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menetekben. Így ha röviden felidézzük az 
ontológia történetének néhány fontosabb 
problémáját, azonosíthatókká válnak a virtu-
alitás jellegzetes megjelenési formái és filozó-
fiai leírásai. Másrészt felhasználhatjuk a 
napjainkban konstruált virtuális valóságok 
filozófiai elemzéseinek egyes eredményeit, 
amelyek szerint a virtualitás természetének 
megértésében alapvetőek a jelenlét, a világ-
szerűség és a pluralitás fogalmai. 

Mindezek együttes figyelembe vételével 
arra a következtetésre jutunk, hogy a virtua-
litás természetének filozófiai jellemzéséhez ki 
kell bővíteni a hagyományos arisztotelészi 
duális ontológiai rendszert, s a valóság szerin
ti lét és a lehetőség szerinti lét mellett be kell 
vezetni a virtualitást is, mint a lét ama harma-
dik szféráját, amelyben aktualitás és poten-
cialitás elválaszthatatlansága nyilvánul meg. 
Eszerint a felfogás szerint a virtualitás az 
együtt létező aktualitás és potencialitás, az a 
létszféra, amelyben aktualitás és potencialitás 
szükségszerűen együtt létezik, és éppen egy-
mástól való elválaszthatatlanságuk jellemzi e 
létezőket. Ilyenformán a virtualitás a nem 
abszolút mértékkel rendelkező valóság, a 
valóság, amelynek nem eleve adott abszolút 
jellege, hanem viszonylagos és változó mérté-
ke van. Megmutatható, hogy a  reprezentá-

ciós technikákkal előállított (információs, 
kommunikációs, kognitív és kulturális) léte-
zők eredendően virtuálisak.

A virtualitás elemzésének időszerűsége

Közismert, hogy a virtuális, illetve virtualitás 
kifejezések az információs/kommunikációs 
technikák 20. századi robbanásszerű elterje-
dése nyomán váltak népszerűvé. Olyan kor-
szakról van szó, amelyben a film, a televízió, 
a képek kulturális használatának elterjedése, 
a minden kulturális szférára kiterjedő digita-
lizálás és a digitális számítógépek általános 
igénybe vétele, az információs vagy a tudás-
alapú társadalmi szerveződések megjelenése 
formálta át világunkat.  

Természeti és társadalmi környezetünk új 
és új formákban való „leképezései”, a leképe-
zések minden határon túlmenő tökéletessége 
és változatossága, a mindennapi rutinnal 
előállítható technikai képek özöne, a képek, 
hangok, szövegek digitalizálása és egyszerűen 
végrehajtható sokszorosítása és manipulálása, 
a mindent közvetítő média, a számítástech-
nika mindenütt jelenvalósága, a mérhetetlen 
mennyiségben keletkező információ és isme-
ret meghatározó gazdasági, társadalmi szerep-
lővé avanzsálása számtalan szokatlan termé-
szetű létezőt állítottak elő. Ezek a folyamatok 
az internet létrejöttével összefonódnak (ve-
gyük észre, hogy az „interneten” ismét – sok 
változatban – leképeződik a korábban más 
formákban már leképezett „valóság”) és 
szinte elképzelhetetlenül komplex, új létező-
ket generálnak. A század végétől kibontako-
zó – az élet minden területére kiterjedő – uni-
verzális internethasználat az efféle létezőkkel 
való együttélést a mindennapok integráns 
részévé tette.

Vajon miként lehet különbséget tenni egy 
„valóságos” objektum és fejlett technikával 

elő állított „képe” között? Vajon észlelhetjük-e 
a média valóságot ábrázoló, illetve azt mani-
puláló tevékenységének különbségeit? Vajon 
valóságos-e egy kép, egy adat, egy szöveg, ha 
az emberi érzékszervek számára közvetlenül 
hozzáférhetetlen formában létezik csupán? 
Vajon milyen mértékben valóságosak a kö-
zösségi hálókon szerveződő emberi kapcso-
latok? Végtelen sok ezekhez hasonló dilemma 
következtében (a kultúrában persze nem 
először) ismét alapvető szükségletté vált a 
létezők természetének, a létnek magának, 
illetve a valóság természetének újragondolása. 
A virtuális lét és a virtualitás tapasztalata, il-
letve fogalma valamiféle „megoldást” kínál a 
valóságosság dilemmáival való együttélés 
folyamatában. Észlelhetjük, hogy számos lé-
tező nem a „hagyományos” értelemben va-
lóságos, de ugyanakkor létezésükhöz mégse 
férhet semmi kétség. Úgy tűnhet, többféle 
létezés is lehetséges – ez ügyben könnyen 
eszünkbe juthatnak például a gondolatok, 
illetve a gondolkodás és a tudat természetére 
és létezésmódjára vonatkozó „nehéz problé-
mák” is. Filozófusok, különösen elmefilozó-
fusok számára ezek jól ismert nehézségek, így 
érthető, ha ezekre az új dilemmákra a filozó-
fiában keressük a megoldásokat. Akár a filo-
zófia történetében, akár mai gyakorlatában. 

A filozófiai lételmélet (ontológia) lénye-
gében egyidős a filozófiával magával. A léte-
zők, a létezés vagy a lét jellegére és természe-
tére, a valóság jellemzésére, a valóság és nem 
valóság világos megkülönböztetésére vonat-
kozó ősi kérdéseket már az első filozófusok 
is feltették, s ezek a filozófia alapvető kérdései 
maradtak egész történetében. A lételméleti 
kérdésekre adott filozófiai válaszok sajátossá-
ga, hogy a hozzáférhető összes emberi tapasz-
talat figyelembevételével születnek, valamint, 
hogy a kritikai gondolkodás révén öltenek 

Az utóbbi évtizedekben az emberi lét újra ter-
melésében dominánssá váltak a reprezentá-
ciós (információs, kommunikációs, kognitív, 
kulturális) technikák. E technikák kiterjedt 
használata miatt valóságfelfogásunk is alap-
vetően átalakult, s a valóság új értelmezésében 
meghatározó szerepet kezd játszani a virtuali-
tás fogalma. A virtualitás természetének meg-
értése korunk egyik legjelentősebb filozófiai 
feladatává vált. 

