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VALLÁSI SZIMBóLUMoI( HASZNÁLATA
A VIRTUÁLIS TEMETŐKBEN,

-o+GvoNcvossy Onsolye

Ha a virtuális temetók tőrténetének bemutatása lenne most a feladatom, Úrgr '.

halál biirokratizálődásának kezdetétó|, 1777 tájékáről indítanám a fejtegettisl
Ebben az évben tette kcjtelezóvé Mária Terézia egy Helytartőtanácsi renclt.il.t
kibocsátásával a temetók extra urbem, vagyis városon kívtilre helyezését, lt. 

'r lkerítését, árokkal és kapuval valő ellátását,2 Míg korábban vásárokat, rlt]1'

iinnepélyeket is tartottak a telepiilés kcizepén fekvó sírkertekben, a kir1rIyrr..
megtiltotta a temetókón beliil a hangoskodást, az étkezést, az oda nenl ill.'
viselkedést.3 A holtak nyughelye és az é| I< élettere íly mődon elktilciniilt t'1lr

mástől, és a temetó az idók során megkiilcinbciztetett, szentheltyé vált.
A19, század derekátől a megerósödÖtt orvosképzés, a védóoltások és az ii]t,'

lánosan javulő életk<iríilmények okán az átlagéletkor fokozatosan nótt,a alttitl. '
kÖvetkeztében az elm láshoz és a holttesthez valő viszony ís változásnak irrtlrr Ir

EnnekafolyamatnakabetetózéseazazL912-benkiadottminisztériumi rrt.r.'.
tás, amelyországosan megtiltja a holttestek otthoni ravatalozását, és k<ite lt.z.,'.
teszi, hogy minden telepiilés 10 éven belÍil ravatalozőt építsen's A kovt'tl.....
évtizedekben tehát vidéken is sorra emelik a ravatalozőkat, megsztítril< lr r 

'.rasztás, kcitelezó lesz a koporső lefedése.6

A szerzij az MTA_SZTE Vallásí I(ultrirakutatő Csoport munkatársa.
I(odolányi |ános: A temetók és a temetkezés rendjének szabályozása a 18. szii zatl|;r r r , ,\ . ; . .

I(őzlemények, vo|, 4., 1959,244.
Balassa Iván: A magyarJalvak temet(íi, Btrclapest, Corvina l(iadt!, l9{i9, l l_l2.
A kérdéskőrról részleteiben láscl Ilahrr G 't,it: A nagyar egészségi|11y t'ijrté|l('l(,lltrr|.r1,,.'.,
dicina l(iadő, 1960.
HerczegTamás: Magyanlrszá'gi |hlttsi ntrtttttloz k tníÍt,(szt,It,,I)lll<trlt.i (il't(.h(.7(i\. l]ll.1 l

Moholy.NagyMíívÓszt'til'1lr'r.ll.rtr l)rrl.ttrti lskrrIl, |2()()9. lrtl1l://lirlrryvtlrr.l|.tttrrttlt..ltLr.i.'.
ertekezesek/DÍ,At't.tt'lir'zr.l l Ir.r. u r"1i l .rtrr.rr .l()()()'1r<l| (l ltlrlsri Ir.liillris; ll()l l'' ()H {).r )

Lásd GccstiIl(' ,I'ltt. lttttrl't l t,t |, ltt tt tt tttl.IttA ,\!|l.|:\,(lr|)t\,'tl'|! llt. l )rr|'1rrt i rit lr.l.r.zt.l, l1rL'l .

CrlrviItttsIl11t'r'lr.tlr' l'r;r.1rf...'..,t].'. l'|]lIl.llllll1I'rtl)rrLírltrIl|..'l.r','{)I,t. ll lrl11r l,ll.]l('('l'\'lIl{ls,l]ll/lltIi| |'rl lIj...|' |.'!t ,Il1. lt.íl'l..ljl'.l.)lli.'. ,(l], {lli {)l

Vnr-rÁsr szrN{ső]-uN4ox HeszrvÁlere e vrn.ruÁlrs rrMrrór<ssN

Ugyan már a 19. század kcizepén is voltak a fóvárosban temetkezési vállala-
trrk, széIesebb kcirben csal( az állami egészségigyi rendeletek hatására kezdték
lgÓnybe venni a szolgáltatásaikat.7 Az 1970-80-as évektól a halott kőrtili teen'
ttr.íket már a legtóbb heIyen frzetett alkalmazottakra bízta a család. A holttest
r.ltávolodásának, tagadásának csricspontját a teljes fizikai megsemmísítés, a
lrilmvasztás ielenti. Az elsö krematőrium 1928-ben éptilt fel (de csak 1951'ben
r,t.tték használatba) Debrecenben, mind az oftodox, mind a katolikus egyház
tr.gnagyobb felháborodására.8 A holttest a lélek templomáből alig egy évszázad
Ir,|ilrgása alatt a viszolygás, undor és félelem tárgya lett.

