Peszah Haggada
7. A négy kérdés:
a széder mint pedagógiai eszköz
Komoróczy Szonja és Biró Tamás
2016. október 27.
A kép forrása: https://i.ytimg.com/vi/UHgiF5J04ew/hqdefault.jpg

Követelmények
• Jegyszerzés:
• Órai munka (20%), ezen belül az alkalmi feladatok és a prezentáció minősége is.
• Beadandó szemináriumi dolgozat (40%).
 Szemináriumi dolgozat féloldalas írásbeli tervének leadása november 1-jéig.
 A dolgozat anyagának prezentálása tíz percben a félév végéig.
• Írásbeli vizsga a félév végén (40%).

Követelmények
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A zsidó történelem dióhéjban zanzásítva
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A zsidó közösségek nyelvi helyzete
a Misna és a Talmud korában

A négy kérdés
OMZSA-haggáda, p. 11.

A gyermek kérdezi
rabbinikus/misnai
héber nyelven

A négy kérdés
OMZSA-haggáda, p. 9.

A szegényeket
szólítjuk meg

arámi nyelven

A Peszaḥ Haggada gyermekszemmel

A kép forrása: https://israel365.com/wp-content/uploads/2015/03/Screen-Shot-2015-03-25-at-15.10.21.png

A négy kérdés
OMZSA-haggáda, p. 11.

A gyermek kérdez
… ha megtanulja!
SPONTANEITÁS ÉS TERVEZETTSÉG
DINAMIKÁJA A VALLÁSI RENDSZEREKBEN

Anya, miért nem kell ma időben lefeküdnöm?

Előkészületek az ünnepre
• A gyermekek tanítása mint ünnepi előkészület
• Exod. 13,8 : „És beszéld el fiadnak…”

• Misna Peszaḥim 10:4 : „… és ha a gyermekben nincs elegendő értelem
[ahhoz, hogy kérdezzen], akkor az apja tanítja meg neki [a négy kérdést].”

• Felkészítés:

narratíva

+

praxis

• Takarítás: konyha, lakás, edények-evőeszközök cseréje…
„sok macera” mint élmény!
• A ḥamec eltakarítása a széderest előtti este,
majd elégetése (eltávolítása) a széderestet megelőző reggelen.

Előkészületek az ünnepre
• https://www.youtube.com/watch?v=kKeKMoW2tU4&list=RDkKeKMoW2tU4
• https://www.youtube.com/watch?v=UHgiF5J04ew

• https://www.youtube.com/watch?v=w4FUFsu29NU

stb.

• The Frog Song (Shirley Cohen: One Morning)
One morning when Pharaoh woke up in his bed
There were frogs on his bed and frogs on his head
Frogs on his nose and frogs on his toes
Frogs here
Frogs there
Frogs were jumping everywhere.
https://www.youtube.com/watch?v=NzPfJTdK6ZM

[pantomine stretching]
[hands outstretched, on head]
[nose, toes]
[one hand]
[other hand]
[jump all over child]

https://www.youtube.com/watch?v=PCAXCbsZM0Q

Előkészületek az ünnepre
• http://www.tceebrookline.org/wp-content/uploads/2014/04/Song-Sheet.pdf
• https://www.youtube.com/watch?v=ogoblHZ3YdY

• Building Cities (Shirley Cohen)
Bang, bang, bang,
Refrain:
Hold your hammer low. For it’s work, work, work,
Bang, bang, bang,
Every day and every night.
Give a heavy blow.
For it’s work, work, work,
When it’s dark and when it’s light.

Dig, dig, dig,
Get your shovel deep.
Dig, dig, dig,
There’s no time to sleep.
Refrain

Előkészületek az ünnepre
5. On Pesach, we eat horseradish
• http://www.tceebrookline.org/wp-content/uploads/2014/04/Song-Sheet.pdf Hot hot hot hot horseradish
It's yummy in the tummy
• https://www.youtube.com/watch?v=eazRkkptNWU
Hot hot hot hot horseradish
And rolla rolla rolla matzah balls
And smelly in the belly gefilte fish
3. On Pesach, gefilte fish
• Lotsa Matzah
And finger lickin' chicken
Smelly in the belly gefilte fish
And lotsa, lotsa matzah.
It's yummy in the tummy
1. On Pesach we eat matzah
Smelly in the belly gefilte fish
Lotsa, lotsa matzah
6. On Pesach, charoset
And finger lickin' chicken
It's yummy in the tummy
Chop chop charoset
And lotsa, lotsa matzah.
Lotsa, lotsa matzah.
It's yummy in the tummy
Chop chop charoset
4. On Pesach, we eat matzah balls
2. On Pesach, we eat chicken
And hot hot hot hot horseradish
Rolla rolla rolla matzah balls
Finger lickin' chicken
And rolla rolla rolla matzah balls
It's yummy in the tummy
It's yummy in the tummy
And smelly in the belly gefilte fish
Rolla rolla rolla matzah balls
Finger lickin' chicken
And finger lickin' chicken
And smelly in the belly gefilte fish
And lotsa, lotsa matzah.
And lotsa, lotsa matzah.
And finger lickin' chicken
PESACH!!!
And lotsa, lotsa matzah.

A Peszaḥ Haggada
szerkezete
A gyermek figyelmét felkeltő,
a figyelmet fenntartó részek:
-

Karpasz
Jaḥac (az afikoman előkészítése)
A négy kérdés
[ A négy fiú ]
A tíz csapás
Dajjenu
Korekh
Afikoman
Dalok [?]

OMZSA-haggáda, p. 5.

