
Kognitív módszerek
a vallástudományban 
és a hebraisztikában

Biró Tamás

2015. október 19.: 

A vallás rendszere:
cselekvések, rítusok, narratívák.



Praktikus dolgok:

• Már hétfőnként (pótóra: ha elmaradnak órák).

• Október 26.: őszi szünet! Következő alkalom november 2, hétfő.

• 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 az első két beadandót.

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



Feladatok a következő alkalomra

• BA, vallástudományi MA: harmadik házi feladat. 

Határidő: nov. 2., reggel 9h.

• Írja le a következő cselekvések / rítusok tematikus szerkezetét:

• „Ezennel az X Polgármesteri Hivatal nevében házastársakká 

nyilvánítalak benneteket.”

• „Én, mint az egyetem boa konstrektora doktorrá fogadom Önt ,

Bubo Bubo.”

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



Feladatok a következő alkalomra

• BA, vallástudományi MA: negyedik házi feladat. 

Határidő: nov. 9., reggel 9h.

• A honlapra felkerül Jeppe Sinding Jensen fejezete Boyer és Pyysiäinen egy-egy 

kulcsjelentőségű művéről. A fejezet elején idézi Pyysiäinent, aki összefoglalja a 

kognitív vallástudomány egyik alapgondolatát. 

• Az órákon eddig elhangzottak alapján (és/vagy a fejezet elolvasásával) magyarázza 

el saját szavaival ezt a bekezdést (esetleg itt-ott azt illusztrációkkal kiegészítve), 

mintha egy ismerősnek magyarázná, aki most hall minderről először. 

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



Feladatok a következő alkalomra

• Hebraisztika MA és PhD: második feladat 

(kivéve, ha PhD-szintű szemináriumi dolgozatot kapok a félév végén)

Határidő: nov. 9., reggel 9h.

• A honlapra felkerül Jeppe Sinding Jensen fejezete Boyer és Pyysiäinen egy-egy 

kulcsjelentőségű művéről. A fejezet a művek kritikus fogadtatásának a 

bemutatásával zárul.

• Az órákon elhangzottak és a fejezet alapján fogalmazzon meg saját kritikát (például 

mely kritikus észrevétellel ért egyet, mellyel nem, elfogadja-e JSJ értékelését, stb.).

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



Az action representation system
(részben ismétlés)



Action Representation System (ismétlés)
(Lawson and McCauley 1990:87ff, B.T. [át]értelmezésében)

• Az embernek szüksége van arra, hogy reprezentálja az őt körülvevő 
(reális, kulturálisan posztulált, fiktív, hipotetikus, kontrafaktuális…) világ tényeit, 
eseményeit, cselekményeit.
• Milyen értelemben léteznek mentális reprezentációk? Munkahipotézisként, jobb 

híján, tegyük fel, hogy léteznek. Később lehet, hogy finomítani kell a modellt.

• A világ nyelveiben megfigyelhető nyelvi struktúrák, különösen az 
univerzális tendenciák, „ablakként” használhatóak, hogy belássunk az 
elmébe (v.ö. pl. Steven Pinker).

• Munkahipotézis a modellalkotáshoz: tegyük fel, hogy a nyelvi jelek 
(mondatok) θ-struktúrája leképezi a nyelv mögötti pszichológiai realitást. 
 action representation system a Chomsky-féle θ-szerepek alapján.



Rítus (ismétlés)

• Olyan cselekvés, amelynek egyik eleme vallási jelentőséggel bír.

• Az egyik tematikus szerep kulturálisan posztulált counterintuitive ágens.

• Vagy az egyik tematikus szerepet kulturálisan posztulált counterintuitive
ágens előzetesen felhatalmazta (prior enabling ritual révén), hogy a 
„nevében eljárjon”.



Mondatrészek: alany, tárgy, eszközhatározó…

(1) A férfi összetörte a vázát a kalapáccsal.

(2) A férfi összetörte a vázát.

(3) A kalapács összetörte a vázát.

(4) A váza összetört.

(5) A szél összetörte a vázát.

(6) # A kalapács összetörte a vázát a férfival.



Tematikus szerepek: ágens, páciens, eszköz…

(1) A férfi összetörte a vázát a kalapáccsal.

(2) A férfi összetörte a vázát.

(3) A kalapács összetörte a vázát.

