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 » Nemcsak az esetle-
ges tudatlanság jelent 
gondot. A nagyobb gond a 
tudás iránti bizonytalan-
ság, pontosabban a (szak)
tudással rendelkezőkkel 
szembeni bizalmatlan-
ság. Érdekes módon ezt 
a viszonyulást éppen a 
tudás hozzáférhetőségét 
minden korábbinál jobban 
elősegítő világháló erősí-
tette fel, azáltal is, hogy 
az ismereteket, a tudás-
formákat relativizálta.

Miért és hogyan jelennek 
meg világvége-híresztelések 
és összeesküvés-elméletek a 
járvány kapcsán a közössé-
gi médiában? Miként lehet 
megkülönböztetni a hírt az 
álhírtől? – többek közt erről 
kérdeztük Hubbes László At-
tilát, a Sapientia csíkszeredai 
kara társadalomtudományi 
tanszékének adjunktusát. 
Mint kifejtette, általában azt 
tartjuk álhírnek, ami hazug-
ság, szenzációhajhász, közön-
séget becsapó médiakacsa, de 
az internet egyre gyanakvóbb 
légkörében a fősodrú média 
híreit, jelentéseit is mind töb-
ben hazugságnak tartják.

 » KISS JUDIT 

– A járványhelyzet idején az inter-
nethasználók, de mások is sűrűn 
találkozhatnak a vírustagadás je-
lenségével, megtapasztalhatták 
az álhírek gyors terjedését. Fog-
lalkozott a témával tudományos 
szinten, Világvége-híresztelések 
és összeesküvés-elméletek a koro-
navírus-járvány kapcsán a közös-
ségi médiában címmel értekezett 
november végén, az Erdélyi Mú-
zeum-Egyesület (EME) által szer-
vezett előadás-sorozat keretében. 
Miért bizonyulnak népszerűnek az 
összeesküvés-elméletek, az apoka-
liptikus víziók járvány idején?
– Az apokaliptikus víziókkal kez-
deném, mert azok a régebbiek, 
azok adják a keretet. Illetve nem 
is víziókról van szó, inkább csak 
egyfajta gondolkodásról – arról, 
ami számtalan humoros inter-
netes mémben úgy jelenik meg, 
hogy „mind meghalunk!” A ke-
resztény világszemléletnek egyfé-
le világiasodott, lecsupaszodott 
és eredeti értelmétől elfordult, ám 
végső soron a Jelenések könyvére, 
azaz az apokalipszisre épülő vi-
lágvége-gondolatról van szó. Nem 
mondható, hogy ezt mindenki 
pánikszerűen komolyan venné, 
legtöbbször még azok sem, akik 
hangoztatják, azonban az ezred-
forduló körüli-utáni korszellem-
ben valamilyen véghangulat vitat-
hatatlanul ott lappang. Jól tükrözi 
ezt, és alaposan rá is segít a média. 
Az apokaliptikának eredetileg az 
a gondolat áll a középpontjában, 
hogy a világot a gonosz tartja mar-
kában, onnan származik minden 
rossz, ami bennünket ér, de isteni 
közbeavatkozásra e megrontott 
világ elpusztul, és a rossznak egy-
szer s mindenkorra vége szakad 
– ennek az előre megjövendölt 
isteni tervnek a kinyilatkoztatása 
az apokalipszis. Míg e gondolko-
dás modern (világi) változataiban 
a világot valami megállíthatatlan 
és visszafordíthatatlan rossz fe-
nyegeti. Eltekintve a hagyományos 
vallásos szférától, nem annyira a 
bibliai értelemben vett utolsó ítélet 
várása jellemző tehát, hanem fo-

kozott érzékenység mindennemű 
válságra, lehetséges (vagy annak 
látott) fenyegetésre, ami a globális 
falu világában érzékelhető, és vi-
lágméretűre ki is vetíthető. Legyen 
szó nukleáris bombákról, terro-
rizmusról, gazdasági összeomlás-
ról, migránsözönről, kibernetikai 
csődről, klímaváltozásról, mágne-
ses pólusváltásról, maja naptárról 
vagy vírusjárványról. Látható már 
e felsorolásból is, hogy nem föl-
tétlenül a világ teljes elpusztulá-
sáról van szó, hanem az általunk 
ismert, otthonos világunk valami-
féle végéről, ami mindenképpen 
katasztrófákkal jár, és katasztrófát 
is jelent. A hagyományos vallási 
apokalipszissel szemben a legfőbb 
különbség abban áll, hogy a világ-
végét nem isteni közbeavatkozás 
hozza el, és legtöbb esetben nem is 
követi a kiválasztottak megváltása 
és egy új, eszményi világ születése.

