
Kognitív módszerek
a vallástudományban 
és a hebraisztikában

Biró Tamás

2015. november 16.: 

Minimális és maximális kontraintuitivitás, 
teológiai korrektség, a memória szerepe.



Praktikus dolgok:

• Elnézést a két hete elmaradt óra miatt.

• Pótóra: nov. 18., szerda, 17.30?

• 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:
antropomorfizmusok gyermekek istenfogalmában

• BA, vallástudományi MA: ötödik házi feladat. 

Határidő: nov. 23., reggel 9h.

• Robert J. Landy, God Lives in Glass (Skylights Paths, Woodstock, 2001; honlapon).

• Hogyan alkalmazható a „kontraintuitív ágens” fogalma annak leírására, 

ahogy a gyermekek Isten/az istenek fogalmát ábrázolják?

• Válasszon ki öt idézetet (amelyek jól illusztrálják azt, amit mondani akar):

mutassa be, hogy mely kontraintuitív jellemzőt őriznek meg a gyermekek, és 

miben változtatnak a felnőttek teológiai korrekt fogalmain, intuitívvá téve azokat?

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



Landy, God Lives in Glass előszavából
(amúgy közismert mondás)

Rabbi Menahem Mendl of Kotzk once asked his disciples if they could tell
him where God dwelled. Surprised, they answered, “How can you ask such
a thing? Is not the whole world filled with God’s glory!”
Then the Rabbi answered, “God dwells wherever we let God in.”

M i  a  
l e g e n d a  

s z e r ke z e t e ?



Landy, God Lives in Glass előszavából
(amúgy közismert mondás)

Rabbi Menahem Mendl of Kotzk once asked his disciples if they could tell
him where God dwelled. Surprised, they answered, “How can you ask such
a thing? Is not the whole world filled with God’s glory!”
Then the Rabbi answered, “God dwells wherever we let God in.”

• Zsidó teológia: Isten kontraintuitív ágens, megsérti a naiv fizikát.

• A rabbi/haszid rebbe (Kotzker Rebbe: 1787–1859) a zsidó teológia letéteményese.

• A tanulatlan (v.ö. haszidizmus kialakulása társ-i körülményeivel) kérdezi, hol van Isten.

• Mégis a rebbe kérdésének preszuppozíciója: antropomorf istenkép.

• A feszültség feloldása: a naiv fizika egy „metaforikus térben” érvényesül.

M i  a  
l e g e n d a  

s z e r ke z e t e ?



Minimális kontraintuitivitás



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

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



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”



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

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



Kontraintuitív entitások (ismétlés)

• 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.



Kontraintuitív
entitások

(ismétlés)

Robert N. McCauley. 

Why Religion Is Natural and 

Science is Not.

Oxford University Press, 2011, 

p. 164.



Minimális kontraintuitivitás

• Minimális counterintuitiveness: kevés (egy) ontológiai sértés.

• Maximális counterintuitiveness: sok ontológiai sértés.

• Nem counterintuitive furcsaság: szokatlan, de nem sért ontológiai elvárást.

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

• Pascal Boyer and Charles Ramble (2001). Cognitive Templates for Religious Concepts.
Justin Barrett and Melanie Nyhof (2001). Spreading Non-natural Concepts.
(Mindkettő reprintelve: Slone (ed), Religion and Cognition: A Reader. Equinox, 2006.)



Justin Barrett and Frank Keil (1996). 
Conceptualizing a Nonnatural Entity. 
(Reprintelve: 
Slone (ed), Religion and Cognition. Equinox, 2006.)



Justin Barrett and Frank Keil (1996).

Egy szép napon, amikor Isten éppen egy angyalnak segített megoldani egy

keresztrejtvényt, egy nő Dél-Amerikában elveszett egy nagy, sűrű erdőben.

Nagy volt a forróság, a levegő nedves volt, és rovarok zümmögtek

mindenfelé. Csak nagyon kevés fény jutott le a gombákkal fedett erdei

talajig. A nő nagyon félt, mert attól tartott, nem jut ki az erdőből.

Így Istenhez imádkozott. Isten megnyugtatta őt, és megmutatta neki az

utat: két domb között, majd egy kis tó körül elhaladva, a nő kijutott az

erdőből. Isten segített az angyalnak is befejezni a keresztrejtvényt.



