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„immár nem lehetséges sem a valóságos folyamat izolálása, sem pedig a valóság szavatolása” 

Jean Baudrillard 

 

1. Bevezetés 

 Ebben a tanulmányban egy olyan, az utóbbi évtizedekben nagy népszerűségnek 

örvendő filmtípusnak a körülírására teszek kísérletet, amiket – a „virtuális valóság-filmek” 

kifejezés mintájára – szimulált valóság-filmeknek nevezhetnénk. A virtuális valóság (virtual 

reality, VR) és a szimulált valóság (simulated reality, SR) fogalma az angolban jóval 

élesebben elkülönül, mint a magyar nyelv esetében, ahol a virtuális valóság fogalma 

meghonosodott, de szimulált valóságról jóval ritkábban beszélünk. A két fogalom ugyanakkor 

nem ugyanazt jelöli, az én értelmezésemben nem ugyanazokra a filmekre vonatkozik. 

A virtuális valóság terminust sokak szerint Antonin Artaud használta először 1938-as 

Le Théâtre et son Double című kötetében. Azóta a fogalom nagyon népszerűvé vált, és ennek 

köszönhetően egyre kevésbé világos, hogy mit is értünk alatta. Vannak, akik virtuális 

valóságnak tekintik egy könyv vagy egy film világát, mások az internet szociális terét (pl.: 

Facebook), bizonyos háromdimenziós terek kétdimenziós leképzésével szolgáló számítógépes 

játékokat (pl.: World of Warcraft), és olyanok is akadnak, akik a terminust ki akarják 

sajátítani az olyan modern technikai eszközök számára, amik a lehető legmeggyőzőbben 

keltik a háromdimenziós tér hatását (GALAMBOS, 1997). Már ebből is látszik, hogy ez a 

fogalom igen képlékeny, ami a különböző értelmezésekben közös, az a virtuális jelleg. Marie-

Laure Ryan a virtuálisnak két definícióját különíti el: a filozófiai meghatározás a potenciális 

fogalmával áll kapcsolatban, és Ryan az aktuálissal szemben fogalmazza meg, míg a második 

inkább optikai jellegű, és a reálissal szemben határozható meg (Vö: RYAN, 2007, 212-213.). 

A fenti esetekben a második definíció érvényesül. Egy valóság-szimulációnak ugyanakkor 

nem feltétlenül kell virtuálisnak lennie, erre jó példa a dolgozatom harmadik fejezetében 

elemzett Truman show (Peter Weir, 1998), vagy a Dark city (Alex Proyas, 1998) című film. 

Ezek a filmek épp úgy szimulációkat mutatnak be, mint a VR-filmek, azzal a különbséggel, 

hogy ezek a szimulációk nem virtuálisak.  

Célszerűnek tűnik pontosítani, hogy mit is értek valóság-szimuláció alatt a 

továbbiakban: olyan mesterségesen létrehozott háromdimenziós teret, amit a hős a hétköznapi 

valósághoz hasonlónak lát és hasonló módon tapasztal meg, olyannyira, hogy a „valódi” 

valóság és a szimulált valóság elkülönítése problémát okoz. Az alábbi definíció alapján ide 

tartozik a már korábban említett Truman show, ami nem virtuális-valóság film, mégis egy 

szimulált valóságot mutat be, nem tartozik viszont ide például a Tron (Steven Lisberger, 
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1982), ami ugyan virtuális valóság-film, de a bemutatott szimuláció nehezen lenne 

összetéveszthető a hétköznapi valóságunkkal. A szimulált valóság tulajdonságának tekintem 

tehát a valószerűséget, vagyis a valóság-szimuláció – az én értelmezésemben – épp úgy 

összekeverhető a valósággal, mint ahogy a szimuláns által produkált tünetek 

összetéveszthetőek a valódi betegséggel. 

Elemzésem során elsősorban a ludológia és a narratológia megállapításaira 

támaszkodom. A téma vizsgálatakor a legnagyobb nehézséget az a fogalmi zavar okozza, ami 

a szimuláció, a fikció és a virtuális szavak jelentése körül alakult ki. Ennek tisztázására már 

csak terjedelmi okokból sem vállakozhatom, hisz a probléma nyilvánvalóan jóval 

komplikáltabb annál, mint amennyire egy ekkora tanulmányban megragadható volna.  

A tanulmányban azt vizsgálom, hogy minek köszönheti ez a filmtípus töretlen 

népszerűségét. Ezek a filmek ugyanis azóta is népszerűek, mióta az első ilyen filmekkel az 

alapötlet – amit a filozófiában csak az agyak a tartályban problémaként emlegetnek (Vö.: 

PUTMAN, 2001) – széles körben ismertté vált. Úgy gondolom, hogy a válasz a filmek által 

bemutatott világok struktúrájában keresendő. A néző fő öröme – akár Borges krimi-olvasója 

esetében (BORGES, 2009) – az intellektuális kihívásból, a rejtvényfejtésből fakad, vagyis 

abból, hogy megpróbálja feltérképezni a filmek által megjelenített valóságok szintjeit, és 

rájönni, mikor beszélhetünk „hamis” (azaz szimulált) és „valódi” valóságokról. 

   

2. A szimulált valóság-filmek rövid története 

A valóság-szimulációk lehetőségével foglalkozó filmek az ezredforduló környékén 

váltak igazán népszerűvé, a divathullámot sokak szerint a Ghost in the Shell (Mamuro Oshii, 

1995) világsikere okozta. 1997-ben jelent meg a Nyisd ki a szemed (Alejandro Amenábar), 

ami főleg a későbbi, 2001-es remake-jéről ismert, ez a Vanília égbolt (Cameron Crowe, 

2001). 1999-ben három ilyen film is született: a mai napig rendkívül népszerű Mátrix (Andy 

és Lana Wachowski), a szűkebb körben ismert eXistenZ (David Cronenberg), és a 

Tizenharmadik emelet (Josef Rusnak). Az ezt követő évek legjelentősebb szimulált 

valóságokkal foglalkozó filmjeinek az Avalon (Mamuro Oshii, 2001), a Mátrix második és 

harmadik része (Andy és Lana Wachowski, 2003), a Ghost in the Shell második része 

(Mamuro Oshii, 2004), az Eredet (Christopher Nolan, 2010), és a Forráskód (Duncan Jones, 

2011) tekinthető.
1
 

                                                             
1
 Természetesen a lista szubjektív és hiányos. Fontosnak tűnik továbbá leszögezni, hogy a Vanília égbolt és az 

Eredet a szó szoros értelmében véve nem feltétlenül szimulált valóságok lehetőségével foglalkoznak. A két film 

középpontjában az álom jelensége ál, de ez az ”álomvilág” inkább hasonlít a hétköznapok valóságának egy 
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Az ezekben a filmekben megjelenített szimulációk és az álom hasonlóságának 

kérdésével majdnem minden, a témát tárgyaló tudományos szöveg foglalkozik (Vö.: RYAN, 

2001, 1-21., 48-76.). Talán nem túlzás azt állítani, hogy a valóság-szimuláció alapötlete – már 

csak azok hallucinatorikus jellege miatt is – az álom tapasztalatában gyökerezik.
2
 A 

kérdésnek, hogy „ha én a valóshoz hasonlatos dolgokról álmodom, amiket az álmomban 

valóságosnak vélek, akkor miért ne álmodhatnám magát a valóságot is?” egészen Descartes-ig 