– A vallási és világi apokaliptika 
összekeveredhet?
– Össze is fonódhat egymással, és 
ilyen értelemben minden fenye-
gető katasztrófa, jelen esetben a 
világjárvány is, a végidők jeleként 
tűnik fel. Az összeesküvés-gondol-
kodásmód alapja az a gondolat, 
hogy a világ rendben van, vagy 
rendben kellene lennie. Hogy még 
sincs minden rendjén, sőt nagy ba-
jok vannak, annak az az oka, hogy 
vannak rejtett, egymással titkon 
szövetkező világi hatalmak, akik 
és amelyek mindent megtesznek 
becstelen érdekeikért. E szemlélet 
szerint a világban tapasztalható 
rossz dolgok mind ilyen aljas mes-
terkedések folyományai, vagy nin-
csenek is. Ez esetben a gonoszság 
abban rejlik, hogy az embereket 
ilyen hírekkel összezavarják és 
rettegésben tartsák. Fontos eleme 
ennek a mentalitásnak az elutasí-
tottság tudata és az abból fakadó 
sértettség. Ugyanis e meggyőző-
dés hívei úgy érzik, hiába tudják 
az „igazságot” – például a koro-
navírus esetében azt, hogy puszta 
kitaláció, vagy ha létezik is, szán-
dékosan gerjesztett és terjesztett 
laboratóriumi kór – és akarják rá-
ébreszteni erre az embereket, azt 

„megbélyegzett tudásként” min-
denki elveti, sőt el is akarja hallgat-
tatni. A koronavírus-járvány – amit 
a kollektív képzelet óhatatlanul a 
történelmi időkben megélt pestis-
hez, kolerához hasonlítva az egész 
világot fenyegető csapásként érzé-
kel – a racionalitás kereteiből kilé-
pő válaszokat vált ki sokakból, és 
ezek a reakciók többnyire vagy az 
apokaliptikus, vagy az összeeskü-
vés-mentalitás irányába mozdul-
nak el. A hiányos tudás, az ismeret-
len segíti a mítoszok képződését, 
a Covid–19 pedig a közvélemény 
számára ismeretlen, láthatatlan 
vagy akár hihetetlen ellenség; ép-
pen ezért rejlik benne valami meg-
foghatatlan fenyegetés. Sokaknak 
a szokatlanul fertőző, pusztító, át-
menetileg gyógyíthatatlannak vélt 
jellege miatt félelmetes, megint 
másoknak az életbe léptetett szi-
gorú vagy kaotikus megszorítások, 
szabadságkorlátozások, vagy még 
inkább az oltásokkal kapcsolatban 
érkező hírek okán aggasztó.

– Már a járvány első hónapjaiban 
is körvonalazódni látszott, hogy 
a téma kapcsán két, egymással 
szemben álló nézetvilág feszül egy-
másnak, és a kettő szakadatlanul 
„harcol” egymással a közösségi 

média felületein. Egyszerűsítve: a 
vírustagadók és a vírustól rettegők 
tábora mémekkel, elrettentő pél-
dákkal, fenyegetésekkel, vitákkal, 
érvekkel, frappáns mondásokkal 
stb. igyekszik túlharsogni egymást. 
Honnan ered a vélekedéseknek, 
véleményeknek a polarizáltsága, és 
mi miatt kibékíthetetlen a két pólus 
közti ellentét?
– Több nézetvilág is ütközik a jár-
vány kapcsán, de a legjellemzőbb 
éppen egy ilyen megoszlás. Sarkító 
ugyan ez a szembeállítás, hiszen 
távolról sem lehet egységes tábo-
rokról beszélni, sem az összeeskü-
vésekre gyanakvó „vírustagadók” 
kapcsán, még kevésbé a járvány-
ban komolyabb fenyegetést látó 
„vírusrettegők” esetében. Inkább 
egymás szemében „táborok”, a 
sajátjukéval ellenkező véleményű-
eket nevezik így. Ám kétségtelen, 
hogy éppen ez a két fajta véle-
ménynyilvánítás a leghangosabb a 
köztereken, a közösségi hálózatok 
virtuális terében, a hagyományos 
és a digitális médiában egyaránt. 