Széles körben elterjedt felfogás szerint, 
akár egyes létezőkről, akár a „valóságról mint 
olyanról” van szó, virtuálisnak azt tekintik, 
ami nem valós, de olyan, „mintha” az lenne, 
virtualitás pedig az, ami nem a valóság, de 
olyan, „mintha” az lenne – valamiféle „mint-
ha” valóság. Másként mondva: a virtualitás 
valamiféle részleges, látszólagos, állhatatlan, 
vagy nem-teljes valóság. 

Eme elterjedt felfogás meghaladását a 
virtualitás természetének a filozófia történe-
tére és a virtuális valóság filozófiai problémá-
ira alapozott elemzéseitől remélhetjük. Egy-
részt, abból indulunk ki, hogy a filozófia tör-
ténetében a virtualitás természetének számos 
leírásával és elemzésével találkozhatunk – igaz, 
főként más fogalmak által megragadott vál-
tozatokban, mindenekelőtt a létre, a létezés-
re, a valóságra vonatkozó ontológiai gondolat-
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formát. Figyelemre méltó, hogy mind az 
összes emberi tapasztalat, mind a kritikai 
gondolkodás sokféle módon férhető hozzá, 
azonosítható és hasznosítható – így a filozó-
fiák száma (és bármely filozófiai kérdésre 
adott válaszok száma) szükségképpen magas. 
Ez a helyzet a lételméleti álláspontokkal is. A 
filozófia történetében nagyszámú és sok vo-
natkozásban eltérő ontológiai elv, eszme, il-
letve rendszer keletkezett. Napjaink ontoló-
giai problémáinak, így a virtuális létezés ter-
mészetének megismerésében is nyilván nagy 
jelentőségű az ontológia történeti változatai-
nak tanulmányozása – annak ellenére, hogy 
magának a virtualitás terminusnak az ontoló-
giatörténetben alig leljük nyomát. 

Az természetesen világos, hogy az ontoló-
giatörténet akár csak vázlatos áttekintése túl-
mutat egy efféle dolgozat keretein, így a ké-
sőbbiekben csak arra vállalkozhatunk, hogy 
nagy vonalakban felidézzünk egyes – alaposab-
ban csak megfelelő filozófiatörténeti tanul-
mányok nyomán érthető – ontológiai állás-
pontokat. (Valamivel részletesebb tárgyalást 
nyújtanak a Ropolyi, 2001, 2004, 2006, 2010) 
írások.) 

E történeti áttekintés során is megmutat-
kozik azonban egyfajta ontológiai elkötelezett-
ség. Abból indulunk ki, hogy az összes em-
beri tapasztalat keletkezésének, észlelésének 
és kritikai elemzésének során meghatározó 
szerepet játszanak különféle technikák. (Tech-
nikának a „technikai” szituációk fölötti em-
beri kontrollt nevezzük, amelynek révén 
mesterséges – nem természetadta – létezők 
jön nek létre. Technikai termék az ember ma-
ga, a társadalom, az ember egész világa is 
[Ropolyi, 2006, 2016].) Ezt úgy is mondhat-
juk, hogy konstruktivista ontológiai néző-
pontot választunk: a létezők, a lét, a valóság 
értelmezésében az összes emberi tapasztalatra 

figyelünk, de az emberi, társadalmi viszonyok 
folytonos újraelőállítása során szerzett tapasz-
talatokat tekintjük meghatározóknak. Azaz 
ontológiai álláspontjaink kialakításában az 
emberi, társadalmi viszonyok folyamatos 
előállításának, újratermelésének technikái (e 

„termelési” folyamat módozatai) a legfonto-
sabbak. Ha ezek változnak, akkor változik az 
ontológia is. A most tárgyalt esetben is erről 
van szó: a mai emberi létviszonyok létreho-
zása szempontjából a meghatározó „termelé-
si” folyamatokban az anyagi viszonyokat 
manipuláló hagyományos technikák háttér-
be szorulnak, s előtérbe kerülnek a mentális 
vagy materiális reprezentációkkal dolgozó 
(kognitív, kommunikációs, kulturális, illetve 
információs) technikák. Az utóbbi évtizedek-
ben az emberi, illetve társadalmi viszonyok 
újraelőállításában már ezek a technikák te-
kinthetők meghatározó eljárásoknak. A vir-
tualitást és a virtuális létezést ezek a változások 
állították előtérbe, s elsősorban e technikák 
elemzései révén lehet őket megérteni.

A fentiekben említett szemléletmód alkal-
mazásának hasznos terepe lehet egy konkrét 
technika, az ún. virtuális valóság konstrukci-
ójának és filozófiai, ontológiai problémáinak 
vizsgálata. Virtuális, mesterséges vagy szinteti-
kus valóságról akkor beszélünk, ha számítás-
technikával manipulált észlelési eszközök 
(szemüvegek, kesztyűk, sisakok stb.) által 
lét rehozott és folyamatosan fenntartott helyze-
tekben az ember valóságos környezete helyett 
valamely más környezetben lévőnek tapasztal-
ja magát (Rheingold, 1991; Heim, 1993, 1998; 
Lauria, 1997; Lombard – Ditton, 1997; Grim-
shaw, 2014). Efféle eszközök különösen fon tos 
szerepet játszanak játékokban, de sok más 
szi mulációs szituációban is hasznosak lehet-
nek. Működtetésük és elemzésük számos 
egyszerű és világos összefüggést szolgáltat a 