(álom argumentum) visszanyúló hagyományai vannak az európai filozófiában. Ez a 

bizonytalanság csaknem minden valóság-szimulációval foglalkozó film központi témája és 

gyakran csattanója is. Ugyanakkor a fenti kérdés nem csak a valósággal, hanem a 

szubjektummal, az énnel kapcsolatban is feltehető: „ha én álmodhatok valakit, akkor miért ne 

álmodhatna engem valaki más?”. Ez a gondolat főleg a keleti filozófiákban népszerű, és olyan 

irodalmi alkotásokat ihletett, mint Borges Körkörös romok című novellája, Szabó Lőrinc 

Dsuang Dszi álma című verse, vagy Babits Mihály Gólyakalifa című regénye. A második 

kérdés eddig csak két szimulált valósággal foglalkozó filmben kapott nagyobb teret. Az első a 

Tizenharmadik emelet: „Hogyan szerethet engem? Nem is vagyok valódi. Nem szerethet bele 

egy álomba!” – mondja a főszereplő, Douglas Hall, pár perccel az után, hogy megtudta, ő 

maga is csak egy valós személy másolata. A második pedig az Eredet, ahol Cobb volt 

felesége, Mal kapcsán merül fel ez a probléma. Feltűnő, hogy a legtöbb virtuális valóság-

filmben, mikor a szereplők magáról a szimulációról beszélgetnek, akkor többnyire az álom 

magának a virtuális valóságnak a metaforájává válik – a két jelenség közötti hasonlóság 

kézenfekvő. Ahogy a fentiekből is látszik, a szimulált valóságokkal foglalkozó filmek 

alapötlete nem feltétlenül új, inkább az teszi ezeket a filmeket újszerűvé, hogy a gondolat 

immár modern technikai környezetbe ágyazódik. 

A szimulált valóságokkal foglalkozó filmek két legfőbb előzményének általában 

Philip K. Dick életművét és cyberpunk műfaját tekintik. A cyberpunk a science fiction egyik 

                                                                                                                                                                                              
másolatára, mint egy álomra: a főszereplők egyrészt tudatosan is formálhatják a világot, másrészt álmodás 

közben is tudatában vannak annak, hogy álmodnak. Mindkét film esetében központi szerepet játszik egy olyan új 

technikai vívmány (a Vanília égboltban a hűtőkabin, az Eredetben az embereket összekötő mechanikus 

szerkezet), ami az álmot a szimulációhoz teszi hasonlatossá.  
2
  A virtuális valóságok és az álmok megtapasztalása rendkívül hasonló. Freud azt írja az álomról, hogy 

esetükben „valóságos, érzékletes képekben képzelődünk”, de „szerepelnek benne […] más érzékszervi 

benyomások is”, „működése objektívnek látszik”, és társul hozzá „egyfajta tértudat” (FREUD, 1985, 47-48.), ez 

pedig a valóság-szimulációk megtapasztalására is igaz. De ez csak a technikai szempont. Freud forradalmi 

megállapítása, miszerint az álom „saját lelki tevékenységünk eredménye” (FREUD, 1985, 45.), a valóság-

szimulációk esetében nem mindig áll fenn: itt többnyire egy gép, valamilyen szerkezet okozza az álomszerű 

hallucinációt. A legtöbb filmben a főhősök tudatosan alakíthatják, átírhatják a másik konstruálta álmot. Freud az 

Álomfejtésben azt is hangsúlyozza, hogy „a kritika, mely szerint nem történt velünk semmi, hanem csak 

sajátosan képzelődtünk – álmodtunk –, csupán ébredéskor bontakozik ki” (FREUD, 1985, 47.), ez a revelatív 

tetőpont viszont a virtuális valóság-filmekben nem feltétlenül az álom után (Mátrix), hanem gyakran magában az 

álomban (eXistenZ, Tizenharmadik emelet, Vanília égbolt, Eredet) következik be. 
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irányzata, ami a 80-as évek elején alakult ki, és elsősorban az Egyesült Államokban és 

Japánban vált igazán divatossá, vagyis azokban a társadalmakban, ahol a technikai fejlettség a 

legkorábban hozta el a komputerizálódó társadalom tapasztalatát (KLAPCSIK, 2007, 139). A 

műfaj többek között az internet térnyerésének köszönhetően kialakuló új típusú térképzetben 

és időtapasztalatban gyökerezik, a cyberpunk műfajába sorolható alkotások jobbára olyan 

jövőképeket ábrázolnak, ahol a cybertér (cyberspace) a hétköznapi élet megkerülhetetlen 

velejárójává vált. A műfaj darabjai „soha nem látott mértékben és közvetlenséggel” 

reflektálnak korunkra, és a közeljövőre, szemben a „hagyományos” science fiction-ökkel, 

amik a bemutatott eseményeket jobbára egy távoli jövőbe helyezik (BÁN, 2007, 165). 

Klapcsik Sándor cyberpunkról írt tanulmányában a Ghost in the Shell-t, a Tizenharmadik 

emeletet, az eXistenZ-t és a Mátrixot is ebbe a műfajba sorolja, és azt állítja, hogy a 

nagyközönséghez lényegében ezek a filmek juttatták el a cyberpunkot, különösen hazánkban, 

ahol az irodalmi előzmények többségét nem fordították magyarra (KLAPCSIK, 2007, 140.). 

Egyértelműnek tűnik, hogy a szimulált valóságokkal foglalkozó filmek alapötletét 

(cyberspace) és bizonyos elemeit (például a hackerek szerepe a Mátrixban és a Ghost in the 

Shellben) a cyberpunkból eredeztethetjük, ennek ellenére ezek a filmek hangulatukban és 

stílusukban már rendkívül távol állnak attól, amit a cyberpunk mint műfaj „vegytiszta” 

formájában képviselt. Kömlődi Ferenc nagyon találóan írja a Mátrixról, hogy „Cyber – punk 

nélkül” (KÖMLŐDI, 2003, 14.), és ez (talán az egy Ghost in the Shell kivételével) mindegyik 

felsorolt filmre igaz.  

A valóság-szimulációkról szóló filmek kapcsán fontos Jean Baudrillard Simulacra and 

Simulation című könyvének a science fiction-nel foglalkozó fejezete. Baudrillard azt írja, 

hogy egy alapvető változás figyelhető meg a science fiction műfajában: eltűnőben van az űr 

transzcendenciája, épp úgy, ahogy az új földterületek felfedezésének varázsa is eltűnt a teljes 

földgolyó feltérképezésével. A hiperrealitás korszakában „a meseszövés kicsapongásai, amik 

a science fiction báját adták” lehetetlenné váltak, eltűnt a „felfedezés szabad és naiv bája” 

(BAUDRILLARD, 1994, 123-124.). Baudrillard leír egy tendenciát, ami talán a szimulált 

valóság-filmek divatjának hátterében is áll: „Egyre kevésbé lehet valótlant csinálni a valósból, 

képzeletbelit abból, ami a valóságban adott. A folyamat sokkal inkább az ellentétjébe fordul: 

decentrált szituációkba, a valóság, a banalitás, a megélt tapasztalat térben elhelyezett 

szimulációiba, újragondolva a valóságot fikcióként, éppen azért, mert a valóság eltűnt az 

életünkből.” (BAUDRILLARD, 1994, 124.) 
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3. A virtuális és a szimulált  

A Truman Show című film egy olyan jövőbeli valóságshow-t mutat be, amiben egy 

tévétársaság egy hatalmas stúdiót épített a főszereplő köré. Truman (Jim Carrey) családja és 

barátai színészek, szülővárosának lakói statiszták, környezete jórészt csak díszlet, sőt, még 

élete legfontosabb gyermekkori traumája is – apja elvesztése egy hajószerencsétlenségben – 

csak színjáték volt. A Truman Show kiküszöböli azt az alapproblémát, ami valótlanná tesz 

minden valóságshow-t: a megfigyelt itt nem tudja, hogy figyelik, vagyis a megfigyelés ténye 

nem változtatja meg magát a valóságot. 