(4) A váza összetört.

(5) A szél összetörte a vázát.

(6) # A kalapács összetörte a vázát a férfival.



Az ige kötelező és fakultatív bővítményei

Az ige szemantikája: vonzatok/szerepek/bővítmények/módosítók

+ belső szerkezet

• A „cselekvés, történés, létezés” (amit az ige kifejez) szerkezete:

Valaki valahol valamikor valamit tesz valakivel valami segítségével…

ÁGENS HELY IDŐ PÁCIENS ESZKÖZ...



Szintaxis (mondattan) Szemantika (jelentéstan)
1

Mondatrészek

Az állítmánynak/igének van

• alanya

• tárgya

• eszközhatározója

• helyhatározója

• időhatározója

• …

Tematikus szerepek

A cselekvésnek van

• ágense („logikai alany”)

• páciense („logikai tárgy”)

• eszköze

• helye

• ideje

• …

1. Pontosabban, szemantikai jelenség a szintaxison, mint a nyelvészet egyik területén belül. 
A szemantika, mint a nyelvészet másik területe, elsősorban más kérdésekkel foglalkozik.



Tematikus szerepek
(Forrás: Kiefer F. (szerk): Strukturális Magyar Nyelvtan 1. Mondattan, Akadémiai Kiadó, 1992, p. 902.)

• Ágens: cselekvő

• Experiens: pszichikai folyamat átélője

• Instrumentum: a cselekvés eszköze

• Jellemzett: tulajdonság, állapot hordozója

• Patiens: hatás, változás elszenvedője
• Természeti erő: önmagától, de önmaga által kontrollálhatatlan módon „működő” szereplő

• Lokális: hely

• Eredmény: záró állapot

• Irány: mozgás végpontja stb. stb.



Az ágens, mint tematikus szerep (θ-szerep)
(ismétlés)

• Az ágens okozza a mondatban leírt eseményt. Az ágenset jellemzi: “will or 
volition toward the action expressed by the sentence” (Jackendoff 1972: 32)

• Kik rendelkeznek szándékkal? Az ontológiai értelemben vett ágensek.
• Lawson and McCauley (1990:88): Object Agency Filter: „to preclude structural 

descriptions that would have ineligible entities functioning as agents”

• A cselekvést okozhatja:
• Ontológiai értelemben vett ÁGENS (SZEMÉLY) – a cselekvés ágensi θ-szerepében

• Egyéb agentív kategória, pl. TERMÉSZETI ERŐ. Nem ágens, nincs szándéka, 
de önmagában is okozhat eseményt.

• Előzetesen „ágensi hatalommal felruházott” (enabled) ESZKÖZ. Például: eldobott kő.

• HADD: az emberi elme előnyben részesíti az ÁGENS-t tartalmazó magyarázatokat.

• Nem agentív kategória: előzetes „felhatalmazás” (prior enabling action) szükséges.



Véges eszköztárral generálható végtelen halmaz

• Végtelen sok mondat bármely nyelvben. Chomsky: hogyan lehetséges 
véges aggyal végtelen sok mondatot generálni?

• Válasz: rekurzív módon alkalmazható szintaktikai szabályok.

• Hasonlóképpen az action representation system esetén:

• Viszonylag kis számú entitás, absztrakt cselekvés, stb.

• Absztrakt cselekvés: üres vonzathelyek entitások számára.

• És ezek kombinációjával nagy számú esemény írható le.

• Sőt: rekurzió segítségével végtelen sok.



Generatív eljárás

• Elemek:
• Entitások: Hófehérke; Lánchíd; Ny-lányok cicája…

Különböző ontológiai kategóriák. 
Különböző episztemológiai szintek.
Ágens vagy nem ágens.

