
Kognitív módszerek
a vallástudományban 
és a hebraisztikában

Biró Tamás

2015. szeptember 07.: 

Bevezetés. Tudományfilozófiai alapok.



Praktikus dolgok:

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

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

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

Fogadóóra: emailes egyeztetés alapján.

• Pótóra: ha elmaradnak órák.



Követelmények:

A félév céljai:

 A kognitív vallástudomány alapgondolatainak, alapfogalmainak a megismerése.

 Ezen fogalmak bemutatása/alkalmazása a bibliatudományban, judaisztikában.

 Ezen fogalmak alkalmazása a hallgató érdeklődési területén.

 Készségek fejlesztése (MA): cikkolvasás és/vagy szövegolvasás és/vagy önálló kutatás.

Az óra szerkezete: elmélet + az elmélet alkalmazása különböző formákban.

 Előadás + MA/PhD-szinten cikkolvasás és/vagy szövegolvasás.

 Tanultak alkalmazása: házi feladatok, szövegolvasás, szemináriumi dolgozatok…



Követelmények:

BA szinten (előadás):

- 6×10%: beadandó házi feladatok a félév során (nyolcból a hat legjobb számít)

- 40%: írásbeli vizsga a félév végén

Vallástudomány MA (előadás):

- 6×5%: beadandó házi feladatok a félév során (nyolcból a hat legjobb számít)

- 40%: írásbeli vizsga a félév végén

- 30%: szemináriumi dolgozat (kivonat november 10-ig, előzetes egyeztetés után) 

Hebraisztika MA és PhD (szeminárium):

- 3×15%: beadandó nagyobb feladat

- 40%: a feladott cikkek ismerete, részvétel azok megvitatásában (cikkenként 4-5%)

- 15%: szemináriumi dolgozat (kivonat november 10-ig, előzetes egyeztetés után) 



Irodalom:

folyamatosan, részben közösen alakítjuk ki

Lásd a kurzusleírásban és a honlapon…



Praktikus dolgok:

• A honlapon (http://birot.web.elte.hu/courses/2015-csr/):

• Előadások prezentációi, handoutjai (sajnos csak utólag).

• Elolvasandó cikkek, ajánlott irodalom, stb.

• Néha: felhasználónév, jelszó kell hozzá.

• Stb.



Kognitív fordulat 
a vallástudományban



Kognitív fordulat a vallástudományban

 1990: Thomas Lawson and Robert McCauley

 Előzmény: Dan Sperber (1975), stb.

 Harvey Whitehouse, Pascal Boyer, Ilkka Pyssiäinen, 
Justin Barrett, Jesse Bering, Czachesz István, Risto Uro, stb.

 2006: International Association for the Cognitive Science of Religion.

 Folyóiratok: Journal of Cognition and Culture (Brill, 2001–),
Journal for the Cognitive Science of Religion (2012–),
Journal of Cognitive Historiography (2014–).

 Egyre nagyobb arányban konferenciákon, áttekintésekben...
 Stausberg: Contemporary Theories of Religion (2009): fejezetek 2/3-a.

 Dominálta a torontói IAHR-konferenciát (2010).



Értelmezés vs. magyarázat

• Interpretáció, értelmezés:

Adott értelmezési kereten belül.

Adott értelmezési kereten belül is lehetséges/gyakori több értelmezés.

Lehetségesek egymásnak ellentmondó értelmezések is.

• Magyarázat:

Ok-okozati (vagy egyéb) összefüggésekre való visszavezetés.

Szintén szükséges magyarázó „keret” (paradigma, ld. alább).

Több (és többféle) ok lehetséges: 
pl. több tényező összjátéka, eredendő és közvetlen ok, stb.

Egymásnak ellentmondó magyarázatok esetén: választási kényszer.



Magyarázatok fajtái (1a)

• „Átfogó törvény modell”, avagy „deduktív-nomologikus” modell:
• Adott megfigyelés, mert teljesülnek rá az adott törvény(ek) premisszái, tehát az 

adott törvény(ek) alkalmazható(ak). Milyen alakja van egy törvénynek?