Ma már kiépített intézményhálőzat gondoskodik arről, hogy minden,,a pa-

r.rván mőgcitt,' maradjon. A holttest szállításának, ciltoztetésének megszerve-
rrlse kivitelezhetó anélktil, hogy a gyászolőknak szembesiilniiik kellene a test

tr.ltlrrlétével.9 A gyász kifejezésének olyan, meróben ríj csatornái jelennek meg

a világhálőn, amelyek tokéletesen megfeleInek a színtelen-szagtalan sterilitás
r;qítlyének, egyben fokmérói a ,,halál elvadulásának''.10 Csejtei Dezsö ekképpen
rrr.vezi azt az á||apotot, amikor a hagyományos rítusok és szimbőlumok már
..I11gtelennek bizonyulnak a halál,,kézben tartására''.11

lclen írásom olyan figyelemfelkeltó elótanulmány, amely a virtuális temetók
*lirrrbőlumhasználatát, egészen pontosan a vallásí jelképek felhasználásának
ar';inyát és mődját kísérli meg k rvonalazni. Bár kétségtelen, hogy leírásom
lrt,itott kérdések sorát hagyja maga után, és a befejezetlenség érzését keltí, mégis
lr.l|lt(lem, hogy ez a rÖvid áttekintés hozzájáru|egy sziiletófélben lévó kulturális
.'t l11rsadalmi jelenség megértéséhez.

| ,r|irrcr }udit: HaIál a századfordulőn, HistÓria I(<inyvtár, Monográfiák 3., Budapest' MTA
I lirléncttudományi Intézete, 1993.
tr.I ttdy Szabolcs (szerk.): Temet kert, Budapest, Mezogazdasági l(iadő' 1972,15.
lrt ip ir z cl rrlítlt évszázadban azt láthattuk, hogy a halott kijriili teendóket az állam fokozatosan

'||\,|.t lc il lr<lzziítartozőkt l, aclclig a virtuális temetók alkalmasak lehetnek az intimitás egyfajta
r ilrzitttyt'rt'lsÓrc, a btirokratil<us l<tlr'tlttll< ,,szÓtf'osz'ítésére,, (ismét én,,temetem el', a halottamat).
l|,tlr |íIr<ls szívcs k(izlése.
\ |r.lllil tt(rrríjt,r IlItlgrll< tittrttlsli1',ltit'ril. lr ltt,ilvlittrlsslig és intimitás dilemmájáről valamint a

\itIt1iiIistr.rrrt'tiil<r1íl t1t.itltiilt.1ir.rr.tll,irrI Sutl1rr.()rstlIyit lrcrclinirrrdyD ra:Nyilvánosságésin-
ti'tl||'i\' l\ t1ylisz ris lt;tl;iltrirtr.ijrtlrl.'11.,I rrrilr,rrtr l.rjlilrrssiigÍrt.ll, I(har tt,,IhanatolőgiaiSzemle,
r'rl l'l'|l()l()/l',lr l'|1'l\\'rrltlttlr....'rlr.'l.l'rl.'lt|,|l.il1litt(izl.ttrisr'tltltil<|<Ii1lt'l<ríílZelenaAndrás
!.',./itt.|1..rlr1l.l'.,.ill..l.rrrIr.'.t,/..lrrr'r \rr,1r'r'' \l.i1ltttr.|irlrzlrir'lrlitIittr',.rr1,tt1ilrtlill1'l<é|lclr,'vide-
,,{r,rl lllcl.t,rtt.tt,,l.I'lt,t,,,tr l1:,t,,1:,,! .:t:',.tttl., rrrl lli..'lJlli l, lH .l1

i flrr'1.r1rr".1, l'.rll.rr',1 rr,lr,' .\t t r.rl.t,'r I r.rrlri. ]l0Oll
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Az nvl-Él<rzÉs Úl rrnp: AZ INTERNET

A virtuális temetkezés, virtuális temetók és interneten bérelhetó ,,kvázi sírlt.'

lyek'' torténete hazánkban alig egy évtizedes mírltra tekint vissza. A nyugat-t'rr

rőpai mintára meggy keresedó,
forradalmian j gyászkultríra
jeleként sorra jelennek meg a

zenei megosztÓ oldalakon a

fényképes,,emlékklipek,', em.
lékprofilok, a kedves halott bio-
gt áfiáját, a hozzáf. zódó emlé-
keket lajstromba szedó virtuális
emlékhelyek. Ezek a honlapok a

sírhely és a hozzátar tozóL< koztí
távolság áthidalására vállalkoz-
va kínálnak lehetóséget a,,méI-
tő megemlékezésre,, (virtuális
gyertya gyríjtása, koszorírzás
stb.). Az emlékezés helye tehát
nem az elhunyt tényleges nyughelye, hanem személyíségének fotőkből és íriis.,

visszaemlékezésekból kirajzolődő ,,esszenciáját,'reprezentálő és azt megól.izrr'

hivatott virtuális valőság kozege' (1. kép)

A jelenség kitiinóen péIdázza, hogy a virtuális templomokhoz, imádságoklr. 
'-

hasonlőan miként állíthatő az Internet a szakrális kommunikáciő szolgálatába. I t.

vajon milyen fogadtatásra Ie| a gyász és a halál virtuális megkcizelítése? Hog1',rr,

jelennek meg a vallási szimbőlumok a virtuális gyász matériátvesztettvilágálllrr'

|elen kutatás alapját a két legnagyobb magyar gyászportáI, az Itree és..ll, l,

MemoriamÍ<épezi,L2 A tÖbbi, hasonlő honlap a sziíkített tematika (pl. csak g,1'..'

