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Joszéf Klausner 1922-ben megjelent Jézus-monográfiája mérföldkőnek számít Jézus 
zsidó recepciótörténetében. Ez volt az első könyv Jézusról, amelyet modern héberül 
írtak, és amelyet Huber Lipót katolikus teológus 1933-ban úgy üdvözölt, hogy „Jézus 
neve többé már nem lesz »anathema«. Klauzner megtörte a jeget, mert mostantól 
kezdve a legortodoxabb zsidó körökben is szabadon fognak beszélni, vitatkozni, 
elmélkedni Jézusról és művéről” (Újkori és modern zsidók Jézusról és a keresztény-
ségről, 161. oldal). 

A Huber által is kritizált zsidó nacionalista üzenete ellenére Klausner könyve már 
a megjelenésekor megosztotta a cionista értelmiséget, a mai napig nem vált 
népszerűvé Izraelben, és a megírásának körülményei sem ismertek széles körben. 
Első ránézésre – és talán másodikra is – valóban nehéz lehet átlátni, hogy miért 
ragad tollat és ír könyvet a kereszténység alapítójáról egy szombattartó és kóserül 
étkező, jobboldali politikai aktivista, akit a revizionista cionizmus egyik fő ideoló-
gusának tart. 

Előadásomban korabeli héber nyelvű újságcikkek, Klausner könyve és az azokat 
elemző angol nyelvű szakirodalom alapján szeretném bemutatni a könyv megírá-
sának hátterét, a „Brenner-ügy” néven ismertté vált rendkívül viharos, még halálos 
áldozatot is követelő sajtóvitát, amely az 1910-es években folyt a héber, jiddis és 
orosz nyelvű cionista sajtóban. A vita Joszéf Chájim Brenner Erec Jiszrael-i munkás-
mozgalmi író és Áchád Háám diaszpórabeli polgári ideológus, valamint a mögéjük 
felsorakozott, legnagyobbrészt szekuláris értelmiségiek között zajlott. Ennek egyik 
eleme az volt, hogy mi legyen a vallási örökségtől független zsidó etnikum, a 
„szabad héberek” helyes hozzáállása a kereszténységhez, a nyugati kultúrához, és 
ezen belül Jézus alakjához. 

A felek által elfoglalt álláspontokon túl kitérek a vita eszmetörténeti jelentő-
ségére: kiváltó okára és tétjére, valamint bemutatom a Klausner könyvében 
megfogalmazott „középutas” megoldást, ami eredetileg 1908 és 1913 között 
részletekben jelent meg a Heátid (A Jövő) című folyóiratban. Úgy tűnik, hogy a 
Brenner-ügy és Klausner ennek során megszületett monográfiája szervesen illesz-
kedik Jézus alakjának felvilágosodás utáni zsidó „visszaigénylésébe”, amely jelentős 
hatással volt a 20. században kialakult modern szekuláris zsidó kultúrára, bár eltérő 
szerepet töltött be a Soá, valamint Izrael Állam megalapítása előtt és után. 

A kérdések, amelyeket Brenner megbotránkoztatóan radikálisnak tartott kijelen-
tései száz évvel ezelőtt felvetettek, még ma is aktuálisak az izraeli társadalomban. 


