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ybr Az én mesterem – rabban, rabbi, rab.

A rabbi héber kifejezés, mellyel azokat szólítják 
meg, akiket tanultságuk miatt különböztetnek 
meg ezzel a címmel. Ők a Tóra, a Törvény hi-
teles oktatói és a közösségek kijelölt lelki veze-
tői. A szó a br főnévből származik, amelynek a 
bibliai héberben „nagy” vagy „megkülönbözte-
tett” a jelentése, a posztbiblikus héberben pedig 
„mestert”, illetve a tanítványt (Ávót 1,3) jelen-
ti, de jelentkezik mint a „rabszolga” ellentéte is 
(Szukká 2,9; Giṭtin 4,4).

A palesztinai iskolákban a bölcseket 
„Rabbi”-nak (mesteremnek) szólították. Ezt 
a tiszteletteljes megszólítást kezdték később 
fokozatosan önálló címként használni, és így 
a névmási rag, az „i” (enyém) elvesztette jelen-
tőségét a napi használatban. Náthán ben Jehi-
él az „Áruk”-ban (yyba), a következő bekezdést 
idézi Serirá Gaonnak Jákob ben Nissimhez 
intézett leveléből a br-ból származó külön-
böző címek eredetére és jelentőségére vonat-
kozóan: „A »Rab« cím babilóniai, a »Rabbi« 
pedig palesztinai. Ez abból nyilvánvaló, hogy 
a tannák és az amorák egyeseket egyszerűen 
csak a nevükön neveztek, minden cím nélkül, 
mint pl. Simon az Igaz, Szokoi Antigonus, 
Joszé ben Johánán, – néhányuknál pedig ott 
volt a »Rabbi« cím, pl. Rabbi Ákibá, Rabbi 
Josze, etc.; míg mások a „Mar« címet birto-
kolták, pl. Mar Ukba, Mar Jánuka, etc.; ismét 
mások a »Rab« címet viselték, pl. Rab Huna, 
Rab Juda, etc.; és némelyek a »Rabban” meg-
nevezést viselték, pl. Rabban Gamáliél, és 
Rabban Johánán ben Zákkáj.

A »Rabbi« címet Palesztina bölcsei visel-
ték, akiket a Szánhedrin emelt erre a rangra 
a vének által hagyományozott szokás sze-
rint. Ők ekkoriban kinevezett »Rabbik« vol-
tak, akik megkapták a felhatalmazást, hogy 
büntető ügyekben intézkedjenek; míg a 
»Rab« a babilóniai bölcsek címe volt, akik 
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kinevezésüket testületeiktől kapták. A régebbi generációk azonban, akik tiszte-
letreméltó nagyságok voltak, nem hordoztak ilyen címeket, mint Rabban, Rabbi 
vagy Rab, sem a babilóniai, sem a palesztinai bölcsek esetében. Ez abból is egyér-
telmű, hogy I. Hillél, aki Babilóniából jött, nem használt ilyen titulust a neve 
előtt. A prófétákról, akik szintén nagyszerű emberek voltak, ugyanígy egyszerűen 
csak azt mondták, hogy Hággáj a próféta stb., vagy »Ezra nem jött fel Babilonból« 
stb., a Rabban címet nem használták.”1 Valójában ezzel a címmel nem találkozunk 
előbb, mint a patriarchák idején. Először az idősebb Rabban Gamáliélre, Rabban  
Simeonra, a fiára és Rabban Johánán ben Zakkájra használták, akik mindegyike a 
Szánhedrin patriarchája, vagy elnöke volt. A „Rabbi” cím is divatba jött azok kö-
zött, akik ebben az időszakban részesültek a kézrátételben, mint Rabbi Cádok, Rabbi 
Eliezer ben Jákob és mások. Rabban Johanan ben Zakkáj tanítványaitól kezdődően 
számít a megnevezés általánosan használatnak. Ezeknek a címeknek a következő a 
rangsora: a „Rabbi” nagyobb, mint a „Rab”; a „Rabban” nagyobb, mint a „Rab-
bi”; miközben az egyszerű név használata adott esetben nagyobb, mint a „Rabban”.  
A Szánhedrin elnökeit kivéve senkit nem hívtak „Rabban”-nak.