tyagyríjtás), vagy az alacsony kihasználtság okán maradt kÍ a vizsgálődás k<jrt,'l'. 'I

Elsóként vizsgáljuk meg, hogyan éptilnek fel ezek a bizonyos virtuális temt't. 'l

Az lrnt,r És lz lt't MEMIRIAM pprÉpÍrÉse

A virtuális temetók az ismert l<tiz,()sségi portáloklroz (Facebook, TwittcI') lr'.

sonlőan miíkcjdnek, árn s1rt't.iiiIis t'tiljtrl< irz ell.runytal< errrlél<érrek ápolása ....

gyászkiÍejezése' Alr<tg,y ,l't' Itt ,.\lt,ttttlt.irrlrl l<i.ilcletésIlyilatl<rlzatiilllrn <llvaslrlrt;rr1

1'? httlt://itlt,t'.lrrr illr,tr,, lrll;, .rrl '.t rrrlrr.rlr',,ru.rrr.l (lllolso Icliiltris: llt)llr. lt). ll1r.)

1. kép' Sír az In Memoriam virtuális sírkertbctt
(Erdei Imre, 2015. 01. 23.)

,l, kép. Sír az Itree virturjlis temetíben (Almos

tiyiirgy, 2015. 03. 21.)

VarrÁsr szr^asÓLu^4oI( HeszNÁI'ar.c,e. vrnruÁr,Is rpNrprór<srN

ebben a,,mai kegyetlen világban''.13 Az emlékhelyeket egy egyszer. regisztrációt
k vetóen, az elhunyt személyes adatainak megadásával lehet létrehozni. Mind-
trz,ek után lehet választani az emlékhelynek hátteret, majd sírkovet, a sírkóre
íÓnyképet' virágot és gyertyát. (2' kép)

A hamis valőság olyan részle-
tekig terjed, hogy a gondozás nél-
ki.ili sírok idóvel elhanyagolt kiil-
sót <iltenek, gazosodni kezdenek;
a virágok elhervadnak, a gyertyák
szétolvadnak. A sírhelyek rend-
betétele a honlap látogatásával
érhetó el.

Az In Memoriam sírkertnek
tcibb, egyenrangrí parcellája van.
2015 augusztusában ezek a k<i-

vetkezó felosztásban néztekki hz
adott parcellában találhatő em-
lékhelvek számával):

Emberek:753
l(utyák:88
Macskák:28
,I.árgyak:6

I.]mlósok:5
Iogalmak: 514

Madarak:4
t{iiIlók'kétéltiíek: 2
I(ágcsálők: 2

rrtí1le és Ferdinándy 2010-es mintavételéhez képest a kutyák száma 65o/o-L<al

. c(il(kent. A legdrasztikusabb ,,apadást,, a fogalmak parcellájában láthatjuk'

.rlrrll 2010 óta37-t I5-re cs<lkkent az emlékhelyek száma, de a macskák (96-rÓl
-'tt r.a) és a madarak Ís jőcskán elfogytak (18-ről 4-re). Az arányokváltozásaíaz
..rrrllcreknek szánt emlékhelyek lass térnyeréséról tanrískodnak (638-ről 753-ra

lrtl1l://sirl<crt'virtualisaIt.trr't/ttt'rr's'1rlt1r ) (l Jtrrlsti It:tijltés: 2015. I0.25.)
l..ll.lrlt'gi lt gyiíszrllt tiirgyirli lliizirt t lz..r..1'..l ,,rz t.IÍilgyrltt l<anniis bor', ,az elgurult győgyszer',,a
\\,iItclrlwsx1l,, l<.tlllit1lt<r1ltist.1ir'|..rrr.'.lrrr1,rr',\lrr1i.tltltltliI<i)zttrtIirljuk,aIr-ragyardemo|<ráciát,,,az
trritv,t.t,'itttí.r'tt'lt'ttli'ljr'lr.lrl.''1! 'l'.,,lllll',,'í,llr.rz.r.l1llit.t''tis,ltsztttttrrt.til(()lt1ítovat ntiilrletét,.
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nótt a számuk).15 Az.eredetileg csak emberek rés z'ére kiÍej.esztett lehetóség.'l

$i;..""^'J'""TIifI.?T:#íI;"'''J:''':LTáy",é",,illetve ","i,iiu",,eka) mirr.l
Az Itree nemrég-ind1lt kisátlattem".u1"."t1",",, elktilcintil az emberekéti'lAz ltree felÍiletén az emlékhel y 1éfu";;;;;ubeállíthatja 

a látogatÓk hozzáférc,'színtjét, vagyis trosl']l1n;rl""n", 
"''i**li vagy írhat megemlékezést a virttr.rlis emlékhely,,hírfolyamára''. A gondo#iut,o,.nu. fényképalbumokat, témáklrtjegyzeteket, akár az elhunyt kJ"";; *";; eit, hozzáktitódó tcirténeteket'A portál belsó, virtuális fizetoeszk;;;:, iTaltérA ."gi.;;;; után kaprrrlindulő tókéból a sírra helyezheta t7ffilt, ,,i,agokat lehet finansz írozni..]'tlvábbi iTatlérokbeszerzésén"" ratog;iiii; 

