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A vallási közösségek és egyházak az új médiumokat, kiváltké'pp
az internetet főként igehirdetésük eszközeként használják. Am
hogy ez nem csupán semleges eszköz lehet, hanem maga a médi
um is képes tágabb értelemben vett vallást létrehozni, az legké
sóbb az amerikai "Heaven' s Gate" szekta harminckilenc tagjának
öngyilkossága óta immár a közvélemény előtt is világossá vált. E
szekta ugyanis bizonyos értelemben internet-szekta, mégpedig
kettős értelemben: egyrészt tagjai az internet-szolgáltatásokkal
foglalkozó "Higher Source" cégnél keresték kenyerüket, másrészt
a tömeges öngyilkosság egy "számítógépes játék folytatása"! volt,
amely rituális vonásokat öltött magára. A szekta - San Diego kö
zelében lévő - villáját az interneten hirdették meg eladásra, a
fénykép mellé azt írták, hogy tulajdonosai hirtelen elutaztak. A
számoló nem az internet-oldal látogatóinak számát rögzítette, ha
nem a ,,[n]umber of people who have killed themselves since last
time this counter broke'", nevezetesen harminckilencet.

Az utazás, amelyről az internet-oldalon szó volt, a tömeges
öngyilkosságra vonatkozott. A szekta tagjai úgy hitték, hogy a
Plútó bolygén található Mennyei Birodalom istenei évmilliókkal
ezelőtt telepítették az embereket a Földre . Az istenek néhány ezer
évenként küldötteket menesztenek a Földre, kétezer évvel ezelőtt

Jézus Krisztust, most pedig a szekta vezérét, Herff Applewhite-ot,
aki híveivel vissza akart térni a Plútóra - egy űrhajóval, amely
elképzelései szerint az 1997-ben felbukkant Hale Bopp üstökös
csóvájában volt. Hogy odáig eljussanak, egy virtuális utat kellett
megtenniük, ami nyilvánvalóan csak a dematerializálás révén
tűnt lehetségesnek, hasonlóan, mint a science-fiction filmekben a
"beamen". A búcsúvideo a mi világunk unalmasságáról szól, saját
számítógépes programjuk pedig a virtuális jobb világot tárja
elénk. A "Heaven's Gate" a Hale Bopp-nak a Plútó bolygóra való
megérkeztekor villogva és sípolva nyílik meg, ahogyan azt a szá
mítógépes játékokból ismerjük. "Elsőként a »Heaven's Gate« em
berei tették meg következetesen a materiálisan valós világból a
digitális szimulációba vezető l ép ést."? Ugyanis brutálisan elvágták
a virtuálisból a valós világba visszavezető utat. A szimulált vilá
gokban való élet és az ebbe vetett hit, valamint az evvel együtt

2



4VÖ. M. Goltschlich:
JnformationsgeseJJschaft

ohne Gott? Möglich
keiten und Grenzen

kirchlichen Wirkens in
und durch Medien. In:
Sekretariat der Öster
reichischen Bischofs-

konferenz (szerk.):
Kirche in der GeseJJ

schaft. Wege in das 3.
Jahrtausend, St. Pölten,

1997, 306-313, 309.

járó világvesztés a szekta tagjai számára valós életük elvesztésé
be került.

Amint a fenti példa mutatja, a digitalizálás és a vallás viszo
nyát nem elegendő eszköz-okozati viszonyként értelmezni, és az
internetet az igehirdetés sok más eszköze mellett csupán az
egyikként bemutatni." A megváltozott média körülményei között
egy új vallásos képzetvilág jöhet létre: a virtuális világok új val
lásos formákat generálnak, amennyiben a vallásokat - a legtá
gabb értelemben véve - mindig médiumok közvetítik. Ha már
a médium maga az üzenet (Mcl.uhanl' akkor a vallást az új mé
dia szemszögéből kell szemlélni, illetve az új médiát kell vallá
sos relevanciája szempontjából megvizsgálni. Megpróbálunk né
hány olyan vallási aspektust kiemelni, amelyek az úgynevezett
új média vizsgálatából következnek.