A rabbi megnevezés az Evangéliumokban2

Jézus
Máté 23,7-10: „(7) Szeretik, ha köszöntik őket a tereken, és ha rabbinak szólítják 
őket. (8) Ti ne hívassátok magatokat rabbinak, mert egy a ti tanítótok-didászkálosz, 
ti pedig mindnyájan testvérek vagytok! (9) Atyának-pátér se szólítsatok senkit a föl-
dön, mert egy a ti Atyátok-pátér, aki a mennyben van! (10) Ne hívassátok magatokat 
tanítónak-káthégétész se, mert egy a ti tanítótok-káthégétész, a Krisztus.”

Keresztelő János
János 3,25-26: „(25) János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. 
(26) Odamentek Jánoshoz, és ezt mondták neki: Rabbi, aki veled volt a Jordánon túl, 
akiről te bizonyságot tettél, íme, az keresztel, és mindenki őhozzá megy.”

A címek eredetére és jelentőségére vonatkozó másfajta megközelítés található az 
Édujjot traktátus végéhez fűzött Toszeftában: „Akinek tanítványai vannak, és akinek 
szintén vannak tanítványai, „rabbinak” nevezhetők, és ha a tanítványait már elfeled-
ték (vagyis ő már olyan öreg, hogy még a közvetlen tanítványai is a múltéi), akkor 
rabban-nak hívják, és amikor a tanítványai tanítványait is elfeledték már, akkor egy-
szerűen csak a nevén szólítják.” 

1  Nathan Ben Jeḥiel Ben Araham me-’Ir Rome, Sefer ha-‘Aruk, 1599.
2 Rav Serira gáon közlése azonban arra mutat, hogy Jézus idejében nem voltak címek-rangok, ezért 
Heinrich Graetz (Geschichte der Juden IV., Leipzig, O. Leiner, 1906-1908, 431.) anakronizmusnak 
tekinti, ahogy a „rabbi” címet Keresztelő Jánosra és Jézusra alkalmazzák, valamint azt, hogy Jézus hely-
teleníti, hogy a zsidó bölcsek, tanítók szeretik használni ezt a címet, és ahogyan inti tanítványait, hogy 
ne kövessék ezt a magatartást. Rav Serira Gaon a Pumbeditai Akadémia gáonja, feje volt (906-1006).
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A modern korban a „rabbi” kifejezés (a jiddis „Rab”) az udvariasság kifejezésének 
számít az angol „mister” példájára.  

Az ókorban
A Talmud korában a rabbi szerepe eltért a modern lelkészi szerepétől, akit a gyüleke-
zet testülete választ meg, és meghatározott fizetést kap. A Talmud rabbijának szerepe 
az volt, hogy a közösség tagjait az Írásokra, valamint a szóbeli és egyéb hagyományos 
törvényekre oktassa. Három pozíció volt nyitva számára: 1, az elnök szerepe a közös-
ségben a „nászi” címmel; 2, a vallási bírói testület vezetője (áb bét din); 3, a polgári 
és rituális törvények mestere, a jótékonysági munka és erkölcsös viselkedés példája. 
Az első pozícióra a rabbit a közösség vezetői választották, a másodikra a bírói testület 
tagjai, a harmadik feladatot pedig maga a Törvény helyezi a rabbira, ez a tanítás meg-
valósítása. Ezek tiszteletbeli pozíciók voltak, jövedelem nélkül, kivéve a rabbi puszta 
megélhetésének biztosítását, amikor is feladta foglalkozását a közösség szolgálatáért 
(Sábbát 114a). A rabbi mint bíró csak az elvesztett, kiesett időért kérhetett ellenszol-
gáltatást. Rabban III. Gámáliél azt mondta, hogy a Törvénynek megbízás nélküli 
tanítása annak áthágását vonja maga után (Ávót 2,2).