virtualitás megértéséhez. A virtuális valóságok 
konstrukciója során abból a fentebb említett 
jellemzőből indulnak ki, hogy virtuális az, 
ami nem valós, de olyan – akár az egyes léte-
zőkről, akár a „valóságról, mint olyanról” van 
szó – „mintha” az lenne (Heim, 1998, 220.). 
A virtualitás az, ami nem a valóság, hanem 
valamiféle „mintha” valóság, ami olyan „mint-
ha” valóság(os) lenne. Egyszerűen szólva: a 
virtualitás valamiféle részleges, látszólagos 
vagy nem teljes valóság. A virtuális valóságok 
ontológiájának tanulmányozása során válik 
világossá, hogy a virtuális valóság létrehozá-
sában, valamint a virtualitás természetének 
megértésében alapvetőek a jelenlét, a világ-
szerűség és a pluralitás fogalmai (Lauria, 1997; 
Lombard – Ditton, 1997; Ropolyi, 2001, 2004, 
2006, 2010).

Virtualitás és valóság 
az ontológia történetében

Az emberi lét újratermelésének történeti for-
málói között kitüntetett szerepet játszanak a 
modern technikák. Ilyenformán konstrukti-
vista nézőpontból a modernitás meghatározó 
jelentőségű korszak, s indokoltnak tűnik a 
modern ontológia kitüntetettsége, valamint 
a valóság és virtualitás premodern, modern 
és posztmodern változatainak hangsúlyos 
megkülönböztetése. Az egyes virtualitásválto-
zatok karakterisztikumait a korszakra jellem-
ző valóságértelmezések nyomán próbáljuk 
azonosítani és felvázolni.

A premodern realitás és virtualitás korai for-
máit tartalmazó mágikus világkép jel legzetes-
sége, hogy valóság és virtualitás megkülönböz-
tethetetlenek. Minden, ami valóságos, egy-
úttal olyan is, „mintha” valóságos volna, 
min den, ami valóságosnak látszik, az valósá-
gos is. A mágikus virtualitás: a virtua litás mint 
realitás vagy a realitás mint virtualitás.

Az antik filozófiai reflexió elvezetett a lé-
nyegük szerint eltérő, és esetenként a lét 
különféle szintjein egzisztáló különböző léte-
zők által benépesített plurális világ, illetve az 
alapvetően különböző létezők által benépe-
sített világok pluralitásának különféle elkép-
zeléseihez. 

Parmenidész érzéki benyomásainkat a 
látszatok közé sorolta, szerinte a tulajdonkép-
peni valóság konstrukciója a gondolkodásban 
megy végbe. Álláspontjának jelentőségét 
nehéz volna túlbecsülni, hiszen a nyugati 
kultúrában azóta is ez a kettős tendencia ér-
vényesül: a valóság konstrukciójában valami-
lyen módon vagy az érzéki úton szerzett be-
nyomásaink összevetésével dolgozó „materi-
alista-empirista” tradíció vagy a helyes gon-
dolkodás követelményét érvényesítő „idealis-
ta-racionalista” tradíció ajánlásait követjük. 
Nyilvánvaló, hogy a két tradícióban a valóság 
és virtualitás szférái különbözőek lesznek.

Ezúttal nyilván nem tudjuk részletesen 
tárgyalni Platón és Arisztotelész nagy jelentő-
ségű álláspontjait, pusztán legfontosabb el-
veik megemlítésére szorítkozunk. Platón két 
világa (a tökéletlen érzéki világ és az ideák 
tökéletes világa) szemléletes formában állítja 
elénk az antik virtualitás és valóság szféráit. 
Az érzéki valóság a változások és változékony-
ság birodalma; világszerűen teljes, de világa 
alacsonyabb értékű a teljesen valóságos ideák 
világához viszonyítva. A világszerű „platóni 
virtualitás” a múlékony és esetleges valóság, 
az igazi valóság tökéletlen másolata. Az érzé-
ki világbeli megismerés is korlátozott: ezen 
az úton legfeljebb a virtualitásra vonatkozó 
helyes véleményeket alakíthatunk ki, de a 
valóságot magát tartalmazó örök igazságok 
elérhetetlenek maradnak a számunkra.

Virtualitás és valóság kérdésében Ariszto-
telész legfontosabb gondolata valószínűleg a 
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lét két jól elkülöníthető szférájára, nevezete-
sen a valóság szerinti és a lehetőség szerinti 
létre vonatkozó tanítása volt. A valóság sze-
rinti lét teljes, a lehetőség szerinti lét azonban 
híján van a teljességnek (éppen megvalósulá-
sa révén teljesedne be). Véleményünk szerint 
az aktualitás és potencialitás arisztotelészi fo-
galmai alapvetőek a virtualitás megértésében. 
Mint látni fogjuk, a virtualitást a lehetőségek 
adottságaként lehet értelmezni, mégpedig 
úgy, hogy a lehetőségeket „aktualitásukkal” 
együtt vesszük figyelembe. Nagy jelentősége 
van, hogy az arisztotelészi felfogásban a lehe-
tőség szerinti és valóság szerinti lét világunk 
minden létezőjét megilleti, azaz valóság és 
virtualitás  „el van osztva” a létezőkben, illet-
ve a létezők között, és nem koncentrálódik 
egymástól elválasztott külön világokba. Ilyen-
formán az „arisztotelészi virtualitás” a konk-
rét létezők – lehetőség szerinti létén alapuló 

– individuális adottsága. Arisztotelész a valóság 
és lehetőség kategóriáinak alkalmazásával 
értelmezi a mozgást: a mozgás a lehetőség 
megvalósulása. Lehetőség és valóság egymás-
ba való kölcsönös átmeneteivel értelmezhet-
jük a tényleges valóság és a virtualitás dina-
mizmusát: az arisztotelészi értelemben vett 
virtualitás és valóság egyaránt változékony 
természetű.