1. Mitikus tér
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- J. Reul1 (szerk.):
Medien verstehen.

Der McLuhan-Reader.
Mannheim, 1997,

112-158.
6VÖ. C. Wessely: Von
Star Wars. Ultima und

Doom. Mythologisch
verschleierte

Gewaltmechanismen im
kommerziellen Film und

in Computerrollenspielen.
Frankfurt1M., 1997

(= Europiiische
Hochschulschritten

23 612).
7G. Grol1klaus: Das
technische Bi/d der

WirkJichkeit. Von der
Mimesis zur Simulation.

ln: G. Grol1klaus:
Medien-leit,

Medien-Raum. Zum
Wandel der

raumzeitlichen
Wahrnehmung in der

Moderne. Frankfurt1M.,
1995, 113-143, 118.

Többen megállapították már, hogy az új médiumokkal párhuza
mosan mitológiai struktúrák is kialakultak. Ez egyrészt arra a
tényállásra utal, hogya science-fiction filmekben és a számítógé
pes játékokban régi mitikus alapkonstellációk ismétlődnekmeg, il
letve mitikus személyek jellemvonásai bukkannak fel.6 Másrészt
azt is meg kell állapítani, hogy az új média mítoszokat generál.
Különősen jelentős ez a fejlemény a virtuális realitás tartományá
ban, miközben nem látható előre, hogy az ilyesfajta mitologizálá
sok miképpen bontakoznak majd ki.

Sajátos módon az újfajta mitologizálás a technikai találmá
nyok révén zajló demitologizálással jár együtt. "Ahogyan az em
ber az isteneket, a mennyet demitologizálja és demisztifikálja,
ugyanolyan mértékben mitologizálja saját létét, életét, és a dolo
gi részleteket jelentéssel terheli meg. Az elvesztett (isteni érte
lemben vett) transzcendencia tér vissza - mondhatnánk - a
dolgok és a test »transzcendenciájaként- - kódokká, hierogli
fákká és jelekké válva, amelyek valami »mögöttesre« utalnak."?
Különösképpen érvényes ez az olyan objektumokra, amelyeket
az ember a technika révén utánoz, de legfőképpen a technikai
szimulációkra, amelyek a világban lévő dolgok alternatíváját je
lentik.

Mielőtt közelebbről rátérnék e megfigyelésekre, meg kell még
említenem a média egyik alapvető vonását, amely lehetővé teszi
az effajta mitologizálást. A virtuális valóság lehetővé teszi a va
lós világ egzisztenciális feltételeinek digitális struktúrákba való
transzformálását. Mivel ez a transzformálás nem kötodik elvá
laszthatatlanul a valós világ feltételeihez, s nem is vonja ki ma
gát az emberi manipuláció alól, lehetségesek az olyan átalakítá
sok, amelyek megengedik, hogy areális valóságot saját elképze
léseink szerint korrigáljuk. Az ilyen változtatásoknak három
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mozzanata tűnik különösen kedveltnek. M. Heim a "három
kampóval kapaszkodó valósághorgony fölhúzásá"-ról beszél."
Az egyiknél a halandóságot és a múlandóságot, a másiknál az
időbeliséget és egyszeriséget, a harmadiknál pedig az elővigyá
zatosságot föltételező törékenységet kellene megszüntetni. Igy
válnának lehetővé a quasi örök egzisztenciák, továbbá a meg
sokszorozás korlátlansága; ráadásul a digitális objektumok kód
ként állnak rendelkezésre, ami nem olyan törékeny, mint a
konkrét dolgok. Olyan objektumok ezek, amelyek fölött az em
ber rendelkezhet. A szimulált világok éppen e három dimenzió
szférájában mutatkoznak a vallásos vágyak szükséglete szerint
formálhatónak. A virtuális realitás tehát egyre inkább "valóság
protézis... , amely a teljes észlelhető és elgondolható világot tö
kéletesen szimulálhatja, és a tendencia szintjén helyettesítheti"."
Az elgondolható valóság szimulálása és a reális valóság mozza
natainak helyettesítése egyaránt olyan vallásos szükségleteknek
felelnek meg, amelyek a szimulált valóságban szinte jobban ki
elé~íthetőek, .mint a valós világban.