Ha x ember, akkor x halandó („Minden ember halandó”) törvény

Szókratész ember premissza

∴ Szókratész halandó következtetés

• Klasszikus példa: fizika (pl. F = m∙a).

• Karl Popper: törvény nem bizonyítható, csak falszifikálható vagy korroborálható.

• Induktív-valószínűségi magyarázat (szembeállítva a D-N modellel): 
törvényszerűség, szükségszerűség helyett statisztikai valószínűség, tendenciák.



Magyarázatok fajtái (1b)

• „Átfogó törvény modell”, avagy „deduktív-nomologikus” modell:
• Adott megfigyelés, mert teljesülnek rá az adott törvény(ek) premisszái, tehát az 

adott törvény(ek) alkalmazható(ak). Milyen alakja van egy törvénynek?

• Tudományterületek közötti redukció:
Alacsonyabb szintű tudomány törvényei

Összekapcsoló törvények

Peremfeltételek

∴ Magasabb szintű tudomány törvényei

Például a kémia redukálható atomfizikára, a biológia redukálható kémiára, 
a pszichológia redukálható biokémiára, 
a szociológia redukálható társadalompszichológiára… állítólag… elvileg… tényleg?

A vallástudomány redukálható atomfizikára? Irtózzunk-e a redukcionizmustól?

Emergentizmus: a mikroszinten nem értelmezhető jelenségek jelennek meg a 
makroszinten. (Példa: mikroszinten részecskék sebessége, makroszinten hőmérséklet.)



Magyarázatok fajtái (2)

• „Átfogó törvény modell”, avagy „deduktív-nomologikus” modell:
• Adott megfigyelés, mert teljesülnek rá az adott törvény(ek) premisszái, tehát az 

adott törvény(ek) alkalmazható(ak). Milyen alakja van egy törvénynek?

• Karl Popper: törvény nem bizonyítható, csak falszifikálható vagy korroborálható.

• Teleologikus magyarázat:
• Adott megfigyelés, mert így éri el a „célját”. Milyen alakja van egy „célnak”?

• Például: legjobban teljesíti a funkcióját (funkcionális magyarázatok),
legnagyobb reprodukciós fitnesz (evolúciós magyarázatok), stb.

• Klasszikus példák: biológia, evolúciós pszichológia, funkcionális nyelvészet.

• Funkcionális dekompozíció, mechanikus magyarázat:
• Adott megfigyelés, mert az összetevők összjátéka ezt eredményezi.

• Példák: élettan, kémia, mérnöki tudományok.



Niko Tinbergen négy kérdése az etológiában

Niko Tinbergen (1963). On Aims and Methods of Ethology. Zeitschrift für Tierpsychologie, 20(4): 410–433.

Miért énekel az énekesmadár?

• Mert a hangképzőszerveinek az alakja olyan, hogy…

• Mert a kismadarak fiókakorukban megtanulják az éneklést.

• Mert az éneklés a fajtársakkal való kommunikáció funkcióját tölti be.

• Mert az evolúció során így jött létre (ebben és ebben a földtörténeti korban 

ennél és ennél az ősmadárfajnál alakult ki először, ilyen és ilyen evolúciós 

nyomásra…)



Niko Tinbergen négy kérdése az etológiában

Diachronic versus synchronic perspective

Dynamic view
Explanation of current form in 
terms of a historical sequence

Static view
Explanation of the current form 
of species

How vs. why questions

Proximate view
How an individual organism's 
structures function

Ontogeny
Developmental explanations for 
changes in individuals, from 
DNA to their current form

Mechanism (causation)
Mechanistic explanations for 
how an organism's structures 
work

Evolutionary (ultimate) view
Why a species evolved the 
structures (adaptations) it has

Phylogeny
The history of the evolution of 
sequential changes in a
species over many generations

Adaptation (function)
A species trait that solves a 
reproductive or survival 
problem in the current 
environment

Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Tinbergen%27s_four_question



Miért?