A virtualitás középkori változatai hasonló-
ak a platóni változathoz, talán annyi eltéréssel, 
hogy a tökéletesség fokozatainak hierarchiájá-
ban elrendezett struktúrájuk komplexebb a 
platóni változatnál. Az egész földi élet a vir-
tualitás birodalmában zajlik, vagyis minden 
létező valamilyen mértékben virtuális – Istent 
kivéve.

A tipikus premodern ontológiák tehát vi-
lágok együttlétező sokaságát vagy egy plurá-
lis világot állítanak elénk. A valóság mindkét 
esetben olyan megszerkesztett konstrukció, 

amelynek elemei a bizonyosság, tökéletesség, 
esetlegesség, állandóság és értékesség különbö-
ző mértékével bírnak. Premodern virtualitás
nak a valóság azon elemét, részét vagy változa
tát tekinthetjük, amelyik vagy nem rendelkezik 
a társadalmilag adott valóságmeghatározó té
nyezők maximális mértékével, vagy képes elve
szíteni ezt a maximális mértéket. A premodern 
virtualitás egyfajta valóság, nevezetesen a bi-
zonytalan, tökéletlen, esetleges vagy változé-
kony valóság. A premodern valóság nyitott, 
számos különböző világot konstruálhatunk 
a valóság összetevőinek virtualizálása révén.

A modern realitás és virtualitás jellemzője, 
hogy a modernitás Isten és az ő világa közöt-
ti középkori reláció individualizált formáját 
tette általánossá: Isten és a világ viszonya 
reprodukálódott az egyes individuumok és 
az ő saját világuk esetében is. A modern indi-
viduum Isten és a középkori hűbérurak kör-
nyezetükhöz való viszonyának modelljét kö-
vetve saját világának alkotója, ura és paran-
csolója. A feudális hatalmi struktúra „plura-
lizálódott” és „demokratizálódott”: immár 
minden modern polgár számára elérhetőnek 
tetszett. A modern individuum tényleges va-
lóság feletti uralmát egy olyan hatalom biz-
tosíthatta, amelyik valóságos, megkérdőjelez-
hetetlen, bizonyos, és hatékonyan működik.

A modernitásban a hatalmi szituáció szer-
kezeti elemeit (magát az individuumot, mű-
ködésben lévő hatalmát és a hatalomgyakorlá-
sának alávetett egyes objektumokat, azaz a 
ter mészetet, a másik individuumot, a tulajdont 
stb.) tekinthetik ténylegesen valóságosnak.

A modernitás kifejlődése során vált jelen-
tőssé az objektív és szubjektív valóság közötti 
különbség. Ennek a különbségnek a lehető-
sége, azaz az érzéki benyomásokat elszenvedő 
ember „belső” vagy „külső” világának mint 
tényleges valóságnak a deklarációja a nyuga-

ti ontológiai tradíció második nagy szakadá-
sához vezetett, és a modern materializmus és 
a szubjektív idealizmus egymásnak ellent-
mondó filozófiai rendszereiben öltött konk-
rét formát. 

A modern korban ilyenformán egyetlen 
teljes értékű valóságról beszélhetünk, ez az 
ember számára a „külső” vagy „belső” világot 
képviseli, és a valóság objektív és szubjektív 
változatait jelenti. A személyiségekbe beépí-
tett virtuális világok a személyiség plurális és 
individuális karakterének fontos forrásai. A 
va lóság korábbi megkülönböztető jegyei (tö-
kéletesség, bizonyosság stb.) mellé fel kell 
ven nünk a hatalmat mint aktív teremtő erőt 
is. A modern valóság képes létrehozni és kont-
rollálni magát, és önszerveződési folyamatok 
során fejleszteni saját szerkezetét. A modern 
virtualitás viszonyait legalaposabban talán a 
napjainkban oly népszerű filozófiai szemlé-
letmód, a fenomenológia elemzi.

A modern virtualitás az a valóság, amelyik 
teremtett, amelyiknek nincs abszolút hatalma, 
vagy amelyik képes elveszíteni azt, az a valóság, 
amely nem uralkodik, hanem amely felett ural
kodnak. A modern valóság és virtualitás indi-
vidualizált világai együtt biztosítják az indivi-
duális létezők környezetük feletti feltétlen 
uralmát.

A posztmodern realitás és virtualitás jellem-
zője, hogy a posztmodern ideológia a moder-
nista ambíciók – mindenekelőtt persze a ha-
talmi ambíciók – kudarcának kritikai refle-
xiója. A posztmodern lényegében kétféle 
stratégiát ajánl. Sokan képviselik a hatalom-
gyakorlás mindenféle változatairól való le-
mondás stratégiáját, esetleg az önuralom le-
hetőségének a fenntartása mellett. Mások 
szerint inkább azzal lehetne megszabadulni 
a modernista hatalmi ambícióktól, ha úgy 
teszünk, „mintha” a modernista célok már 

megvalósultak volna, s ilyenformán már nem 
az általuk kijelölt célokat követve kell élnünk. 
Az elsőként említett változat a hatalomgyakor-
lás elutasításának, a második változat a célja-
ink megvalósítását behatároló korlátok elve-
tésének a stratégiája. Mindazonáltal a va lóság 
és virtualitás kérdésében mindkét stratégia 
képviselői eléggé hasonló pozíciókat foglal-
nak el.

A posztmodern lételmélet egy központ 
nélküli ontológia. A legtöbb tradicionális on-
tológiai rendszerben központi helyet biztosí-
tanak valamiféle „tényleges” valóság számára, 
s a többi, valamilyen mértékben valóságosnak 
tekintett létezők szféráit ekörül a központ 
körül rendezik el, addig a posztmodern gon-
dolkodásban a „tényleges” valóság és a valóság 
egyéb területei (azaz a virtualitás) közötti ha-
tárvonal elmosódott, vagy deklaráltan nem 
is létezik. Valóság és virtualitás szétválasztha-
tatlanul szétterül az egész posztmodern uni-
verzumban. 