A műsor megalomán producere az Ed Harris alakította Christof, aki Trumanre a 

gyermekeként tekint. Christof a kupolán belül gyakorlatilag mindenható, az egyik jelenetben 

például előrehozza a napfelkeltét pár órával, majd megállítja a napot. A film utolsó 

jelenetében egyenesen az égből szól a távozó Trumanhez, és a hangja betölti az egész kupolát. 

Ráadásul Christof beszéde közben újra és újra feltűnik a nő, aki korábban a Truman Show 

egyik szereplője volt, és akibe a főhős szerelmes. A nő a kinti világban (egy másik 

kupolában?) azért imádkozik, hogy hősünknek legyen elég bátorsága kilépni a showból, ezzel 

is transzcendens színezetet kölcsönözve Christof karakterének. 

A jövő médiája kegyetlen: a film végén Christof csaknem meggyilkolja Trumant, hogy 

ezzel megakadályozza a szabadulást a hamis valóságból, amiben egészen addig fogva tartotta. 

A közönség drukkol Trumannek, hogy legyen bátorsága kilépni az ajtón, a film újra és újra a 

show nézőit mutatja, akik bájos átéléssel és lelkesedéssel figyelik a nagy eseményt. (1., 2., 3. 

és 4. ábra) 

Vagyis a film jövőképe egyszerre disztópikus (a lelketlen média már az élet szentségét 

és a szabad akaratot sem tartja tiszteletben, ha a szórakoztatás a tét) és egyszerre utópikus 

(hisz a film tanulsága szerint egy jó ember tökéletes megismerése/megfigyelése valahogy 

közel hozza az embereket egymáshoz, Truman, a ”közös virtuális családtag” valahogy egy 

családdá egyesíti a nézőket, vagyis az emberiséget). A disztópia és az utópia keveredése a 

legtöbb virtuális valóságról szóló film közös jellemzője.  

Slavoj Žižek a Truman Show és Philip K. Dick Kizökkent idő című regénye kapcsán 

azt állítja, hogy a fenti alkotások a Mátrix-szal közös élményháttérrel bírnak: „a késő 

kapitalista kaliforniai fogyasztói Paradicsom bizonyos értelemben a maga hiperrealitásában 

nem létező valóság, nincs szubsztanciája, nem anyagi létezés. Szóval nem egyszerűen arról 

van szó, hogy Hollywood egy olyan életet visz filmvászonra, amelynek nincs súlya és anyagi 

léte: a késő kapitalista fogyasztói társadalomban maga a ’valódi társadalmi élet’ kezdi 
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valamiképp magára venni a színre vitt kamuzás vonásait” (ŽIŽEK, 2004, 293.). Itt tehát Žižek 

Baudrillard hiperrealitás-fogalmát használja, és akár Baudrillard, ő is hangsúlyozza a valóság 

szimuláció-szerűségét, bár nála a szimuláció már nem csak a háttérben működő rendszer, amit 

tudatosan fel lehet fejteni, hanem már jóval nyilvánvalóbb hétköznapi tapasztalat.  

A Truman Show felvonultatja a VR-filmek klasszikus motívumait. Truman valósága 

épp úgy szimuláció, mint a virtuális valóság-filmek szimulált világai, a megvalósítás módja 

az, ami szokatlan: nem virtuális, hanem kézzelfogható, valóságos. Ez a film jó példa arra, 

hogy egy szimulációnak nem feltétlenül kell virtuálisnak lennie. 

 

4. A fikció és a szimuláció  

De mi is az a szimuláció, hogyan írható körül, és mi a viszonya a fikció jelenségéhez? 

Ez a kérdés elsősorban a ’90-es években lezajló, és azóta is sokat emlegetett narratológia-

ludológiai vitában artikulálódott. A virtuális valóságok és a számítógépes játékok párhuzamba 

állítása több szempontból is adekvát lehet. Egyes elemzők szerint maga a valóság-szimuláció 

a számítógépes játékok fejlődésének egyik lehetséges célja. Janet H. Murray Hamlet on the 

Holodeck című kötetében olyan jövőbeli számítógépes játékokat és színdarabokat képzel el, 

amik úgy működnek, mint a Star Trekben – a XX. század második felének egyik 

legnépszerűbb sci-fi sorozatában – megjelenő ún. holofedélzet (holodeck) (MURRAY, 1997). 

A holofedélzet az űrhajó egyik terme, ahol az ember tetszőleges szimulációban (Leonardo da 

Vinci dolgozószobájában, a II. világháború csataterein, stb.) találhatja magát. A sorozatban 

tucatnyi rész szól arról, hogy a holofedélzet rendszere meghibásodik, ezért az ottani 

eseményeket nem lehet megállítani, mint ahogy azt egyébként szokás, így a főhősök élete 

közvetlen veszélybe kerül, vagyis a szimuláció elkezd valóságként funkcionálni. Olyan filmek 

is léteznek, ahol a virtuális valóság és a játékok közötti kapcsolat egészen nyilvánvaló, ilyen 

például a későbbiekben még részletesen tárgyalt eXistenZ, de találunk erre utaló részeket a 

Mátrixban is. Azonban mielőtt rátérnénk a ludológia fikció-szimuláció különbségtételére, 

mindeképpen meg kell említenünk azt a szerzőt, aki a szimulációról való gondolkodás 

mérföldkövének számít. Jean Baudrillard szimulákrum-elmélete elsősorban bizonyos 

társadalmi folyamatok mögött működő mechanizmusok megvilágítására/leleplezésére szolgál, 

ugyanakkor egyes szimulációval kapcsolatos megállapításai jól érezhetően megjelennek a 

fogalomról való mai tudományos gondolkodásban is.  

A Mátrix első jelenetében Neohoz egy csapatnyi ember érkezik, akiknek Neo némi 

pénz fejében egy lemezt ad át, amit egy könyv kivágott belsejéből vesz elő (5. és 6. ábra). A 

jelenet értelmezhető úgy, hogy a könyv is csak szimuláció, és úgy is, hogy az új adathordozó 
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meghaladja a régit (hisz a régi már csak az új tárolására alkalmas). A legfontosabb viszont az, 

hogy maga a könyv – amibe végeredményben a lemez, és vele együtt a bináris kód, vagyis az 

egész film technikai alapötlete ágyazódik – Jean Baurillard 1985-ös Simulacra and Simulation 

című kötete (BAUDRILLARD, 1994). Ez a film elején tapasztalható gesztus Baudrillard 

könyvét – épp úgy, ahogy Lewis Carroll Alice csodaországban című szövegét – a film 

kulcsává teszi. Baudrillard szerint a film alapvetően félreérti a könyvét,
3
 ami nyilvánvaló, de 

ez még nem zárja ki, hogy bizonyos baurillardi belátásokat fontolóra vegyünk a valóság-

szimulációk kapcsán. 

