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A rítusrendszerek dinamikája 
és a zsidóság irányzatai



Praktikus dolgok:

• Pótóra: dec. 14., hétfő, 17.30 – 19.00.

• Kiselőadás a szemináriumi dolgozat témájában?

• Vizsgaidőpont?

• A kurzus honlapja: http://birot.web.elte.hu/courses/2015-csr/

néhány fájl feltöltve, amelyhez jelszó kell!

• Biró Tamás: biro.tamas@btk.elte.hu , birot@birot.hu

http://birot.web.elte.hu/, http://www.birot.hu/

Fogadóóra: emailes egyeztetés alapján.



Jegyszerzés (ismétlés)

• BA: hat beadandó (6×10%), írásbeli vizsga a félév végén (40%)

• Vallástudomány MA: fentiek + szemináriumi dolgozat

• Hebraisztika MA (szövegolvasás): szövegolvasás vizsga 
+ szemináriumi dolgozat.

• Hebraisztika PhD: 

• 1. opció: erős szemináriumi dolgozat (cél a publikáció)

• 2. opció: beadandó feladatok (cikkolvasásra építve) 
+ „gyenge” szemináriumi dolgozat.



Feladatok

• Aki szemináriumi dolgozatot ír (pl. MA): november 10-ig egyoldalas 

kivonat, előtte érdemes velem egyeztetni.

• Hebraista MA és PhD: várom az első feladatokat (vagy kivonatot).

• BA, vallástudományi MA: várom a beadandókat.

• Megoldásokat emailben kérem a biro . tamas @ btk.elte.hu címre.



Feladat a következő alkalomra:
Intuitív vallásosság és teológiailag korrekt vallásosság

• BA, vallástudományi MA: hetedik házi feladat. 

Határidő: dec. 7., reggel 9h.

• Válasszon egy olyan vallási hagyományt, amelyet behatóbban ismer.

• Keressen példákat ebben a vallási hagyományban arra, hogy az intuitív vallásosság 

eltér a teológiailag korrekt vallási formáktól. Hivatkozzon primer vagy szekunder 

forrásokra (például szent könyvekre, antropológiai terepmunkákra, stb.).

• Magyarázza el, hogy a kettő eltérése értelmezhető-e a kognitív vallástudomány 

fogalomrendszerével, például a kontraintuitivitás eltérő mértékével.

• Megoldásokat emailben kérem a biro . tamas @ btk.elte.hu címre.



„Kognitív kritika”

1. Témák, fogalmak és szempontok, amelyeket a kognitív tudományok 
(ill. a kogn. vallástudomány) motivál  ezeket, mint motívumokat 
keressük a szövegben.
• V.ö. Feminista / gender kritika: női motívumok, gender szempontok keresése a szövegben.

2. A kognitív tudományok (kogn. pszichológiai, kogn. vallástudományi, nyelvészeti…) 

hozzájárulása a szerző, a szerkesztő, a befogadó, stb. megértéséhez 
 „kognitív forráskritika”, „kognitív redakciókritika”, stb.
• V.ö. Feminista / gender kritika: a szerző nemének a hatása a műre, a befogadó nemének a 

hatása a befogadás folyamatára, stb.

3. A szövegnek, mint az emberi agy/elme termékének, elemzése kogn. 
szempontból miben járul hozzá a kognitív tudományokhoz általában?
• V.ö. Feminista kritika: az irodalmi mű elemzése kihat a társ. nemekről szóló társ. diskurzusra.



Reprezentációk dinamikája



Visszaemlékezés és továbbadás

• Input reprezentáció (információ, fogalom, történet, rítus…)

• Tárolás az ember agyában: tanulás.

• Output reprezentáció (információ, fogalom, történet, rítus…)

• Visszaadjuk? Hűen adjuk vissza? Ha nem, hogyan alakítjuk át?