Fontos a Baudrillard-féle hiperrealitás fo-
galma is: a hipervalóság világában a valós és 
nemvalós közötti különbség teljesen elhomá-
lyosul. A képek és jelek, a szimulációk és szi-
mulakrumok már nem referálnak semmire, 
önmagukat jelentik, saját valóságuk van. 
Nem a valóság elleplezését szolgálják, hiszen 

„tényleges” valóság nincs, hanem a valóság 
hiányának az elleplezését, a valóság helyettesí
tését. A posztmodern virtualitás maga a poszt-
modern realitás. Ez a helyzet úgy alakul ki, 
hogy egyrészt a valóság radikálisan pluralizá-
lódik, másrészt a valóság és virtualitás közöt-
ti éles határ megszűnik, vagy éppenséggel az 
egész világot átfogó méretűre terjeszkedik. Így 
tulajdonképpen értelmét is veszíti valóság és 
virtualitás megkülönböztetése, s az új konglo-
merátum jelölésére új fogalmat kellene keres-
ni, talán éppen a Baudrillard-féle hipervalóság 
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fogalmát. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a 
posztmodern személyiség számára a valóság 
és virtualitás helyett inkább ezek konstrukció-
jának van jelentősége. 

A virtuális valóság filozófiai problémái

A virtuális valóság nagyon jól reprezentálja a 
virtualitással kapcsolatba hozható és más 
technikák (pl. az internethasználat) ese tében 
is megfigyelhető összefüggéseket. A virtuális 
valóság ténylegesen és kifejezetten valamiféle 
valóság technikai előállítására vállalkozik, s 
ilyen értelemben a valóság és virtualitás konst-
rukciójáról szóló gondolatmenetek gyakorla-
ti megerősítését vagy cáfola tát is szolgálhatja 

– valóságos metafizikai la boratórium (Lau ria, 
1997). Elemzők sokaságát vonzza, és így je-
lentős számú érdekes tanulmány segít a dolog 
megértésében (Heim, 1993; Lauria, 1997; 
Heim, 1998; Grimshaw, 2014).

Megmutatható, hogy virtuális valóságok 
konstrukciója során meghatározó szerepet 
játszik a jelenlét, a világszerűség és a pluralitás 
(Ropolyi, 2001, 2004, 2006, 2010). 

A jelenlétet úgy jellemezhetjük, „mint az 
ember szubjektív tapasztalatát arról, hogy egy 
bizonyos helyen vagy környezetben van, még 
akkor is, ha fizikailag másutt helyezkedik el” 
(Witmer – Singer, 1998). A virtuális valóság 
technológiája által előállított virtuális (néha 
szintetikusnak mondott) környezet képes 
lét rehozni ezt a tapasztalatot az adott környe-
zetbe belemerülő személyben. Matthew 
Lombard és Theresa Ditton szerint: a jelenlét 

„a közvetlenség perceptuális illúziója. A ‹per-
ceptuális› kifejezés arra utal, hogy ez a jelenség 
magába foglalja az ember érzékelési, kognitív 
és affektív feldolgozó rendszereinek – a sze-
mély környezetében lévő objektumok és en-
titások által kiváltott – folytonos (valós idejű) 
válaszait. A »közvetlenség illúziója« akkor lép 

fel, amikor egy személy elmulasztja a kommu-
nikációs környezetében lévő médium jelen-
létének észlelését vagy felismerését, és úgy 
válaszol, mintha a médium ott se volna” (Lom-
bard – Ditton, 1997). 

Ebben a definícióban a jelenlét pszicho-
lógiai vonatkozásait hangsúlyozzák, de tuda-
tában vannak a társadalmi aspektusok jelen-
tőségének is. A jelenlét összetett jelenségkörén 
belül elkülöníthetjük a személyes és a társa-
dalmi, a teljes és részleges jelenlétet, és számos 
további változatot is.

A jelenlétet formáló belevontság és bele-
merülés különböző környezetek esetében és 
különböző személyek esetében eltérő lehet. 
Az eltérések kísérleti meghatározása a jelenlét 
szignifikánsan különböző mértékeit rendeli 
az egyes személyekhez és szituációkhoz (Wit-
mer – Singer, 1998). A jelenlét mértéke egye-
nesen arányos a valóságosság mértékével. 

A világszerűség meghatározottsága arra 
utal, hogy a jelenlét mindig más jelenlétek 
hatására válik jelenlétté. Adott jelenlét feltéte-
leinek rendszere, a jelenlét „kontextusa” egy-
aránt tartalmaz a jelenlét szubjektumához 
kötött elemeket és olyanokat is, amelyek 
inkább a jelenlét környezetéhez kapcsolhatók. 
A jelenlét más jelenlétekből álló feltételrend-
szere akkor hatékony, ha – legalább elvben 

– kimeríthetetlenül gazdag és teljes, más szóval, 
ha a feltételek összessége világot képez a jelen-
lét számára. 

A jelenlét feltételeinek „világszerűsége” a 
valóságkonstrukció alapja. Ha a jelenlét világ
ban való lét, akkor lehet szó a valóság konst-
rukciójáról. A valóság világban való jelenlét; 
a valóság a jelenlét és a világ kölcsönhatásában 
jön létre mint a jelenlét és a világ kölcsönös 
ismeretsége. A valóság a jelenlevő világ. Egy-
szerűen szólva: a valóság a világ emberi „mo-
dellje”, a jelenlét az ember „világbeli helye”. 

A világszerűség részleges megvalósulása, 
időlegessége, végessége, inkomplett jellege a 
valóság konstrukciója helyett a virtualitás 
konst rukciójára vezet. 

