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Első kidolgozandó feladat

• Első kidolgozandó feladat a honlapon (a honlap alján):
http://birot.web.elte.hu/courses/2015-valltud/valltud-hf1.pdf

• Határidő: november 3-a (email + papíron).

• Kérdés? Valami nem világos? Keressenek (e-mailben) minél előbb!



Második kidolgozandó feladat

• Második kidolgozandó feladat a honlapon (a honlap alján):
http://birot.web.elte.hu/courses/2015-valltud/valltud-hf2.pdf

• Határidő: november 24-e (email + papíron).

• Kérdés? Valami nem világos? Keressenek (e-mailben) minél előbb!



A vallás, mint rendszer (ismétlés)

• Gondolati elemek: fogalmak (p. Isten, démon, messiás, megváltás, bűn...), 
narratívák (pl. mítoszok), előírások (pl. törvények), a világban zajló eseményeket 
értelmező rendszer, etikai normák, várakozások (pl. jutalom és büntetés) stb.

• Viselkedés: rítusok, kötelező és tiltott tevékenységek, megváltozott tudatállapotok... 

• Fizikai valóság: szakrális tárgyak, szakrális épületek, zene, képzőművészet...

• Intézmények: egyházi szervezet, vallási specialisták (papok, sámánok, tanítók...)

• Külső környezet: adott társadalom, valamint az azt körülvevő más kultúrák, stb.

+ Mindez dinamikus rendszer: időben változik, fejlődik, átalakul, szakad...

Leírás lehet: szinkrón (adott időpontra vonatkozik) vs. diakrón (időbeli változás).



Szakrális tárgyak



Szakrális tárgyak

• Természetfeletti képességekkel rendelkező tárgyak 
(v.ö. animizmus: lélekkel rendelkezik, ): 
bálványok, stb.

• Speciális eredetű tárgyak, melyek adott rítusban alkalmazandók: 
• Szentek ereklyéi, rabbik/rebék sírjai.

• Tóra-tekercs, mezüze, tfillin.

• A mikve természetes eredetű vize.

• Kegytárgy, amelyben nincs semmi különleges, de értékes 
iparművészeti alkotás.

• Egyéb művészeti alkotások: zene, képzőművészeti alkotások, stb.

1. Van-e 
éles határ 
e három 
kategória 
között? 
2. Adott 
tárgy hova 
tartozik a 
teológus 
vs. a laikus 
szerint?

Teológiailag korrekt értelmezés vs. intuitív értelmezés (bővebben: ld. kognitív vallástudománynál).



A vallási élmény



A „végső valóság” („ultimate reality”) formái

Két forma:

1. Az „Abszolút” (tipikusan a keleti vallásokban és a New Age-ben)

• Például: nirvána. Például: én szof .(a „végtelen” a zsidó Kabbalában ,אין סוף)

• A „világ teljességének”, a „végtelennek” a megtapasztalása különleges technikákkal 

(amelyek pl. bizonyos agyterületeket stimulálnak) lehetséges csak. Ld. következő diákat.

2. Személyes isten (tipikusan a monoteista vallásokban)

• Isten, mint személy, aki meghallgatja az imákat, aki segít, aki haragszik rám, jutalmaz, büntet, stb.

• Kapcsolat vele, mint személlyel, mint a társadalmunkat alkotó többi személlyel: kommunikációval 

(pl. ima: én I-hez; kinyilatkoztatott szentirat exegézise: I. felém), vendéglátással (ételáldozat), stb.



A „végső valóság” („ultimate reality”) megtapasztalása

• Mi a vallási élmény? (Ld. majd fenomenológia alatt is.)

