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Ari Shavit remekműve Izraelről

(Ari Shavit: Hazám, az ígéret földje – Izrael győzelme és tragédiája. Fordította: Bokor Pál. Buda-
pest: Atlantic Press Kiadó, 2013. 560 o.)

A világkultúra öt jelentős színhelyén – New Yorkban. Londonban, Rómában, 
Amszterdamban, valamint Budapesten, a Bálint Házban – 2013. november 20-
án, egyidejűleg mutatták be Ari Shavit: Hazám, az ígéret földje – Izrael győzelme és 

tragédiája című könyvét.
Eleinte e recenzió írója is úgy vélte, csupán a könyv szerzőjének és támogatóinak 

ügyes reklámfogása az egész, amíg személyesen is meg nem győződött arról, hogy va-
lóban rendkívül érdekes és az egész világ számára fontos könyvről van szó.

A könyv fülszövegéből megtudhatjuk, hogy Ari Shavit Izraelben született és ma is 
ott élő újságíró és író. A hadseregben a légi deszantnál szolgált, a Héber Egyetemen 
filozófiát tanult. A nyolcvanas években a Koteret Rashit című progresszív hetilapnál dol-
gozott. A kilencvenes évek elején a Szövetség a Polgári Jogokért Izraelben elnevezésű 
szervezetnek volt a társelnöke. 1995-ben lépett be a Ha’aretz című balliberális napilap-
hoz, ahol ma politikai rovatvezető és a szerkesztőbizottság tagja. Egyúttal a közszolgá-
lati televíziónál vezető kommentátorként dolgozik, és az amerikai politikai tévéshow-k 
gyakori vendége, jelenleg az egyik legismertebb Közel-Kelet-szakértő.

A neves izraeli újságíró arra vállalkozott, hogy terjedelmes (560 oldalas) könyvében 
áttekintse az „ígéret földjének” történetét, a győzelmeken és tragédiákon át vezető útját 
a bibliai időktől egészen napjainkig, a hangsúlyt az 1948-as államalapítástól mostanáig 
terjedő időszakra helyezve.

Könyvét drámai vallomással kezdi: „Ameddig emlékezetem elér, én csak a félelemre em-
lékezem…” Majd felteszi az e félelmét megindokoló kérdést: „Hogyan lehet, hogy az én 
Izraelem megszállás és elnyomás alatt tart egy másik népet?”(14. o.)

Az Izrael modernkori történetének kulcsmomentumait megragadó, rendkívül olvas-
mányos 17 fejezetben személyes élményei, mélyinterjúi és olvasmányai alapján igyek-
szik bemutatni Izrael sikereit és kudarcait, az „Izrael-story” győzteseit és veszteseit.
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Az első fejezetben érzékletesen írja le a dédapja, Herbert Bentwich, a zsidó állam 
egyik megálmodója vezette 1897. évi zarándokutat Palesztinába, az „ígéret földjére”. 
Többször is említi Herzl Tivadarnak, a „cionizmus atyjának” a zsidó állam megterem-
tésében játszott szerepét. „Herzl fogja felépíteni a nagy mesterséges államot – írja Shavit –, 
mely majd összeköti a keletet a nyugattal, egyszersmind a múltat a jövővel…” (37. o.) 

A következő fejezet az Izrael földjének meghódításában központi szerepet játszó 
kibucmozgalom történetét beszéli el, a legendás Ein Harod kibuc sorsán keresztül mu-
tatva be a „cionista kaland eredetét”.

A harmadik fejezet a szerző szülővárosában, Rehovotban termelt narancsnak az 
1930-as évek első felében elért világsikerét meséli el, miközben Európában a nácik ke-
rültek hatalomra, és Palesztinában is szerveződtek a zsidóellenes arab erők.

