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gult háborús sorozat a Könnyek völgye 
(2020): az 1973-as jom kippuri háború 
pusztítását több katona sorsán keresz-
tül mutatja be, középpontban a második 
világháború utáni évtizedek legnagyobb 
harckocsiütközetével, miközben egy bel-
ső konfliktusoktól terhes, megosztott or-
szág képe is kirajzolódik.

Érdekes látni, ahogy az izraeli társadal-
mat feszítő ellentétek, a háborúk okozta 
veszteség fájdalmai és a szűnni nem aka-
ró fenyegetettség érzése egyrészről thril-
ler- és akcióelemekkel dúsított népszerű 
sorozatokat szülnek, másrészről tárgyi-
lagos megközelítést eredményeznek: 
a dokumentumfilmek és a minimalista 
eszközökkel dolgozó játékfilmek is ki-
veszik részüket a kollektív traumák fel-
dolgozásában. Izrael eddig egyetlen női 
miniszterelnökéről szóló dokumentum-
film, a Golda (2019 – Sagi Bornstein, Udi 
Nir, Shani Rozanes) többek között a jom 
kippuri (a zsidó vallási ünnepen támad-
ta meg Izraelt az egyiptomi és szír had-
sereg) háború kitörésének hátterét is 
feltárja – míg a Könnyek völgyében a tan-
kokban rettegő, majd hősiesen helytálló 
katonák, addig itt politikusok és elemzők 
nézőpontjából látjuk az országot kis hí-
ján elsöprő háborús eseményeket. Jólle-
het fikciós munka, egy szikár dokumen-
tumfilm benyomását kelti a Nehéz idők 
(Yamim Noraim/Incitement, 2019), amely 
egy másik, szintén éles vitákat kiváltó 
miniszterelnökről, Jichak Rabinról szól, 
még ha nem is ő, hanem gyilkosa a film 
főszereplője.

IZRAEL „NAGYMAMÁJA” 
Az orosz pogromok elől családjával az 
Egyesült Államokba, majd onnan Izrael-
be, egészen pontosan palesztin földre 
menekült Golda Meir jelen volt Izrael ál-
lam megalapításánál. Később, miniszter-

elnöksége idején ezért is hívták a zsidó 
nép „királynőjének”, mások „nagyma-
májának”: divatot tudatosan kerülő kon-
zervatív öltözködése, örökké kezében 
tartott kistáskája miatt is érdemelte ki a 
megnevezést. A róla készült portré mi-
niszterelnökségének kivételesen nehéz, 
sok veszteséget hozó időszakára kon-
centrál. 1969 és 1974 között az egyip-
tomi-izraeli állóháború és a terrorizmus 
(Münchenben az 1972-es olimpián 
résztvevő izraeli sportolók lemészárlása) 
jelentette fenyegetést kellett kezelnie, 
az országon belül a zsidó bevándor-
lók (az európai gyökerű askenázi és az 
Észak-Afrika és Közel-Kelet országaiból 
érkező mizrahi zsidók) közötti kulturális 
és szociális különbségekre gyógyírt talál-
nia. Ráadásul az izraeli Fekete Párducok 
tiltakozó akcióval is kellett valamit kez-
denie, bár a tévéfelvételekből az derül ki, 
nem hatott rá a fiatalok tiltakozó mozgal-
ma, érzékelten volt az újabb társadalmi 
vadhajtásokra. Bukását a jom kippuri há-
ború jelentette, hiába került ki győztes-
ként Izrael (az Egyesült Államok megse-
gítette harci járművekkel) az ellenséges 
csapatokkal szemben, a veszteségek és 
az a tény, hogy felmerült az ország füg-
getlenségének elvesztése, megrendítet-
te az emberek bizalmát Goldában. A róla 
készült dokumentumfilm érdekessége, 
hogy az alkotók azt az ezidáig be nem 
mutatott 1978-as tévé interjút használ-
ják fel, amiben a volt miniszterelnök 
egy műsort követően, a stúdióban a 
riporterek kérdéseire annak tudatában 
válaszol, hogy a felvétel nem kerül kö-
zönség elé. S jóllehet Golda továbbra 
is ugyanazzal a természetességgel 
viselkedik, mintha élő interjút adna, 
a felvétel unikális jellege megfelelő 
alapot teremt munkásságának átte-
kintéséhez és értékeléséhez. Az archív 
felvételekből és egykori politikusok 
(például a Moszad akkori vezetője) és 
újságírók nyilatkozataiból összeállított 
film helyet ad a Goldát dicsérő és el-
marasztaló véleményeknek egyaránt. 
Talán el sem kellett volna vállalnia a 
kormányfői pozíciót, mondja egyik kri-
tikusa, hiszen 71 éves volt, amikor a 
21 éves Izrael vezetője lett, túlságosan 
idős ahhoz, hogy rugalmasan alkalmaz-
kodjon a fiatal állam kül-és belpolitikai 
konfliktusaihoz. Golda Meir nem sokat 
tett az izraeli-palesztin megbékélésért, 
hozzáállását az egyre szervezettebbé 
váló palesztin ellenálláshoz jól mutat-
ja a filmben is elhangzó, sokat idézett 

