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Praktikus dolgok:

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

ÚJ: 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.

• Pótóra: ha elmaradnak órák. Következő alkalom október 12, hétfő!



Építsük fel a vallást elemeiből!



A vallás meghatározása

• (Nagyon sokan próbálták meghatározni a vallás fogalmát, ld. később).

• Helmuth von Glasenapp (Az öt világvallás [sok kiadás], p. 8):

„Vallásnak azt a – megismerésben, gondolkodásban, érzésben,

akaratban és cselekvésben kifejeződő – meggyőződést nevezzük,

amely szerint személyes vagy személytelen transzcendens erők

vannak működésben.”



A vallás, mint rendszer

• Gondolati elemek: fogalmak (pl. 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).



Építsük fel a vallást!

• Első lépés: a vallás fogalmi rendszerének az alapelemei
• Például mik az istenek, szellemek, démonok? ― a mai előadás témája.

• Második lépés: ezen építőkövek összekapcsolása rendszerré
• Például rítusokká, mítoszokká, intézményekké ― a következő előadások témája.

• És ezek összekapcsolása a vallás rendszerévé.

• Harmadik lépés: a rendszer beágyazása az emberi társadalomba

• Negyedik lépés: a rendszer időbeli fejlődése, dinamikája



Hogyan reprezentáljuk az agyunkban
a vallásos fogalomrendszer elemeit?

• Vajon a vallás sui generis jelenség? 

Vajon van-e az agynak önálló vallási modulja?

• Munkahipotézis a kognitív vallástudományban (CSR): nem! (Ockham borotvája)

A következő évtizedek kutatásai majd eldöntik, működik-e ez a hipotézis.

• Munkahipotézis:

vallásos fogalom = hétköznapi fogalom + vallásos csavar

• Mi ez a csavar?



Ontológia: entitások a világban

― egy kísérlet!



„A zigonok a hiénákra ragadoznak”
(Zygoons are the only predators of hyenas [Boyer, 2002:66])

1. Mik a zigonok?

2. Mi történik a zigonnal, ha 320 napon keresztül nem táplálkozik?

3. Lehetséges-e, hogy egy zigon elefántot szüljön?

4. Védekezhetek-e a zigonok ellen, ha bezárkózom egy betonbunkerba?

5. Megérti-e a zigon, ha szépen megkérem, hogy hagyjon békén?

6. Böjtöl-e a zigon keresztény böjtnapokon?

7. Örökké élnek-e a zigonok?



Pascal Boyer, Religion 
Explained, 2002, p. 67.

„A zigonok a hiénákra ragadoznak”
(Zygoons are the only predators of hyenas [Boyer, 2002:66])



„Hiába drága a trikler, nélküle az asztalosok 
nem tudják megdolgozni a fát”

1. Mi a trikler?

2. Honnan származik a trikler?

3. Miért vannak triklerek a világban?

4. Mi határozza meg a trikler alakját?

5. Megérti-e a trikler, ha szépen megkérem, hogy hagyjon békén?

6. Táplálkozik-e a trikler?

7. Elpusztul-e a trikler?



Pascal Boyer, Religion 
Explained, 2002, p. 68.

„Thricklers are
expensive, but
cabinet-makers
need them to
work wood.”

„Hiába drága a trikler, nélküle az asztalosok 
nem tudják megdolgozni a fát”



„Ez az ébenfa megjegyzi azt, 
amiről az árnyékában beszélnek”

1. Milyen ennek az ébenfának az alakja?

2. Mi történik, ha locsolják ezt az ébenfát? És ha nem locsolják?

3. Milyen alakú ennek az ébenfának az árnyéka?

4. Van ennek az ébenfának emlékezete?



Pascal Boyer, Religion 
Explained, 2002, p. 72.

„Ez az ébenfa megjegyzi azt, 
amiről az árnyékában beszélnek”



Ontológia: entitások a világban



Ontológia, ontológiák

• Hagyományosan, a filozófiában:
• ontológia = lételmélet, a filozófia ága, „a léttel mint létezők alapjával foglalkozik”.

• „Ellentétpárja” az episztemológia = ismeretelmélet.

• A mesterséges intelligenciában és a számítástechnikában:
• ontológia = valamely domén fogalmi rendszerének és ezen fogalmak viszonyának 

a formális leírása, például egy fastruktúra révén. 
Ezáltal a doménnel kapcsolatos tudás formalizálása valamely alkalmazás céljaira.

• Számunkra:
• ontológia = a világot leíró fogalmainknak és ezek kapcsolatának a leírása,

a mentális komputáció, ill. ennek modellje céljaira.



Ontológiai kategóriák

• TERMÉSZETES TÁRGY

• MESTERSÉGESEN KÉSZÍTETT

TÁRGY/ESZKÖZ (artifact)

• NÖVÉNY

• ÁLLAT

• EMBER

• TERMÉSZETI ERŐ

• stb.

Hipotézis: az emberi agy/elme 
számára ezek elemi kategóriák.

Könnyen, automatikusan dolgozunk, 
számolunk velük?