A következő részben az 1936 és 1942 közötti – többnyire tragikus – eseményeket írja 
le. A palesztinai arabok és zsidók közötti véres konfliktusok mindkét oldalon több száz 
áldozatot követeltek. Ennél még nagyobb veszélyt jelentett Hitlernek a zsidóság teljes 
kiirtására irányuló „végső megoldása”, amely csupán 1942-ben 2,7 millió európai zsidó 
meggyilkolásához vezetett. A cionizmus kénytelen volt stratégiát változtatni: az erő-
szakra erőszakkal válaszolni és célul tűzni ki az önálló zsidó állam mielőbbi létreho-
zását. Ennek az új irányvonalnak a jelképévé vált a Maszada erődítmény, amelynek 
falainál i. sz. 73-ban maroknyi zsidó hősiesen szembeszállt az óriási római túlerővel, 
majd inkább önkezével vetett véget az életének, semmint hogy rabokká váljon.

A könyv ötödik fejezete a „cionizmus sötét titkának” nevezett lyddai vérengzésről 
vall nagy őszinteséggel. 1948 júliusában a cionisták lerombolták az éppen létrejött zsidó 
állam közepén fekvő Lydda arab várost, több ezer lakosát legyilkolták és mintegy fél-
százezer embert távozásra kényszerítettek. A szerző az interjúiban megszólaltja a ször-
nyű mészárlás résztvevőit: a vezénylő dandártábornokot (akinek a nevét nem árulja el), 
Sh. Gutman katonai kormányzót, az esztelenül gyilkoló „Bulldózert” és sok hasonló 
társát. Elítéli tetteiket, de végítélete mégis felmentő: „Ők végezték el azt a durva és piszkos 
munkát, amely lehetővé tette az életet a népem, saját magam, a lányom és a fiam számára… 
nincs sok választásom: vagy elutasítom a cionizmust Lydda miatt, vagy elfogadom a cionizmust 
Lyddával együtt.” (180. o.)

A hatodik fejezet az újonnan megszületett Izrael első évtizedének heroikus erőfeszí-
téseit és hatalmas sikereit írja le. Teszi ezt négy nagyon különböző sorsú holokauszt-
túlélő Izraelbe jutásának és további sorsának bemutatásával, majd a Tel-Aviv közelében 
épült Bizaron nevű kisváros első évtizedének elmesélésével.

Ebben az első évtizedben az ország lakossága a háromszorosára növekedett. Az 
1948-as háborúban aratott döntő győzelem után megszületett egy nemzet, az 1956-os 
sínai háborúban elért – szintén sorsdöntő – győzelem pedig stabilizálta az ország hely-
zetét. A szerző a maga pontos és emelkedett stílusában így összegzi ezt az évtizedet:
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Az energiák kifogyhatatlanok voltak. Bármerre ment az ember, mindenütt bontást 
és építkezést látott. Annak a nagyszabású tervnek megfelelően, amelyet 1950-ben 
a kormány által felkért építészek és tervezőmérnökök készítettek, Palesztina eltűnt 
a föld színéről, és helyét elfoglalta a modern Izrael állam. Az új falvak sokasága 
mellett megépült harminc új város is… A sorkötelezettségre épített népszerű had-
sereg számos nem katonai feladatot is magára vállalt – például héberre tanította a 
katonákat – és az új társadalom hatalmas olvasztótégelyévé vált. Az állami oktatá-
si rendszer egy évtized alatt háromszoros méretűvé vált… korszerű egészségügyi 
rendszert biztosítottak az izraeliek többsége számára. (204.o)

És itt következik a jellegzetes „shaviti ellenpontozás”: „Ahogy a túlélésért küzdenek, 
és új egyéniséget vesznek magukra, az ötvenes évek Izraeljének emberei eltemetik a palesztin 
gyümölcsöskerteket és az első zsidó betelepülők falvait, s a hétszázezer palesztin menekültet a 
hatmillió legyilkolt zsidó pusztulásának emlékével együtt törlik ki az emlékezetükből.” (218. o.)