" 
portált, gondozni az emlekhely..r

ill;;,:"- 
elegendó, SMS'szolgáí;;;;;;.i".",ztril 

további iTallérokvásárrll

n,:Í,N, :: ̂ x':[?jliT J lff;Í ;#:i,',i: 
s aj tő b a n a k t u á l i s a n keri n gó h a l li l

virágcs okrot i s t< titánet.lnt.," u.utt"i,'t. ..;;il:::i11*i,'li:ffi:"-, és va lri r i'
A két vizsgált portál kciztil;eleni-.i JL:""a népszerííbb: míg az In A4t'moriam portált 77-en, az lfuee-t Bqí-"ni..iu"tit. ,"."l""r.-"".j;, e,ag,i,,,,

::;i:::\;;:11 J.fi ill ir1 r.# 
.. ;;, M e m o r i a m, i*". io 

"., 
7 5 6, n.t í r 

.A továbbiakban azt vizsoá|;,,; *^^ ,
vehetnek ise'yb" ; ;;ilí'.''}1li'ff i:.Tf; ' 

m i lyen va ll ási szimbőlumo k ; l r

kcitcitt teheioságek. Dlrrrelyel( retrehozői, melyek a honlapok kíná]t.r' ;

Verr,Ásr szrNraÓruvoK HaszNÁt.ar'.q' A vIRTUÁLIS TrlnpTór<srN

*.rlrlri hagyományokra gondolva a sírra helyezhetó virágcsokrok kcjzt kavics is
'|'-lá|hllt(' (arány 1:28). A 14 gyertyaegyikén sem szerepel szentkép vagy egyébl *!|lltii szimbőlum. (3. kép)

d vílaszthatő vallási szimbőlumok aránya a honlapon cisszességében elenyé-a*i'' A ltonlapot íizemeltetó Emudata l{f't, vezet je, YezseÁrpád Áind'ezt azzal.i..ri|rlkrl|ja, hogy a vallási szimbőlumok hangsrilyozása visszat artő er(jlehet a'*lrl vaIlásos, potenciális felhasználők számára.,, Az Itree eredeti logőja egytl lrr.t(i és egy főIé tett pont volt, ám ezt _ akeresztre valő asszociáciÓ miatt _
,i+q lrrt|lték a semleges tizenetií ószi falevélre.

t r]Í 
4. kép. Vtilaszthatő sírkaformát az ltree virtuális temetuben
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t1

/i

li

/i

/i

f l ] ;: őí;#,r#r^i;:;i^r,T,#fxl"iH lil"#:ff ';*::í
l . 1..vilásiír, 

vagy éppen sziklás hegység; r'ugyoÁa,,yos temetói

- l kornyezet nem választh atő. A 37 lehetóség ktiztll kettó kcithetó

-' 
"i .t.^r^t:t-,.^--^rt!-lu s.] a katolikus valláshoz: egy bokrok kciziil kiiátsződő templomto-

á m l rony és egy.kó angyal'. (a. kop)
b !á j Vallásihovat".á"a..i utafu sírkóforma nincs, viszont a sír-

Az Itree portálon a temetói
háttérképek b váIasztékát
találjuk (aránya az egyéb
témákhoz 23:14), A 23 te-
metói háttér kciztil 17 ka-
tolikus. Egyetlen sírkÖvcin
találhatő csupán kereszr, a
tcibbi modern formaveze_
tésíí miíkó (arány 1:19). A

ii1i"]fr{#.{$"rffi3i,idtr!j**r**r**#:;nmr::::r,".r;r,;x*n;;1,.,l,;;i;i";;;6*

Mc.lég és {'á. . vtrágohoz

3. kép. Sírkíre vtílaszthatő motívumok jegyzéke az IttMemoriam sírkertben

VerrÁsl szltvtr,őrv.llroK - A vrnruÁrrs revrrtcír< r<íNÁrere

I m* ] emlékre helyezhetó gravírozások ki'zt je|lemzóen vallási szim.
3 r.;,J 

J bőlumokat találunkl háromféle Dávid-csilla got, e:gymenőrát,

- 
l* ".; f l három keresztet (k<iziiltik egy korpussz utl, ii"tuí,etes teme-

n*it rir.jclek kétféle galambbal és a szomor t zzelegésztilnek ki.
:\ ltrlrtál _ az egyÍorma gyertyákon kívtil _ nem ad lehetóséget az elkészii't

r ll I trÍlis sírhelyekre sem virágcsokrok, sem kegytárgyak elhelyezésére, helyette
* *tt ltt.lyek alatt találhatő ,,hírfolyamra', lehet feltcilteni a fájdalom kifejezésére
*|l aItrtasnak tartott statikus vagy animált képeket.