Azért ennyire hangosak az embe-
rek ezekben a kérdésekben, mert 
meggyőződésüket védelmezik, és 
még inkább önmagukat: minden 
ellenvéleményt személyes táma-
dásnak vélnek. A kibékíthetetlen, 
fekete-fehér látásmódú nézetkü-
lönbségek is ebből fakadnak: a vé-
lemények személyes meggyőződés 
jellegéből. Aki mást mond, az vagy 
rosszindulatúan hazudik, vagy 
pedig menthetetlenül ostoba – hi-

szen „a napnál is világosabb, hogy 
ez a járvány...”

– A pandémia kapcsán a közösségi 
médiában kialakult diskurzus köz-
ponti kérdése a félelem, melyet az 
eddig ismeretlen vírus terjesztette 
betegség váltott ki. A vírustaga-
dók, maszkellenzők, oltásellenzők 
egy fentről irányított diktatúrától, 
szabadságkorlátozástól rettegnek, 
a másik tábor meg a tudatlanság, 
ostobaság hatalomra jutásától, az 
álhíripartól és álhírmédiától. Sokak 
szerint félelemkeltésnek tekinthető 
az is, amit a hatóságok alkalmaz-
nak a szabályok betartatása érde-
kében. Miért irányíthatja ilyen nagy 
mértékben a rettegés járvány idején 
a társadalom tekintélyes részét?
– A közös elem a félelem, ám ép-
pen ez a félelem a különbözés oka 
is. A félelem oka mindenképpen 
az ismeretlen vírus által kiváltott 
helyzet – annak különböző vo-
natkozásai, értelmezései vezetnek 
eltérő jellegű aggodalmakhoz. Em-
beriséget megtizedelő betegség, 
gazdasági összeomlás, rabszolga-
sors, népirtó oltás... Amennyire kü-
lönbözik azonban e félelmek reális 
alapja, annyira különbözik a félel-
mek  realitása is. Nem mindenki 
reszket valamilyen világot elpusz-
tító járványtól, aki komolyan veszi 
az egészségügyi előírásokat, de a 
„vírustagadó” szemében vírusret-
tegő az, akin maszk van. Ugyanígy, 
nem mindenki borzong valamilyen 
népirtó titkos háttérhatalomtól, 
aki megkérdőjelezi a hatóságok 
elhamarkodott intézkedéseit vagy 
a téma folyamatos sulykolását a 
médiában, de a járványt komolyan 
vevők szemében könnyen kerülhet 
a konteós vírustagadók sorába az, 
akin nincs védőmaszk. A járvány-
téma azért is osztja meg ennyire a 
közvéleményt, mert szokatlannak 
érezzük, hogy ennyire elnyúljon 
egy válság. Másrészt a hatóságok, 
a média, az egészségügyi szerve-
zetek is (érthető módon) folyama-
tosan a fi gyelem középpontjában 
tartják diskurzusaikkal, intézkedé-
seikkel. Ez is fokozza a feszültsé-
get, a félelmet is. További tápot ad 
az eltérő értelmezéseknek: a ható-
ságok bizonytalanok, összehango-
latlanok, vagy pedig erőszakosan 
vaskezűek, az orvostudomány és 
a gyógyszeripar késlekedő, tehe-
tetlen, vagy pedig nyerészkedő, és 
a zavarosban halászik. A média 
folyton statisztikákat és megszorí-
tásokat üzen, vagy pedig rejtegeti 
a valóságot, és rettegést sulykol. 
Nem elég a járványhelyzet, de még 
egyéb bajokkal, fenyegetésekkel 
is szembe kell nézni: állammal, 
tudománnyal, ostobasággal, ál-
híriparral és ellenkezők kórusával 
– megannyi ellenséggel.

– Azt is elemezte, hogy miként jele-
nik meg a járvánnyal kapcsolatos 
diskurzusokban az ellenségkeresés, 
ellenségképzés. Mik a legfőbb jel-
lemzői a közösségi médiában fel-
bukkanó „ellenségképnek”?
– Válság esetén nemcsak a vál-
ság oka, az „ismeretlen ellenség” 
jelent fenyegetést, hanem az is, 

Hubbes László: a félelem oka az ismeretlen vírus kiváltotta helyzet

Sokan meggyőződéssel hisznek a konteókban, és terjesztik azt
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Vírustagadók, vírusrettegők és a félelem
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