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2015. december 07.: 

A zsidóság irányzatai.
Számítógépes szimulációk a CSR-ben.



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:
Rítusok és rítusrendszerek elemzése

• BA, vallástudományi MA: nyolcadik házi feladat. 

Határidő: dec. 14., reggel 9h.

• Válasszon egy olyan vallási hagyományt, amelyet behatóbban ismer.

• Elemezzen ebben a vallási hagyományban három rítust forma (spec-ágens, spec-

páciens, stb.), frekvencia és kapcsolódó érzelmi töltet szerint.

• Illeszkednek-e ezek a rítusok McCauley és Lawson általános sémájába? 

Megfelelnek-e valamelyik attraktor pozíciónak? Vajon az adott vallási 

hagyományban, annak történetében megfigyelhetők-e a McC&L által jósolt 

jelenségek (túlpörgés vagy tedium effect, „szakadár csoportok” kiválása)?

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



Feladat a következő alkalomra:
Gráfok, hálózatkutatás, számítógépes szimulációk

• BA, vallástudományi MA: kilencedik (opcionális) házi feladat. 

Határidő: dec. 14., reggel 9h.

• Olvassa el Czachesz István: ”The Emergence of Early Christian Religion: 

A Naturalistic Approach” c. cikkét (link a honlapon).

• Mit gondol a cikk alapján a gráfelmélet, hálózatkutatás, ill. a számítógépes 

szimulációk vallástudományi alkalmazásáról? Megüthet kritikus hangot is.

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



Reprezentációk dinamikája:
összefoglalás



Visszaemlékezés és továbbadás (ismétlés)

• 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 
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reprezentáció

! !



Rítusok tipológiája (ismétés)

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)
• Áldozás

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

• stb.

Keressünk 
további

példákat!



Rítusok tipológiája (ismétlés)

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



Visszaemlékezés és továbbadás: összefoglalás

• Kognitív szempontból optimális reprezentációk, adódnak hűen tovább:

minimálisan kontraintuitív reprezentációk

• Pontos visszaemlékezés, ha

• Gyakori ismétlés: sémák a szemantikus memóriában. 

Gyakori, így nem lehet drága.

„Special patient/special instrument ritual”:

kontraintuitív ágens nem ágensi pozícióban

• Vakuemlékezet segítségével az epizodikus memóriában nagy intenzitás.

„Special agent ritual”:  superpermanent change

kulturálisan posztulált kontraintuitív ágens (CPA) ágensi pozícióban

m o d e s  
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McCauley és Lawson
2002, p. 203.



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.

• Kiegyensúlyozatlan, bár meta-stabil. 

• Kis perturbációk jelennek meg  imagistic splinter group emergence.

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

• Habituáció: gyakorivá váló intenzív rítusokat kevésbé intenzívnek élik meg.

• Rendszer beleütközik a sensory overload ceiling-be.



Példák a zsidóság történetéből



A zsidó vallás elemei: néhány példa

• Biblia

• Körülmetélés

• Prófétaság

• Imádkozás és áldozat

• Zsinagóga

• Szentföld

• Messiás

• Tetszőleges további példák?



Biró (2013). Is Judaism boring?

• A general AVM template for an action/event, and for an entity.

• John feeds the child. John offers a food sacrifice to the local deity.



Biró (2013). Is Judaism boring?

• A hammer, thrown by John, breaks the window.



Biró (2013). Is 
Judaism boring?

The priest, who has been 
ordained by a bishop, who 
was ordained by … by Peter, 
who was ordained by Jesus, 
declares John and Mary 
husband and wife.



Biró (2013). Is Judaism boring?

Our informants […] seemed to think that the mohel [a person trained

to perform the circumcision in lieu of the father – TB] was necessary.

They were uncertain as to the procedure by which a person became a

mohel, but seemed to regard mohels as a special class of person,

uniquely eligible to carry out the bris [circumcision]. The tradition of

the bris extends, in Jewish mythology, back to Abraham, who was the

agent of the first circumcisions (including his own). We therefore

interpret the bris as a special agent ritual. (Malley and Barrett 2003: 6.)



Biró (2013). Is 
Judaism boring?

Circumcision, as an almost 
special-agent ritual in 
popular perception and 
some non-halakhic sources.



Biró (2013). Is 
Judaism boring?

Everybody is allowed to circumcise. Even the uncircumcised, the slave, 
the woman and the minor may circumcise, if there is no man present. 
But the gentile may not circumcise; yet, if he did so, one does not need 
to circumcise again. (Maimonides, Mishneh Torah, Hilkhot Milla 2,1)



Biró (2013). Is Judaism boring?

• Ritual immersion of women and converts according to halakhic sources.

• The commandment of eating matzah on the first night of Passover.



Példák a zsidóság történetéből

• Speciális ágensek reprezentánsai: kohaniták, rabbik, stb.?

• 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?



Viszlát jövő hétfőn!