• A Szent megtapasztalása? ― első személyű leírás

• Bizonyos agyterületek aktivációja? ― harmadik személyű leírás

• Extrém tudatállapotok, transz előidézése extrém testi kondíciókkal 

(böjt, tűzön futás, önostorozás, csonkítás, végtagok amputálása, bőr átfúrása…)

Dimitris Xygalatas: http://cdn-imgs-mag.aeon.co/images/2014/09/00040246.jpg
http://today.uconn.edu/wp-content/uploads/2015/02/Piercing1.jpg
http://www.qub.ac.uk/schools/InstituteofCognitionCulture/Image5,285314,en.jpg



Érintkezés, kapcsolatfelvétel a természetfelettivel: 
megváltozott tudatállapotok és más „gyakorlati módszerek”

• Ima: egyéni vagy közösségi, csendben hangosan, 
gondolatban vagy szavakkal, spontán vagy kötött szöveggel.

• Prédikáció, valamint mítoszok és szent iratok tanulmányozása: intellektuális
tevékenység vallási specialisták vezetésével, az istenség bölcsességének és 
akaratának a megismerése.

• Jóslás, álommagyarázat (divináció). (Van-e/hol a határ vallás és mágia közt?)

• Ünnepek, mágikus-vallási szertartások, áldozati rituálék.

• Zaj és zene.

• Transz és extázis (ld. megváltozott tudatállapotok).

• Misztika, ezotéria: intellektuális és rituális szinten, „gyakorlati kabbala”.
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Vallási specialisták



Vallási specialisták

• A mágikus-vallási gyakorlatban járatos személyek csoportja.

• A „vallási törvények őrei”, sámánok, gyógyítók, látók stb. ― próféták. 

• Földművelés, állattenyésztés: megtermelt felesleg  specialisták, akik már 

nem élelemszerzéssel foglalkoznak (művészet, vallás, orvoslás, államvezetés). 

 papság: rész- vagy főfoglalkozásként a vallással foglalkozók csoportja.

• Papság: 

• vallással kapcsolatos ismeretek birtoklása és továbbadása: rítusok, 

mágia és korai tudomány (orvoslás, csillagászat), mítoszok („történelem”)…

• hierarchikus szervezet, politikai befolyással (pl. összefonódás az uralkodó 

réteggel), gazdasági súly (pl. papi földek, tized…).



Vallási specialisták

• A pap, mint felkent, speciális képességekkel rendelkező, különleges 
funkciók betöltésére alkalmas személy (pl. eucharisztia: csak felszentelt áldozópap).

• A lelkész, mint tanult, képzett szakember, de nem „különleges” személy.

• A zsidóságban: 

• kohaniták, leviták? 

• rabbik, kántorok, gabbék, hitoktatók?

• mohélok? sakterek?

Mi szükséges ahhoz, hogy valaki vallási specialistává váljon?

 Nem specialista elláthatja-e a specialista feladatát? Pl. szentélybeli 
áldozat, előimádkozás, tanítás, esketés, temetés, vágás, körülmetélés…

Ismét: teológiailag 
korrekt értelmezés vs. 

intuitív értelmezés.



Közösség



A közösség

A vallás, mint társadalmi jelenség:

• A vallás, mint kommunikáció ― amihez több személy kell:
• A rítusok, mint kommunikáció.

• A vallási szimbólumok, mint jelek, azaz a kommunikáció eszközei.

• A vallási narratívák, mint elbeszélések, 
azaz elbeszélőt és hallgatóságot is feltételeznek.

• Egyes vallások csak közösségben gyakorolható aspektusai
• Elvileg is kell a közösség: pl. minjan

• Gyakorlatban kell a közösség: pl. kasrut

• Vallási intézmények („egyházak”) köré szerveződő vallások

L e h e t s é g e s - e  e g y s z e m é l y e s  v a l l á s ,
p é l d á u l  l a ka t l a n  s z i g e t e n ?



A [zsidó] közösség jelentősége a vallásban

• „Isten fia mindenhol lehetsz, a folyóparton, a szabadban, a hegyen, 

Istenhez mindenütt lehet szólni. Istennel mindenütt találkozhat, 

aki akar találkozni vele. Isten fia mindenütt lehetsz, de ahhoz, hogy 

Te Izrael fia légy, gyülekezetben kell lenned, a közösségben.”