ANtuÁrr eyÁszr<ÉpsK

\ lttl it vírtuális temetókben felvonultatott gyászképkínálatot illeti, az elóállítők;r'rkl.illl maguk a fogyasztők. Ablingee,com-hozhasonlő, k<innyen kezelhetóitt.1r..71.1.l1g5'1ó honlapok segítségével pillanatok alatt vibrálő Íényá.rbalehet von-
''t. tl,il.llrilyen felt lt<itt vagy készen kínált alapképet. A bonyotuliabb montázsok
|t,. ltí|i,li jcllemzóen saját, terrratiktrs lronlapot m kcidtetnek, és az alkotást ali.e tr.sztttcvi.ik becézésél>(i| trlvlillllÍi'jlt,sztett rrévjeggyel is ellátják. KiilÓn<isen

lrrtr.ljti Vt.zst.Ár.1llit|tllrl' ]|()l,l 'rr.r rir.. ]

i.iil s'ep"-r*J,a"a1. ,. -., ss.ZUlJ. au8usztus 9. Forrás: https://www.facebook.c<virtualistemeto (Utolső let ]tés :2oI5. IO.24.\ 
)m/itree.it / https://www.facebook'cottl
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népszeriíekAncika,'8lldykő,19Manyí572oalkotásai.AkadnakkiilfÖldihonla.
potrÓl beszivárgott ábrázolások is, mint Vera Ishimoto vallásos képei.2l A ve

gyes tematikájrí képek t lnyomő tobbsége beazonosíthatatlan eredetií.

I(iilőn Facebook csoport m kodik abbőI a célből, hogy a gyászképeket Ösz

szegyíijtse és letciltésre kínálja fe:l. Az oldaljelenleg 16 000 kovetónéljár _ óll

azok, akik mind'en frissítésról azonna1 értesiilnek.22

A gyászképekre specializált honlapok, illetve a vizsgáIt Facebook csoport

főrum- hozzászóIásait tekintve rígy tiínik, hogy a gyászképek leggyakoribb ,,fo.

gyasztói,,a gyermektiket vesztett édesanyák vagy férjtiket, sziileiket vesztett

idósebb nók, akik gy érzik, valődi vigaszt lelnek a képek szemlélésében.

A verrÁsr szrMsÓruNIoKI(AL oprnÁrÓ eNruÁrr cyÁszxÉprr< ró rípusar

I(6, Gyermek és l{irálynó Angyalok

A szárnyalő fantázia legképlé'
kenyebb ,,alapanyagai" az an-

gyalok' A fotőkről k lcsijnzijtt
kó angyalok kivétel nélki.il te-

metói alkotások; iires kereszt

t vében állnak vagy egy sírra

borulnak, mozdulataík re-

zignáltak, arcuk fájdalmas,
mosolytalan. Ám rígy trínik,
hogy onmagukban mégsem
áltják meg helyÍiket, sziikség
van egyértelmiísító feliratok'
ra,23 azangyal lábainál Iobogő

gyertyára, rőzsákra és pulzálő

szívecskére. (5. kép)

A barokk templomi fres-

kők világát idézo puttők és

's http://ancíka49.xfree.hu (Utolső letóltéS: 2oI5. I0. 28.)
19 http://lvargaildyko,btoglap.hu/ (Utolső letóltés: 2015. 10. 28.)

'o http://many i57 _manyis7,gportal.lru/ (Utolső letoltés: 20 l 5. l (). 2tt.)

,1 http://ishimoto.Zip.net (Utolső letoltés: 2015. 10. 28.)
,, ZOiS.augusztus 5.lT:4,51 !y>s:llhu-hLr.lar:r:bool<.corn/Ciyaszl<t'1;t'l<(tltolstilc(iilt s:12015 10 ')li r

2.r Pél<liitrl:,,,I.iti<l lt t.sl'rt<l tis it tt1,tt11ltltlttt, tttit.tll< it l<iiIrrty tis r l.lii<llrltlrrr'', IltlyLli rrrrLrrlliijlr: lrtt1r:l

sirltt,rt.r,i r'l turlisrttt.ttll ( l'l olr,r lr'l illltrr: .l{) l l l 0. 1l8 )

5. kép. I(ó angyal, ,,Ancika,, munkája,forrás: http:t

s irkert.v ir tu ali s a n. net

V.tlrÁsI szrilrsÓLuNÍoK HeszlÁ t,e,r''q. e vtnruÁlrs rp^arrŐr<epN

í17 jí -,! ,!5g,,,., E ilil.l}tlfi liclilt p;a:lll),

7. kép, Imádkoző angyal, ,,Ancíka''
munkáj a, for r á s : http : //sirkert,

virtualisan,net

gy er m ek a n gy al o k tobbny íre vidá'
mak, optimisták, olykor felveszik a

gyermekekre korántsem j e|lemzo,
elmélyiiltségre utalő pőzokat (pl.

gyertya szemlélése). I(iábrándítő
egyértelmí1séggel jelenítik meg a

mennyország negédes reményét,

az elhunyt iránt érzett szeretet
tisztaságát. (6. kép)

A kírálynöi megjelenésií an-
gyaIok karcs és kecses lények,
akik mellólritkán hiányzik a lili-
om, a szuzies ártatlanság jelképe.