Igy megállapítható, hogy a virtuális világ egyre inkább
visszakapcsolódik a valóságoshoz, mégpedig abban az értelem
ben, hogy a valós világ szimulált protéziseket kap, és a különfé
le szükségletek szerint az alternatív jobb világok révén helyette
sítődik. Ezen "re-referencializálás"lO révén nyeri el a virtuális va
lóság azt a vonzerőt, ami olyan térré teszi, amelyben a vallásos
kívánságok a valós világból kiindulva megvalósíthatóvá válnak.
Ehhez jön még annak a lehetőségnek a szimulálása, hogy az em
ber az ilyen kívánságokat maga is kielégítheti, hogya valós vi
lágban rendelkezésére nem álló dolgot maga is létrehozhatja. Ez
zel egy alternatív világban a transzcendens produkálhatónak tű

nik, mégpedig a saját ízlés szerint. Az immár látszólag transz
cendens szféra vonatkozásban áll az életvilággal, ugyanakkor
meg is haladja azt, mert a végesség alapfeltételeit megszüntetni
látszik. Ebben az értelemben a virtuális világ a valós világot
transzcendentáló tér. A megtapasztalandó transzcendencia csi
nált transzcendencia, és mint olyan, a virtualitás által meghatá
rozott vallásos tapasztalat bázisa.

Ezen túlmenően a médium maga is transzcendens vonások
hoz jut, igaz, más értelemben. Hiszen a tény, hogya technikai
szimulálás virtuális világok lehetőségét nyitja meg, maga nem
szimulálható, következésképpen nem része a virtuális világnak.

2. Testtelen szubjektum

A vallásos tapasztalat virtuális világba vezető útján a tapasztaló
számára egy fontos változás következik be, amelynek oka a médi
um struktúrájában rejlik. Nemcsak az, ami vallásilag jelentős ta
pasztalatnak számít, hanem maga a tapasztaló is megváltozik a
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médium révén. A virtuális vallási szubjektumok testtelenek. En
nek ontológiai előfeltétele az a tény, hogya virtuális térben csak az
tekinthető létezőnek, ami elektronikusan szimulálható és ezért di
gitalizálható. A számítógép az a "logikai univerzális gép", amely
meghatározza, mi számíthat létezőnek és mi nem." Az élet definí
ciója a kiszámíthatóság. a megértésé a szimulálásra való képesség,
a gondolaté a számolás." Az ilyesfajta digitális ontológia alap
meghatározása Rafael Capurro következő tétele lehet, amelyet Ge
orge Berkeley-re támaszkodva állított fel: "esse est computari"."
Mivel a lét mércéje a szimuláció, ebben az értelemben csupán a
szimulált valóság létező. Ez azt jelenti, hogy a digitális szubjektum
elveszíti testét, amint elmerül a virtuális realitásban, ami éppen
hogy nem követeli meg a testi jelenvalóságot.

A végbement testtelenítés révén a virtuális szubjektumok lát
szólag test nélkül élhetnek. Természetesen a testi valójában jelen
való ember az, aki belép a digitális világba. Kötve marad érzé
keihez és létezésének testi feltételeihez. De a virtuális térben
való aktivitáshoz lehetségesnek tűnik saját testének kikapcsolása:
az ember a virtuális térben nincs helyhez kötve, fölvehet kűlön

féle identitásokat, áthidalhatja az időt stb. Szinte a platóni ideák
világában mozog." Ezzel együtt jár a virtuális szubjektum tar
tóssága. A szubjektum ugyanis, digitalisan tárolható adatokra
való redukálása révén, nem kötődik már a test múlandóságá
hoz, hanem másolhatóvá, azaz a testen kívül más "hordozók"
számára is elérhetővé válik. Stabilitást nyer, amelyhez a testi
ittléttől való elhatárolódása révén jut hozzá. IS A fizikai jelenlét
a számítógépes hálózatban nem szükséges. "The body is not
there.t' "

A digitalizálás általi testtelenítésről való gondolkodás alapja
az a dualisztikus szemlélet, amely az embert két, egymástól vilá
gosan elkülöníthető részre osztja. Eltekintve attól, hogy nem ve
szik figyelembe, hogya cybernauta érzékszervei nélkül, egy gép
kezelése nélkül nem léphet be a virtuális világba, egy olyan
szellemi lényt tételeznek fel, amelyik test nélkül él. A test és a
szellem ezen szétválasztása egyenértékű a test leértékelésével. Ez
utóbbi tehernek számít, időben és térben beszűkítőnek. Ezért is
kell megszabadulni tőle. Nem nehéz ebben felfedezni nem csupán
az ember dualista alapkoncepcióját, hanem a testiség leértékelését
is, amelyben álcázott gnosztikus fölfogást ismerhetünk fel.