• Kulturális epidemiológia (Dan Sperber), mémek (Richard Dawkins).

optimali
záció?

külső 
reprezentáció

külső 
reprezentáció

belső 
reprezentáció

! !



Mi marad fenn, mit figyelhet meg a kutató?

• Amit az ember agya képes reprezentálni.
• Mit képes egyáltalán reprezentálni? 

• Amire vannak kognitív sémáink: 
pl. Boyer-féle kontraintuitív ágens, Lawson &McCauley-féle rítusmodell.

• Amit a második generáció képes elsajátítani az elsőtől.
• Mi az, ami tanulható egyáltalán? (CSR-modellek tanulhatósága még nem téma manapság).

• Ami elterjed és stabilan fennmarad.
• Mi az, ami attraktív? 

• Mi az, ami pontosan tanulható (elsajátítható)?

• Mi az, ami stabilan megmarad a memóriában?

• Mi az, amit pontosan adunk vissza?



Mi marad fenn, mit figyelhet meg a kutató?

Az eddig tanultak alapján:

• Minimálisan kontraintuitív reprezentációk: 

jól tanulható, tárolható, érdekes visszaadni.

• Maximálisan kontraintuitív reprezentációk: 

nehezen tárolható, könnyen átalakul a visszaadás/továbbadás során.

Kivéve: ha külső reprezentáció (főleg írásbeliség) segít.

• Nem kontraintuitív reprezentációk: 

könnyen beleolvad egy már létező sémába.



A vallásosság két formája

Intuitív vallásosság

• Mentálisan optimális 
reprezentációk

• Kisebb mentális komputációs
igény

• Szóbeli formák

• Explicit tanítás nélkül

Teológiailag korrekt

• Mentálisan szuboptimális
reprezentációk

• Nagyobb mentális komputációs
igény, külső „memória” 
segítségével.

• Írásbeliség

• Explicit tanítás (dogmatika, stb.)



Mi marad fenn, mit figyelhet meg a kutató?

Rítusok:

• Jó tanulható, ha

• Gyakori: ekkor szkriptek [Robert Schank]

formájában a szemantikus memóriában.

• Intenzív élmény: ekkor vakuemlékezet (flashbulb memory) 

formájában az epizodikus/autobiografikus memóriában.

• Továbbadódik, ha

• Nem unalmas, elegendő „élménnyel” tölti meg a résztvevőket.

• Van rá erőforrás: vagy „olcsó”, vagy ritkán „drága”.



Harvey Whitehouse:
Doctrinal and imagistic modes of religiosity



Mi marad fenn, mit figyelhet meg a kutató?

Rítusok:

• Jó tanulható, ha

• Gyakori: ekkor szkriptek [Robert Schank]

formájában a szemantikus memóriában.

• Intenzív élmény: ekkor vakuemlékezet (flashbulb memory) 

formájában az epizodikus/autobiografikus memóriában.

• Továbbadódik, ha

• Nem unalmas, elegendő „élménnyel” tölti meg a résztvevőket.

• Van rá erőforrás: vagy „olcsó”, vagy ritkán „drága”.



Rítus-rendszerek dinamikája:
(folytatás és ismétlés)



McCauley és Lawson 2002 p. 27.



McCauley és Lawson 2002

• Principle of Superhuman Agency (PSA): egy rítus formáját az a szerep 
határozza meg, amelyik a legközelebb van a kult. poszt. kontraintuitív
ágenshez:

• Special agent rituals

• Special patient / special instrument rituals

• Principle of Superhuman Immediacy (PSA): az a tematikus szerep
számít, amely a legközelebb van a kult. poszt. kontraintuitív ágenshez, 
vagyis az enabling rítusok lánca a legrövidebb.



McCauley és Lawson 2002 p. 28.



Rítusok tipológiája

A kult. posztulált kontraintuitív ágens mely tematikus szerephez van 
bekötve (a legrövidebb láncon keresztül)?