A rabbik foglalkozásai
A rabbiknak mindig volt privát foglalkozásuk. Az idősebb Hillél egy „tarpejk”-et 
(tropajkoõ=fél dénárt) keresett naponta mint favágó, és keresetének felét arra köl-
tötte, hogy beléphessen a Bét háMidrásba. Sámmáj (Sábbát 31a) építőmester volt. 
Rabbi Josuá, akit nászinak választottak, kovács volt (Beráchót 28a), Rabbi Josze, 
Rabbi Ismaél apja pedig tímár (Sábbát 49b).  A Turjái Abba Hosájá tisztítómester 
(Jeruzsálemi Talmud Bává Kámmá 10,10); Rabbi Hániná és Rabbi Osájá cipészek  
(Peszáchim 113b); Kárná borkóstoló; Rabbi Huná vízhordó (Ketubót 105a); Abba 
ben Zemina szabó (Jeruzsálemi Talmud Szánhedrin 3,6; Hiszdá és Rabbi Páppá 
mézsör készítők voltak (Peszáchim 113a). Sok rabbinak, maga a neve jelezte fog-
lalkozását: Jichák Nappaha = kovács; Rabbi Johanan háSándálár = a szandálkészítő; 
Rabbi Abin Naggara = az asztalos. Sok rabbi volt kereskedő, de legfőképp földműves.

A rabbikat közvetetten segítették kiváltságok, melyeket szakmájukban és üzleti 
vállalkozásukban kaptak. Így amikor a Nehardea-i Rabbi Dimi egy rakomány szárí-
tott fügét importált, a közösség elnöke (rés gálutá) kiadta a rendelkezést, hogy „tart-
sák fenn a piacot” Rabbi Dimi számára (vagyis, hogy engedjék, hogy ő adja el először 
az áruját – Bává Vátrá 22a). A rabbi rendelkezett az adómentesség kiváltságával is, 
Artaxerses instrukcióit követve, miszerint: „Nem lesz törvényes vám, vagy járulék 
kivetendő rájuk.” (Ezrá 7,24). A tudósoknak nem kellett közmunkát végezniük, de 
például fel kellett ajánlani szolgálatukat az utcai kutak kiásásában (Bává Vátrá 8a).

A rabbi a nap egyharmadában dolgozott, és a fennmaradó időben tanult. Néhá-
nyan, különösen a gazdák, nyáron dolgoztak, és télen tanultak (Ecclesiastes Rabba 
7.). Rabbi Judá ben Háj panaszkodott, hogy változnak az idők, és míg a rabbik a ko-
rábbi nemzedékekben idejük nagy részét tanulással, és kisebb részét munkával töltöt-
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ték – miközben mindkettőben előre haladtak –, a későbbi generációk, akik a tanulást 
alávetették a munkának, mindkettőben megbuktak (Beráchót 35b). 

A rabbi felesége
A rabbi feleségének a háztartáson kívül semmilyen kötelezettsége nem volt férje üz-
leti tevékenysége felé, még jótékonysági tevékenységéhez sem. Mint minden keleti 
feleség, nem vett részt a társadalmi életben saját családi körén kívül. Minden üzleti 
ügyet a férje intézett. Ami a házasságot illeti, Rabbi Johánán szerint nem lehet ta-
nulmányozni a Törvényt „egy malomkővel a nyaka körül”. Az általános vélemény az 
volt, hogy az otthon tanulót nem kötheti bilincsbe a házasság, de az elutazó tanuló-
nak meg kell házasodnia, mielőtt elindul egy idegen országban lévő jesivába. Így a 
családot számára már előre biztosítják, vagyis nem kell félnie majd attól, hogy ennek 
gondja megzavarná a tanulásban (Kiddusin 29b; Rási). Rábá azt mondta tanítványa-
inak: „Kérlek benneteket, ne jöjjetek hozzám Niszán hónapjában (betakarítás ideje), 
sem Tisri napjaiban (szőlőművelés ideje), hogy meg tudjátok teremteni megélhetése-
teket az egész évre (Beráchót 35b).”

A betért útonálló mint rabbi
A „rabbi” címet a tanulás erényével lehetett elnyerni. Bárki lehetett rabbivá előéle-
tétől függetlenül. Az ünnepelt Res Lákis pléldául gladiátor volt, mielőtt rabbi lett.  
A körülményeket, melyek arra indították, hogy feladja addigi életmódját, a követ-
kezőképp mesélik el: „Rabbi Johánán, aki látta, hogy Res Lákis követi őt, és meg-
mártózik a Jordánban, megjegyezte: »A te erődet meg kellene őrizni a Törvénynek!« 
Res Lákis így válaszolt: »A te szépségedet pedig a nőknek.« Rabbi Johánán erre azt 
mondta: »Ha betérsz, neked adom a nővéremet, aki szebb nálam.« Res Lákis bele-
egyezett, és Johánán megtanította az Írásokra és a Szóbeli Törvényre, és nagy rabbit 
csinált belőle. Egy nap a bölcsek a Bét háMidrásban megvitatták a kérdést: »A kard, 
a kés, a tőr és a nyíl, milyen állapotban válhatnak szennyezetté?« Rabbi Johánán Rés 
Lákisnak tette fel a kérdést, melynek szakértője volt. Rés Lákis ettől megsértődött, és 
ironikusan megkérdezte: »Hogyan tettél nekem jót?  Ők ’Rabbinak’ (a gladiátorok 
főnökének) hívtak engem egykor, és ’Rabbinak’ hívnak most.« Johánán azt válaszol-
ta: »Azzal tettem neked jót, hogy a Sechiná szárnyai alá vittelek.«” (Bává Meciá 84a.) 