A digitális szubjektum tárolható szellemi lényként jelentkezik,
amely a valós testiségtől megszabadulva létezik. A szellemi ol
dalt szimulálják, a testi oldalt megszüntetik. A digitalizálás ré
vén a pusztán szellemileg létező digitális szubjektumot számos
különféle adathordozón lehet tárolni, amelyek mind testének
szerepét veszik át. Ekkor ugyan megszabadul valós testétől, de
azt nem szimulálják, hanem helyettesítik. "A valós test minden
szimulációjánál fontosabb a testi-konkrét életmódnak a testi-abszt-
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rakt életmóddal való időleges he./yettesítése. A multimédiás PC
több, mint felhasználójának eszköze: önmaga extenzíója.v " A PC
helyettesíti az elvetett testet.

Az a gnosztikus dualizmusból származó szellem-felfogás,
amelyik megengedi a test leértékelését, visszahat a test-felfogás
ra. A test géppé válik, amelyet bármely adatfeldolgozó géppel
helyettesíthetünk. Ez azt jelenti, hogy az ember önmagát az
adatfeldolgozó gépből kiindulva értelmezi és magára a hardver
és a szoftver megkülönböztetését alkalmazza. A homo iniorma
ticus, amint Capurro hangsúlyozza, "alacsony- és magasrendű

adatfeldolgozó rendszerek közé" sorolja be magát." Ez azt jelen
ti, hogy egy cserélhető gép valós testének másaként aláássa és
feloldja a test által közvetített identitását. Csak a tárolható tulaj
donságai maradnak meg, amelyek konglomerátuma hivatott az
embert képezni és identifikálni.

3. Isteni ember

19Lásd F. Bacon:
Valerius Terminus. Von

der Interpretation der
Natur mit den

Anmerkungen von
Hermes Stella.

Englisch-deutsch,
Würzburg, 1984 (=

Elementa-Texte 2), 42.
Lásd még: G. Liedke:

Im Bauch des Fisches.
Ökologische Theologie,

Berlin, 1979, 66f.

Technikai szimulációk

20S. L. TaIbott: The
Future Does Not

Compute. Transcending
the Machines in Our

Midst. Sebastopol,
1995, 331.

A test gnosztikus leértékelésével és az ezzel együtt járó tendenciá
val, hogya testet elvesse és tiszta szellemi lénnyé alakuljon, úgy
tűnik, nyitva áll az út az ember előtt, hogy lerázza a múlandósá
got. A virtuális szubjektumok anyagtalansága és azon képessége
révén, hogy kűlönféle gépeket testként ölthetnek magukra, valós
emberek reménykednek abban, hogy mutáció által cybernautákká
válnak, függetlenek lesznek időtől és tértől, vagyis elkerülik a mú
landóságot. Az ilyesfajta elképzeléseket tovább erősíti az a tény,
hogy e kívánságok technikailag kivitelezhetőek. Ez azt jelenti,
hogy maga az ember csiná/hatja ilyen emberré magát.

Szemmel láthatóan fönnáll annak a lehetősége, hogya halha
tatlanságról és örök életről szőtt álmokat technikailag valóra
váltsuk. Már nem az elvesztett Paradicsom állapotának helyreál
lításáról van szó, mint mondjuk még Francis Bacon esetében,"
hanem arról, hogy szimuláljuk a megfelelő Paradicsomot és a
megfelelő Istent. A fő téma már nem az ember isteni hasonlatos
sága, hanem az Isten emberi hasonlatossága. De nem a saját ide
álképét, hanem a saját magának tetsző Istent aggatja az égre; ám
ettől a pillanattól kezdve már nem a mennyre, hanem a virtuális
világra projektálja; s ha pontosabban megnézzük, nem csupán
gondolatilag projektálja, hanem technikailag szimulálja. Az ilyen
szimulációk személytelenítik Istent. Nem Istent szimulálják, ha
nem sokkal inkább Istennek a konkrét vallásokban hitt, és a jövő

miatt remélt cselekedeteit, úgymint a megváltást, a föltámasztás t
vagy a halhatatlanság adományozását. A halhatatlansághoz szá
mos cybertér-teoretikus szerint a "ONA downloading and brain
decodingv " révén lehet eljutni.

A korábban Istennek tulajdonított cselekedeteket immár az
ember maga szeretné technikai úton végrehajtani. A föltámasz-

6



21VÖ. M. Heim:
i. m. 121.

A test nélküli élet
utópiája

228. Münker: i. m. 111.
23A. Bühl: i. m. 177.

24L. Talbott: i. m. 331.
25VÖ. U. Weigel: Tele,

Hyper, Cyber
Vorsilben kommender

digitaler Er/ösung? Nicht
nur affirmative

Gedanken zu den
Infobahnen. http://www.

uni-stuttgart.de/UNIuserl
hbi/publikatlhbipubll
guidesl weigel.html.