A hetedik fejezet a könyv egyik legizgalmasabb része: az izraeli atombomba létreho-
zásának 1967-ben befejezett története. A kérdés még ma is annyira bizalmas, hogy mű-
vének ezt a részét a szerző szükségesnek látta bemutatni az izraeli médiák cenzorának. 
Írása elején a szerző ismerteti az eddig megjelent információkat: az izraeli vezetésben 
folyt vitákat az atombomba szükségességéről, Ben Gurion miniszterelnök 1956-os igen-
lő döntését, majd az atombomba 1956 és 1967 közötti megvalósításának menetét. (233–
239. o.) A 27 oldalas fejezet nagy részét a bomba megalkotóinak utolsó, még életben lévő 
tagjával készített interjú tölti ki, aki még most sem kívánta felfedni a nevét, ezért a szer-
ző csak mint „a mérnök” említi. Azt megtudhatjuk róla, hogy 1926-ban, Jeruzsálemben 
született, élete meghatározó élménye volt, hogy narancstermesztő apját 1943-ban lelőtte 
egy arab terrorista. Ezután aktívan részt vett a palesztinok kiűzését szolgáló számos 
akcióban és az 1948-as háborúban. Majd kiváló mérnök lett, aki fontos szerepet játszott 
a franciákkal való együttműködésben, amelynek eredményeként a két ország csaknem 
együtt lépett be az atomhatalmak addig csak kéttagú (USA és a Szovjetunió) klubjá-
ba. Sok érdekes epizódot mesél el a Negev-sivatagban fekvő Dimona melletti nukle-
áris kutatóközpont létrehozásáról. A fenyegető iráni veszéllyel kapcsolatban nagyon 
határozott a véleménye: „Noha ő azt gondolja, hogy már van bombájuk, ennek ellenére le kell 
csapni rájuk. Lecsapni minden erővel, amink csak van.” (257. o.) Shavit itt is egyszerre fejezi 
ki az izraeli politikát támogató nézeteit, de bizonyos kételyeit is: „Dimona olyan tett, mely 
pontosan illeszkedik a holokauszt és az újjászületés, a rémület és a remény, a halál és az élet közé. 
Létrejötte olyan rendkívüli, hogy nem lehet tudni, vajon áldást hoz a következő nemzedékre, vagy 
gonosz átkot.” (260. o.)

A nyolcadik fejezet a palesztin területeken létrehozott izraeli települések sorsával 
foglalkozik. Közülük az elsőt, Ofrát 1975-ben építették meg a szélsőségesen cionista 
és vallásos erők; azóta a palesztin területeken létesített izraeli telepek lakóinak száma 
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megközelíti a félmilliót. Shavit ismerteti a telepítési mozgalom három vezetőjével foly-
tatott beszélgetését, de álláspontja egyértelműen elítélő marad:

Ofra benépesítése miatt a világ ma már gyarmatosító országnak tekinti Izraelt… 
ezért a Nyugat fokozatosan hátat fordít Izraelnek... és szégyenkeznek miatta. Ez az 
ok, amiért az ország nem képes saját magával tisztába jönni. Ofra alapítói meg-
erősíteni szerették volna Izraelt, a gyakorlatban legyengítették… Ofra élénken és 
lendületesen fejlődik ugyan, de nyilvánvaló, hogy előbb vagy utóbb a belső logiká-
ját összetöri egy külső logika, mely ellen eredetileg lázadt, és amelyet megpróbált 
semmibe venni. (289., 294. o.)

1987-ben kitört az első intifáda, azaz a palesztin nép lázadása az izraeli megszállás 
ellen, ám azt hamarosan leverték. A lázadás szervezőit és sok résztvevőjét internáló tá-
borokba zárták. Az akkor még ifjú újságíró Shavitot 1991-ben katonai szolgálatra hívták 
be a „Gaza Beach” elnevezésű táborba. A kilencedik fejezet az ottani élményeit rögzíti, 
az akkor írt, nemzetközi feltűnést és elismerést keltő cikke alapján. A cikkben állandó 
párhuzamot von az izraeli és a német táborok között, megállapítva, hogy a kettő na-
gyon hasonlít egymásra. Itt is a szerzőt idézem:

Az én szeretett, demokratikus Izraelem módszeresen, szervezetten és „teljesen 
jogszerűen” kényszeríti a palesztinokat jajgatásra… Amit művelnek, az egy 
népfelkelés elnyomása, egy másik nemzet erőszakos megszállása. Ez egy olyan 
jelenség, amelynek nincs párja a Nyugaton. Ez olyan szervezett brutalitás, ame-
lyet egyetlen demokrácia sem bír el. És én is része vagyok ennek az egésznek. 
Beismerem. (304. o.)