Univerzálisak a különböző 
kultúrákban?

Kora gyermekkortól kezdve 
kimutathatóak (Frank Keil, stb.) 

Kategóriánként intuitív tudás



Ontológiai kategóriákra vonatkozó intuitív tudás

• Kategória-specifikus következtetések, intuitív elvárások
• Pl. „Ha állat, akkor azonos fajba tartozó egyedeket szül.”

• Pl. „Ha mesterségesen készített tárgy, akkor valamely célból hozták létre, 
és az alakja, formája, anyaga, stb. megfelel ennek a célnak.”

• Intuitív elméletek (naiv elméletek, folk theories), úgymint
• Folk physics: mindegyik kategóriára érvényes

• Pl. „Szilárd test nem haladhat át másik szilárd testen.”

• Folk biology: csak a NÖVÉNY, ÁLLAT, EMBER kategóriákra vonatkozik.

• Pl. „Élőlény elpusztul, ha nem táplálkozik.” 
„Állat azonos fajhoz tartozó egyedeket szül”

• Folk psychology: csak az EMBER kategóriára alkalmazható.

• Pl. „Az ember viselkedését az érzelmei befolyásolják.”



Counterintuitive entitások

• A beszélgetésre emlékező ébenfa = NÖVÉNY + EMBER-I hallás, értés, emlékezés

• Visszalátogató szellem = EMBER + testnélküliség

• Reinkarnáció = EMBER + halhatatlan

• Zombi = EMBER + kognitív funkciók nélkül

• Glosszolália (nyelveken szólás) = EMBER + rendkívüli nyelvi képesség

• stb.



Counterintuitive entitások

• X entitás valamely C ontológiai kategóriába tartozik,

• de megsérti annak a kategóriának az intuitív elvárásait, folk-elméleteit:

• más kategóriából vesz át egy-egy tulajdonságot (transfer),

• vagy megsérti a C-re érvényes folk-elméletek egy-egy tételét (breach)

• Minden egyéb szempontból érvényesek X-re a C alapján levonható 

következtetések.



Counterintuitive
entitások

Robert N. McCauley. 

Why Religion Is Natural and 

Science is Not.

Oxford University Press, 2011, 

p. 164.



Ágensek



Ágensek

• Olyan entitások, amelyek akarattal rendelkeznek, cél-vezérelt (goal-
directed) mozgásra képesek, stb. – vagy legalábbis ekként 
reprezentáljuk őket mentálisan.

• HADD: Hyperactive Agency Detection Device

• Stewart E. Guthrie: Faces in the clouds (1993)

• Ágens, mint magyarázó tényező feltételezése: evolúciós előny.

• Egymást üldöző háromszögek és négyzetek.

• Termeszek vagy az ősök döntik össze a házat?



Minimális counterintuitivitás



• Minimális counterintuitiveness: kevés (egy) ontológiai sértés.

• Maximális counterintuitiveness: sok ontológiai sértés.

• A memória szerepe: jobban emlékezünk a MinCI-re, mint a MaxCI-re
vagy a nem counterintuitive furcsaságra.

• Teológiai korrektség vs. intuitív vallás – kísérletes igazolás.



Összefoglalás

• Munkahipotézis: a vallás nem sui generis jelenség, nincs vallási modul.

vallásos fogalom = hétköznapi fogalom + vallásos csavar

• Mi ez a csavar? Jelen esetben: a counterintuitivitás!

• Istenek, démonok, angyalok, ősök, héroszok, 
szent ligetek, szent hegyek, varázsszobrok… mind-mind

cultural ly postulated counter intuit ive agents

• Miért hiszünk bennük?

1. mert a (minimálisan) counterintuitive fogalmak vonzóak

2. mert a HADD-nk keresi az ágenseket



Feladat



Feladatok

• Hebraista MA és PhD: várom az első feladatokat a héten. Jövő héten új.

• BA, vallástudományi MA: első házi feladat. Határidő: okt. 14, reggel 9h.

• A gyermekmesékben számos counterintuitive ágenst találunk. Talán ezért 

vonzóak a gyermekek számára? Mit gondol?

• Írjon le öt mesefigurát counterintuitive ágensként. Példák: Télapó/Mikulás; 

Thomas, a gőzmozdony; Piroska farkasa; Bogyó és Babóca; Frakk.

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



Irodalom

• Pascal Boyer. Religion explained: The Human Instincts that Fashion Gods, 

Spirits and Ancestors. Vintage: London, 2002. (Megjegyzés: több kiadás is 

létezik, különböző alcímekkel.) Különösen chapter 2, „What supernatural

concepts are like”.

• Justin L. Barrett and Frank C. Keil. Conceptualizing a nonnatural entity.

Justin L. Barrett and Melanie A. Nyhof. Spreading non-natural concepts.

P. Boyer and C. Ramble: Cognitive templates for religious concepts.

Mindhárom reprintelve in

D. Jason Slone. Religion and Cognition: A Reader (Equinox, 2006).



Viszlát a következő alkalommal (hétfőn)!