26M. Wertheim: Ehre sei
Gott im Cyberspace. Die

Zeit Nr. 22
(24.5.1996) 31.

"Digitális
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tás-fantáziakat technikailag kivitelezhetőnek tartják." Hasonlóan
alakul a valós testtől való megszabadulás tétele. Az ugyanis
olyan akadálynak számít, amely lehetetlenné teszi az ember szá
mára, hogy saját esendőségén és múlékonyságán átlépjen. "A
testtől való megszabadulás megváltásnak tűnik annak múlandó
gyengeségétől és felületes anyagiságától...,,22 A szellemre és test
re való dualisztikus felosztás révén a testnek tulajdonított nega
tív kontingencia miatt elsőrendű technikai feladatnak a testtől

való megszabadulás számít. A test nélküli élet a megváltott,
gondtalan élet utópiájává válik. Bühl Moravec technokrata meg
váltás-elképzeléseiről szólva az ilyen kísérleteket így nevezte:
"modern keresztény feltámadásmítosz a gépek uralmának korá
ban,,23. Amennyiben a test és lélek viszonyának keresztény értel
mezése szigorúan dualisztikus volt, és a testellenes álláspontok
nak volt konjunktúrája, akkor a virtuális szubjektivitás vallásos
tölteténél bábáskodhatott. Ha az ilyen elképzeléseket a test gé
pek általi helyettesítésével kötjük össze, akkor a megváltás csele
kedete az ember dolgává válik. A virtuális realitás úgy tűnik,

"raw and unbounded potential for new beeing" .24 Ez az új lét a
"digitális megváltás"25 eredménye, Paradicsoma a cybertér, ame
lyet a megváltott önmaga hozott létre. Az ilyesfajta elképzelé
sekben különösen az a vonzó, hogya Paradicsomba kerülhe
tünk, mielőtt még meghalnánk."

Először úgy vélhetnénk, hogy azok az elképzelések, amelyek
effajta megváltástanokat hoznak létre, a valóság megkettőzésére

futnak ki. A valósághoz, amelyben a számítógép-felhasználók
testi-lelki egységben élnek és kezelik gépeiket, hozzárendelnek
egy virtuális valóságot, technikai úton létrehozott alternatív-va
lóságot. Amint a testi paradoxon fenti példája mutatja, így szá
mos különféle halál, a reális valóság mellett több másik identitás
képzelhető el. Ám amint megváltástani elképzelések kerülnek a
játékba, a tendencia afelé fordul, hogya reális valóságot behe
lyettesítsék, mégpedig egy virtuális valósággal, amelynek jobb
nak kell lennie a reálisnál. Ezután már a földi léttől való valódi
megszabadulásról van szó, a "világ és a valóság szimulációs pót
lásáról".27 Ugyanígy érendő el a reális valóság számára transz
cendens világ, amely technikai valóságként adott.

A reális valóság helyettesítése a virtuális révén a hagyomá
nyos módon nem megvalósítható lehetőségek terének bizonyul.
Mivel a lehetőségek a pótlékvilág jövőben megvalósítható darab
káinak tűnnek, a számítógépes szimuláció által közvetített meg
váltástan lényegét tekintve jövő idejű. A televízió jelen idejű mé
dium volt, a számítógép viszont a lehetőség médiumaként jövő

idejű.28 A virtuális világok technikai megvalósíthatósága miatt e
jövőt az emberek állíthatják elő, ezért az a jelenben is tételezhe
tő. Így a lehetséges jövő nem egyfajta nem diszponálható nagy
ság, hanem technikai konstrukcióként jelenvaló, ezért valóságos.
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Ha az ilyen lehetőségeket a vallásos elképzelések szférájába he
lyezzük, akkor a keresztény feszültség a jövőbeli és jelenlegi
eszkatológiától a jelen pólusa felé kiindulva csökken. Ugyanis Is
ten egykor nem diszponálható megváltó cselekedete a jövőben

jelen időben is rendelkezésre fog állni. A megváltás most lehetsé
ges, mégpedig maga az ember hajthatja végre. Isten mint meg
váltó helyére a cybernauta lép, aki megváltottsága előfeltételeita
virtuális térben - quasi individuálisan - szimulálja. Az egykor
rendelkezésre nem álló fölött az ember rendelkezik, aki látszólag
magát válthatja meg.