• Zwi Perez Chajes (1876-1927) bécsi főrabbit idézi Schweitzer József
(Kardos Péter. Nehéz zsidónak lenni. Ulpius-ház Könyvkiadó: Budapest, 20112, p. 192.)

• Megjegyzés: Ellenőrizni kell, pontosan mit mondott (hogyan, mikor, hol publikálva; ere-

detiben hogy hangzik) Chajes rabbi. Ilyen formában ez nem forrás Chajes rabbira nézve. 

Ettől függetlenül érdekes, fontos és releváns számunkra az, hogy Schweitzer rabbi 

(Chajes rabbinak tulajdonítva a gondolatot) ezt (így, ekkor, itt publikálva) mondja, 

méghozzá azonosulva a gondolattal, azt magáévá téve.



Társadalmi háló

• Gráf:

• Csomópontok: személyek

• Élek: kapcsolatok

• Különböző típusú kapcsolatok lehetségesek: család, munka, hobbi…

• Földrajzi adottságok (földrajzi távolságok, hegyek és tengerek, stb.)

Kulturális dinamika:

• Vallás (vagy bármely más eszme) terjedése ezen társadalmi hálózat:
• Mém: replikátordinamika (replikáció+kiválasztódás) révén terjedő kulturális termék 

(Richard Dawkins: Az önző gén, 1976).

• Kulturális epidemiológia, a kult. reprezentációk epidemiológiája (Dan Sperber, 1975).

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_K._Merton#/media/
File:Social_Network_Diagram_(segment).svg



Intézmények és irányzatok



Intézmények

• A papság, mint vallási specialisták szervezett közössége  „egyház”.

• Ennek a szervezett közösségnek a társadalomban betöltött szerepe:

politikai szerep, gazdasági szerep, szociális-egészségügyi-oktatási szerepek, stb.

• A szentélybeli papság (kohaniták, leviták); 

rabbinátus az ókorban Izrael földjén („szemikhat zekenim”); 

rabbinátus a közép- és újkorban („askenázi szemikha”).

• Hitközség: kahal (város zsidó közössége) ↔ kehilla (szervezett hitközség)

• Zsinagóga, mikve, iskola (ḥéder, jesiva), ḥevra kadisa, bikkur ḥolim, stb.



Irányzatok, szakadások, eretnekek

• Irányzat: adott papi közösség („egyház”) és annak társadalmi közege.

• Meghatározása:

(1) ideológia (mit gondolunk?) és vallásgyakorlat (mit teszünk?)

(2) politikai-hatalmi viszonyok (meddig tart az intézményünk hatalma?)

(3) társadalmi (kik a híveink?) 
V.ö. gazdasági helyzet, iskolázottság, politikai érdekek, földrajzi adottságok.

• A szakadás aspektusai: 

(1) ideológia és vallásgyakorlat,

(2) politikai-hatalmi harcok, 

(3) társadalmi különbségek.



Irányzatok, szakadások, eretnekek

• A változás két dimenziója: 

• longitudinális: idővel változik az ideológia, a vallásgyakorlat, valamint

a politikai-gazdasági szerep, a társadalmi közeg, a földrajzi elhelyezkedés, stb.

• horizontális: egyszerre különböző változatok jelen (térben v. társadalmilag elkülönül; 

vagy nem)                  szakadáshoz vezet, vagy heterogenitás kezelhető belülről?

• Mi a „szekta”?

• Értékítéletet hordozó szóhasználat ― kerülendő, hacsak nincs rá definíciónk. Például:

• Max Weber (1864–1920): kisebb létszámú, önként csatlakoznak (nem beleszületnek) 

+ „deviáns”: eltávolodik a mainstream társadalom működésétől, nem részese 

a standard rítusoknak (pl. koronázás), gyakran megkérdőjelez alapértékeket is.