A témával kapcsolatos felindultsága igazolja a fejezet végén alkalmazott kemény ha-
sonlatot:

Talán ez az oka annak, hogy még ma is üldöz álmomban, amit Gaza Beach-ben 
akkoriban láttam és hallottam. Igen, nyomaszt annak a tudata, hogy mi megra-
gadtuk a palesztinokat a töküknél fogva, ők meg válaszul a torkunkat kezdték 
fojtogatni… Néhány évenként e tragédiában véget ér egy felvonás, és elkezdődik 
egy új. Maga a dráma azonban sohasem ér véget. Csak a fojtogatás erősödik min-
den alkalommal. (309. o.)

A tizedik fejezet az izraeli békemozgalom történetét ismerteti, amelynek legnagyobb 
sikere az Izrael és Palesztina között 1993-ban megkötött oslói békeszerződés volt. 
A szerző a mozgalom öt vezetőjével készített interjú alapján mutatja be, hogyan jutottak 
el odáig, és miért bizonyult rövid távú illúziónak a megállapodás.

Mint az akkori békemozgalom aktív részese, így összegzi a kudarc okait:
Nem tudtuk megmondani a világnak és a népünknek, hogy a megszállást akkor 
is meg kell szüntetnünk, ha ezzel nem vívható ki a béke. Nem tudtuk bevallani 
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magunknak az igazságot, hogy a palesztinok óhaja az 1948 előtti falvaikba és háza-
ikba való visszatérés… [Erről egy, a kiűzetést túlélt öreg palesztin őslakóval 
készített mesteri és megrázó interjút közöl.] Ahelyett, hogy bátran szembenéz-
tünk volna a kíméletlen valósággal, az azonnali békekötés romantikus illúziójába 
ringattuk magunkat. Oslóban megkíséreltük e hitet valóra váltani, és Oslo után 
is ragaszkodtunk hozzá, még akkor is, amikor városaink utcáin buszok robbantak. 
Így veszítettük el honfitársaink bizalmát és megbecsülését, akik azért fordultak el 
tőlünk, mert nem tudtuk beismerni, hogy a mi áhított békefolyamatunkból farsangi 
tragikomédia válik. (336. o.)

A legérdekesebb talán mégis az Amos Ozzal való beszélgetése. A világhírű író vé-
lekedése:

Az oslói megállapodás valójában azért nem valósult meg, mert ez egy olyan gyer-
mek volt, amelyet egyik szülője sem szeretett igazán. De még nem túlságosan késő. 
A települések problémája megoldható. Mindkét fél tudja, hogy ehhez kompromisz-
szum szükséges. Nem szeretik egymást. Becsapják egymást, ahol tudják. Ordíta-
nak egymással. Ilyen értelemben az 1993-as érzelmi áttörés nagyon fontos. 
A tabut megtörték. Az értetlenség falát ledöntötték. Bármi is történt, mi most a 
palesztinokkal állunk szemben, mint nemzet a nemzettel, és a terület megosztását 
kell megvitatnunk. Nem csekélység, amiről szó van. Ez a kísérlet a béke irányába 
még nem vallott kudarcot. (341. o.)

A 11. fejezet Izrael talán legfőbb belső problémájáról, a keletről jött (szefárd) és a nyu-
gatról érkezett (askenazi) zsidóság között feszülő ellentétekről szól. Mindezt Aryeh Deri, 
a marokkói származású zsidó politikusnak a regénybe illő történetén keresztül meséli 
el. Az 1959-ben született fiú mindössze 9 éves volt, amikor tehetős szülei Marokkóból 
Izraelbe alijáztak (bevándoroltak). Miután mindenüket elvesztették, megismerkedtek a 
keleti zsidók nyomorúságos helyzetével. A zseniális képességekkel megáldott fiú az or-
todox zsidó iskolái elvégzése után egyik alapítója lett a keleti zsidóság érdekvédelmére 
létrehozott Shas pártnak, és 1984-ben, 24 évesen a Rabin-kormány belügyi főigazgatója, 
majd három évvel később belügyminisztere lett. 2000-ben azonban korrupcióval vádol-
ták meg. Ekkor írta a Zola szavait átvevő „J’accuse” című pamfletjét, amelyben feltárta 
a „keleti zsidóság” problémáit. Az Izraelt megrengető, hatalmas rokonszenvtüntetések 
ellenére 3 év börtönbüntetésre ítélték, amelyből kettőt le is töltött. Kiszabadulása után 
visszatért a politikai életbe mint a Shas párt egyik vezetője.