Rabbi Júdá há-Nászi Rabbi Eleázár fiát tette meg rabbinak, hogy ezzel arra inspirálja, 
hogy megjavuljon, és tanulja a Tórát. Ugyanez a Júdá betérítette Rabbi Tardon szabados 
életű unokáját, és arra késztette, hogy rabbi legyen azzal, hogy feleségül ígérte neki a lányát.

A rabbi személyes megjelenése tiszteletet kell, hogy kiváltson. Rabbi Johánán 
mondta: „A rabbinak olyan tisztán kell megjelennie, mint egy angyal.” Majd idézte: 
„Keresni fogják szájából a törvényt, mivel ő a Seregek Urának angyala!” (Malakiás 
2,6;3 Makkót 17a). A rabbik általában hosszú, lebegő fehér ruhában jártak, és néha 
aranyszegélyű hivatalos köpenyt viseltek (Gittin 73a).

3 Malakiás 2,6: „Igaz tanítás volt a szájában, és nem volt álnokság az ajkán. Békességben és becsületesen 
élt előttem, és sokakat megtérített a bűnből.”
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A rabbikat övező tiszteletről
A rabbiknak kijáró tisztelet meghaladta még a szülőknek kijáró tiszteletet is. Az „idő-
sebb a tudásban” nagyobb tiszteletben részesült, mint az „idősebb az években” (Kid-
dusin 32b). „Amikor a nászi belép a gyülekezetbe, az emberek felállnak, és állva ma-
radnak, amíg a nászi int nekik, hogy leülhetnek. Amikor a háchám belép, mindenki 
feláll, amikor a bölcs ember elhalad mellette.” (Horájót 13b; Kiddusin 33b)

A rabbi vagy a háchám a Talmudot tanuló diákoknak adott elő a Bét háMid-
rás-ban vagy a jesivában. Ritkán beszélt nyilvánosság előtt, kivéve a Kállá napjai-
ban, vagyis Elul és Ádár hó napjaiban (Beráchót 8b), és a szent napokat közvetlenül 
megelőző szombatokon, amikor tanította a hittestvéreket a közeledő ünnepekre 
vonatkozó törvényekről és szokásokról. A rabbi, aki hággádista vagy mággid volt, 
férfiak, nők és gyermekek sokasága előtt prédikált (Chágigá 3a). Egy rövid beszé-
det tartott minden szombaton a tórai hetiszakasz felolvasását követően közvetlenül 
(Szótá 41a; Bécá 38b).

Moses Mendelssohn (1729–1786) hatása – modern kor
A XVIII. század utolsó negyedében és a XIX. század első felében nagy változás követ-
kezett be a rabbi helyzetében, a tőle elvárt szolgálatokat, és az őt érintő követelménye-
ket illetően. Olyan változás volt ez, mely végül a korábbi elképzeléseket megváltoz-
tatva valóságos forradalommá vált. Ez Németországból indult el, mely régió ebben az 
időben a reformjudaizmus kialakulásának, valamint a zsidó történelem és zsidó vallás 
tudományos megközelítésének középpontjává vált. A mozgalmat elindító impulzus 
Moses Mendelssohntól eredt. A Bibliának németre való lefordításával Mendelssohn 
arra tanította a hívőket, hogy Németország nyelvét beszéljék, olvassák annak klasszi-
kus szerzőit, és érezzék, hogy annak a nemzetnek integráns részei, akik között élnek, 
hogy az ország, ahol születtek, az anyaföldjük. Ezzel új erőt lehelt a tömegekbe, és 
arra inspirálta a német zsidókat, hogy aktívan vegyenek részt a nemzet irodalmi és 
társadalmi életében.

