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• „Hargita megyét elke-
rüli a koronavírus” – so-
káig tartotta magát ez a 
hiedelem a járvány kez-
detén, amikor az ország 
más régióival ellentét-
ben a székely megyében 
hetekig nem regisztrál-
tak igazolt fertőzöttet. 
Azóta, hogy a járvány 
Hargita megyét is elérte, 
újabb összeesküvés-el-
mélet dívik, miszerint 
„pénzt fizetnek az embe-
reknek, hogy fertőzöttek 
legyenek”. Az álhírek 
még a koronavírusnál is 
gyorsabban terjednek or-
szágszerte, és vírustaga-
dók mindenhol akadnak, 
hiszen krízishelyzetben, 
illetve kellő információk 
hiányában többen esnek 
az alaptalan híresztelé-
sek csapdájába, mond-
ják a szakemberek.

P A P  M E L I N D A

„Amikor egy téma mindenkit érint, ar-
ról mindenki véleményt fog mondani, 
legalább egy lájkkal. Ezáltal csak saját 
véleményének buborékában erősödik 
meg, ezt használják ki az álhíreket 
gyártó oldalak” – mutatott rá lapunk-
nak Csala Dénes adatvizualizációs 
szakember. A Lancaster University és a 
Babeș–Bolyai Tudományegyetem csík-
szeredai születésű oktatója szerint az 
olyan témákban, amelyek mindenkit 
érintenek, mint a közbiztonság vagy a 
közegészségügy, kifejezetten érvényes 
az, hogy a közösségi médiában létre-
jönnek a véleménybuborékok.

Véleménybuborék 
és visszhangeffektus

Mivel a Facebook nem médiaintézmény, 
nem célja, hogy információt szolgál-
tasson, hanem a profi tot igyekszik ma-
ximalizálni, amit úgy tud elérni, ha 
felhasználói minél több időt töltenek az 
oldalon. „Az algoritmusaik pedig kimu-
tatták, hogy ez akkor fog megtörténni, 
ha a felhasználók olyan tartalmakat 
látnak, amelyeket szeretnek, ez vezet a 
visszhangeff ektushoz” – vázolta a mű-
ködési elvet a szakember. A közösségi 
médiában általában bizonyos témákat 

bizonyos érdeklődésű emberekkel osz-
tunk meg, nagyon ritkán érdekli valami 
az összes ismerősünket. „Most felerősö-
dött a visszhangeff ektus, és átívelt a di-
gitális térbe. Matematikailag pedig az jó-
solható az ilyen futótűz típusú hírekről, 
hogy rendkívül gyorsan kialakul velük 
kapcsolatban a két ellentétes tábor” – 
magyarázta Csala Dénes. A világjárvány 
kapcsán is ez történt: az egyik tábor 
szerint vakon, gondolkodás nélkül kell 
követni mindent, amit az Egészségügyi 
Világszervezet és a kormány mond, a 
másik tagjai úgy vélik, semmi sem igaz 
a pandémiából. „Ez majdnem vallási 
fanatizmussá alakult, és a tudomány a 
két szék között a földre esett, az emberek 
elfelejtettek gondolkodni” – mondta az 
egyetemi oktató, aki szerint ez a szélső-
séges hozzáállás a mai napig kitart.

A fiatalok szkeptikusabbak

„Az egyik nagy probléma az, hogy az 
emberek nem értik, hogyan is működik 
az exponenciális növekedés, mert nincs 
sok ilyen folyamat a világon, hajlamo-
sak vagyunk lineárisan gondolkodni” 
– jelentette ki a szakember, aki más te-
rületek mellett epidemiológiai folyama-
tok modellezésével is foglalkozik. Még 
márciusban készített olyan You Tube-
videókat, amelyekben elmagyarázta, 
hogyan is működik a járvány terjedése. 
Az exponenciális növekedéssel együtt 
jár az, hogy az elején nagyon gyorsan 
emelkednek a számok, amiről a média 
be is számolt, olykor klikkvadászat cél-
jával. „Ezért történhetett meg, hogy az 
elején kitöltötte az emberek mindennapi 
diskurzusát a koronavírus” – mutatott rá 
Csala Dénes, aki szerint a jelenségnek a 

kijárási tilalom is kedvezett, hiszen az 
emberek jóval több időt töltöttek a közös-
ségi oldalakon.

