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Az elmúlt évek során az Izraeli Nemzeti Könyvtár Mikrofilmtárában végzett kuta-
tásaim során számos – ismeretlen vagy alig ismert – zsidó, keresztényellenes 
szöveget sikerült azonosítanom. Időközben elkészült e XVII-XVIII. századi, Itália 
északi fejedelemségeiből származó kéziratok eddigi legteljesebb bibliografikus 
feldolgozásának online változata is: www.jcrpolemicsinitaly.at. Előadásomban egy 
tervezett, új projekthez kapcsolódóan e szövegkorpusz két különösen érdekes 
darabját szeretném bemutatni. 

Az első szöveg szerzője Jehuda ben Eliezer Brielli (1643-1722). Brielli mantovai 
rabbiként széles körű ismertségnek örvendett. Korának számos kiemelkedő 
rabbijával állt levelezésben, s tanítványai közé számítottak a következő generáció 
legkiválóbb rabbinikus személyiségei. Brielli három olasz nyelvű polemikus 
traktátust hagyott ránk, melyek – Cecil Roth szóhasználatával élve – „defenzív”, 
védekező jellegűek, míg rövidebb, héber nyelvű polemikus szonettjei és egy 
nagyobb lélegzetű héber polemikus traktátusa „offenzív”, támadó hangvételű.  

Ezen utoljára említett írásmű különböző címeken, tizenegy – eltérő hosszúságú 
részleteket tartalmazó – kéziratban őrződött meg. A szöveg legteljesebb verziója 
Brielli tanítványa, Jehosua Segré (1700–1798) másolatában és az ő kiegészítéseivel 
együtt maradt fenn. Mindez nem csoda, ha tudjuk, hogy Brielli műve inkább 
tekinthető vázlatnak, egy tervezet munka első verziójának, mint kiforrott alko-
tásnak. Mindezen kezdetlegességei ellenére a mű rendkívül értékes darabja a 
keresztényellenes zsidó polémia történetének, hiszen ez idáig ez az egyetlen zsidó 
szerzőtől származó polemikus kommentár, mely az Újszövetség teljes szövegét 
lefedi. Habár zsidó szerzők már a legkorábbi – még arab nyelven írott – polemikus 
szövegektől kezdve felhasználnak újtestamentumi (leginkább evangéliumi) 
részleteket érveik alátámasztására, Brielli alkotása előtt nem készült olyan írás, 
mely szisztematikus kritika alá vette volna az Újszövetség teljes szövegét, Máté 
evangéliumától kezdve az összes páli levélen át a katolikus levelek mindegyikéig. 

A másik szöveg Áron Hajim (Vita) Volterra (megh. 1763) Rós Amána című 
alkotása, mely Moritz Steinschneider értékelése szerint „a [polemikus] műfaj 
legfontosabb darabja.” A velencei születésű szerző 1719-től haláláig a toszkánai 
Massa rabbija volt. Volterra egyik ismert alkotása egy 700, sinnel kezdődő szóból 
összeállított ima. Alexander Marx Volterrának tulajdonít még egy hasonló nyelvi 
leleménnyel megírt, száz verssorból álló polemikus költeményt is. 
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A szerző életművének csúcspontja azonban kétségkívül a Rós Amána, mely – 
Brielli művéhez hasonlóan – máig kiadatlan. Volterra alkotása – ugyanúgy, mint 
Brielli kommentárja – felöleli az Újszövetség teljes szövegét, sőt kritizálja a 
Jelenések könyve néhány versét is, melyekre Brielli kritikája nem terjed ki. 
Ugyanakkor Volterra írása túlmutat az Újszövetség Brielli által nyújtott szisztema-
tikus cáfolatán, s szinte már-már tudomány ragjára igyekszik emelni a polémiát. 
Így például külön kitér a hitvitázás teoretikus előfeltételeire, ahogy egy-egy bibliai 
locus messiási értelmezéséhez nélkülözhetetlen kritériumokat is számba veszi. A 
mű egyediségét azonban mégis szerzőnk széleskörű olvasottsága biztosítja. 
Nemcsak a patrisztika irodalmában járatos: hivatkozik például Tertullianusra, 
Augustusra, Origenészre, Aranyszájú Szent Jánosra stb., de idézi a reformáció 
korának nagy alakjait: Zwinglit, Melanchtont vagy Johannész Oecolamadiust is, 
ahogyan a kortárs zsidó és keresztény szerzők műveit (Menassze ben Izrael és 
Jacques Basnage) is felhasználja. 