Baudrillard a szimulákrumokról szóló szövegét Borges egyik novellájának 

felidézésével kezdi: ebben a novellában a kartográfusok a Birodalom olyan részletes térképét 

készítik el, hogy az végül valós méretű lesz, és így pontosan lefedi a Birodalom egész 

területét (BAUDRILLARD, 1996, 161.). A Birodalom hanyatlásával a térkép is szétfoszlik, 

vagyis a térkép úgy semmisül meg, ahogy az, aminek a másolata volt. Baudrillard szerint 

Borges meséje mára a múlté: „a térkép előbbre való a területnél — ez a szimulákrum 

elsőbbsége — ő hozza létre a területet, s ha újraírnánk a mesét, ma a terület foszlányai 

porladnának szét lassan a térkép felszínén. Nem a térkép a valóságos, hanem az, aminek 

nyomai itt-ott láthatók még abban a sivatagban, ami már nem a Birodalomhoz tartozik, hanem 

hozzánk. Maga a valóság sivataga.” (BAUDRILLARD, 1996, 161.) Nehéz megállni, hogy az 

utolsó mondat ne juttassa eszünkbe a Mátrix legfontosabb jelenetét: „Üdv a valóság 

sivatagában!” – mondja Morpheus Neonak, miközben nem magát a valóságot, hanem a 

valóság másolatát mutatja neki egy szimulációban, a mátrixhoz hasonlóan működő 

letöltőprogramban. Ezt a mondatot egyébként Slavoj Žižek is tételmondatként kezeli, mikor 

egyes szövegeiben a Mátrixot említi. 

Baudrillard azzal folytatja, hogy mára lassan elmosódott, vagy talán el is tűnt a 

szimuláció és a valóság közötti határ: „A szimuláció ma már nem területre, referenciális 

létezőre, szubsztanciára irányul, hanem egy eredet és realitás nélküli reálisnak a modelleken 

keresztül történő generációja” (BAUDRILLARD, 1996, 161.). Baudrillard ezt követően a 

szimuláció köztes helyzetét elemzi a betegséget szimuláló személy példáján keresztül, ehhez 

pedig Émile Littré-t idézi: „Eltitkolni annyi, mint úgy tenni, mintha nem lenne az, amink van. 

Szimulálni annyi, mint úgy tenni, mintha lenne az, amink nincs. Az első jelenlétre utal, a 

második hiányra. De a dolog bonyolultabb, hiszen a szimulálás nem színlelés: »Aki 

betegséget színlel, egyszerűen ágyba fekhet és elhitetheti, hogy beteg. Aki betegséget 

                                                             
3
 A riport, amiben Baudrillard a Mátrixról beszél, angolul itt olvasható: (2011.02.07.) 

http://web.archive.org/web/20110207021011/http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/dossiers/p2015/ 

http://web.archive.org/web/20110207021011/http:/tempsreel.nouvelobs.com/actualites/dossiers/p2015/
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szimulál, az néhány tünetet is képes produkálni.« (Littré.) Azaz a színlelés vagy eltitkolás 

érintetlenül hagyja a realitás elvét: a különbség mindig világos, csak éppen el van kendőzve. 

Ezzel szemben a szimuláció megkérdőjelezi az »igaz« és »hamis«, »valódi« és »képzeletbeli« 

közötti különbséget. Beteg-e a szimuláns, vagy sem? Hiszen »igazi« tüneteket produkált. 

Tárgyilagosan sem betegként, sem nem betegként nem lehet kezelni.” (BAUDRILLARD, 

1996, 162.) A szimulált valóság egyrészt „valódi”, hiszen létezik, akár a szimuláns tünetei, 

másrészt nem valódi, hiszen nem úgy létezik, mint „valódi valóság”, ami a szimuláns 

esetében a valódi betegség. 

Épp erre a kettősségre hívja fel a figyelmet Espen Aarseth is a számítógépes játékok 

szimulációszerűsége kapcsán (AARSETH, 2006.). Ha egy labirintus leírását olvassuk Borges 

valamelyik szövegében, akkor a labirintus fikciójáról beszélhetünk, ha viszont egy 

számítógépes játék világában egy labirintusban barangolunk, akkor – attól még, hogy ez a 

labirintus csak két dimenzóban, virtuálisan létezik – egy valós labirintusról van szó. Egy 

számítógépes játék esetében „tényleg nyerünk vagy veszítünk, a játék eseményei valósak, 

még akkor is, ha a látvány egy alkalmi megfigyelő számára elválaszthatatlannak tűnik 

mondjuk egy animációs játékfilm képsorozatától” (AARSETH, 2006, 2.). Aarseth azt állítja, 

hogy például a Counter-strike nevű taktikai, belső nézetes „lövöldözős” akciójátékban kilőtt 

lövedékek a szó szoros értelmében „nem valósak, de nem is fiktívek” (AARSETH, 2006, 2.).  

Ez persze nem zárja ki, hogy egy szimulációnak legyenek tisztán fikciós elemei is, 

Aarseth szerint ilyen például a játék világában egy ajtó, amit nem lehet kinyitni: ez csak egy 

ajtó fikciója, míg az az ajtó, amit a játékos kinyithat, az már az ajtó szimulációja (AARSETH, 

2006, 3.).
4
 Aarseth itt valami nagyon hasonlót állít, mint Baudrillard: a szimulációt ő is 

egyfajta köztes státuszú jelenségként írja le, ami a „valódi” és a „nem-valódi” között 

helyezkedik el, mivel „legalább három ontológiai réteget olvaszt egybe: a valóst, a virtuálist 

és a fikcionálist” (AARSETH, 2006, 3.). Aarseth szövege a következőkben kiindulópontként 

szolgál majd, mert a korábban felsorolt filmekben megjelenített mesterséges világok olyanok, 

akár a számítógépes játékok, alapvetően szimuláció-természetűek, és mert Aarseth – akár 

Gonzalo Frasca (FRASCA, 2003) – élesen elhatárolja a fikció és a szimuláció jelenségét.  

Gonzalo Frasca szerint „szimulálni annyit tesz, mint modellezni egy (forrás)rendszert 

egy más rendszeren keresztül, amely (valamely szemlélő számára) átveszi az eredeti rendszer 

viselkedési mintáját” (FRASCA, 2003, 128.). A szimuláció Frasca szerint a reprezentáció 

                                                             
4
 Valódi és nem-valódi között nyilván nem könnyű különbséget tenni. Itt ezt a különbségtételt úgy használjuk, 

ahogy Aarseth, aki a fikciót a valósággal szemben határozza meg: nem valódi, vagyis „imaginary, illusory, 

fabricated: fictional” (AARSETH, 2006, 3.). 
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alternatívája (FRASCA, 2003, 127.), Aarseth viszont ennél árnyaltabban látja ezt a kérdést. Ő 

úgy véli, hogy a szimuláció reprezentál is: szerinte a fikció „egyedül jelekből áll”, míg a 

szimuláció „jelekből és egy dinamikus modellből, ami alakítja a viselkedését, és válaszol arra, 

amit mi bele teszünk” (AARSETH, 2006, 1.). Tehát Aarseth szerint a szimulációkat két 

jelentős tulajdonsága alapján különböztethetjük meg a fikcióktól. Az egyik az, hogy (1) egyes 

elemeik nem valósak, de nem is fiktívek, mert maga a szimuláció bizonyos értelemben 

valóságosabb a fikciónál, a másik pedig az, hogy (2) dinamikus modellként (is) viselkednek. 