Tapasztalatai szerint a fi atalok szkep-
tikusabbak: nagyobb eséllyel gondolják 
meg kétszer is, hogy amit az interneten 
olvasnak, egyáltalán beleilleszthető-e a 
valóságba. A középkorúak eközben ar-
ra hajlamosabbak, hogy beleessenek a 
visszhangeff ektus csapdájába, függet-
lenül attól, hogy Székelyföldön élnek 
vagy mondjuk Kolozsváron.

Székelyek a nagyvilágban

A Székelydatán (önálló adatelemző és 
adatvizualizációs blog, amelyet Csala 
Dénes szerkeszt – szerk. megj.) közzé-
tett bejegyzései alapján ugyanakkor 
azt látja, hogy vannak bizonyos témák, 
amelyek a székelyföldi közösséggel na-
gyon rezonálnak, míg mások egyálta-
lán nem. Az egyetemi oktató szerint az 
olyan globális témáikra, mint a klíma-
változás vagy a közlekedés jövője, an-
nak ellenére nem voltak vevők a Hargita 
megyei olvasók, hogy ezek Erdély- vagy 
Magyarország-szerte népszerű anya-
gok voltak. Ehhez képest a székelyföl-
di kultúrához közel álló témák, mint a 
csíksomlyói búcsú vagy a vallási fele-
kezetek eloszlása, taroltak. „Ami egy-
részt érthető, hiszen bizonyos témák 
közelebb állnak a székelyföldi ember 
mindennapi valóságához, de arra is en-
gedhet következtetni, hogy nem érdekli 
őket annyira, mi történik a világban. Ki-
alakulhat egy automatikus pszichológi-
ai védekezés is: »kint« csak rossz lehet, 
onnan csak veszély jöhet. Ez vezethet 
oda, hogy elhiggyünk, megosszunk 
mindenféle álhíreket” – magyarázta.

Miért nincs járvány, ha van?
A krízishelyzetek velejárói a konteók, de a kormány rossz kommunikációja is segítheti az álhírek terjedését
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Ahogy az internet és a közösségi mé-
dia hamar áttért a szöveges tartalomról a 
kép-, majd videóalapúra, úgy a szöveges 
álhíreket is gyorsan váltották az „álké-
pek”, „álvizualizációk”. A leggyakoribb 
a szöveg és kép kombinációja olyan for-
mában, hogy egy címhez olyan fotót tár-
sítanak, ami kontextuálisan nem kötődik 
hozzá, de „ütős”. A másik gyakori straté-
gia, hogy rémhíreket elevenítenek fel az 
álhírgyártók, míg sokszor az információ, 
ami a képen, illetve a szövegben van, 
nem egyértelmű. „Nagyon gyakori hiba 
a közösségi médiában a kontextusból va-
ló kiragadás, ebből gyorsan vita fakad. 
Ezért gyakori álhírgyártási technika, 
hogy egy kétórás beszédből például kira-
gadnak pár részt, ami a saját nézetükkel 
egyezik” – vázolta Csala Dénes.

A nagy, közös ellenség

Egyénfüggő, hogy mennyire fogékony 
valaki az álhírekre, összeesküvés-elmé-
letekre, mondja Gujdár Gabriella pszi-
chológus. „Néha könnyebb az összees-
küvés-elméletekre kenni a saját életünk 
nehézségeit és kihívásait, mint elkezdeni 
önmagunkkal dolgozni és megnézni, mi 
magunk mit tehetünk azért, hogy visz-
szanyerjük egyensúlyunkat vagy jobbá 
tegyük az életünket. A vélt vagy valós 
összeesküvések mögött mindig ott rejlik 
a nagy, közös ellenség, akire mutogat-
hatunk, akit okolhatunk, így eltereljük 
a fi gyelmet önmagunkról és mentesítjük 
magunkat a saját életünkkel szembeni 
felelősség alól” – magyarázta az aradi 
szakember. Ez látszólag a könnyebb op-
ció, viszont bezárja a kapukat és eltörli a 
választási lehetőségeinket, hiszen fölöt-
tünk álló, globális erőkkel kisemberként 
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