Nos, Shavit hosszú interjút készített vele. Szavainak lényege:
Csak akkor értettem meg az izraeli keleti zsidók problémáját, amikor a belügymi-
nisztérium főigazgatója lettem… És egyszer csak megértettem, hogy a sok száz 
önkormányzatból, amelyek a felügyeletem alá tartoztak, a gyengébbek szinte mind 
arabok vagy keletiek. Egyszer csak rádöbbentem, hogy ami szenvedés Izraelben 
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van, az szinte mind a keletiek gyötrődése… Minden szegénynegyedben keleti zsi-
dókat találtam, akik elvesztették a büszkeségüket és az identitásukat. Szétzüllött 
közösségeket és felbomlott családokat láttam, melyeket megfosztottak tisztességük-
től és a múltjuktól, s ahol az emberek szemében kihunyt a fény. Míg a felszínen az 
ország virágzott, közvetlenül a felszín alatt létezett egy másik Izrael… A hagyomá-
nyos keleti Izraelt magára hagyták, hogy vívja ki magának, amit tud, s az ebben a 
küzdelemben sokszor szánalmas vereséget szenvedett. (369. o.)

És jöjjön a szerző „igazságot tevő” következtetése: „Sok keletről jött izraeli a mai napig 
nem érti, mitől mentette meg őket Izrael: egy nyomorúságos és elmaradott élettől az ellenségessé 
vált világban. És Izrael a mai napig nem érti, mekkora fájdalmat okozott, amikor elvette az általa 
befogadott keleti zsidók kultúráját és identitását… A sebek tehát megmaradtak.” (377. o.)

A 12. fejezet az izraeli ifjúság szokásaiban végbement hatalmas, többnyire negatív 
változásokról számol be. Számos példával bizonyítja, hogy a tel-avivi mulatók szabad-
elvűsége ma már nem marad el a nyugatiakétól. Elterjedt a szabad szex, a homoszexu-
alitás, a drogok használata. A mai ifjúság körében a „Partizz most” jelszó népszerűbb 
a „Békét most” jelszónál. „Ami itt látható – írja Shavit –, az a huszonegyedik századi fiatalok 
lázadása a cionista terv által rájuk kényszerített követelmények és rendeletek ellen. Azt mondják, 
elég volt, engedjetek élni minket. Engedjétek megragadni a napot.” (403. o.)

A 13. fejezetből az Izraelben élő palesztinok álláspontját ismerhetjük meg. A legpreg-
nánsabban ezt Mohammed Dahla ügyész fejti ki, akivel a szerző korábban az Izraeli 
Polgárjogi Szövetség társelnöke volt:

Lehet, hogy a maguk országa részt vesz az Eurovíziós Dalfesztiválon és a kosár-
csapatuk az európai bajnokságon játszik, de azért, ha kinyit egy atlaszt és ránéz a 
térképre, 350 millió arabot lát maga körül és másfél milliárd muzulmánt. Hát akkor 
azt hiszi, hogy elbújhat ebben a mesterségesen konstruált zsidó államban? Tényleg 
azt hiszi, hogy megvédi magát ez a zsidó demokráciának nevezett, ellentmondások-
kal teli valami?... A világ változni fog, az erőegyensúly szintén, és a demográfiai 
viszonyok sem maradnak ugyanolyanok. A maguk egyetlen lehetősége a túlélésre 
az, ha velem lépnek szövetségre. Én vagyok az egyetlen reményük. És ha nem 
teszik meg ma, holnap már késő lesz… ha nem haladunk a kétnemzetiségű állam 
felé, akkor nem elégedhetünk meg egy elsüllyesztett, darabokra szabdalt palesztin 
állammal, amelynek még saját légtere sincs… (408., 415. o.)