 

5. A „virtuális narráció” és „a virtuális reális módban történő narrációja” 

A szimulált valóság-filmek tehát olyan fikciók, amik szimulációkat mutatnak be. A 

filmekben megjelenő „csaknem tökéletes” szimulációk a valóságban jelenleg még 

technikailag megvalósíthatatlanok (TARNAY, 2011, 7. pont), de így, a fikció révén 

bemutathatóvá válik egy olyan jövő, amiben már létrehozhatóak. Az ilyen fikciókban a 

szimuláció végeredményben egy médium, egy közeg, ami – első ránézésre – épp úgy 

funkcionál, mint a televízió képernyője William Gibson Virtuálfény, vagy a falon logó 

festmény Robbe-Grillet Útvesztőjében, legalábbis abból a szempontból, ahogy azt Marie-

Laure Ryan elemzi A belemerülés allegóriái: virtuális narráció a posztmodern prózában című 

tanulmányában virtuális narráció kapcsán (RYAN, 2007).  

De mit takar a címben is szereplő virtuális narráció-fogalom? Mivel Ryan a virtuális 

narrációt a reális narrációhoz képest határozza meg, ezért először a reális narrációt tisztázza: 

ilyenkor „az elbeszélő úgy jeleníti meg önnön állításait, mint amelyek igazak arra a világra, 

amiben ő maga is található, és a közönség is úgy képzeli, hogy ezek az állítások 

reprezentálják a tényeket (avagy állapotokat, eseményeket)” (RYAN, 2007, 210.). A reális 

narráció fikciós és nem fikciós művekben egyaránt megtalálható (Ryan hisz ebben az 

elkülönítésben), független a diskurzus igazságérvényétől, a lényege pedig az, hogy „a 

vonatkoztatási világ azzal a világgal azonosítódik, amelyben az elbeszélő található” (RYAN, 

2007, 211.). A virtuális narráció esetében valami, ami „materiális tárgyként létezik egy 

textuális aktuális világban”, egy „tükör, szöveg, fénykép, film, vagy televíziós műsor”, 

egyszóval egy médium kerül a narrátor és az elnarrált események közé (RYAN, 2007, 212.). 

Virtuális narrációnak tekinthetjük, ha egy narrátor egy könyv tartalmáról beszél. Ezzel a 

lehetőséggel él Borges Az áruló és a hős című novellájában: a fikcióban szereplő fikciónak a 

tartalmát a narrátor eleinte a virtuális narráció segítségével mutatja be. 

Később Ryan olyan szövegeket elemez, amik a reális és a virtuális narráció 

viszonyával játszanak, jobbára úgy, hogy a virtuális narrációt fokozatosan reális narrációvá 
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változtatják, elfelejtetve az olvasóval, hogy korábban csak egy fikcióban szereplő fikció 

tartalmáról volt szó. Ilyen szöveg a már említett Az áruló és a hős, és ilyen Julio Cortazár 

Összefüggő parkok című novellája is. Ryan metaforájával élve ilyenkor kinyílik egy „ablak” a 

virtuális és a reális narráció között, amit a szerzők vonakodnak becsukni.   

Az eddigiek alapján kézenfekvőnek tűnik, hogy a VR-filmek narrációját virtuális 

narrációnak tekintsük, de Ryan – bár csak egy lábjegyzetet szán erre – eloszlatja ennek a 

lehetőségét. Ryan azt írja: „annak leírása, hogy a szereplők milyen élményeket élnek át egy 

számítógép-generálta virtuális valóságban – mint amilyen William Gibson Neurománcában is 

van – »a virtuális reális módban történő narrációjá«-nak körébe tartozna. A virtuális valóság 

technológiai jelensége során a számítógép nem visszatükröző, hanem létrehozó, mely 

mindaddig nem tudja beteljesíteni a feladatát, míg el nem tűnik a tudatból. [...] A virtuális 

valóság illuzórikus közvetítetlensége teszi lehetővé a sci-fi írók számára, hogy ugyanabban az 

elbeszélő módban írjanak le reális és fikcionális eseményeket.” (RYAN, 2007, 214.) Ryan – a 

narratológus – itt tehát épp azt a különbségtételt használja, mint Aarseth és a ludológusok: a 

számítógép elsősorban nem „tükröz” (reprezentál) hanem „létrehoz” (szimulál), épp ezért nem 

lehet itt szó virtuális narrációról.  

Összességében megállapíthatjuk, hogy a szimulált valóság-filmek esetében nem a már 

sokat vizsgált „fikció a fikcióban” jelenséggel van dolgunk (BORGES, 1997), hanem egy 

másikkal, itt egy szimuláció van a fikcióban. Ennek megfelelően a Ryan által metaforikusan 

„ablaknak” nevezett átjárót sem lehet nyitni a két típusú narráció között, vagyis a történet 

szintjei között: a VR-filmekben ilyen értelemben a narrációnak nincsenek szintjei,
5
 ezért nem 

beszélhetünk esetükben metalpeszisről sem.  

Ez viszont nem jelenti azt, hogy a vizsgált filmek világában nem érvényesül a mise en 

abyme-struktúra, ami a „fikció a fikcióban” Borges által leírt eseteiben megfigyelhető 

(BORGES, 1997). A mise en abyme-nak több különböző definíciója is létezik, a jelensége az 

utóbbi évtizedekben vált különösen népszerűvé a narratológusok körében. Michael Riffaterre 

(RIFFATERRE, 1998), Lucien Daellenbach és Mieke Bal (KÁLMÁN C., 2000), valamint 

Dorit Cohn (COHN, 2007) a narráció alakzataként írják le ezt a fogalmat, bár azt eredetileg 

nem szövegek, hanem képek esetében használták. Én is ebben, a heraldikából eredeztethető 

értelemben használom: „ami a címertant illeti, pontosan arról van szó, hogy a címer közepén 

szokás volt elhelyezni a címerpajzsot, s azon az egész címer kicsinyített mását, s ez a pajzs 

                                                             
5
 Legalábbis, a fent felsorolt, eddig megjelent filmekben nincsenek. Ugyanakkor természetesen nem lehet 

kizárni, hogy lehet ilyen filmet készíteni. 
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kiegészíti is, fedi is magát a címert, meg túl is nő rajta (például kiemelkedik belőle)” 

(KÁLMÁN C., 2000). A mise en abyme esetében tehát valami kicsinyítve tartalmazza 

önmagát, ezzel pedig egy végtelen öntükrözés lehetőségét teremti meg (mise = „helyezés”, 

abyme = „örvény, mélység”). Jorge Luis Borges korábban, a Don Quijote apró csodáiban 

felteszi a kérdést: „Vajon miért nyugtalanít minket, hogy az egyik térkép benne foglaltatik a 

másikban, s hogy ama ezeregy éjszaka benne van az Ezeregyéjszaka meséi című műben? 

Vajon miért nyugtalanít bennünket, hogy Don Quijote a Don Quijotét olvassa, Hamlet pedig a 

Hamletet nézi? Azt hiszem, rátaláltam a magyarázatra: az efféle megfordítások azt sejtetik, 

hogy ha lehetséges, hogy egy képzelet alkotta mű szereplői olvasók, illetve nézők, akkor az is 

lehetséges, hogy mi, olvasók, illetve nézők merő fikciók vagyunk” (BORGES, 1987, 174.). 