• Absztrakt cselekvések/történések: havazik[]; fut[ágens]; eszik[ágens];
eszik[ágens, páciens, eszköz]; ad [ágens, páciens, recipiens]…

• Eljárások: az absztrakt cselekvések/történések argumentumainak 
megtöltése entitásokkal:

fut[Ny-lányok cicája]; ad[banya, alma, Hófehérke]



Generatív eljárás

• Elemek:
• Entitások: Hófehérke; Lánchíd; Ny-lányok cicája…

Absztrakt cselekvések/történések: havazik[]; fut[ágens]; eszik[ágens];
eszik[ágens, páciens, (eszköz)]; ad [ágens, páciens, recipiens]…

• Eljárások: az absztrakt cselekvések/történések argumentumainak 
megtöltése entitásokkal:

fut[Ny-lányok cicája]; ad[banya, alma, Hófehérke]

• Rekurzió: 
eszik[Hófehérke, alma -- ad[banya, alma, Hófehérke] ]



Generatív eljárás

• Elemek:

• Eljárások: az absztrakt cselekvések/történések argumentumainak 
megtöltése entitásokkal.
Rekurzió: 
eszik[Hófehérke, alma -- ad[banya, alma, Hófehérke] ]

• Narratíva:
1. ad [banya, almai , Hófehérkej ]

2. eszik [Hófehérkej , almai ]

3. csókol [herceg, Hófehérkej ]



Action Representation System 
Lawson and McCauley 1990, p. 87.



Action Representation System

• Action elements:
• A világ elemei: entitások, absztrakt cselekvések, stb.
• V.ö.: mondattanban a szavak.

• Category symbols:
• Például ágens, páciens, stb.
• V.ö.: mondattanban szófajok / mondatrészek.

• Formation rules:
• Például: akció: absztrakt cselekvés + ágens + páciens

• V.ö. mondattanban: mondat = ige + alany + tárgy.

• Constraints:
• Például megszorítás arra, hogy mi lehet tematikai értelemben vett ágens.



Action 
Representation 
System

Lawson and McCauley 
1990, p. 111.



Action 
Representation 
System

általános cselekvés

Lawson and McCauley 
1990, p. 88.



Action 
Representation 
System

vallási cselekvés

Lawson and McCauley 
1990, p. 90.



Action Representation System (Biró 2013)

 

(6) John feeds the child. 

 

 

A hammer, thrown by John, breaks the window. 

 

 



Action Representation System (Biró 2013)

John offers a food sacrifice to the local deity. 

 

Ritual immersion of women and converts according to  

halakhic sources (simplified). 

 



Action Representation System (Biró 2013)



Action Representation System (Biró 2013)

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



Action Representation System (Biró 2013)

Circumcision, as a 
generalized 
special-patient 
ritual in standard 
halakhic sources.



A vallási rendszer (Biró, 2015 – publikálandó)

• Események, cselekvések, stb. halmaza:
• Vallásos, ha van benne (culturally postulated) counterintuitive ágens.

Ezen belül:

• Cselekvés itt és most: rítus.

• Negatív cselekvés itt és most: tilalmak.

• Időben távoli esemény: múltban mítosz; eszkatologikus mítosz esetén jövőn,
valamint jutalomra és büntetésre vonatkozó állítások, stb. stb. stb.

• Ezek közötti kapcsolat:
• Koindexálás: ugyanaz az entitás szerepel bennük.

• Okozat: X, mert Y.

• Szükségszerűség: ha X, akkor Y.

• Stb.



Irodalom (tanuláshoz)

• Tamás Biró (2013). Is Judaism boring? On the lack of 

counterintuitive agents in Jewish rituals.

In: István Czachesz and Risto Uro (eds.). Mind, Morality and Magic: 

Cognitive Science Approaches in Biblical Studies.

(BibleWorld series.) Acumen Publishing: Durham, UK–Bristol, CA, 

2013. Chapter 8, pp. 120–143.

Kézirat letöltése a kurzus honlapjáról (jelszóval védve).

http://birot.web.elte.hu/courses/2015-csr/readings/Biro-Is_Judaism_boring.pdf


Irodalom (háttérként + tudománytörténet)

• Lawson, E. Thomas, and Robert N. McCauley (1990). Rethinking 

Religion: Connecting Cognition and Culture. Cambridge: Cambridge 

University Press. Chapter 5 (pp. 84–136).

• McCauley, Robert N., and E. Thomas Lawson 2002. Bringing Ritual to 

Mind: Psychological Foundations of Cultural Forms. Cambridge: 

Cambridge University Press. Chapter 1 (pp. 1–37).

• Valamint ezeknek az összefoglalása (pl. Whitehouse, Modes of 

Religiosity, 2004), kritikája (Engler és Gardiner, in Stausberg, 

Contemporary Theories of Religion, 2009), stb.



Viszlát a következő alkalommal 
(két hét múlva hétfőn)!