Az izraeli filmesek rendületlenül dol-
gozzák fel az ország közelmúltjának 
tragikus eseményeit. A háborús vesz-

teségeket, a politikai és vallási megosz-
tottság feszültségeit vagy a terrorcselek-
mények miatti állandó fenyegetettség 
állapotát populáris sorozatokban épp-
úgy képesek megjeleníteni, mint a visz-
szafogottabb eszközökkel dolgozó játék- 
és dokumentumfilmekben. Az utóbbi 
években komoly nemzetközi figyelmet 
kiváltó sorozataik és fesztivál sikeres 
alkotásaik (mint a permanens háborús 
készenlét értelmetlenségét egy fiatal ka-
tona halálán keresztül bemutató kiváló 
Foxtrott) mindenekelőtt a nyugvópontra 
soha nem térő arab-izraeli harcból és a 
közel-kelti háborúkból merítik témáju-
kat. A nem szűnő, hétköznapokat átitató 
fenyegetettség érzését kiválóan ültetik 
át a thrillerelemekkel átszőtt sorozatok-
ba. Jó példa erre a szemet szemért meg-
rázóan egyszerű elve alapján működő 
arab-zsidó küzdelmet középpontba állí-
tó, több évados, cselekményét a terroris-
ta ellenes csoport akcióira felfűző Fauda 
(2017- ) (arabul „káosz” a jelentése), 
amely feszült és fordulatos cselekménye 
mellett a jeruzsálemi társadalomrajz mi-
att is figyelmet érdemel. Rendkívül erős 
a 2014-es megrázó bűntényt dokumen-
tarista igénnyel feldolgozó A mi fiaink 
(2019) mini-széria, amelynek készítői 
egy oknyomozó újságíró következetessé-
gével építik fel a vallási fanatizmus moti-
válta bosszúból kegyetlenül meggyilkolt 
arab tinédzser halálának történetét. A 
sorozat önkritikusan mindkét oldal, ara-
bok és zsidók felelősségét egyaránt ki-
emeli, kritizálták is a filmet Izrael vezető 
politikusai: nem tudták megemészteni a 
tényt, hogy ortodox zsidók is gyilkosokká 
válhatnak. A közelmúlt sokkjáról készült 
látványos, a szíriaiak kárára kissé elfo-
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gyalásait is az ő nézőpontjából látjuk. Az, 
ahogyan a jogászhallgató Jigal Amin po-
litikai radikalizálódásából egyre fokozó-
dó harag, majd vallási küldetéstudat lesz, 
összhangban van a húsz évvel később 
játszódó Fauda és A mi fiaink megszállott 
figuráival: a krimi és akcióthriller feszült 
cselekményvezetésével e sorozatok is 
a bosszú örök körforgásáról szólnak. A 
merényletet elkövető Jigal Amin bosz-
szúvágya és A mi fiaink megszállott zsidó 
fiatalemberének motivációja, aki kiterve-
li az arab fiú megölését és felgyújtását, 
egy tőről, ugyanabból a vallási fanatiz-
musból, rendíthetetlen küldetéstudatból 
fakad: a Tórából olvassák ki, mit kell ten-
niük. Évtizedek telnek el, s mégsem vál-
tozik semmi, mintha a rengeteg áldozat 
nem volna intő példa. A Nehéz idők és A 
mi fiaink egyaránt kendőzetlenül beszél 
az ortodox zsidó közösségek és rabbik 
fiatalokra gyakorolt döntő befolyásáról. 
Az élete végéig börtönbe zárt Jamir a 
tárgyalásán hangsúlyozta, hogy a rabbik 
jóváhagyásukat adták a merénylethez 
arra hivatkozva, hogy a Tóra megengedi 
a zsidóknak a gyilkosságot, ha ez zsidók 