Borges szerint tehát ez az öntükrözés egyfajta intellektuális bizonytalanságot eredményez, és 

ez az érzés a szimulált-valóságokról szóló filmek nézése során is megtapasztalható. De nem 

azért, mert egy fikció tartalmazza kicsinyített önmagát, hanem mert egy fikcióban bemutatott 

világ/valóság tartalmaz újabb világokat/valóságokat, vagy mert a bemutatott szimuláció 

tartalmaz további szimulációkat. És a legtöbbször – például a Tizenharmadik emelet, eXistenZ 

vagy az Eredet esetében – tartalmaz is. 

A szimulált valóságokat bemutató filmek népszerűsége az általuk bemutatott valóság-

rendszerek mise en abyme-jellegű szerkezetében keresendő. A „kép a képben”, „könyv a 

könyvben”, „film a filmben” ötlet mindig is felkeltette a nézők érdeklődését, a „valóság a 

valóságban” pedig ennek az öntükrözésnek a legnagyobb szabású változata. A szimulált 

valóság-filmek ugyanakkor nem használják, hanem tematizálják ezt az alakzatot: nem a mise 

en abyme-mal élnek, hanem a mise en abyme-ról szólnak. 

Úgy tűnik, hogy maga a mise en abyme a valóság-szimulációkat bemutató filmeknek 

köszönhetően jutott el a popkultúrába. Különösen nagy szerepet játszott ebben az Eredet című 

film, ami egy egész divathullámot indított el a legnépszerűbb internetes képmegosztó 

portálokon. A 9GAG-en például, ami pillanatnyilag a 298. legnépszerűbb honlap a világon,
6
 

több száz mise en abyme-ot ábrázoló kép látható, melyek az Eredetre utalnak. Ezek a képek 

általában – az Eredet angol címére, az Inception-ra utalva – „ception” végződést kapnak. A 

következő négy kép (sorrendben: 7. ábra – Can-ception, 8. ábra - Catception, 9. ábra – 

Mother of God, 10. ábra – Browser-ception) jól illusztrálja azt, hogy az Eredet sikere miatt 

minden olyan képet, amin felismerhető a mise en abyme alakzata, Christopher Nolan 

                                                             
6
 Statics Summary for 9gag.com, Alexa Web Information Company, http://www.alexa.com/siteinfo/9gag.com 

(Letöltés ideje: 2012.01.28.) 

http://www.alexa.com/siteinfo/9gag.com
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filmjéhez kapcsolnak: bizonyos értelemben az Eredet sikere hozta el a mise en abyme 

széleskörű ismertségét. 

 

6. Valóságok rétegződése 

Alapvetően minden valóság-szimulációval foglalkozó film lényege (és fő pikantériája) 

a valóságok rétegződésével való játék. A következőkben négy filmet hasonlítok össze ebből a 

szempontból, a sorrendet pedig a szintek száma határozza meg.  

A Ghost in the Shell 2: Innocence című anime szerkezetét a Pethő Ágnes által is 

kedvelt palimpszeszt-metafora segítségével ragadhatjuk meg, a szimuláció itt ugyanis nem 

alkot külön szintet – mint a többi film esetében –, hanem ráíródik a valóságra. A szimuláció 

itt csak részben fedi el a valóság szövetét/szövegét, és ez azt eredményezi, hogy a valóságtól 

való elkülönítése egészen más típusú probléma, mint a többi film esetében: a két szint itt 

egyfajta hibrid teret alkot (Vö.: SOUZA, 2006.). 

A Mátrixban már élesen elkülöníthetünk két szintet: az egyik az álvalóság szintje 

(vagyis maga a mátrix), a másik pedig a valódi valóság szintje (vagyis Zion, és az embereket 

gyarmatosító gépek rémuralmának világa). Bár a trilógia második és harmadik részében Neo a 

valódi valóság szintjén egyetlen intésével elintéz jó pár gonosz gépezetet, ezzel azt sugallva, 

hogy a valódi valóság szintje is pusztán szimuláció, – a nézők várakozásával ellentétben (Vö.: 

ŽIŽEK, 2004) – nem derül ki, hogy Neo itt hogyan szegte meg a valódi világ 

törvényszerűségeit, vagyis ez az elbizonytalanító gesztus nem bomlik ki a későbbiekben. A 

Mátrixban két párhuzamos szint működik, amik között szabad az átjárás az első, 

meglehetősen sokkoló határátlépés után: ez a valóság és a szimuláció kézzelfogható (nem 

annyira posztmodern, mint inkább modern jellegű) kettőssége. 

A Tizenharmadik emelet olyan sci-fibe oltott krimi, ami már három szinttel dolgozik. 

A film története szerint tudósok létrehoznak egy hatalmas számítógépes rendszert, amivel a 

századelő szimulációjában találhatjuk magunkat. Később ugyanakkor fény derül rá, hogy az a 

valóság, amiben a gépet a tudósok megalkották, maga is egy szimuláció, és feljebb is létezik 

egy szint, ahol már 2024-et írnak, és ahol a tudósok épp azzal kísérleteznek, hogy létre 

tudnak-e hozni olyan valóság-szimulációt, ami létrehozza a maga valóság-szimulációját. 

Főhősünkről ennek megfelelően kiderül, hogy maga is csak szimuláció, vagyis egy fölöttes 

szint valós karakterének másolata. A három szint közül az első a valódi valóság (2024), ebből 

lehet átjutni az első szimulációs szintre (2000 körül), ahonnan át lehet jutni egy második 

szimulációs szintre (1930 körül). A valódi valóság valóságosságában nincs okunk kételkedni, 

legalábbis, a film nem késztet minket erre. 
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Cronenberg eXistenZ-ének elején egy szokatlan valóságba csöppenünk, ahol 

megismerkedünk Allegra Gellerrel, aki egy forradalmian új számítógépes játék, az eXistenZ 

kitalálója. Az eXistenZ furcsa szerkezet, egyfajta önálló szerves életforma, ami egy kábellel 

rendelkezik, amit a játékos a gerincén található lyukba dug, így hozzákapcsolódva a 

szoftverhez, ami ezen a furcsa biológiai gépezeten, a biopodon fut. Miután a játékfejlesztő nő 

elleni merénylet meghiúsul, Allegra és botcsinálta védelmezője, Ted Pikul elkezdenek 

játszani az eXistenZ-zel, és eljutnak egy szimulációs szintre, amit a játék előszobájának 

nevezhetnénk. Ezen a szinten ismét játszani kezdenek, és egy még mélyebb szintre jutnak, 

ahol különböző feladatokat kell teljesíteniük. Itt Allegra ismét egy játékra köti magát, de a 

csatlakozás balul sül el, Pikul és Allegra felébred. Ekkor már egyre bizonytalanabbak abban, 

hogy vajon a valóságban vagy a játékban tértek magukhoz, a zavart pedig tovább fokozza, 

hogy ezen a szinten (amit eddig a film kezdetének szintjével azonosítottunk) egyre 

szürreálisabb dolgok történnek: a játék alsóbb szintjeinek szereplői és jelszavai köszönnek 

vissza. Ezt újabb csavar követi: amikor Allegra és Ted felébred, kiderül, hogy a film összes 

többi szereplőjével együtt egy nagy, közös játékban, a tranzCendenZ-ben vettek részt. A 

tranzCendenZ (a transzcendencia) itt magába foglalja az eXistenZ-t (a létezést). A 

transzcendencia szó a latin ’transcendo’ (átlépek) igéből származik, ez az átlépés a film eddigi 

eseményeinek szemszögéből egészen új értelmet kap. A transzcendens ráadásul az 

immanensen (a megtapasztalhatón) túlit jelöli, az eXistenZ pedig főleg a tapasztalásról, vagy a 

tapasztalatból származó biztos tudás lehetetlenségéről szól. A második játék, a tranzCendenZ 

neve a film befejezésének is metafizikus színezetet kölcsönöz: a kérdés itt már nem az, hogy 

hogyan tudunk átjutni a valóságba, vagy az, hogy kik és hogyan rejtik el a szemünk elől, 

hanem hogy létezik-e egyáltalán.  