A premodern és modern virtualitás előál-
lításában a művészetek, a vallások, a filozófia, 
a politika különféle világszerű képződménye-
ket (műalkotásokat, másik világokat, világ-
képeket, saját világokat stb.) vettek igénybe 
konstrukcióikhoz. Természetesen egyáltalán 
nem egyszerű a világszerűség kritériumait 
megtalálni, és beszélni róluk. Három tipikus 
megközelítés (Martin Heidegger, Henry Nel-
son Goodman és Lukács György) kerül em-
lítésre a szerző írásaiban (Ropolyi, 2001, 2004, 
2006, 2010). 

A pluralitás feltétele arra utal, hogy a va-
lóság és virtualitás megkülönböztetése csak 
akkor lehetséges, ha a valóságot nyitottnak 
gondoljuk el. Ennek a tézisnek a magyarázatá-
hoz értelmeznünk kell a valóság nyitottságát. 
Ezt a feladatot a parmenidészi/zénoni/hérak-
leitoszi ontológiai nézetekre figyelve oldhat-
juk meg.

Megmutatható, hogy a sok létezése és a 
mozgás létezése mellett való döntés a világ 
nyitottsága mellett való döntés. Ez a döntés 
engedi be világunkba a sokféleséget (plurali-
tást), és ez a döntés teszi a valóságot állhatat-
lanná, s a változások megengedésével lehető-
vé teszi a virtualitást is. 

Parmenidésznél az érzéki világot érzéki 
élmények létesítik, a gondolkodás világát 
örökkön érvényes eszmék töltik ki. Az érzéki 
tapasztalatok által konstruálható valóság nem 
egységes, nem homogén, nem örök és nem 
változatlan. Ez a sokféleség és változékonyság 
valósága, vagyis a virtualitás. Másként mond-
va: ez a valóság (strukturálisan és dinamikai-
lag is) nyitott – azaz sokféle, egymás számára 
környezetet létesítő és változó létezőből áll. 

A gondolkodás által konstruált eszményi 
valóság egységes, homogén, örök és változat-
lan. Egyetlen és örök valóság, azaz a „tényle-
ges” valóság. Másként mondva: ez a valóság 
(strukturálisan és dinamikailag is) zárt – azaz 
nincsenek különböző részei, nincsen környe-
zete és nem változik. 

Vegyük észre, hogy a „nyílt valóság” és a 
„virtualitás” kifejezések használata során 
ugyanarról beszélünk, de más módon. A kon-
textuális különbségek megvilágításához az 
arisztotelészi valóság és lehetőség kategóriáit 
fogjuk igénybe venni. 

A nyitottság a lehetőségeivel együtt figyelem
be vett valóság, a nyitottság tehát inkább a 
valóság attribútuma. A virtualitás a valóságá
val együtt figyelembe vett lehetőség, a virtualitás 
tehát inkább a lehetőségek attribútuma. 

A nyitottság nyilvánvalóan azt is jelenti, 
hogy a valóságot strukturáltnak (megvalósult 
és meg nem valósult lehetőségek együttesé-
nek) tekintjük, továbbá számítunk a változá-
saira is, hiszen a változások – lehetőségek 
megvalósulásaként – a valóság természetes 
attribútumai. A lehetőségek nem valamiféle 
járulékos részei a nyitott valóságnak, hanem 
azt teljesen átható, integráns összetevői. A 
virtualitás azt is jelenti, hogy a lehetőségek 
valamilyen valóság lehetőségei, abban az érte-
lemben is, hogy adott valósághoz tartozó, és 
abban az értelemben is, hogy valamilyen va-
lósághoz vezető lehetőségekről van szó. A 
virtualitáshoz ilyen módon ugyancsak struk-
turált és változó valóság illeszkedik.

Nyitottság és virtualitás tehát valóság és 
lehetőségek együttlétezését leíró fogalmak, kü-
lönbségük „mindössze” abban áll, hogy a 
valóságot tekintjük-e a lehetőségekkel együtt-
létezőnek, vagy fordítva: a lehetőséget tekint-
jük valóságával együttlétezőnek – és persze 
ugyanúgy a létezők és a világ strukturáltságá-
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nak és változékonyságának a kifejezésére 
szolgáló fogalmak.

A virtualitás mint harmadik létszféra

Az ontológia történetében és a virtuális való-
ságok filozófiai elemzéseiben található értel-
mezések nyomán a virtualitást önálló, a két 
arisztotelészi létszférától világosan megkülön-
böztethető, harmadik létszféraként azonosít-
hatjuk. Álláspontunk sajátosságát az adja (és 
például Alfred North Whitehead vagy Gilles 
Deleuze virtualitás felfogásaitól való eltérését 
mindenekelőtt az magyarázza), hogy lényeges 
komponensekként figyelembe vesszük a 
virtuális valóság „metafizikai laboratóriumá-
ban” zajló tevékenységek tanulságait is. 

A virtuális létezés effajta értelmezéséhez 
visszatérünk az arisztotelészi ontológiához. 
Arisztotelész felfogása szerint a valóság szerin-
ti lét és a lehetőség szerinti lét, az aktualitás 
és potencialitás világosan elválik egymástól, 
jól megkülönböztethető szférái a létnek – még 
akkor is, ha a konkrét létezőkben egyszerre 
és egymást áthatva jelennek meg. Ezzel kap-
csolatos elgondolásainak fontosabb részleteit 
főként a Metafizika Kilencedik (Θ) könyvé-
ben (1045b28–1052a11) találhatjuk meg. Nagy 
hatású elgondolása hosszú ideig jó alapot 
szolgáltatott a létezők jellegének, szerkezeté-
nek és változásainak értelmezéséhez.