életét menti meg. Ezért a 
film eredeti címe, a Felbujtás 
(Incitement) a vallási vezetők 
felelősségére utal.

A Nehéz idők dokumen-
tumfilmes módszereket is 
alkalmazó játékfilm: számos 

korabeli tévéfelvételt (tüntetéseket, rob-
bantások helyszíneit, politikusok beszé-
dét) ötvöz saját forgatott anyagával, a 
film végén a merényletet rekonstruáló 
negyedórás részben pedig alig megkü-
lönböztethető a híradós és a fiktív felvé-
tel. A kordokumentumok és a színészek 
játszotta részek montázsával éri el a 
rendező, Jaron Zilberman, hogy alkotását 
a néző az események pontos krónikájá-
nak tekintse. A filmben sokat beszélnek, 
egyetemisták vitái, rabbik prédikációi, 
családi veszekedések mentén rajzolódik 
ki a miniszterelnök országot megosztó 
politikai kezdeményezése, és az érvek 
és ellenérvek zápora bevonja a nézőt is 
a dilemmába: Rabin eladja az országot 
Arafatnak, vagy a több évtizede tartó 
megszámlálhatatlan halálos áldozatot 
követelő gyűlölködést megtörve békét 
köt. A Nehéz idők alkotói nem foglalnak 
állást, inkább közlik, mint értékelik az 
eseményeket, mikor állandóan mozgó 
kamerával lépésről lépésre követik a 
mélyen hívő zsidó gyilkossá válásának 
folyamatát. Jichák Rabin életének kezde-
tét és végét jelző évszámok a film végén 
mégis azt sugallják, az alkotás nem csak 
a zsidó állam erős megosztottságára hív-
ja fel a figyelmet, hanem egy jelentős 
politikusnak is emléket állít.

A Golda és a Nehéz idők a 9. Budapesti Zsidó és  
Izraeli Filmfesztivál bemutatói.

mondata: „A világon minden arabnak 
van választása. A zsidóknak nincs.” 
Többek között a megbékélésre nem 
alkalmas természete, hajthatatlansága, 
ragaszkodás az elveihez vezetett a há-
borúhoz, sugallja a film; mindenesetre 
nem ő, hanem az őt követő és Egyip-
tommal békét teremtő Menahem Begin 
kapta a Nobel-békedíjat. 

IZRAEL „ÁRULÓJA”
1993-tól, az oslói egyezményt előkészítő 
tárgyalások miatt Izraelben sokan tartot-
ták árulónak a palesztin-zsidó megbé-
kélés politikáját képviselő Jichak Rabin 
miniszterelnököt. A Palesztinai Felsza-
badítási Szervezetet képviselő Arafat és 
Rabin 1994-ben és 1995-ben megálla-
podtak izraeli csapatkivonásokról Cisz-
jordániából és a Gázai övezetből, ami 
egyúttal az araboknak kedvező önren-
delkezést is jelentette. Rabin politikája 
heves indulatokat váltott ki és a megál-
lapodás merényletek sorozatát indította 
el: először egy zsidó önkéntes merénylő 
arab civileket, majd válaszul arab ter-
roristák zsidókat gyilkoltak. 1995-ben 
Rabin jobboldali fanatikus 
merénylő áldozata lett. A Ne
héz idők (2019) a tettes útját 
követi a gyilkosság gondolatá-
nak fogantatásától a tett meg-
valósításáig, Rabin haragot és 
tüntetéseket kiváltó béketár-

„Mintha a rengeteg 
áldozat nem volna 
intő példa” 
(Jaron Zilberman: 
Nehéz idők – 
Jehuda Nahari Halevi)