Mivel ennek a játéknak az összes korábbi szint (beleértve a film kezdeti szintjét) része 

volt, és ez a ”nagy zárójel” az összes eddigi valóság szürrealitását megmagyarázná, ezért 

nézőként már majdnem megnyugszunk, hogy végre megérkeztünk a valódi valóság szintjére. 

Ezen a szinten Allegra és Ted váratlanul meggyilkolja a játék kitalálóját, miközben 

viselkedésük egyre furcsábbá válik: úgy tűnik, mintha bizonyos cselekedeteiket épp úgy a 

játék vezérelné, ahogy az az alsóbb szinteken történt, és a többi szereplő is épp olyan tétlenül 

asszisztál az eseményekhez, ahogy azt korábban a kínai étteremben láthattuk. Mikor Ted és 

Allegra a gyilkosság után el akarják hagyni a termet, az ajtóban pisztolyt fognak egy 

véletlenül az útjukba kerülő férfira, aki kétségbeesetten felkiált: „Ne, ne, ne! Engem ne lőjetek 

le! Valljátok be az igazat! Ugye ez még a játék?”. A kamera hőseinkre vált, akik nem lőnek, 

de nem is engedik le a fegyvert, csak rezzenéstelen arccal merednek a kamerába. A film pedig 
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véget ér, nyitva hagyva ezzel a lehetőséget, hogy ez a szint sem a valódi valóság szintje volt, 

hanem csak egy a szimulációs szintek közül. Természetesen szólnak érvek amellett is, hogy 

az utolsó szint a valódi valóság szintje volt: először szakad el a kamera tekintete a főhősöktől, 

először hallunk olyan párbeszédet, amit ők nem hallhatnak. De az, hogy a film ezt a szintet 

másként ábrázolja, még nem jelenti azt, hogy a státusza is más. 

A korábban bemutatott Mátrix középpontjában az Ember áll, aki megszerzi a 

képességet, hogy manipulálja a valóság szimulációját, ezzel elégítve ki a nagyon is emberi 

vágyat, hogy az elménk erejével lépjük túl a világ által ránk kényszerített korlátokat. „Tudnod 

kell, hogy ezek a szabályok olyanok, mint egy számítógépes rendszerben – némelyik 

megkerülhető, a többit megszegheted”, mondja Morpheus Neonak, és ez az a hatalom, ami a 

későbbiekben annak a félelemnek az ellenpólusává válik, hogy mindannyian csak egyszerű 

elemek vagyunk, és zombiként létezünk a mátrixban: ha akarjuk, és ha bízunk önmagunkban, 

akkor zombiból egyenes út vezet a szuperhőssé válás felé. Ennek a lehetőségnek a 

hangsúlyozása – ahogy arra Žižek is felhívja a figyelmet – kézzelfogható hibákat is 

eredményez. A film végén a „SYSTEM FAILURE” felirat után Neo elmondja, hogy egy 

olyan világot fog teremteni, ahol a fizika törvényeire fittyet lehet hányni, ahol „minden 

lehetséges” – ez viszont csak a mátrixon belül, a szimulációban lehetséges, vagyis ez csak a 

börtön szabályainak módosítását jelenti, nem pedig a szabadulást, és ez némileg ellentmond a 

film korábbi részeinek (ŽIŽEK, 2004, 318-319.). 

Az eXistenZ arra a félelmünkre alapoz, hogy – akár egy neurotikus személy – végül 

már nem tudjuk eldönteni, hogy mi is a valóság, és hogy mi nem az, pontosabban, hogy a 

játék megszünteti (más értelemben aggasztó módon kiterjeszti) magát a valóságot, mint olyat. 

Itt nincs olyan hatalom, ami feloldozást ad, itt a játék uralkodik rajtunk, úgy, hogy közben mi 

nem uralkodhatunk a játék felett. „Nem tudom, mi folyik itt. Együtt botorkálunk ebben a 

formátlan világban, amelynek a törvényei és céljai titokzatosak, alig megismerhetőek, vagy 

nem is léteznek”, mondja Ted Pikul, majd később hozzáteszi, hogy „egy ilyen játékot nem 

könnyű a piacra dobni”, amire Allegra azt válaszolja, hogy „már úgyis mindenki ezt játssza”. 

Az eXistenZ nem az emberre helyezi a hangsúlyt, mint a Mátrix, hanem a szimulációra, és 

nem az ember győzelmét mutatja be a valóság szabályai fölött, hanem inkább a valóság(ok) 

kiismerhetetlen szabályrendszerének győzelmét az ember fölött.  

Az eXistenZ struktúrája tehát merőben eltér a fenti filmek struktúrájától (Christopher 

Nolan Eredete épül fel hasonlóan): sokkal bizonytalanabb, megfoghatatlanabb. Egyrészt itt 

egyetlen szintről sem állíthatjuk biztosan, hogy az a „valódi valóság”, amihez képest az összes 

többi csak szimuláció. Fennáll a lehetőség, hogy a szintek végtelenül rétegződnek egymásra: 
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egy játék világában játszunk egy játékkal, aminek a világában játszunk egy játékkal, és így 

tovább. Másrészt a valóság és szimuláció viszonya itt is palimpszeszt-jellegű – hisz a szintek 

úgy keverednek össze, hogy gyakorlatilag szétválaszthatatlanok – ez pedig összecseng a 

főcím képeivel, amik vizuálisan is felidézik a régi pergameneket. (11. és 12. ábra)  

 

7. Hasadások és gyűrődések a szimulációk szövetén 

A szimulált valóság-filmek narrációjában kulcsfontosságú a pillanat, amikor a főhős 

rádöbben, hogy a világ, amit addig valódi valóságként fogadott el, valójában csak szimuláció. 

Ez a felismerés legtöbbször egy mester-szerepet betöltő apafigurának köszönhető, aki 

birtokában van a tudásnak, aminek segítségével a virtuális valóság megkülönböztethetővé 

válik a valódi valóságtól. 

A következőkben azt vizsgálom, hogy az eddig elemzett filmek esetében mik azok a 

jelek, amik segítségével a szemlélő különbséget tud tenni az eredeti rendszer (a valóság) és a 

másik rendszer (a szimuláció) között. Ezek nélkül a hibák, szakadások és gyűrődések nélkül a 

szimuláció olyan pontos másolat lenne, hogy nem lenne elkülöníthető a valóságtól, így 

lényegében ezek a hibák irányítják a szimuláció szimulációszerűségére a szereplő (és a néző) 

figyelmét. 