(7. kép)

Az alapvetóen keresztény val-
lási hagyományokhoz kőtódó an-

gylrl<ll< versenytársa a mesékból és mitolőgiákből ismert, lepkeszárny tí)n-

r/rÍr. alakja. Az angyalokhoz viszonyítva feltiínó a ttindérek fotőmodellszerii

ttrt.gjclcIrése, olcs<i erotikuma. A tiirrdérek gyászképeken valő szerepeltetésé-

ttr.l< rrragyariizata lehet, hogy légicss/'gtik alkalmassá teszi óket a lelkekkel valő

l.,r1lt.srtllrtl;lr líl1;ésrc. (8. kép)

t, ktip. Puttő a gyászképen, ,,Zsőfi,,, munkája,

t t r r ri s : htt p : //sirkert.v ir tu ali s an. net

!|' k p, A t ndérek erotíkuma, ,'Ancika,,mun.
l.,i j t t, .fo r r á s : http : //s irk ert.v ir tu ali s an. n et

iy;it*? ij íai!{4! r?a,a !ii|'c, !
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Gőt Mária Magdolnák

VarrÁsr szrilrnÓruvor< HeszNÁlele e vrnruÁtrs rrlreróKgrN

Az tires kereszt mellett szomorkodő nóala-
kokat szemlélve kcinnyen a gőt szubkultrira
fi ataljainak viselete és temetói fotősorozatai
juthatnak esziinkbe. A fiatal nók kibontott,
stitét színií haja eltakarja arcukat, arcvo-
násaik csak az erotikusabb kompozíciőkon
látszanak. Szemiik lehunyva, testtartásuk
zárt, kezeikkel térdtiket kulcsolják. (9. kép)

A keresztek árnyékában akár afféle
modern biínbánő Magdolnáknak is te-
kinthetnénk óket. Ezeken a példákon is
megfigyelhetó a montázsok erós kevert-
sége: a gyászképek készíti5i ugyanolyan
magabiztossággal bánnak a fényképekból,
festményekból, grafikus ábrázolásokből
kiszerkesztett alakokkal, mint az anÍmált'
vi rtuális kiegészítókkel.

9. kép, Modern Mária Magdolna,
,, Al literacío,, munkáj a, Íorrá s :
http : //s írkert.v írt ualis an. ne r

11. kép. Szépséges Mária,
I s me re tl en alko tő, Ío r rá s :

http://sirkerL.v irt uali san.net

10, kép. Femme Fatale, ,,Ancika,, munk ja,

fo r r á s : ht tp : //s ír ker t,v ir t u al i s an, n et

I(iilÖncisen akkor, ha a nó erotikuma trílhangs lyozott, megjelenése idealizált:
bár ruhája fekete, áttetsz és alig fedi testét; szép arcándivatos smink, kónnyes
pilláin vízhatlan festék csillog.,s (11. kép)

A n,ó érez, a nó sír, a nó hiányol. Hol vannak a férfiak? A vizsgált animált
gyászképeken egyetlen típusrí Íérfiábrázo|ással találkozunk, ez pedig nem más,
mint a Megváltő |ézus.

Ezerfiíle, mégis egyarc /ézus

A gyászképeken megjelenó |ézusok a legismertebb ábrázoIásokből, tőbbnyi'
rc 

.Warner 
Sallman m It század eleji |ézus-sorozatábő| származnak , vagy azt

lc|ézik vissza. A leggyakoribbak a szeretet kifejezésére is alkalmas |ézus Szíve
kdpek, amelyek elterjedtsége l(arl Pawek meglátása szerínt az ábrázo|ások érze|-
tttcs, kcinnyen befogadhatő mívoltával magyarázhatő. Ennek okán fokozottan
ki virnnak téve a giccs vcszÓlyeírrcl<.].'(12. kép)
,. Á vizsgÍlt |<(.1ltll<r,rl gyal<rittt lt lzr.xttitIills 1.s rr lrrrlitl (itvttzctt!rrek klasszÍkus szimbőluma, a

,,li'ttttttc í.irtlrlc,'szilrrcttir'sr.jlik lr.l lliivl.llIrr.rt lÍs<l llcrt:zc1.i l]arttti: A halál és a szexua]itás
rzirrrlrolil<rrs viszorryir l,,lr.rrrrrrr.t,rtrlr.'.rlrLj.'rlr;ttt, !(ltur tt, !!trtttrtlol pirti Szernle,vol.1g.,
;l()l,l/,1.. :l() llU.

Szép Máriák

A bibliai asszociáciÓ a sőtét fátyollal borított, ímádkoző nóalakok esetében már.jőval erósebb.Ezek a hamis, szépséges Máriák rózsaÍizért, gyer:t.yát,dobog<i
szívet vagy keresztet tartanak, mikÖzben magukba mélyedve elmélkednek, em.lékeznek. (10. kép)

Fontosnak tartom megjegyezni,hogy avizsgáIt gyászképeken a vallási szimbőlumok használői, forgatői,a keresztek alatt sírÓk, égfe|étekintók, rőzsafizérImorzsolgatők kivétel nélktil - nók. Vallásszociolőgusok és a vallási néprajl.kutatői egyaránt hangsrílyozzák, hogy a hagyományos vallási formák (jrz(|í,
továbbcircikítói elsósorban a nók.2a }ellemzóen ók a tagjaÍ a rőzsafizértársullr
t<lknak, gyakrabban imádkoznak és járnak templomba, mint a férfiak. Ha a tt,i
és a hit me|Ié a gyász m<ltívttttra is <rclakeri.il, az ábrázoIást máris a tcirékenysti1iszrílai fonják át.