Az emberi lét újraelőállítási technikáiban 
az utóbbi évtizedekben egyre határozottabban 
megmutatkozó változások azonban világossá 
tették az arisztotelészi ontológiai feltevések 
korlátait. A tradicionális technikák jól jelle-
mezhetők a valóság szerinti lét és a lehetőség 
szerinti lét kategóriáival, de manapság a 
közvetlen, anyagi létre alapozott eljárások 
he lyett a közvetített, reprezentációs létformák-
kal dolgozó technikák váltak világunkat 
meghatározó tényezőkké. A (mindenekelőtt 

a kognitív, kommunikatív, információs és 
kul turális tevékenységek során megnyilvánu-
ló) reprezentációs létformák esetében azon-
ban potencialitás és aktualitás mindig egy-
mástól elválaszthatatlanul van jelen, sőt, a 
reprezentációs létformák éppen ezzel az elvá-
laszthatatlansággal jellemezhetők. A repre-
zentációs létformák a virtuális létezés eminens 
hordozói. Úgy is kifejezhetjük magunkat, 
hogy a virtuális lét nem lehetőség szerinti lét 
és nem valóság szerinti lét, nem potenciális 
lét és nem aktuális lét, hanem a lét olyan 
módja, amelyik potenciális lét és aktuális lét 
egyszerre, vagyis virtuális létezési mód. 

Reprezentációs technikák létrehozása és 
működtetése során a legalapvetőbb tevékeny-
ség jelek előállítása és kezelése. A jel relációs 
létező: létesítése két létező közötti reláció 
felállítását jelenti. Jelek segítségével fogalmaz-
ható meg és osztható meg másokkal bármi-
féle üzenet, csak ilyen módon hozható létre 
bármiféle információ és tudás, létesülhetnek 
kulturális szimbólumok. Vegyük észre, hogy 
a jel egyrészt egy létező (a jelölő), de olyan, 
mintha egyúttal valami más is lenne, egyszer-
re mindkettő, hiszen egy másra (a jelölt léte-
zőre) utal, azt helyettesíti, a helyett áll ott. Más 
szóval a jel kettős természetű: valóságosan 
valamiként létezik (például egy rajzolat a pa-
píron), és ugyanakkor lehetőség szerint is léte-
zik, mégpedig általában valami másként 
(például beszédhangként). E szükségképpeni 
kettős természetből, kettős létből, abból, hogy 
a jel csak akkor jel, ha egy létező egyszerre 
lé tezik potenciálisan és aktuálisan is, az követ-
kezik, hogy a jel virtuálisan létezik, s virtuá-
lisan létezik minden belőle létrehozott kép-
ződmény is. 

Az információ egy tipikus relációs létező: 
azt láthatjuk, hogy a jel (mint forma) és a je-
lentés (mint tartalom) egyaránt valamiféle 

létező interpretációja révén keletkezik. Az 
interpretált létező formailag jel, tartalmilag 
jelentés, együttlétezésük: információ. Úgy is 
mondhatjuk, hogy a jel és az információ is 
relációként létező, vagyis az interpretáció 
folyamatában előálló kapcsolatot, két létező 
egymáshoz rendelését (a közöttük felállított, 
az interpretátor által létesített viszonyt) jelöli. 
Tudományos nyelven interpretáció helyett 
általában kódolást, illetve dekódolást mon-
danak, s előszeretettel foglalkoznak a forma 
(a jelek manipulálásának technikáira vonat-
kozó) összefüggéseivel, kísérleti és elméleti 
elemzéseivel. 

Ugyanakkor világos, hogy minden relá-
ciós létező a fenti értelemben kettős termé-
szetű, azaz a relációs létezés virtuális létezés 
(Ropolyi, 2016). Az információ, tudás, isme-
ret, érték, kultúra virtuális létezők. Adekvát 
leírásukhoz az arisztotelészi duális ontológia 
helyett egy komplikáltabb ontológiai rend-
szert kell kialakítanunk, amelyben az aktua-
litás és potencialitás jól azonosítható entitásai 
mellett számolnunk kell a szükségszerű elvá-
laszthatatlanságuk következményeként felis-
merhető harmadik létmóddal, a virtuális 
léttel. Virtuális létezők népesítik be a lét 
harmadik szféráját, a virtualitás szféráját. A 
virtualitás szférája kontinuus: az abszolút 
valóságos és az abszolút lehetséges között van 
kifeszítve. A virtualitás létszférája szemlélete-
sen úgy képzelhető el, mint egy olyan szakasz, 
amely az aktualitás és potencialitás mint e 
szakasz két végpontja között elterülő tarto-
mány: a valóság és a lehetőség inkább e 
végpontokkal reprezentálhatók, a virtualitás 
(és a nyitottság) az e pontokat összekötő 
szakasszal. Virtualitás és nyitottság úgy viszo-
nyul egymáshoz, mint az aktualitás és poten-
cialitás által határolt két (balról, illetve jobb-
ról) nyílt intervallum a matematikában.

Az eddig mondottakból összefoglalóan 
az következik, hogy a virtualitás a (nem abszo-
lút) mértékkel rendelkező valóság, a valóság, 
amelynek nem eleve adott, abszolút jellege 
van, hanem alakítható és megismerhető, vi-
szonylagos és változó mértéke. A virtualitás 
a mértékkel rendelkező valóság, a különböző 
mértékben valóságos létezők birodalma. A 
reprezentációs létforma létezői valamennyien 
virtuálisak: valóságosságuk mértéke az embe-
ri reprezentációs praxisok működtetése során 
intenzíven változik.

Vegyük észre, hogy az ontológiai rendszer 
újraértelmezésének eme feladata nagyon 
hasonlít a véletlen értelmezésének 17. századi 
feladatához. Ma lényegében ugyanaz történik 
a valóság fogalmával, mint ami a 17. század-
ban a bizonyosság fogalmával történt. Az 
akkori társadalmi és kulturális változások 
előtérbe állították a bizonyosság és bizonyí-
tottság újraértelmezését, és a valószínűség 
fo galmának bevezetésére serkentették a Port 
Royal logikusait, Gottfried Leibniz-t, Chris-
tiaan Huygens-t és kortársaikat (Hacking, 
1975). A bizonyosság és bizonyítottság mérté-
kének mérésére Leibniz az abszolút bizonyos-
ság és az abszolút „nembizonyosság” tarto-
mányának az 1 és 0 közötti intervallumra való 
leképezését javasolta. Ezzel végképp létezővé 
és értelmezhetővé vált a dolgok és állítások 
meghatározottságára és bizonyosságára vo-
natkozó évszázados duális struktúra megha-
ladása. Az ennek nyomán létrejött statisztikus 
világkép szemléletmódja mai világfelfogá-
sunk nélkülözhetetlen komponense. 