Ugyanakkor néhány rabbi, sőt nagy közösségek is, távol maradtak a művelt zsi-
dóktól. Velük főleg rituális és liturgikus kérdéseket érintően kerültek csak kapcsolat-
ba, illetve csak bizonyos jogi aktusok kivitelezését, főleg a házassági és örökösödési 
jogokra vonatkozó ügyeket intézték velük. Irodalmi tevékenységük kazuisztikára szo-
rítkozott, véleményüket csak héberül tolmácsolták. Néhányan olyan erősen vissza-
vonultak a világból, hogy a közösség tagjaira gyakorolt hatásuk alig volt észrevehető. 
Sokan közülük, bár a Talmud tudományában rendkívül képzettek voltak, még a lege-
lemibb tudással sem rendelkeztek az általános oktatást illetően. Alig tudták megértet-
ni magukat országuk nyelvén. Néhányan pedig csak kétszer beszéltek a kongregációk 
előtt, és akkor olyan témákban, amik hallgatóik nagy részét már nem érdekelte.

A szorosan vett zsidó törvénykezés megszűnése miatt, mely a rabbiknak a zsidó 
törvényhozás polgári részét adta, és melyre a korábbi időkben nagy figyelmet szentel-
tek, később ez az oldal gyakorlatilag jelentéktelenné vált, és ezért az általános oktatás-
ban való részvétel viszont elengedhetetlen és nyilvánvaló lett.
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Miután a zsidó történelem és vallás tudományos kutatásának feltételeit Leo-
pold Zunz (1794–1886)4 és munkatársai lefektették, fiatal, lelkes rabbik egy cso-
portja, a leghevesebb ellenállás közepette azért küzdött, hogy kibékítse a rabbiniz-
must a megfelelő modern tudományos szellemmel. Legkiválóbb ezek közül Abraham  
Geiger (1810–1874) volt, aki egész életét a vallási felvilágosodás szolgálatába állította, és 
azért küzdött, hogy a judaizmust megfelelő fényében a világ elé tárja. Neki és társainak 
sikerült a német zsidókat kötelességük tudatára ébreszteni. Bátran feltárva a meglévő hi-
bás jelenségeket, a rabbinikus tevékenység szféráját megfelelő fényben mutatták meg, és 
rámutattak arra, hogy hogyan lehet a rabbinikus hivatal morális és vallási befolyását meg-
erősíteni. Munkájuk egyik gyümölcse az volt, hogy néhány kongregáció ráébredt arra a 
tényre, hogy a rabbinak nem pusztán zsidó tudósnak kell lennie, hanem rendelkeznie kell 
egy mindenre kiterjedő világi képzettséggel is. Ezt a tendenciát erősítette, hogy először 
Ausztriában (II. József alatt [1741–1790]), majd Franciaországban, ezt követően pedig 
számos európai országban (különösen Németországban) a kormányzat az általános okta-
tásban meglévő bizonyos fokozat meglétét követelte a rabbi címre aspirálótól.

Rabbinikus iskolák
A jesiváknak és egyes rabbik ellenőrizhetetlen instrukciói egyre kevésbé találtak el-
fogadásra. A nemzeti nyelven történő prédikáció és a zsidó vallás magyarázatának 
és védelmének tudományos módja, szisztematikus oktatást kívánt. Abraham Geiger 
javasolta, és lelkesen dolgozott azon, hogy zsidó teológiai fakultás létesüljön valame-
lyik német egyetemen a már meglévő keresztény teológiai oktatással párhuzamosan. 
Ez lett volna a zsidó rabbik képzésében felmerült problémák megoldásának ideális 
módja, de ennek kivitelezését a hivatalok makacs előítéletei megakadályozták.

