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Praktikus dolgok:

• Pótóra?

• 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 a beadandókat.

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



Feladatok a következő alkalomra:
antropomorfizmusok gyermekek istenfogalmában (folyt.)

• BA, vallástudományi MA: hatodik házi feladat. 

Határidő: nov. 30., reggel 9h.

• Olvassa el a következő mesét: Aubrey Davis, Bagels from Benny

(Kids Can Press: Toronto és Tonawanda, NY, 2001; honlapon).

• Elemezze a mesét a kognitív vallástudomány eddig tanult fogalmai segítségével. 

Hogyan épül a történet dinamikája a valós és a kulturálisan posztulált viszonyára, 

és arra, ahogyan a gyermek és a felnőtt mentálisan reprezentálja a különböző 

vallási fogalmakat: istenségeket, cselekvéseket [az áldozati rítusokat], ill. a valós és 

posztulált társadalmi szereplők közötti viszonyokat [udvariasságot, hálát…]?

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



„Kognitív kritika”

1. Témák, fogalmak és szempontok, amelyeket a kognitív tudományok 
(ill. a kogn. vallástudomány) motivál  ezeket, mint motívumokat 
keressük a szövegben.
• V.ö. Feminista / gender kritika: női motívumok, gender szempontok keresése a szövegben.

2. A kognitív tudományok (kogn. pszichológiai, kogn. vallástudományi, nyelvészeti…) 

hozzájárulása a szerző, a szerkesztő, a befogadó, stb. megértéséhez 
 „kognitív forráskritika”, „kognitív redakciókritika”, stb.
• V.ö. Feminista / gender kritika: a szerző nemének a hatása a műre, a befogadó nemének a 

hatása a befogadás folyamatára, stb.

3. A szövegnek, mint az emberi agy/elme termékének, elemzése kogn. 
szempontból miben járul hozzá a kognitív tudományokhoz általában?
• V.ö. Feminista kritika: az irodalmi mű elemzése kihat a társ. nemekről szóló társ. diskurzusra.



A memóriáról



A memória

• Agy/elme, mint számítógép  a memória, adattárolás szerepe.

 a kognitív tudományokban nagy szerepet játszik.

 Engram: biofizikai v. biokémiai „emlékezetnyomok” az agyban
(Richard Semon, 1859 – 1918)

• Memória =? emlékezés, emlékezet. A tárolt információnak nem 

feltétlenül vagyunk tudatában (v.ö. tudattalan, tudatalatti, tudatelőzetes stb. Freud óta).

• A memória fajtái:

• Szemantikus memória

• Epizodikus memória / autobiografikus memória

• Külső memória ― képi ábrázolás, írás, stb. 

Merlin Donald: „exogram” (vs. „engram”).

Eltérő jellegű információkat az
agyunk eltérő mechanizmusok
révén tárol. Eltérő módon hívható
elő az információ, eltér a felejtés
dinamikája, stb. Ld. a kognitív
pszichológiai szakirodalmat.



A memória

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

Vallási szempontból fontos információ tárolása:

• Szemantikus memória: száraz, könnyebben elfelejtődik, 
kevésbé adódik tovább, nehezebben hívható elő.

• Epizodikus memória / autobiografikus memória: 
„élénkebben” emlékezünk rá.

• 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 = ?

Minden generációnak úgy kell
emlékeznie, mintha ő maga
vonult volna ki Egyiptomból.



Rítus-rendszerek dinamikája:
(folytatás és ismétlés)



Harvey Whitehouse:
Doctrinal and imagistic modes of religiosity



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



Két attraktor

• Attraktor: a dinamikai rendszerek nevű területről

(matematika-fizika, v.ö. káoszelmélet) származó fogalom.

1. Ritka, magas érzelmi töltettel járó, spec. ágens rítus.

2. Gyakori, alacsony érzelmi töltettel járó, spec. páciens/spec. instr. rítus.

• A rítusok dinamikája:

1. Magas érzelmi töltet túl gyakran: fárasztó, ezért ritkul a rítus gyakorisága.

2. Alacsony érzelmi töltet túl ritkán: elfelejtődik (mert a memorizáláshoz 

vagy sok ismétlés, vagy vakuemlékezet / flashbulb memory kell)



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.



Reprezentációk dinamikája



Visszaemlékezés és továbbadás

• Input reprezentáció (információ, fogalom, történet, rítus…)

• Tárolás az ember agyában

• Output reprezentáció (információ, fogalom, történet, rítus…)

• Visszaadjuk? Hűen adjuk vissza? Ha nem, hogyan alakítjuk át?

• Kulturális epidemiológia (Dan Sperber), mémek (Richard Dawkins).

optimali
záció?

külső 
reprezentáció

külső 
reprezentáció

belső 
reprezentáció



Mi marad fenn, mit figyelhet meg a kutató?

• Amit az ember agya képes reprezentálni?

• Amit a második generáció képes elsajátítani az elsőtől.

• Ami elterjed és stabilan fennmarad.



Viszlát jövő hétfőn!


