
Egy unortodox ortodox rabbi, aki szerette Jézust: 

Eliyahu Soloveitchik Jézus-értelmezése 

KISS ANDRÁS 

kissa@or-zse.hu, Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem 

A zsidóság 19. századi emancipációja ugyan részben – és főként jogi szempontból – 

megszüntette a zsidóság kirekesztettségét az európai társadalomból, de két tekin-

tetben is fenyegetést jelentett a zsidó identitás számára. Egyrészt keresztény oldalról 

veszélyt jelentett a zsidók áttérítésére irányuló misszió, amely ráadásul a kényszer-

térítés helyett ekkor már barátságos arcot öltött, a másrészt viszont sok zsidó 

önérdektől vezérelve választotta a kitérést. Számos keresztény és zsidó gondolkodó 

is kettős feladatot tűzött ki maga elé: elfogadtatni egyrészt a zsidóságot a keresztény 

társadalommal, másrészt a keresztény társadalmat zsidósággal.  

Alkalmas kapcsolódási pontként szolgált erre a názáreti Jézus személye, aki 

egyszerre volt zsidó és valami nem-zsidó forrása, így mindkét oldalon előtérbe került 

Jézus zsidó voltának hangsúlyozása. Ennek során a két tábor képviselői arra töreked-

tek, hogy a saját hagyományukat állítsák be felsőbbrendűnek, keresztény oldalon az 

asszimiláció elősegítése, zsidó oldalon pedig az identitásvesztés megakadályozása 

érdekében. Aki ezt fordítva tette, azaz relativizálva teret engedett a másik hit 

érvényességének, annak súlyos kritikákkal és elutasítással kellett szembenéznie. 

Így járt például egy máig is nagy tekintélynek örvendő rabbicsaládból származó 

Eliyahu Zvi Soloveitchik (Élie Soloweyczyk) ortodox rabbi és talmudista, aki 

többek között Maimonidész, Jacob Emden rabbi és Moses Mendelssohn írásaira 

hivatkozva próbálta bizonyítani, hogy a zsidóság és a kereszténység lényegében 

ugyanaz, egyik sem felsőbbrendű a másiknál. Ezzel kapcsolatban két könyvet is írt 

héberül Kol koré (Kiáltó szó) címmel, utalva a Jesája 40:3-at idéző Lukács 3:4-re. 

Az elsőben Maimonidész tizenhárom hitelvét elemezve jut erre a következtetésre, a 

második pedig az első héber nyelvű talmudi kommentár a szinoptikus evangé-

liumokhoz. 

Toleráns hozzáállásával Soloveitchik elszigeteltségre és feledésre ítélte magát a 

zsidóságon belül: a neve az 1901-es Jewish Encyclopediában csak a francia fordítója 

(Lazare Eliezer Wogue rabbi) szócikkében szerepel, a 2007-ben kiadott Encyclo-

pedia Judaicában pedig a Soloveitchik-családfán kívül egyáltalán nem is jelenik 

meg. Mivel a könyvei keresztény kiadók gondozásában jelentek meg, zsidó részről 

az a gyanú is felmerült, hogy Soloveitchik a keresztény missziót segítette elő. 

Ugyanakkor keresztények is ritkán foglalkoznak vele, szakirodalom is nagyon kevés 

található róla (az viszont főleg zsidó tudósoktól), az evangéliumkommentárja pedig 

csupán 2019-ben jelent meg először angolul Shaul Magid gondozásában 

Előadásomban azt szeretném bemutatni, hogy kontextusában nézve mennyiben 

volt egyszerre tradicionális és újszerű az „elfeledett Soloveitchik” viszonya a 

názáreti Jézushoz és a kereszténységhez. 


