárgya 
tehát a propagandisztikus célokra használt képi ábrázolás.

A második fejezetben az iszlám elsődleges forrásai – a Korán, illetve a prófétai ha-
gyományok – és a képi ábrázolás viszonyát vizsgálja. Bemutatja, hogy mely szöveghe-
lyek vezettek – sokszor nem teljesen magától értetődő módon – a képi ábrázolást elke-
rülő, néha tiltó gyakorlathoz, továbbá, hogy mit mond minderről a mainstream szunnita 
iszlám. Az alapforrások nem adnak biztos eligazítást az ügyben: a Korán meglehetősen 
homályos a képi ábrázolással kapcsolatosan, a prófétai hagyományok konkrétabban 
szólnak ugyan a kérdésről, de az elutasító álláspont legtöbbször inkább a háromdi-
menziós alkotásokra vonatkozik. A későbbi kép- és ábrázolásellenes attitűd Mohamed 
gyakorlatának csupán sajátos értelmezése, s nem tükrözi feltétlenül a vallásalapítónak 
a forrásokban dokumentált praxisát – tudjuk meg a tömör és lényegre törő ismertetés-
ből. Néhány egyedülálló esettől eltekintve, a képrombolás tehát egyáltalán nem volt 
jellemző az iszlám elmúlt századaiban.

A harmadik fejezetben, amely a „Modern iszlám vizuális kultúra kialakulása és fej-
lődése” alcímet viseli, két témát érint a szerző. Először a síita pozíciókat ismerteti. A sía 
– a laikusok számára mindenképp hasznos, az iszlám történelmét egy kicsit is ismerők 
számára talán felesleges – történeti bevezetője után a képi ábrázolást a síita szakrá-
lis narratíva részeként vizsgálja, illetve a propagandaképek központi témáját jelentő 
mártíromság fontosságáról beszél. Az iráni iszlám forradalom és a libanoni Hezbollah 
mozgalom példái a legbeszédesebbek, ezért ezeket használja a leggyakrabban. Ezután 
az iszlám „reformista” irányzatainak, a különböző „neo-” mozgalmaknak a gondolata-
it mutatja be, valamint azt, hogy az elmélet után milyen a képi ábrázolással kapcsolatos 
gyakorlat.

A szerző a negyedik fejezetben tér rá a könyv fő témájára, a palesztin radikális isz-
lám mozgalmak tárgyalására. A kisebb csoportok vizuális kultúráját együtt tárgyalja 
a Hamászéval, de hangsúlyozza, hogy ezek nem keverendők össze sem elméleti, sem 
gyakorlati szinten. A fejezet azonban még nem foglalkozik a radikális palesztin moz-
galmak vizuális kultúrájával, inkább csak e szerveződések bemutatása a cél. A hang-
súly elsősorban a Hamászon van, amelyről megtudjuk, hogy sem tevékenységében, 
sem ideológiai irányultságát tekintve nem egységes mozgalom. Az első intifáda során 
egyre inkább militarizálódott szervezet mind nagyobb befolyást szerez, s tevékenysé-
gét kiterjeszti. Kórházakat, iskolákat, mecseteket tartanak fenn, ugyanakkor katonai 
erejük – vagy legalábbis fegyverarzenáljuk – is modernizálódik.

A mozgalom ideológiai fejlődését a Hamász három fontos dokumentumának bemu-
tatásával szemlélteti. Az egyik a Hamász „alkotmánya” (mítháq harakat al-muqáwama 
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al-islámijja), amely a radikális iszlám világszemlélet érdekes összefoglalása. A doku-
mentum szerint – tudjuk meg a könyvből – semmilyen uralkodónak, legyen arab vagy 
muszlim, nincs joga Palesztina felett uralkodni, annak vakfnak kell lennie. (Palesztina 
alatt természetesen az egész területről van szó, Izrael állam szóba sem jöhet.)

A következő elemzésre kerülő dokumentum a Hamász választási programja, amely 
az – inkább idealista – alkotmányhoz képest jobban reflektál a körülményekre, s bizo-
nyos pontokon enyhülést mutat. A program sok kérdésről hallgat, s ez az, ami Kovács 
Attila szerint a fontos. Végső soron – mondja a szerző –, már az is nagy ideológiai elto-
lódás, hogy a mozgalom elindult a választásokon.

A harmadik dokumentum (The National Conciliation Document of Prisoners) már ennél 
is tovább megy, s a 67-es határok közötti palesztin állam megteremtéséről beszél, és 
ebben a Hamász elismeri Izrael létjogosultságát.