Szakadások és szekták a zsidóságban/-ból

A zsidóságból való kiszakadás okai/ürügyei:

• Kanonizált szövegek el nem fogadása: 
• Szamaritánusok: csak a Tóra, de nem a NaKh. Gerizim-hegy, nem Jeruzsálem.

• Karaiták: csak az írott tan (TaNaKh), de nem a szóbeli tan.

• (Reformzsidóság viszonya a hagyományos zsidóság kanonizált szövegeihez.)

• Messiás volt-e X? 
• Kereszténység. Sabbataianizmus (Sabbatai Cvi, 1626–1676). (Chabad?)

Kérdés: szakadáshoz vezet, 
vagy kezelhető belülről 

valamely heterogenitás?

Szakadás: (1) ideológia és vallásgyakorlat; 
(2) hatalmi-politikai kérdések; 

(3) társadalmi szempontok mentén.



Hogyan definiálunk egy irányzatot
(például) a zsidóságban? Mi a neológia?

• Ideológia szerint: egyes kérdésekben mit gondol  (a) a rabbi, (b) a közösség?

Neológia: a modernitáshoz való viszony (tudomány, emberi jogok, etikai értékek stb.)

+ ez miként nyilvánul meg (pl. öltözködésben, viselkedési mintázatokban)

• Vallásgyakorlat szerint 1 (esztétika): a zsinagóga elrendezése, építészete, a 

rabbi viselete, az istentisztelet esztétikai elemei (orgona, kórus...)

• Vallásgyakorlat szerint 2: tartják-e a szombatot, kasrutot, stb.

(a) a rabbik, (b) a hívek?

• Szociológiai, társadalmi, földrajzi... paraméterek: hol (pl. askenázi-szfaradi), 

milyen foglalkozási szerkezet, társ-i kapcsolatok, egyetemre v. jesivába küldi gyerekét…



Vallás, irányzat, egyéni vallásosság

• Gyakori kérdések: „Mit gondol az iszlám a terrorizmusról?”
„Mit gondol a kereszténység az egyház gazdagságáról?”

• Kijelölhető-e egy-egy vallás határa? Egy-egy irányzat határa?
Összevethető-e a mainstream felfogás az attól eltérő irányzat felfogásával?

• V.ö. nyelvek: egy-egy beszélőközösség önmeghatározása ↔ nyelvész meghatározása.
Max Weinreich: „mi egy nyelv? olyan dialektus, amelynek van saját hadserege”.
Idiolektusok (egyéni nyelvek)  dialektusok, nyelvek: hasonló idiolektusok halmaza.
Sőt, egy személy több nyelvváltozattal is rendelkezhet (alkalomtól függő nyelvhasználat).

• Javaslatom, hasonlóképpen: 
• Egyének (változó) vallásossága: világnézet, ideológiai álláspontok, vallásgyakorlat…

• Ezekből állnak össze közösségek, irányzatok, vallások.

• Émikus meghatározása egy-egy vallásnak ↔ étikus körülhatárolása egy-egy csoportnak.



A vallás határai



A vallás és más területek érintkezése

• Mágia és babona: része-e a vallásnak, 
kutassa-e egy valláskutató, avagy külön kezelendő terület?

• Vallás és tudomány viszonya.

• Vallás és erkölcs viszonya                     (ld. korábban, a vallásjog kapcsán).

• Vallás és: művészet (szép-, ipar-), zene, irodalom, építészet (és belsőépítészet)…

• Vallási terek: a „szent tér”, építészet, a város (építészet + dinamikus társadalmi szövet)

• Vallás és test, szexualitás, társadalmi nemek.

• A vallások által deklarált ideális vs. 
a vallásos egyének és közösségek mindennapi gyakorlata, a valóság.

• Performatív aktusok, megközelítések.



Viszlát következő alkalommal!