Míg a való világ határtalan, addig a hamis valóságoknak vannak határai, és ez az a 

különbség, amit több film is felhasznál, hogy bemutassa: a szimuláció csak szimuláció. Žižek 

a The Truman Show című filmben és a Philip K. Dick Kizökkent idő című regényében egy 

jellemző toposz újragondolását véli felfedezni. A főhős mindkét műben eljut a „világ végére”, 

és ezeket a jeleneteket Žižek párhuzamba állítja azokkal a régi metszeteket, amik a 

világmindenség határára érő utazókat ábrázolják (ŽIŽEK, 2004, 294). Žižek itt nem említi 

a Tizenharmadik emelet egyik fontos jelenetét, ami szintén remek példa lehetne a világ végére 

érő hős toposzára. A filmben kétszer is megismétlődik a sokkoló kép, amikor valamelyik 

szereplő – miután hosszan vezetett kifelé a városból, ahol addigi életét töltötte – elér a 

szimuláció határához, ahol a tér szétfoszlik, és ahol a valóságot vektorok, irányvonalak, 

digitális ábrák váltják fel. 

Más a helyzet a Ghost in the shell, az eXistenZ és a Mátrix esetében, ahol a 

szimulációk határtalanok, vagy legalábbis a hősök nem képesek eljutni a határukig. A Ghost 

in the shellben az egyik részében Batu és társa egy „logikai csapdába” kerülnek. Ugyanaz a 

jelenet ismétlődik meg háromszor kisebb változásokkal, és ez nekünk, nézőknek már az első 

ismétléskor feltűnik, hőseinknek viszont látszólag nem. Batu viszont segítséget kap a virtuális 

térben testtelenül létező Őrnagytól, aki az előtérben elhelyezkedő bábu előtt heverő betűkbe 
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rejti a kulcsfontosságú információt. Az Őrnagy, aki hozzánk hasonlóan külső pozíciót foglal 

el, felülírja azt a gonosz szimulációt, ami a valóságot elrejti hőseink szeme elől (de aminek 

fonák voltát mi is átlátjuk), és ami képes lenne őket örökre fogva tartani. A Bábjátékos 

végtelen és körkörös szimulációja olyan komplex és olyan bravúros, hogy csak egy kívülről 

belerejtett hiba segítségével fejthető fel. A valóságba fenyegetően beférkőző fikcióból tehát 

csak egyfajta deus ex machina, és komoly szemiotikai tudás segítségével lehet megmenekülni. 

A Ghost in the shellben minden szimuláció magán viseli a létrehozója keze nyomát, ami kis 

segítséggel felismerhetővé teszi annak konstruált voltát. 

Az eXistenZ szereplői gyakorlatilag egy számítógépes játékban vesznek részt, és a film 

során ez a játék egyre kevésbé elkülöníthető a valóságtól. Ha valaki a játék történetének nem 

megfelelő mondatot mond, vagy magáról a játékról beszél, akkor a szimulált karakter 

ugynevezett „játékmerevségbe” esik, ami azt jelenti, hogy félrenéz, és nem szól a 

játékosokhoz addig, amíg minden úgy nem folytatódik, mint a kizökkentés előtt. A játék 

számtalan hibát tartalmaz, de ez a legjellemzőbb: ha a játékban valaki kijelenti, hogy ez csak 

egy játék, akkor az lefagy. 

Az Eredetben minden álmokban garázdálkodó információ-tolvajnak van egy 

úgynevezett toteme, egy apró tárgy, ami valamilyen módon jelezni tudja a tulajdonosának, 

hogy a világ, amiben van, valódi vagy sem. A főhősnek, Cobbnak egy búgócsigája van, ami 

egyszerűen nem dől el, ha egy álomban pörgeti meg. Az álom világát a szereplők kedvükre 

alakíthatják, gyűrhetik, akár olyan paradox térbeli alakzatokat is létrehozva, ami a valóságban 

nem létezhetnek. H. Nagy Péter elemzése szerint az Eredet álomszintjei már egyenesen az 

Escher által megrajzolt és Douglas R. Hofstadter által leírt furcsa hurok alakzatának mintájára 

szerveződnek (H. NAGY, 2011). 

A Mátrix esetében jóval kézzelfoghatóbb hibákat találunk a szimulációban, ilyen 

például a dejá vu, ami – Morpheus elbeszélése alapján – annak a jele, hogy a rendszert 

újraírták, átalakították. Ahogy a Ghost in the shell esetében, itt is egy szokatlan ismétléssel 

van dolgunk, ami a szimuláció szimulációszerűségének jele lesz. Olyan ez, mintha a 

háromdimenziós tér gyűrődne meg, ami miatt az időben egyenletesen előre haladó szereplők 

ismét azzal a helyzettel/térrel találkoznak, amit egyszer már megtapasztaltak. A Mátrix-

sorozathoz készült rajzfilmben, a több független részből álló Animátrixban (Peter Chung, 

Takeshi Koike, Mahiro Maeda, Yoshiaka Kawajiri, Andy Jones, 2003) pedig egy olyan házat 

láthatunk, ahol nem működnek a fizika törvényei: az eldobott konzerves doboz megáll a 

levegőben, a valós tárgyak hologrammá változnak. 
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És ahogy a gyűrődések, hajtások és szakadások mindig szükségszerűen magára az 

anyagra irányítják a befogadó figyelmét (ORBÁN, 2009), úgy ezek a gyűrődések, hajtások és 

szakadások mindig a szimuláció szimuláció-voltára utalnak. A főhős (és vele a néző) felfedezi 

a szakadásokat a szimuláció szövetén, vagy elér a szimuláció határaihoz, és ezzel 

nyilvánvalóvá válik számára, hogy egy olyan valóságban van, ami mesterséges, és amit egy 

másik valóság foglal magában.  

A szimulált valóság-filmek lényege tehát a szimulációk virtuális kereteivel történő 

játék. Ezek a keretek a hősök perspektívájából hol láthatóvá válnak (Mátrix), hol eltűnnek 

(eXistenZ), és épp a keretek észrevételének köszönhetően lesz felismerhető, hogy a 

szimulációk szintekbe rendeződnek. A szintek által létrehozott rendszer pedig alapvetően 

mindig mise en abyme-jellegű, ugyanakkor – mivel ez az ötlet egyre kevésbé bír az újdonság, 

a szenzáció erejével – a szintek elrendezése egyre komplexebbé válik.  
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Melléklet: képek 

 

1. ábra (7. o.): kép a Truman Show című filmből. 

 

 

 

 

 

2. ábra (7. o.): kép a Truman Show című filmből. 

 

 

 

 

 

3. ábra (7. o.): kép a Truman Show című filmből. 

 

 

 

 

 

4. ábra (7. o.): kép a Truman Show című filmből. 
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5. és 6. ábra (8. o.): képek a Mátrix című filmből. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ábra (13. o.): http://9gag.com/gag/367453 (Letöltés ideje: 2012.01.29.) 

 

 

 

 

 

 

8. ábra (13. o.): http://cheezburger.com/View/4664015360 (Letöltés ideje: 2012.01.26.) 
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9. ábra (13. o.): http://9gag.com/gag/356741 (Letöltés ideje: 2012.01.25.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ábra (13. o.): http://9gag.com/gag/359191 (Letöltés ideje: 2012.01.26.) 
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11. ábra (17. o.): kép az eXistenZ című filmből. 

 

 

 

 

 

 

12. ábra (17. o.): kép az eXistenZ című filmből. 
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