A következő fejezet a 2006-os „valóságsokkot” elemzi: a második libanoni háborút, 
midőn az izraeli hadsereg nem tudta megakadályozni azt, hogy az alig tízezernyi fegy-
veressel rendelkező Hezbollah terrorszervezet rakétákkal bombázza Izrael északi vá-
rosait.
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A szerző így jellemzi a kialakult helyzetet:
… a 2006-os tapasztalat részletes panorámaképet ad a világról, amelyben Izrael 
él: Irán felemelkedőben van. A Hezbollah északon építkezik, a Hamasz délen. 
A megszállás és az egyoldalúság kudarcot vallott. Minden talpalatnyi földet, amit 
Izrael kiürített, Irán által támogatott terrorista egységek vettek át, amelyek képesek 
veszélyeztetni Izraelt a rakétáikkal… Az alapok jók: erős gazdaságunk van, moz-
gékony társadalmunk, benne kivételes tehetségű emberek, meggyőző józan ésszel 
és kitartással. Az izraeli köztársaság politikai struktúrái és intézményei azonban 
igencsak betegek. És a betegség mélyreható. A hét izraeli belső lázadás alulról felfelé 
kezdte bomlasztani a szuverén nemzetet, az elit tehetetlensége pedig felülről… 
A hetedik évtizedében Izrael sokkal kevésbé szilárd nemzetállam, mint tízéves ko-
rában volt. (431–433. o.)

A tizenötödik fejezet az elmúlt négy évtizedben lezajlott izraeli „gazdasági csodát” 
mutatja be és elemzi. A kiváló teljesítményt annak tulajdonítja, hogy a Ben Gurion-féle 
„anciem regime bukása hatalmas energiákat szabadított fel. Az új keletű izraeli individualiz-
mus az új izraeli kapitalizmust harsány sikerré tette… modern vállalkozások ezrei tették Izraelt a 
Nyugat egyik legmozgékonyabb gazdaságává…” (457., 465. o.) Ez utóbbiak illusztrálására két 
sikertörténetet ismertet részletesen: Michael Strauss egy kis vidéki élelmiszerüzemet 
változtatott nemzetközi cégbirodalommá, Kobi Richter pedig a maga zsenialitásával a 
high-tech több területét felölelően hozott létre egy nagyon sikeres nemzetközi vállalat-
birodalmat.

A gazdasági fejlődés azonban növelte a szociális különbségeket. Ez ellen tiltakozott 
2011-ben a Tel-Avivban megrendezett tüntetéssorozat sok százezernyi résztvevője.

A 16. fejezet már a címében is jelzi, hogy Izrael legfőbb „egzisztenciális kihívásával”, 
az iráni atomfegyverkezés veszélyeivel foglalkozik.

A téma felvezetésében megállapítja:
Az iráni nukleáris kihívásnak természetesen van izraeli vonatkozása is. Igaz, Iz-
raelről azt mondják, hogy atomhatalom. Izrael azonban soha nem élt a különleges 
fegyver nyújtotta előnyökkel. Jóllehet, a szomszédai állandóan fenyegetik, ő soha 
nem fenyegetőzött azzal, hogy eltörli őket a föld színéről. A nukleáris szférában 
Izrael csodálatraméltóan felelős és mértéktartó módon járt el. Az ajatollahok re-
gionális hegemóniára törnek, és Izraelt megtizedelve szeretnék látni. Ha kezük-
be jutna az atombomba, fel is használhatják azt, vagy átadhatják másoknak, akik 
élhetnek vele… Izrael azonban nem volt képes szembenézni az iráni kihívással... 
(472–473. o.)