Az ilyen "önistenítés" együtt jár a "Föld apokalipszisével"."
Ez a fajta emberi megváltás ugyanis csak a valós testi egziszten
cia feladása árán valósítható meg. Saját megváltójaként az ember
egyben saját újrateremtője is. Nem csupán a "mértékre szabott
Paradícsom'r" található a lehetséges szférájában, hanem a virtuá
lis valóság "saját design" szerinti kialakítása is. Az "Istent-ját
szani" nemcsak a saját valóságok megteremtését jelenti." hanem
a saját identitás újrafogalmazását a cybertérbeli egzisztencia szá
mára. Ahogyan az ember más lényeket hoz létre a virtuális való
ságban - például a számítógépes játékokban" -, ugyanúgy
alakítja át magát saját elképzelései szerint. Ez a "terem
tő-Irémlálom'r" a testtől megszabadult és korlátlan új-létezést
ígér, hiszen úgy tűnik, a legkülönfélébb identitásokból lehet vá
logatni.

4. Elbűvölő és ijesztő gépek

32VÖ. C. Wessely:
Creatures. Ein Essay

über Anspruch und
Realisierung. In:

Katholisch-Theologische
Fakultat der

Karl-Franzens-Universital
Graz (szerk.): Theologie

Interaktiv. Graz, 1997
(= CD-ROM).

33R. Capurro: i. m. 96.

34VÖ. R. Olto:
Das Heilige. Über das
Irrationale in der Idee

des Göltlichen und sein
Verhaltnis zum

Rationalen. München,
1979, 28-37.

A technikai segítséggel történő önistenítés vázolt koncepciója
megmutatta, hogya transzcendens szférát az ember akarja kialakí
tani. Így fosztják meg Istent vagy a transzcendenciát szentségétől,

amelynek része a nem diszponálhatóság mozzanata. Egy rendel
kezésre álló Isten, akit be lehet illeszteni a számító racionalitás kal
kulációiba, már nem szólítható meg úgy, mint a teljesen Más}4
többé már nem különös, nem tapad hozzá misztérium. Az isteni
cselekvés szimulálása az isteni személyiség elvesztésének irányá
ba hat. Az ember eszkatologikus és megváltástani cselekvések
alapnyaként lép Isten helyére. Christian Wessely a szentekkel való
efféle bánásmódot nevezi "a transzcendencia tra vesztiájának't."
Nekem úgy tűnik, a travesztia abban rejlik, hogy az emberi-disz
ponálható valamint az isteni-nem-diszponálható kőzött lévő fe
szültség helybéli dichotómiává válik. A két szféra ugyan továbbra
is elkülönül egymástól, hiszen a valós és a virtuális világ nem esik
egybe, de mindkét világot az ember határozza meg. A valós világ
gal szemben a virtuális fölértékelődik, részben annak helyébe is lép.

Ha Istent el is búcsúztatják, s úgy tűnik, feladatait az embe
rek látják el, azért még maradnak olyan meghatározások, ame
lyeket általában a Szent számára tartanak fenn. Példának okáért
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40R. Otto: i. m. 14-22.
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a "teljesnek lenni tudás" és az "üdvözülés", ami "hiánytalan tel
jes lét" értelemben értendő, a Szent alapvető meghatározásának
szárnít." S éppen a teljes lét és a Szent eme összeillesztéséről

szól az "égi Jeruzsálem a cybertérben" metaforája. A cybertér
konstrukciós tere annak a lehetőségét ígéri, hogy technikai esz
közök segítségével létrehozható egy olyan hiánytalan lét, amely
megfelel a boldog és csorbítatlan élet iráni vágyakozásnak. Így
tapasztalják meg a cyberteret szent térként. amelybe behatolni
tulajdonképpen vallásos cselekedet. Ez ugyanis a saját Én tere,
amelynek megváltottként kijár az új kibontakozás tere. Itt számít
az élet megváltottnak. boldognak és szentszerűnek, amely kont
rasztja az itteni életnek.

Ugyanakkor továbbra is kérdéses, hogya vallásos tapasztalat
e lehetősége milyen tartalmakhoz kötődik. A fenti vizsgálatok
kimutatták, hogy lsten nélküli szentségről van szó, ami a meg
váltástani és eszkatológiai kívánságok technikai megvalósítható
ságától függ. A klasszikus koncepciók szerint a Szent megta
pasztalása független tőlük, a modern médiában viszont a Szent
mozzanataként a rendelkezésre állás és az előállíthatóság vonja
magára a figyelmet. Többé nem a tartalmilag meghatározott el
képzelések jelentik a Szent megtapasztalásának kiindulópontját,
hanem maga a médium. Úgy tűnik, a megváltás, feltámadás,
jobb élet stb. szekularizálódott, rendelkezésre áll.