.' I,ístl l]itt.rta (iÍlrrrr lltr.H'ill,l|'lt'i1't.t .r ttrrr,ttiiztlt.tiirsttlat<l|< vizsglílati tattttlsiiglt itlit1ljiirr! llirrtrr (iillrrrr: tl.. I lr, !,t,;.,,tt
Attl|tir,illtttt's,..g...tr..,.r...','..,,,,i,,),,j,,,,.,",,,,,,."illlili[i;:ilí:;;;iiil'1
l,irrtrl,rt, -fOl L lri' !,I ||iv.rILrtril. t.i: l)rttílr.r, ( lt||,r ,r rl..

( irrtrrlrrl.rl hi,rrlo. l',1{lr, l,lI
l lllrr,'t.-/r'r ||,,!|,l|,!ítilIl, l.rtrl S. llrit.t,ÁttrIr;il, }|trtlit1lt'sl

. lrlrl .

. ltrx .
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De megtaláIjuk |ézust imára kulcso|tkézze|, szemét az égre emelve, vízen járva

vagy vízet fakasztva (ez vajon a holtak országának vize, a |ordán folyő lehet?)'

vagy amint épp sírjábőllép ki, sót, hét szent sebét mutatja bizonyságul. I(ony'

nyed, optimista, remény t kife1ez6 képsorok ezek.

A keresztríti kálvária képsorai viszont a veszteség és fájdalom érzését emelik

ki. Itt jegyezném meg - ugyanis a jelenség talán itt áll a legélesebb kontraszt'

ban a tartalommal -, hogy az elhunyt iránt érzett szeretet reprezentálásához a

gyászképek készítói jelle mzoen a Valentin nap kozhelyes látványelemeit hívjáli

segítségiil. (13. kép)

Gyakori továbbá azimádkoző, segító,vigasztalő |ézus, vírágokkal és gyertyá

val óvezve. Már etég példát láttunk ahhoz, hogy kijelenthesstik: bár a virtuális

gyászképek megvalősítása meglehetósen eltér egymástől, mégis az egységcs

stíIus benyomását keltik, az esztétikum mércéje pedig a színek és az animácitl

használata, a villogás mértéke.

Imádkoző kéz

Úgy tiínik, hogy Albrcclrt l)iir.r.r. l5()tt"l>arr késziilt Ima cím(i alk<ltásrr kitir

rcilhetetlerr nyot1l()tt ltlt1ivttti .r r.it.t trlilis 11,yliszl<épck nríiÍ.ajain. M(lg íőrryl< 1lt'rr

VerrÁsr szrlrsÓLu^'{ox rreszNÁI,ara e vrn:tuÁr,Is reltptlór<nrN

rekonstruálva is visszaktisz<in
a kinyríjtott ujjait egymáshoz
íI|eszt,6, imádkoző kéz for-
mája, Az ima valődi kozegét
idézve, a transzcendens kom-
munikáciő felerósítése érde-
kében gyertyákkal és imasze-
ríí szóvegekkel teszik teljessé a
kombináciőt. (1a. kép)

M. kép' Diirer nyomán: az Ima,
Imikimi, com oldalon szerkeszt-
v e, is m eretlen alkotő, for rás :

h ttp : //s irk e r t.v i r t u a l í s a n. n et

Az ,,ima'' ihletettségií képekkel kapcsolatban is elmondhatjuk, hogy formájukat
tekintve inkább képeslapokhoz, mintsem szentképekhez hasonlíthatőak. A ké-
peslap forma nagyon is alkalmasnak tíínik a t lvilági iizenet kózvetítésére, hisz
gyakran El2 szemé|yben szőlítják meg az elhunytat. A vallási jelképek pedig
el segítik a transzcendens kommunikáciőt,,,kifényesítik,,azuzenó csatornákat.

Fekete szentolvaső

Elérkezttink az utolső, gyak-
ran használt jelképhez, a
szentolvasőh oz. Itt felhívnám
a figyelmet a virtuális gyászké-
pek egy másik tulajdonságára,
nevezetesen a tárgyak tema-
tikus átformálására. I(itiínó
pé|da az ápo|t, fekete kcirmÖk
kozt morzsolgatott, divatos

15, kép, Afekete rÓzsafiizér
mindent átlényegít,,,Ancika,,
m u n káj a, Jbr rtis: http: //s irkert.
virlttrtlisttn.nt,t

GvoNcvossv OnsotYe

12, kép, !ézus Szíve modern inter-

p r et á ci ő b an, I smeretle n alkotő, for rás :

http : //sirkert.v ir tualí san, net

13. kép. Jézus a kereszttel, Valentin napot

idézö látványelemekkel, ,,Eva B,, munká'
j a, forrá s : http : //s irkert.v ir tu alí s an, net

rllll
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nyaklánchoz hasonlófekete rőzsafizér. A fájdalmas (?) olvaső biívkőrében min-
den aprő részlet gyászol és átlényegtil. (15. kép)

ErvÉtxr,oÉS EGY IELENsÉc lprpNrósÉeÉnór

A kérdés már csak az, hogy mégis hogyan kell értelmezntink ezeket a vallási
szimbőlumokat is magukban foglalő gyászképeket? Miról árulkodik haszná-
latuk?