Az atombombakérdés leírásához azt az Amos Jadlin tábornokot hívja szakértőnek, 
aki 1981-ben részt vett az iraki atomközpont lebombázásában, majd 2007-ben – már 
az izraeli hírszerzés főnökeként – a szíriai plutóniumreaktor megsemmisítésének 
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megszervezésében. Shavit a nemrég nyugdíjba vonult tábornok közreműködésével 
sok érdekes és eddig titkos információt közöl az első két csapásról és az Irán elleni, 
mindkettőjük által szükségesnek tartott harmadik csapás elmaradásáról. „Miután a 
palesztin front újra felforrósodott – írja Shavit –, és miután Izrael viharos választási kampány-
ba bocsátkozott, a döntő elhatározás a 2012-es évről elhalasztódott a jövőbe. Irán azonban most 
is itt van. Irán nyomasztó sötét árnyként vetül Izrael jövőjére.” (489. o.)

A recenzens itt megjegyzi: talán ez az egyetlen fontos kérdés, amelyben nem ért 
egyet a szerzővel. Úgy vélem, hogy az iráni atomközpontok bombázása annyira össze-
forrasztaná a most még megosztott, számszerűleg hatalmas fölényben lévő arab–musz-
lim erőket, és olyan kedvezőtlen nemzetközi megítélést vonna maga után, amely még 
az iráni hipotetikus atombombánál is nagyobb veszélyt jelentene Izrael számára. Az 
iráni atombomba létrejöttét továbbra is nemzetközi diplomáciai és gazdasági nyomás-
sal kell megakadályozni.

Az utolsó, 17. fejezetben a szerző végigjárja dédapja, az egyik honalapító 1897-ben 
tett útját, és közben levonja a könyvéből és Izrael hányatott történetéből adódó követ-
keztetéseket. Szívem szerint az egészet ideírnám, de csak a legfontosabbnak tűnőkkel 
tehetem ezt meg.

A cionizmusról megállapítja: „A XIX. század összes grandiózus álma közül Herzl álma az 
egyetlen, amely csaknem teljesen megvalósult…” (501. o.)

A magyar olvasó számára különösen szívet melengetőek az Izrael nemzeti emlékhe-
lyén, a Herzl-hegyen tett látogatásáról írottak, ahová a cionista mozgalom megalapítóját 
1949-ben eltemették:

Az építészeti stílus méltóságteljes és mértéktartó… Nincs itt semmiféle nacionalista 
giccs, sem vallási túlzás. Nyugodt méltósággal mondja ki: ezen a csúcson egy jövőbe 
látó ember nyugszik. Alatta nyugszanak a tanítványai. Alattuk az állami vezetők. 
Őalattuk a katonák, akik eltervezték, akik véghez vitték, s akik a legnagyobb árat 
fizették Izraelért. (512–513. o.)

A jeruzsálemi Jad Vasem múzeumnál tiszteleg a holokauszt 5,7 millió áldozata előtt, 
megemlítve az 565.000-re becsült magyar mártírt is.

Shavit szerint Izraelt a fenyegetés hét köre veszi körül: az iszlám, az arab, a palesz-
tin, a belső, a mentális, a morális és az identitás alapú fenyegetés. Mindegyiket elemzi, 
majd megállapítja, hogy e fenyegetések különösen felerősödtek a 21. században; egy-
részt, mert az Izraelt támogató erők „egyre gyengülnek”, másrészt, mivel „az izraeli meg-
szállás, a zsidó szélsőségesség és a vallási fundamentalisták aláássák Izrael megbecsülését még a 
megmaradt barátai körében is”. (527. o.)



180 Külügyi Szemle

Könyvszemle

A szerző megjelöli Izrael legfontosabb belső feladatait is:
A mostani kihívás tehát a belső gyengeségeinket érinti. Vannak jó reményeink: ha 
az ultra-ortodox közösséget integrálni lehet a modern társadalomba…, ezzel akko-
ra energia keletkezhet, mint amit az orosz bevándorlás jelentett a 90-es években. 
Ha az izraeli arabokat sikerül beszőni társadalmi és politikai szövetünkbe, és meg-
kapják azt az egyenjogúságot, amelyet megérdemelnek, lehet, hogy ők is előnyben 
részesítik majd azt, amit a demokratikus Izrael kínál a számukra…, és ha a tenger 
alatti földgáz bőségével jól gazdálkodunk… Ha mind több és több ultra-ortodox és 
modern ortodox irányzat, továbbá az orosz zsidók elfogadják a demokratikus zsidó 
állam normáit és erkölcsi rendjét… (533. o.)