Az interneten a vallásos tapasztalatok .mem lehetnek olyan mér
iéküek, mínt ahogyan a hagyományos médíumok révén már megtapasz
talhatók".37 Hiszen maga a médium változtatja meg a megtapasz
talandót. A tartalmak változása a tulajdonképpen megdöbbentő,

ami a vallásos tapasztalást lehetövé teszi. Amint Götz GroBklaus
megjegyzi, a szimuláció újdonsága az igazán igézetes. "Bizony
csábítóak és ijesztőek is az új szimulációs képvilágok. amelyek a
számítógépes grafikában és animációban tárulnak fel előttünk

[síel] ...,,38 A csábítás és félelemkeltés már említett kettőssége ki
váltképp az új média alkalmazásakor lép fel. Groísklaus Heinrich
Heine Lutetíájára - "az ismeretlen... borzongató varázsát [fejti
kij, csábítóan, ugyanakkor ijesztőenv" - utalva int arra, hogy e
kettős varázs egyfajta fejlődés újdonságának köszönhető. Sajátos
módon azonban épp e két hangulati mozzanat az, amelyeket
Rudolf Otto a Szent me~határozásánálmegad. Az új és ismeret
len mint "tremendum" o és "fascinans,,41 borzongató, minden
technikai rendelkezésre állóság ellenére a Szent látszatát kelti.

A Heine-idézet a vasút fejlődésére vonatkozik. Kézenfekvő,

hogya vasútra érvényes megszokás analógiája alapján az új mé
dia is előbb-utóbb magától értetődővé válik. Ez azt jelentené,
hogy az új média természetessé válásával párhuzamosan a vallá
sos tapasztalás momentumai elvesznének. De nekem úgy tűnik,

hogya média szimulációt lehetővé tévő különleges szerkezete
ellentmond ennek. Ugyanis - amint föntebb megjegyeztük - a
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szimulációs médiumok jövőorientáltak. a lehetőség egy terét hi
vatottak lefedni, és mesterséges megvalósítás révén megtölteni.
A jövő-tényező révén mindig marad valami felfedeznivaló. va
gyis mindig lesz valami új, amit technikailag kell előállítani. Az
új, mint a technikai konstrukciók ősztőnzője, a virtuális világok
kal való érintkezésnek lényegi sajátja. A lehetőség terének médi
umaiként az új médiumok az újdonságra koncentrálnak. alkal
mazóik ezért mindig a vonzás és taszítás hangulatát érzik. Ez
azt jelenti, hogya szimulációt lehetövé tévő médiával való érint
kezés konfrontálódik a Szent meghatározásaival. Ez a Szent
ugyan Isten nélküli szentség, de mégis a diszponálhatatlan moz
zanata, mivel a technikailag kialakítandó lehetőség terét soha
sem foglalja et s így nem megragadható.

Függetlenül a cybertér tartalmi meghatározásaitót az új virtuá
lis világok konstrukcióját és a szörfölést szent borzongás kíséri.
A cyber-világokból tehát nem tűnt el teljes mértékben a vallá
sosság. Noha a központi vallásos képzetek technikai kisajátítása ré
vén a transzcendentális mozzanat fölöslegesnek tűnik, a Szent
azért megtapasztalható. Ugyanis maga a médium bizonyul nyitott
nak ama rendelkezésre nem álló felé, amelyet megtapasztalunk.

A Szent efféle megtapasztalásaként jelentkező vallási tapaszta
latot akkor sem lehetne letagadni, ha - quasi-vallásos indíté
kokból táplálkozva - az örök élet, a feltámasztás, a többszörös
identitás stb. deszakralizálása az alternatív világok technikai
konstrukciója révén végbe is menne. Noha úgy tűnik, hogya
technikai haladás utópiáinak alapját a vallásos álmok ember ál
tali megvalósítása képezí.f azért e vállalkozásnak nem sikerül a
rendelkezésre nem állót teljességgel technikailag rendelkezésre
állóvá alakítania, vagy a rendelkezésre nem álló iránti tisztelet
teljes félelmet kiiktatnia. A vallásos tapasztalatok a cybernauta
számára is kihívást jelentenek.