Hasonló fejleményekre számíthatunk a 
virtualitás értelmezésének napjainkban zajló 
folyamatai nyomán. A mai társadalmi, gaz-
dasági és kulturális változások előtérbe állítják 
a valóság és valóságosság újraértelmezését, és 
a virtualitás fogalmának bevezetésére serken-
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tik a virtuális valóság filozófusait. Bizonyára 
hamarosan kialakulnak a valóságosság mér-
tékének mérésére szolgáló, széles körben el-
fogadott eljárások, s a virtualitás ontológiai 
és ismeretelméleti tárgyalása világfelfogásunk 
nélkülözhetetlen komponensévé válik. 

A statisztikai szemléletmód működésben 
van, és kifejeződik a mai tudományos gyakor-
latnak a kvantumfizikától, az evolúcióelmé-
leten át a szociológiáig terjedő széles spekt ru-
mában. A virtualitás természetének megnyil-
vánulásai meghatározóan jelen vannak a mai 
ember reprezentációs praxisában, figyelembe 
vételük döntő fontosságú az infor máció, a 
kom munikáció, a kultúra, a kog níció műkö-
désének és karakterisztikumaiknak a megér-
tésében. Ma még nehezen felmérhető jelentő-
sége van annak is, hogy az utóbbi harminc 
évben kifejlődött egy új emberi re prezentációs 

közeg, az internet, ahol a tradicionálisan elkü-
lönülten zajló reprezentációs praxisok egy új 
egységbe fonódnak össze (Ropolyi, 2006, 
2012). Az internet a késő mo dern ember konst-
rukciója, a természeti és a társadalmi létfor-
mákat követő, azokra ráépülő emberi létfor-
ma, a hálólét közege, a virtualitás birodalma.

Ontológiai szempontból napjainkban 
legalább két koherens világkép képviselhető. 
A „tradicionális” felfogás szerint csak abszolút 
aktuális és abszolút potenciális dolgok létez-
nek. A virtualitást mértékkel rendelkező va-
lóságnak tekintő felfogás szerint pedig min-
den lét aktuális és potenciális is, vagyis 
minden lét virtuális. 

Kulcsszavak: virtualitás, valóság, virtuális va
lóság, filozófia, nyitottság, információ, reprezen
tációs technikák
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vitatta Szent Tamás tanait, mindkettőjük 
felfogásában virtuális és aktuális voltak a szem-
benálló fogalmak, szemben a mai szóhaszná-
lattal, ahol is a virtuális a valóságossal áll 
szemben.

Duns Scotus Univocitastana a skolaszti-
kus filozófiában fontos újdonságot jelentett, 
hiszen e szerint a lét minden létezőről, Isten-
ről és teremtményeiről egyaránt ugyanazon 
értelemben (univoce) állítható. A lét és az ún. 
transzcendentáliák, mint az Egy (unum), az 
Igaz (verum) és a Jó (bonum) koextenzívek a 
léttel, de az arisztotelészi kategóriák szerint 
besorolható létezők körén kívül állnak. Az 
emberi intellektus elsődleges tárgya a lét; az 
ember ugyanakkor kizárólag anyagi dolgok 
megismerésére képes. Ezek a sarokpontok 
számos aggályt vetettek fel a kortárs megfon-
tolások fényében, s többek között ezen aggá-
lyok kiküszöbölésére vezeti be Scotus a reális, 
formális és virtuális dis tink ció közötti kü lönb-
séget. A reális és for mális distinkció meg kü-
lönbözetése azon a meggyő ződésen nyugszik, 
mely szerint az, ahogy a világ dolgai valóban 
vannak, és aho gyan mi azokat elképzeljük, 
azokról véle kedünk, kü lönbözik. 

Az egyes distinkciók közötti különbség 
az elkülöníthetőség/szeparálhatóság kritériu-
ma mentén ragadható meg. Reálisan külön-
bözőek azok a dolgok (res), amelyek egymás-

Ha virtualitásról hallunk, akkor általában a 
virtuális valóság (VR, Virtual Reality) és eset-
leg az előállításához szükséges eszközök, 
technológiai újítások jutnak eszünkbe. A VR-t 
használhatjuk tanulásra, gyakorlásra, szóra-
koztatásra, de a virtuális jelző arra utal, hogy 
nem valóságos, hanem szimulált világról 
beszélünk. A virtualitás e felfogása a virtuálisat 
a valóságossal állítja szembe. Ebben az írásban 
azt kísérlem meg bemutatni, hogy valóság és 
virtualitás viszonya a mai kognitív kutatások 
fényében a skolasztikában használt virtualitás 
fogalomhoz áll közel, szemben a szó mai, 
valósággal szembeállított köznapi értelmével. 
Érvelésem során röviden összefoglalom, hogy 
a virtualitás fogalma milyen kontextusban 
öltött formát és hogyan élt tovább a filozófi-
ai gondolkodásban, illetve milyen fonák 
módon alkalmazható még ma is a neuroló-
giai kutatások fényében. 

1. Univocitas és distinctio

A középkori skolasztikában a virtuális és va
lóságos nem külön- és szembenálló fogalmak, 
hanem a virtuális (és az aktuális) a valóságos 
egyik aspektusa volt. A latin virtus jelentésé-
nek megfelelően, virtuálisnak olyasmit tekin-
tettek, amely hathatós, hatékony, tehát hatá-
sában azonos, noha megjelenésében külön-
böző. Duns Scotus ugyan számos tekintetben 