Miért?-kérdések a tudományban

Adott megfigyelés: miért van ez így?

• Mert így fejlődött ki: 
történeti magyarázatok.

• Mert az emberi agyban így van kódolva: 
kognitív magyarázatok.

• Mert így képes betölteni a (társadalmi) funkcióit: 
funkcionalista magyarázatok.

• Mert így képes a gyermek megtanulni.

• …

• Mert véletlenül így alakult: ne féljünk ettől a választól sem!



Thomas Kuhn és az „alakváltás” (Gestalt-switch)



A nyelvészet története dióhéjban

A nyelvészet
célja megérteni, 
megismerni:

A nyelv, mint

Középkor “Filológiai 
nyelvészet”

A (régi, szent) 
szövegeket.

Irodalmi 
jelenség.

18-19. század Történeti
nyelvészet A nemzeti 

történelmet.
Történelmi 
jelenség.

A 20. század
első fele

Strukturalista 
nyelvészet

A társadalmi 
jelrendszert.

Társadalmi 
jelenség.

A 20. század
közepe óta

Generatív és 
kognitív nylvszt

Az emberi agyat. Biológiai
jelenség.



A Biblia-értelmezés dióhéjban

A Biblia-
tudomány célja 
megérteni:

A vallás, mint

Középkor Teológiai 
Biblia-kutatás

A (régi, szent) 
szövegeket.

Irodalmi 
jelenség.

19-20. század Vallástörténet A nemzeti 
történelmet.

Történelmi 
jelenség.

A 20. század
második fele

Strukturalizmus,
társadalomtud.

A társadalmi 
jelrendszert.

Társadalmi 
jelenség.

A 20. század
vége óta

Kognitív 
vallástudomány

Az emberi agyat. Biológiai 
jelenség.



Kognitív fordulat a vallástudományban

A megismeréstudomány nem a megismerés tudománya!

 Az agy, mint számítógép (hardver+szoftver).

 A vallás (és a kultúra), mint az agy terméke:
– Biológiai, pszichológiai, neurológiai, evolúciós

és komputációs aspektusok.

– A vallási és kulturális jelenségek megértése az emberi faj biológiai-
mentális adottságain keresztül.

– Az emberi agy/elme megértése vallási és 
kulturális jelenségek vizsgálatán keresztül.



Kognitív fordulat a vallástudományban

 Ami nem tartozik ide:
– Kognitív antropológia: a vizsgálat tárgya az emberi gondolkodás (különböző 

kultúrákban).

– Kognitív vallás- és kultúratudomány: bármely tárgy vizsgálata az emberi 
agy/elme működése révén.

– Neuro-teológia: a hit „alátámasztása” neurológiai eredményekre 
hivatkozva.

– Kognitív vallástudomány: világnézetileg semleges.



Jövő hétre



Feladott irodalom (MA, PhD – cikkolvasás opció)

• Pléh Csaba és Gulyás Balázs. Mitől kognitív és mitől idegtudomány? 
In Pléh Csaba et al. (szerk.) Kognitív idegtudomány. Osiris: Budapest, 2003, 
pp. 19－31. 

• Szathmáry Eörs. Kulturális folyamatok: Az utolsó nagy evolúciós átmenet. 
In Pléh Csaba et al. (szerk.) Kognitív idegtudomány. Osiris: Budapest, 2003, 
pp. 32－48.

• Kérem átolvasni. Nem kérem megérteni.

• Feladat: a két cikk olvasása előtt fogalmazzon meg egy-egy kérdést, amelyre az adott 
fejezetben választ vár. A fejezet elolvasása után milyen választ kapott erre a kérdésre?



Feladott szöveg (MA – szövegolvasási opció)

• Gen. 17 (elolvasni, szükség esetén kiszótározni)

• Rasi ad Gen. 17.(átolvasni, az alábbi kérdésre választ keresve)

• Feladat: 
• A MT szerint ki metélte körül Ábrahámot? 

• Rasi szerint ki metélte körül Ábrahámot?



Viszlát a következő alkalommal!