Balázs Lajos a csíkszentdomokosi népi halotti szokásokat vizsgá|vamegálla-
pította, hogy az emberi élet három nagy rítusa (szÍiletés, házasság, halál) koztil a
halál a legkonzervatívabb' A legkevésbé nyitott az ríjításokra, legkevésbé enged
(legfeljebb állami vagy egyházi rendelkezés hatására, akkor is kényszeredetten)
a változásoknak.27 A halottakkal kialakított kapcsolat minósége, az elhantolás
és a gyászÍolyamat ,,milyensége'' ugyanis nem gyerekjáték.

Nem véletlen tehát, hogy a virtuális temetók világában - a szinte korlátlan
technikai lehetóségek ellenére _ javarészt hagyományos jelképekkel, motívu-
mokkal találkozunk. Ilyenek a temetók parcellákra osztása, a virtuálís sírhe-
lyek kinézete, a gyászképek alaptémáí (|ézus szenvedés és halála, fájdalmas
rőzsaftizér) stb.

A virtuális gyászgyár azonban nem elégszik meg|ézus, egy rőzsafizér vagy
kereszt egyszeríi ábrázolásával. I(iil<jn<js sajátossága, hogy minden morális ag-
gályt nélkiilÓzve, szabad felhasználásri alapanyagként használja óket. Itt nincs
jellegzetes ,,egyházias stílus', - a vallási szimbőlumok egy gyártási folyamat
sajátos logikájának rendelódnek alá. A virtuális temetókben felbukkanó gyász-
kép ugyanazon cukrozott látványmédia szÍileménye, amely a karácsonyi pufők
angyalkás képeslapokért és a Valentin napi szíváradatért felelós.

EIsi5 ránézésre csábítőnak tiínik az a megállapítás, miszerint avizsgáIt gyász-
képek olcső attrakciői, a zs folt, színes, vibrálő jelképek mesterségesen felfokoz-
zák, egy(lttal ki is oltják a vallásos ,,a1apanyag,' eredendó fényét, nemességét.
Ingerrel telítenek, vizuális szőrakozást nyríjtanak, mikÖzben makacsul gátol-
ják a szemlélódó, elmélyiilt lelkiállapot kialakulását' Nem igénylik a mélyebb
megértést, az egymásra halmozott szimbőlumok intuitív egytittlátását,hísz az
tizenet az adott kontextusban nyilvánvalő' A vallási szimbőlumokat felsorakoz.
tatő virtuális termékek tehát aprőpénzre vá|tják a jelképek ,,felemeló erejét.28

De valőban írj jelenségról van szó? Hisz Graham Howes a ,,hivatásos',

z7 Ba|ázs Lajos szíves szőbeli k(izltlsc.
28 Howes, Grahatrl: A szrtkrttliItí's tltiit,ti's.:t,It,, Íilrd. Mátlré Arrdrea, Pantronhaltrra, I]eIrcés I(iaclr'l,

2001,54,.

VerlÁsr szrivrsÓLu^4oK gaszNÁrar.q' a vrnruÁtrs rr^,rsróKBeN

egyházmiivészeti alkotásokkal szemben is hasonlőan komoly esztétikai aggá|yo.
kat fogalmaz meg: ,,Amikor azt látjuk, hogy legjobb katedrális-építóink munkái'
kat ővodás jelekkel, aranycsillagokkal, pufők karácsonyi angyalkákkal, liliomok-
kal, báránykákkal és pásztorokka|, íz|'éstelen szobrokkal, buta, hamis naivitásti
festményekkel díszítik, az ember elcsodálkozik azon, hogy milyen világban is
élnek.,'29 Morgan viszont arra figyelmeztet, hogy aki pusztán esztétikailag kizelít
a vallási giccs kérdéséhez, ,,nem érdekelt,, annak a felismerésében, hogy milyen
lelki hasznai lehetnek az efféIe alkotásoknak azok használői és továbbviv i szá-
mára. Morgan ővatossága minket is felelós szemlélódésre szÓlít fel.30

Az esztétikai kifogásoknál jőval komolyabb problémának tiínik a gyászképek
mogőtt feltételezett vallási tartalom kitiresedése. Ennek része az ember mint
lsten képmására teremtett lény megfosztása magasabb ontolőgiai státuszátől.
Hisz az ember a virtuális temetók világában egyenrangrí parcellában 

',nyug' .
szik'' a hiillókkel és a tárgyakkal, ugyanazon virtuális virágokat, gyertyákat, sírt
és vallási tartalmrí gyászképeket kapja, mint az elhunyt házi kedvenc.

A vázolt tendenciákat látva felmeri.il a kérdés, hogy a virtuális temetók-
ben használt vallási szimbőlumok alkalmasak-e az Istenkapcsolat kifejezésé-.
t.e? Van-e valődi ,,erejtik'', spirituális feszi.iltségiik? Másként fogalmazva: vaion
tcibb-e ebben a kontextusbanarőzsaÍizér, mint a kcinnycseppekre emlék eztet6,
gyertyát kÖrtilfonő gyongydísz? TÖbbet jelent-e egy mennyel angyal egy égi
tiindérnél?3l További kutatások és interjírk segítségével ez a Íeszít kérdéskcir
is megkcizelíthetóvé, feltárhatővá válhat.
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