Egy vallási jelenség
megközelítési lehetőségei

Egy vallási jelenség megközelítési lehetőségei
(a.k.a. bevezetés a vallástudomány módszertanába)

• Szinkrón: itt & most v. ott & akkor

diakrón: időbeli változás

Filológiai megközelítés:

a vallás mint szövegekben megnyilvánuló jelenség

Történeti megközelítés:

a vallás mint a történelem során változó jelenség

vallástörténet

Pszichológiai megközelítés:

a vallás mint az egyén lelki életének egy jelensége

Szociológiai megközelítés:

a vallás mint társadalmi jelenség

valláspszichológia
vallásszociológia

Biológiai megközelítés: a vallás mint a Homo sapiens agyában leképeződő jelenség
kognitív vallástudomány

A széderest – a valláspszichológus szemével
• A széderest mint rítus:
• Egy mitológiai narratíva felelevenítése, eljátszása, újradramatizálása
• Egyben egy jövőbeli narratíva (megváltás) előrevetítése

A rítus mint
az egyéni
identitás
formálója

• A különböző érzékszervek szerepe a széderest során
• Az ünnepek szerepe a hétköznapok monotonitásának a megtörésében.
• Fejlődéspszichológia:

a gyermek fejlődésére kifejtett hatás

• A közösségbe való integrálódás eszköze,
a közösség alapító narratívájának elsajátítása és élményszerzés révén.
•…

A széderest – a vallásszociológus szemével
• A széderest mint rítus:

A rítus mint a
• Egy mitológiai narratíva felelevenítése, eljátszása, újradramatizálása társadalmi
kohézió
• Egyben egy jövőbeli narratíva (megváltás) előrevetítése
formálója

• A zsidóság mint vallási közösség,
és mint etnikai közösség megjelenése a Haggadában

• A széderest családi tere, szemben a tanház, zsinagóga közösségi tereivel
•

a gyermek szocializációjára kifejtett hatás
• A közösségbe való integrálódás eszköze,
a közösség alapító narratívájának elsajátítása és élményszerzés révén.
•…

A széderest – a kognitív valláskutató szemével
• Miért fontos eljátszani a narratívát?
• Miért fontos az élmény?

• Miért fontos a különböző érzékszervekre hatni?
• Hogyan alakítja ki a gyermek a vallási identitását,
hogyan szocializálódik egy vallási közösségbe?
• Hogyan lesz a még kérdezni sem tudó fiúból okos/bölcs fiú?

• Hogyan maradhatott fenn a széderest rítusa 2000 éven keresztül?

A memória

A 2015 őszi Kognitív vallástudomány
c. órám anyagából

A memória fajtái:
• Szemantikus memória: „száraz információ”
• Epizodikus memória / autobiografikus memória
• Egyik fajtája: vakuemlékezet (flashbulb memory)
„olyan körülményekre vonatkozó emlékezet, amelyben
rögzítjük a nagyon meglepő, fontos vagy érzelmileg
megrázó eseményeket”

• Külső memória ― Merlin Donald: „exogram”
• Képi ábrázolás, írás, stb. Emlékeztető jelek (v.ö. cicit, szent helyek, stb.)
• Komplexebb reprezentációk manipulálását teszik lehetővé.
• Nem hal meg a hordozó személlyel együtt.
378 × 847 = ?

A memória

A 2015 őszi Kognitív vallástudomány
c. órám anyagából

Vallási szempontból fontos információ tárolása:
• Szemantikus memória: száraz, könnyebben elfelejtődik,
kevésbé adódik tovább, nehezebben hívható elő.
• Epizodikus memória / autobiografikus memória: Minden generációnak úgy kell
emlékeznie, mintha ő maga
„élénkebben” emlékezünk rá.
vonult volna ki Egyiptomból.
• Vakuemlékezet (flashbulb memory)
Megrázó emlékek belénk vésődnek: érzelmileg töltött, intenzív rítusok
(különösen a beavatási rítusok)
• Külső memória ― Merlin Donald: „exogram” (képi ábrázolás, írás, stb.).
• Például: erősebben kontraintuitív reprezentációk (sőt, fejlett teológia)
az írásbeliséggel rendelkező vallások esetén.
378 × 847 = ?

Visszaemlékezés és továbbadás

A 2015 őszi Kognitív vallástudomány
c. órám anyagából

• Input reprezentáció (információ, fogalom, történet, rítus…)
belső
• Tárolás az ember agyában: tanulás.
reprezentáció
• Output reprezentáció (információ, fogalom, történet, rítus…)
!

külső
reprezentáció

külső
reprezentáció

!

• Visszaadjuk? Hűen adjuk vissza? Ha nem, hogyan alakítjuk át?
• Kulturális epidemiológia (Dan Sperber), mémek (Richard Dawkins).

optimali
záció?

A széderest – a kognitív valláskutató szemével
•
•

•
•

Javaslat:
A széderest élménye nem
Miért fontos eljátszani a narratívát?
a szemantikus, hanem az
Miért fontos az élmény?
epizodikus memóriában
segít eltárolni a zsidó vallás
Miért fontos a különböző érzékszervekre hatni? alapító narratíváját, és
ezáltal az sok generáción
Hogyan alakítja ki a gyermek a vallási identitását,
keresztül azonos formában
hogyan szocializálódik egy vallási közösségbe?
adódik tovább.

• Hogyan lesz a még kérdezni sem tudó fiúból okos/bölcs fiú?

• Hogyan maradhatott fenn a széderest rítusa 2000 éven keresztül?

Minden generáció…
• Ezek után új megvilágítást kap a széderest egyik legfontosabb része:

OMZSA-haggáda, p. 33.

Ennek a hagyományos magyarázatával folytatjuk két hét múlva…

Köszönjük a figyelmet,
és
viszlát következő alkalommal!

(az őszi szünet után)

A kép forrása: http://curlyorli.com/wp-content/uploads/2014/04/114.jpg