Összefoglalás

A virtuális világok annak létrehozását hivatottak elősegíteni, amit
a vallásos vágyakozásokból a technikai megvalósításnak még nem
sikerült csillapítania. mert az emberi autonómián belül nem lát
szik megvalósíthatónak. Egyrészt a virtuális világok új lehetőségei
fölötti csodálkozás, másrészt a már említett mitologizáló tendenci
ák mellett megállapíthatjuk, hogy az új médiában strukturálisan a
jövőorientáció fedezhető fel. Ez a struktúra annak az eredménye,
hogyamédium a lehetőség terét nyitja meg, ami lehetövé teszi a
virtuális világok technikai úton történő létrehozását. Az efféle te
rek alakítása kimeríthetetlen, így állandóan új lehetőségek nyílnak
meg. Ez annyit jelent, hogy az ilyen médiumok strukturálisan a
jövő felé orientálódnak, ezért számukra az újdonságnak nagy sze
repe van.
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A média-felhasználők említett reakciói, amelyek a Szent mo
mentumainak felelnek meg, amint azt Rudolf Otto állapította
meg, az újdonságot, mint a Szent momentumát, megfontolandó
vá teszik. Természetesen az első kérdés az, hogy a technikai új
donság, amely borzongást vált ki, nem relativizálódik-e, ha az
eleinte új gépek megszokottá válnak. Ebből az következne, hogy
a Szentnek az említett kontextusban való felbukkanása csupán
efemer jelenség lenne. Amint Heinrich Heine vasútról szóló írá
sát mai szemmel nézzük, világos, hogy az rémisztő, egyben csá
bító voltát már régen elvesztette. Az a kérdés, hogya megszo
kás eme effektusai nem lépnek-e fel valamikor a számítógépek
kel kapcsolatban is. Én az új médiumokban az újdonságot úgy
látom, hogy az strukturálisan e médium része. Ugyan megvál
tástani és eszkatologikus óhajok a jelenben virtuálisan megvaló
sulnak, de a lehetőség jövőorientált terét, amely a médium saját
ja, éppen ez nem pótolja. Ez azt jelenti, hogy e jövő maga nem
állhat teljes mértékben a cybernauta rendelkezésére. S éppen ez
a tény kelt borzongást. Ezért tartom megfontolandónak, hogy a
hely, ahonnan a Szent a média kontextusában feltűnik, elsősor

ban nem a tartalmi, hanem a strukturális szint. Úgy vélem, hogy
a mindeddig ismeretlen médium bevezetésének újdonságán és
az ezzel együtt járó borzongáson túl az új média struktúrája fé
lelmet és vonzalmat egyaránt kelthet.

Védekezni kellene azonban a Szent létrehozhatóságának, csi
nálhatóságának utópiájával szemben, amint az az új média fejlő

dése folyamán megjelenik. A vallásos komponenst ugyan nem
lehet nem észrevenni a virtuális terek kapcsán, mert az valóság
gal ösztökélőnek tűnik az olyan próbálkozások számára, ame
lyek régi, főként vallásosan artikulált óhajokat igyekeznek leg
alább virtuálisan megvalósítani. Ám számomra az tűnik döntő

nek, hogya csinálhatóság eufóriája ellenére az új médiumok
struktúrájában a nem diszponálhatóság olyan mozzanatai is elő

térbe kerülnek, amelyek vallásosan konnotálhatók.
Nemcsak a vallásilag meghatározott cybertér tartalmai, hanem

magának az új média formájának technikája is bír olyan voná
sokkal, amelyek a Szentre utalnak. Az új médiumok nem csupán
ábrázolják a Szentet, hanem mint médiumok, az általuk megnyi
tott új lehetőségek által, maguk is létrehoznak Szentről alkotott
képzeteket. Legalábbis alkalmazásuk során úgy tűnik, evokálják
az efféle tapasztalatokat, amint azt az erre vonatkozó, átfogó iro
dalom mutatja. Ez azt jelenti, hogy a Szent megtapasztalása, an
nak csinálhatóságán túlmenően, a technikai civilizációban sem
miképpen sem elavult. Természetesen rá kell kérdezni arra, hogy
a vallásos tapasztalat ebben az összefüggésben mit is jelenthet,
külőnősen azt a problémás emberképet figyelembe véve, amely
az ilyesfajta quasi-vallásos gyakorlattal jár együtt.

Mesés Péter fordítása
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