A következő legjobb megoldás a zsidó teológia oktatására szolgáló szeminári-
umok és speciális oktatási intézmények létesítése volt. Ezek gyors egymásutánban 
létre is jöttek. A legrégibb ezek közül a Metz-ben 1824-ben alapított intézmény volt, 
melyet 1859-ben Párizsba helyeztek át, majd a Páduában 1827-ben létesített, ahol 
Samuel David Luzzato (1800–1865) szelleme uralkodott. Ezeket követte a Zsidó 
Teológiai szeminárium Breslauban 1854-ben, majd Berlinben a Lehranstalt für die 
Wissenschaft des Judenthums 1872-ben és a Rabbiner Seminar 1873-ban, a Hebrew 
Union College Cincinnatiban, amelyet Isaac M. Wise (1819–1900)5 alapított 1874-
ben, és a Landesrabbinerschule Budapesten 1877-ben, valamint a Jewish Theological 
Seminary of America New Yorkban 1886-ban (elismerve 1901-ben), végül az Israe-
litisch-Theologische Lehrenstalt Bécsben 1893-ban.

Miközben ezek az intézmények számos rabbit felkészítettek a zsidó vallás és iro-
dalom területét érintő mély és átfogó ismeretekre a kollégiumokban és egyetemeken 
elsajátított általános képzettség alapján, semmiképp sem hagyták el azt az alapelvet, 
hogy a judaizmusban nincs megkülönböztetés a klérus és a világi tagság között, kivé-
ve a magasabb rendű tanultság és erényes viselkedés alapján.   

4 Zunz, Leopold: Gesammelte Schriften, Berlin, 1874–1876. 3. Band
5 Wise, Isaac M.: The Origin of Christianity, and a Commentary on the Acts of the Apostles, 1868.
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Zacharias Frankel (1801–1875) így fogalmazta meg ezt az alapelvet: „A judaiz-
musban nincs olyan hatalom, melynek jogához kötődni lehetne, vagy el lehetne ve-
szíteni azt, nincsenek egyházi emberek, akik magasabb indíttatásból felette állnának 
a világiaknak, csak tanítók vannak, akik kifejtik a Törvényt, és információt adnakar-
ról.”6 Abraham Geiger megfigyelte: „A gyakorlati teológusnak (rabbi, vagy szolgálat-
tevő) a neki megfelelő erkölcsi erejű pozíciója van a zsidók között. […] Sem papként, 
sem felavatottsága révén, sem mint hivatalnok az állam nyújtotta anyagi erőből fa-
kadóan, nem avatkozhat be a vallás területét meghatározó kérdésekbe, pusztán csak 
tudása, a kongregációtól hozzá érkező felkérés, és személyes elkötelezettsége révén 
van joga cselekedni, és válhat az örökkévaló dolgok gondozójává a mulandó történe-
lem, és a judaizmus további fejlődése területén, ezeken a területeken szava hivatalból 
nagyobb a többiekénél. Amennyire nem mester, annyira nem pusztán szolga sem.”7 

A zsidó vallásban a rabbi nem pap, nem apostol, nincs hierarchikus hatalma.  
Ő egy tanító, valaki, aki felfedi és magyarázza a vallást, tanítja a fiatalokat az iskolák-
ban, az időseket a szószékről, illetve mindkét csoportot írásain keresztül.

Régi és modernkori rabbi
A legfőbb különbségek a régi és modern rabbik között azokban a funkciókban ke-
resendők, melyeket egyénileg teljesítettek. A régi típus képviselőitől, akik a keleti 
országokban középkori körülmények között éltek, elsősorban azt várták el, hogy a 
Törvény területén hozzanak döntéseket, vallási vagy jogi törvényekre vonatkozóan 
olyanok számára, akik szigorúan ragaszkodtak a rabbinikus hagyományokhoz. A rab-
bi felügyelte a közösség vallási intézményeit, mint a mikvé-t8 és a sechitá-t,9 és mint 
a város rabbinikus tanácsának feje Bét Din-t formált, ő adott get-et,10 vagy egy há-
lizá-t.11 Néhány egyéb rabbinikus funkciót, mint például a prédikációt, másodlagos 
jelentőségűnek tekintettek. Személyes példája és nem előírásai vezették a népet Isten 
félelmére, tiszta és szent élettel érte ezt el.

