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H I R D E T É S

akire nem támaszkodhatunk, aki 
másképp cselekszik, aki más, vagy 
éppen ellenkező véleményen van. 
Az interneten az ellenvélemény, az 
ellenfél többnyire arctalan. Ez azt 
is jelenti, hogy veszélyesen isme-
retlen, és azt is, hogy kevésbé em-
beri. Könnyebben alakítjuk ki ezt 
az arcot előítéleteinkből, ellenér-
zéseinkből, és ezért könnyebben 
is mondunk ki, írunk le róla sértő 
szavakat, könnyebben nevetjük ki, 
mint ahogy a majdnem-névtelen-
ség mögül általánosan könnyeb-
ben is nyilvánítunk itt véleményt. 
Az internetes mémek eszményi 
eszközt nyújtanak erre. A járvány 
mémjei – szó szerint ezernyit gyűj-
töttem, válogattam már az év folya-
mán kutatásom során – jó példák-
kal szolgálnak: nemcsak a vírus 
rajzolódik ki ellenségként bennük, 
hanem az orvosok, az áldoktorok, 
a rendőrök, a fejüket struccként 
homokba dugó politikusok, a saj-
tószóvivők, a bankárok, a számí-
tógépguruk, a maszkot viselők, a 
maszkot nem viselők, az 5G-tor-
nyokat gyújtogatók, a birkafejűek 
és a televíziófejűek, az oltás ellen 
tüntetők mind megjelennek, hol 
félelmetesen, hol felháborítóan, 
hol röhejesen, vagy akár mindez 
együtt. Nemcsak a félelem, hanem 
a bizonytalanság, a bizalmatlan-
ság kifejeződései, a hamisság, ál-
ság iránti ellenérzések megnyilvá-
nulásai ezek.

– Hogyan maradhat éber és józan a 
világháló, illetve a közösségi média, 
a kommentlabirintusok bugyrai-
ban, kusza átláthatatlanságában 

bolyongó internetező, hogy ne essen 
álhírek csapdájába? Egyáltalán, 
miről ismerhető fel az álhír?
– Említettem az imént a hiányos 
tudást – érdemes elgondolkoz-
ni azon, hogy hány ténylegesen 

képzett virológus, immunológus, 
járványszakértő, válságkezelő 
szakember jár-kel közöttünk –, de 
nemcsak az esetleges tudatlanság 
jelent gondot. A nagyobb gond a 
tudás iránti bizonytalanság, ponto-

sabban a (szak)tudással rendelke-
zőkkel szembeni bizalmatlanság. 
Érdekes módon ezt a viszonyulást 
éppen a tudás hozzáférhetőségét 
minden korábbinál jobban előse-
gítő világháló erősítette fel, azáltal 
is, hogy az ismereteket, a tudásfor-
mákat relativizálta. Az interneten 
egy többéves tudományos kutatás 
szakszerűen megfogalmazott ered-
ményei és egy bulvároldal felületes 
értesülésekből összefércelt címsza-
vai éppen olyan könnyen elérhe-
tők, és a nagyközönség számára 
nagyjából ugyanannyit is érnek 
– sőt ez utóbbiak könnyebben is 
érthetők. A tények, az adatok igaz-
ságértéke is gondot jelent. Éppen 
ezért az álhírek nehezen felismer-
hetők első (de gyakran akár többe-
dik) látásra-olvasásra. Persze sok 
álhírnek vannak félreismerhetet-
len jelei: a sokszor hanyag helyes-
írás, gyatra vagy fi gyelemfelkeltő 
írásmód, a szövegtől elütő, oda 
nem illő vagy éppenséggel látvá-
nyosan barkácsolt képek, a kétes 
oldalak, a nagyhangú ígéretek, a 
csodaszerű jelenségek, a szenzá-
cióhajhász hangnem...

– Érdemes talán meghatározni azt 
is, mi az álhír tulajdonképpen.
– Már az álhír kérdése is problé-
más: általában azt tartjuk álhír-
nek, ami szemenszedett hazugság, 
szenzációhajhász, közönséget be-
csapó médiakacsa; de az internet 
egyre gyanakvóbb légkörében a 
fősodrú média híreit, jelentéseit, 
vagy az ellenzéki véleményeket 
hangoztató médiaorgánumok köz-
léseit is mind többen így fogadják. 

A vírusszkeptikus számára éppen 
a tévében vagy a szakintézmé-
nyek hivatalos oldalain bemuta-
tott statisztikák, halálesetek vagy 
oltáseredmények minősülnek 
álhíreknek. Az álhírek kiszűré-
sére tüneti kezelésként a jobb, 
körültekintőbb, több különböző 
és megbízható forrásból való tájé-
kozódás, amit leginkább szoktak 
ajánlani. De hangsúlyozni szeret-
ném, hogy ez csak tüneti kezelés, 
és nem is „igazi” megoldás – hi-
szen a vírusjárványt gyanakvással 
fogadók közül sokan következete-
sebb, széleskörűbb tájékozottsá-
gú médiafi gyelők, mint az átlagos 
internethasználók – csak éppen 
a meggyőződésüknek megfelelő 
értesüléseket fogadják el, csakis 
a meggyőződésük számára hite-
les forrásokból. Az álhírek ellen 
hosszú távon nem nyújtanak va-
lós megoldást a közösségi oldalak 
vagy keresőmotorok álhírszűrő 
algoritmusai vagy a kilátásba he-
lyezett hatósági büntetések sem. 
A felnövő nemzedékek nagyobb 
médiatudatosságra, kritikus szem-
léletű tájékozódásra, kíváncsibb 
tudásvágyra, digitális önfegyelem-
re való következetes nevelése talán 
eredményt hozhat. Minden rossz 
hatása, nyomasztó árnyoldala da-
cára a járványhelyzet még segíthet 
is az oktatás digitális térbe szorult-
ságával, hogy méltóbb fi gyelmet 
fordítsunk ezekre a kérdésekre. 
Addig sajnos maradnak az egymás 
ellen fenekedő, gúnyolódó tábo-
rok, bizonyára jóval a „világvé-
ge-járvány” és az „oltásdiktatúra” 
elmúlása után is.

Rejtett, egymással titkon szövetkező világi hatalmak a háttérben?