Ezek után még néhány kisebb radikális mozgalom bemutatása következik. Bár a fe-
jezet sehol sem foglalkozik közvetlenül a képi ábrázolással, mégis rendkívül érdekes 
része a könyvnek, hiszen körültekintően ismerteti a tárgyalt mozgalmak jellemzőit, la-
ikusok és szakemberek számára egyaránt érthető módon.

Az ötödik fejezet a „Mártírok képei” címet viseli. Deklarált célja, hogy az eddigi 
– mindig csak egy részterületre koncentrált – kutatások hiányosságait pótolja. Ebben a 
részben a szerző bemutatja az egyes mozgalmakhoz köthető, azokat jellemző színeket, 
logókat, ruházatot. Az ábrázolt „hősöknek”, akikre a mozgalmak a legtöbbet hivatkoz-
nak, két fajtájuk van: a történelmi személyiségek (pl. az első kalifák, Szaláh ad-Dín), 
illetve a modern kor muszlim reformista személyiségei. Kovács Attila bemutatja mellet-
tük a mozgalom vezetőit és jelentős személyiségeit is, valamint azok vizuális megjele-
nítéseit. Ez utóbbit véleményem szerint talán egy kicsit hosszabban a kelleténél, hiszen 
a könyvnek nem célja, hogy a Hamász személyiségeinek a lexikonja legyen. Az „ellen-
ség” (Izrael, USA stb.) képi megjelenésének elemzésekor kicsit ugyancsak a felsorolások 
áldozatának tűnik a szerző.

Bár tárgya nem közvetlenül a képiség, az 5.4. fejezet különösen érdekes. A „palesztin 
iszlám haza” és az „iszlám történelem” modern koncepcióit mutatja be. Az 5.4.4. alfeje-
zet lényegre törően írja le Jeruzsálem vallási-ideológiai szerepét. A város köztudottan 
az iszlám harmadik legszentebb helye. A palesztin radikális kontextusban azonban ez 
a szerep átértékelődik, s bizonyos szempontból fontosabb lesz, mint Mekka és Medina. 
A város sorsa azáltal, hogy idegen megszállás alatt van, párhuzamosságot mutat az 
egész iszlám közösség, az umma sorsával. Legfontosabb muszlim jelképei – az al-Akszá 
és a Sziklamecset – a radikális iszlám szimbolikában felcserélhetők a várossal, illetve 
egész Palesztinával, amelynek sorsa végső soron meghatározza az egész iszlám világ 
sorsát. Új földrajzi fogalmak és szimbólumok képződésére hívja fel a könyv szerzője a 
figyelmünket. A történelme során vallásilag mindig is sokszínű, de földrajzilag igazán 
soha el nem különülő térség először nacionalista alapokon „kap nevet”, majd beépül az 
iszlám (pontosabban a radikális mozgalmak) vallásos elképzeléseibe.
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Könyvekről

A hatodik fejezet, amelyben a szerző a palesztin radikális iszlám propaganda „hor-
dozóit”, közvetítőcsatornáit mutatja be, ugyancsak lexikonszerű, s véleményem szerint 
kicsit hosszú.

A kötethez tartozó CD-melléklet teszi igazán „szemléletessé” az olvasást. Ez több 
száz fényképet és videót tartalmaz – az előbbiek azonban meglehetősen nehézkesen 
kezelhetőek, az utóbbiak pedig nagyrészt csak az arabul értők számára használhatóak.

Kovács Attila a könyv elején közöl az arab szavakhoz egy átírási rendszert, amely 
– bár meglehetősen leegyszerűsítő – a laikusok számára még elfogadható lenne. Azon-
ban e szabályt a kötetben nem követi mindenütt (például a bibliográfia arab forrásai 
esetén).

Összességében azt lehet mondani, hogy egy izgalmas téma meglehetősen hosszú 
és nem túl átláthatóan rendszerezett tárgyalását látjuk. A könyv sokszor hosszas fel-
sorolásba bocsátkozik, ami azonban nem járul hozzá a tárggyal kapcsolatos ismeretek 
elmélyítéséhez. Ugyanakkor nagyon fontos publikáció, hiszen olyan jelenséget mutat 
be, amely joggal tarthat igényt az értő és elfogulatlan tárgyalásra. Ennek a könyv tel-
jességgel eleget tesz.

Boros Attila
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