Ezek a feltételezések is kapcsolódnak az ország előtt álló „herkulesi” küldetéshez és 
feladatokhoz:

Ahhoz, hogy itt élhessünk, újra meg kell határoznunk az országot, meg kell osz-
tanunk a földet, és elő kell állnunk egy új zsidó izraeli történettel. Helyre kell 
állítanunk az elhanyagolt állapotban lévő államot, és egyesítenünk kell a darabok-
ra szabdalt társadalmat, ki kell nevelnünk egy megbízható elitet. A megszállás 
befejeztével új, szilárd és jogszerű vasfüggönyt kell építeni a megszállás utáni 
határainkon. A radikális iszlám regionális hullámával szembeszállva Izraelnek 
meg kell maradnia a felvilágosultság szigetének. A fenyegetés hét körével szem-
beszállva Izrael erkölcsös, haladó szellemű, összetartó, kreatív és erős kell, hogy 
legyen… A küzdelem, amelyet létezésünkért vívunk, egyre ádázabb. (535. o.)

Végezetül álljon itt a könyv fülszövegébe is bekerült félig tréfás, de mégis drámai és 
költői metafora:

Ha egy Vezúv-szerű tűzhányó törne ki ma, és elöntené a mi Pompejünket, akkor 
elképesztő dolog történne: ez a nép azt is túlélné. Olyan nép ez, mely a halálból 
jött, a halállal van körülvéve, s amely mégis képes volt színre vinni egy látványos 
életdrámát. Egy nép, amely a végsőkig eljárta az élet táncát. (537. o.)

A recenzens azt kívánta elérni az átlagos recenziókhoz képest talán túl sok idézettel, 
hogy az Olvasó is élvezhesse Ari Shavit pontos és konkrét, de élvezetes és fennkölt 
(olykor kicsit fellengzős) stílusát.

Ennek magyarítása a könyv kiadójának, Bokor Pálnak az érdeme. A neves ma-
gyar újságíró érezhető kollegiális rokonszenvvel végezte ezt a nem könnyű fel-
adatot. A fordításban és a nyomtatásban olykor előforduló hibák annak a fergeteges 
tempónak tulajdoníthatóak, amellyel az Atlantic Press Kiadó és a Knerr Nyomda a 
nemzetközi premier idejére, bravúrosan rövid idő alatt megjelentette ezt a remekmű-
vet. Ilan Mor, Izrael budapesti nagykövete a könyv bemutatóján bejelentette, hogy a 
kiadó meghívására 2014. áprilisban Ari Shavit Budapestre jön, és a könyvfesztiválon 
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dedikálja könyvét. Nos, addig még van idő, hogy sokan elolvassák ezt a kitűnő művet. 
Aki pedig elolvasta, bizonyára tisztelettel és rokonszenvvel várja majd e nagyszerű írót, 
újságírót és vívódó Embert.

A The New York Times november 19-én vezércikkben méltatta a könyvet, és a politi-
kusok számára „kötelező olvasmánynak” nevezte azt. Barack Obama amerikai elnököt 
és Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt egyaránt arra szólította fel, hogy az 
Izrael és az arab országok, valamint a nagyhatalmak és Irán közötti, kulcsfontosságú, 
közel-keleti tárgyalássorozatok folytatásakor vegyék figyelembe Shavit ajánlásait. E so-
rok írója csatlakozik ehhez a javaslathoz.

A könyvet szívből ajánlom a magyar zsidóságnak és szimpatizánsainak, de talán 
még inkább azoknak, akik fenntartással vagy ellenszenvvel viseltetnek Izrael Állam-
mal szemben. Bízom abban, hogy megismervén sikereinek és kudarcainak történetét, 
tetteinek mozgató rúgóit, a jövőben nagyobb empátiával fognak viseltetni iránta…

Réti György