Elhangzott-e a történetben a következő?

• A nő a dzsungelben volt.

• Az út két domb között vezetett el.

• Isten keresztrejtvényt fejtett.

• A nő dél-amerikai volt.

• Bogarak ugráltak mindenfelé.

• A nő imádkozott, mert félt.

• Isten félbehagyta a rejtvényfejtésben való segítést, hogy segítsen a nőnek.

• Miután meghallgatta a nő imáját, Isten segített befejezni az angyalnak a 
keresztrejtvényfejtést.

Justin Barrett and Frank Keil (1996).



Elhangzott-e a történetben a következő információ?

• A nő a dzsungelben volt. NEM

• Az út két domb között vezetett el. IGEN

• Isten keresztrejtvényt fejtett. NEM

• A nő dél-amerikai volt. NEM

• Bogarak ugráltak mindenfelé. NEM

• A nő imádkozott, mert félt. IGEN

• Isten félbehagyta a rejtvényfejtésben való segítést, hogy segítsen a nőnek. NEM

• Miután meghallgatta a nő imáját, Isten segített befejezni az angyalnak a 
keresztrejtvényfejtést. NEM

Justin Barrett and Frank Keil (1996).



Teológiai korrektség vs. intuitív vallás

• Teológiai korrektség:

tudatos reflexió, komplexebb reprezentációt tesz lehetővé.

• Intuitív vallás:

nem tudatos alkalmazása a kontraintuitív fogalomnak,
intuitív elvárások (naiv elméletek), amennyire lehet, érvényesülnek. 

• A vallás reflektálatlan használata antropomorfabb!

• Kísérletes igazolás:
Justin Barrett and Frank Keil (1996). Conceptualizing a Nonnatural Entity. 
(Reprintelve: Slone (ed), Religion and Cognition: A Reader. Equinox, 2006.)

• NB: a cikk komplexebb, mint amennyit elmondtam belőle.

Maximális kontraintuitivitás

Minimális kontraintuitivitás



Rítus-rendszerek dinamikája:

McCauley és Lawson 2002



McCauley és Lawson 2002 p. 27.



McCauley és Lawson 2002

• Principle of Superhuman Agency (PSA): egy rítus formáját az a szerep 
határozza meg, amelyik a legközelebb van a kult. poszt. kontraintuitív
ágenshez:

• Special agent rituals

• Special patient / special instrument rituals

• Principle of Superhuman Immediacy (PSA): az a tematikus szerep
számít, amely a legközelebb van a kult. poszt. kontraintuitív ágenshez, 
vagyis az enabling rítusok lánca a legrövidebb.



McCauley és Lawson 2002 p. 28.



Rítusok tipológiája

A kult. posztulált kontraintuitív ágens mely tematikus szerephez van 
bekötve (a legrövidebb láncon keresztül)?

• Speciális ágens-rítus (special agent ritual)
• Esküvő, keresztelő,… körülmetélés, bármicvo?

• Speciális páciens-rítus (special patient ritual)

• Speciális eszköz-rítus (special instrument ritual)

• Speciális recipiens-rítus (special recipient ritual)
• Áldozat?

• stb.



Rítusok tipológiája

special agent ritual special patient
/special instrument ritual

Ismételhetőség nem megismételhető megismételhető

A következmény „super-permanent” ideiglenes

Reverzibilitás megfordítható nem megfordítható

Helyettesíthetőség nem helyettesíthető más rítussal helyettesíthető más rítussal



Rítusrendszerek

• Kiegyensúlyozott rítusrendszer
• Speciális ágens rítusok: viszonylag ritkán nagy érzelmi töltettel

• Egyéb rítusok: viszonylag gyakran kis érzelmi töltettel

• Tedium effect:
• Túl ritkán vannak nagy érzelmi töltettel járó / spec-ágens rítusok.

• Túlpörgés:
• Túl gyakran vannak nagy érzelmi töltettel járó/spec-ágens rítusok.



McCauley és Lawson
2002, p. 203.



Harvey Whitehouse:
Doctrinal and imagistic modes of religiosity



Viszlát a következő alkalommal!