A modern rabbi ugyanakkor, bár bizonyos mértékig képzett volt a háláchikus 
irodalomban, alapvető szabályként már nem volt elvárás tőle, hogy eldöntsön rituális 
kérdéseket, kivéve rendkívüli eseteket, valamint házassági és válási eseteket. Nagyobb 
súly helyeződött prédikátori munkájára, arra, hogy kifejtse a judaizmus tanait, fel-
ügyelje és előmozdítsa a gyülekezet oktatási és spirituális életét. Az ősi tradíciók és 
hitek, valamint a modern kultúra nézetei és céljai közötti kapcsolatot érintő kérdé-
sekben arra törekedett, hogy kibékítse a jelent a múlttal. Mint a kongregáció spiri-
tuális vezetője, minden nyilvános alkalommal a közösség képviselőjeként szerepelt, 
és ennek megfelelően egyenlőnek volt tekintendő a többi felekezetet képviselőkkel. 

6 Jahresbericht des Breslauer Seminars, Jüdisch-theologisches Seminar, Breslau, 1860, 18.
7 Geiger, Abraham: Nachgelassene Schriften, Berlin, Louis Gerscher, 1975, II/27.
8 rituális fürdő
9 rituális vágás
10 válólevél
11 levirátus – jibbum
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Azokban az országokban, ahol az állam felügyeli és őrzi a vallás érdekeit, a rabbi funkcióját 
a kormány határozza meg, és ennek megfelelően követeli meg tőle a szükséges tudást is.12

Általános szokásként az egyházak lelkészeinek példája, különösen a protestáns 
országokban, nagy hatással volt a rabbi funkciójára és helyzetére a zsinagógákban. 
Külső megjelenésben is így volt ez, mivel a keresztény lelkészek ruházatát (vagy 
annak mellőzését) a modern rabbik utánozták, azon hagyományokat követők nagy 
bánatára, amely hagyományok megtiltották a nem-zsidó rítusok imitációját mint 
Chukkát Hágój-t.13

A modern rabbinak egy másik funkciója, mely a keresztény lelkész lelkipásztori 
gyakorlatát követte, a vigasztalás felajánlása volt a gyászoló vagy bajban lévő családok 
számára. Ez némileg örömtelibb és felemelőbb formában történt, mint ami addig 
volt szokásban. Ebben, ugyanúgy, mint az oktatói munkában, a modern rabbinak 
lehetősége van arra, hogy a vallás pozitívumait elvigye az otthonokba minden egyes 
személyhez, akinek lelki felemelkedésre van szüksége. A modern rabbi úgy találja, 
hogy új szellemet és erőt kölcsönöz az istentiszteleteknek és egyéb szertartásoknak az 
aktív részvétellel, és ezért a közösségi jótékonysági munkában és a filantrópia terüle-
tén feltűnően módon vesz részt. A modern élet nagyobb komplexitásával és mélyebb 
problémáival a rabbinak egy új típusát alakította ki, aki talán kevésbé aszketikus és 
nem annyira járatos a héber tanulmányokban, de szélesebb látókörű és hatékonyabb 
a hasznos dolgok széles területének kezelésében.

The rabbi

Rabbi is an honorary term used in a wide-ranging sense over the centuries. The 
rabbi is a „teacher” of the Torah throughout the history of Judaism, who had more 
extended or diminished authority on juridical or spiritual matters. Anyone could 
be a rabbi, from a gladiator to a peasant, and a practicing rabbi had an occupa-
tion besides his educating activity. Aside from their origin, they were revered as 
they embodied their teaching and gave example and instruction through their life. 
From Moses Mendelssohn on??, the rabbi became somebody who does not only 
interpret and conduct ways of Torah, observance or religious rituals but educates 
himself in order to have all embracing knowledge of current intellectual matters. 
In many sense, modern rabbis apply the functions of Christian pastors to their 
practice: consolation, education, almsgiving and social responsibility gradually 
gain more emphasis in their self-interpretation.

12 Markus, Jost Isaac: Neuere Geschichte der Israeliten, von 1815 bis 1845: mit Nachträgen und Berichtun-
gen zur älteren Geschichte, Berlin, Schlesinger, 1846, I, 98, 131, 214, 260, 365, 372–377.; II, 100, 169.
13 A Chukkát Hágój olyan szimbólumok, melyeket a nemzsidók használnak, és azt a zsidók a zsidó rítus-
ba beültetik, például a korona nemzsidó királyi szimbólum, mégis a tóratekercsen díszként megjelenik. 
Löw, Leopold: Die Amtstracht der Rabbinen in Uő.: Gesammelte Werke (Hrsg. v. Immanuel Löw),  
5 Bde, Szeged (Szegedin) 1889–1900,  IV. 216–234.