• Speciális ágens-rítus (special agent ritual)
• Esküvő, keresztelő,… körülmetélés, bármicvo?

• Speciális páciens-rítus (special patient ritual)

• Speciális eszköz-rítus (special instrument ritual)

• Speciális recipiens-rítus (special recipient ritual)
• Áldozat?

• stb.

Keressünk 
további

példákat!



Rítusok tipológiája

special agent ritual special patient
/special instrument ritual

Ismételhetőség nem megismételhető megismételhető

A következmény „super-permanent” ideiglenes

Reverzibilitás megfordítható nem megfordítható

Helyettesíthetőség nem helyettesíthető más rítussal helyettesíthető más rítussal



Két attraktor

• Attraktor: a dinamikai rendszerek nevű területről

(matematika-fizika, v.ö. káoszelmélet) származó fogalom.

1. Ritka, magas érzelmi töltettel járó, spec. ágens rítus.

2. Gyakori, alacsony érzelmi töltettel járó, spec. páciens/spec. instr. rítus.

• A rítusok dinamikája:

1. Magas érzelmi töltet túl gyakran: fárasztó, ezért ritkul a rítus gyakorisága.

2. Alacsony érzelmi töltet túl ritkán: elfelejtődik (mert a memorizáláshoz 

vagy sok ismétlés, vagy vakuemlékezet / flashbulb memory kell)



Rítusrendszerek

• Kiegyensúlyozott rítusrendszer
• Speciális ágens rítusok: viszonylag ritkán nagy érzelmi töltettel

• Egyéb rítusok: viszonylag gyakran kis érzelmi töltettel

• Tedium effect:
• Túl ritkán vannak nagy érzelmi töltettel járó / spec-ágens rítusok.

• Túlpörgés:
• Túl gyakran vannak nagy érzelmi töltettel járó/spec-ágens rítusok.



McCauley és Lawson
2002, p. 203.



Példák a zsidóság történetéből



A zsidó vallás elemei: néhány példa

• Biblia

• Körülmetélés

• Prófétaság

• Imádkozás és áldozat

• Zsinagóga

• Szentföld

• Messiás

• Tetszőleges további példák?



Példák a zsidóság történetéből

• Optimális reprezentáció:
• Mainstream kereszténység kialakulása

• Halakhikusan korrekt vs. népi felfogás

• Midrások

• Tedium effect? Splinter group emergence?
• Haszidizmus

• Kabbala, misztika

• Álmessiások (Sabbatai Cvi, stb.)

• Prófétaság?

• Karaiták: működik?



Irodalom (tanuláshoz)

• Tamás Biró (2013). Is Judaism boring? On the lack of 

counterintuitive agents in Jewish rituals.

In: István Czachesz and Risto Uro (eds.). Mind, Morality and Magic: 

Cognitive Science Approaches in Biblical Studies.

(BibleWorld series.) Acumen Publishing: Durham, UK–Bristol, CA, 

2013. Chapter 8, pp. 120–143.

Kézirat letöltése a kurzus honlapjáról (jelszóval védve).

http://birot.web.elte.hu/courses/2015-csr/readings/Biro-Is_Judaism_boring.pdf


Irodalom (háttérként + tudománytörténet)

• Lawson, E. Thomas, and Robert N. McCauley (1990). Rethinking 

Religion: Connecting Cognition and Culture. Cambridge: Cambridge 

University Press. Chapter 5 (pp. 84–136).

• McCauley, Robert N., and E. Thomas Lawson 2002. Bringing Ritual to 

Mind: Psychological Foundations of Cultural Forms. Cambridge: 

Cambridge University Press. Chapter 1 (pp. 1–37).

• Valamint ezeknek az összefoglalása (pl. Whitehouse, Modes of 

Religiosity, 2004), kritikája (Engler és Gardiner, in Stausberg, 

Contemporary Theories of Religion, 2009), stb.



Viszlát jövő hétfőn!


