
Segítség a 3. fejezet kérdéseire adott válaszaid ellenőrzéséhez 
 
 

 
3.1.2. Az összeesküvés-elméletekkel kapcsolatos példa elemzése 
 

- Mi a szerző üzenete? Milyen összefüggéseket sugall? Nem állítja, de erősen 
sugallja, hogy a koronavírus mögött Bill Gates, a Microsoft alapítója állhat, aki 
különféle érdekeltségei révén több fronton is érdekelt egy világjárványban. 

- A jellemzők közül melyeket ismerted fel a szövegből? Egymással össze nem 
függő események, véletlenek egy nagy elméletbe ágyazása. Bonyolult kérdéseket 
egyetlen, mindenki számára érthető elméletté sorvaszt: Bill Gatesnek a világ minden 
pénze sem elég, és vagyonát akár emberéletek árán is tovább akarja növelni.  

- Származhat-e kára valakinek abból, ha elhiszi a hírt? Például csökkentheti az 
oltásokba vetett bizalmat. De akár a történetbe nagy csavarral bevont Netflix is 
gyanúba keveredhet, mint a “főgonosz” egy kiszolgálója. Egy konteónak sokféle 
hatása lehet, és nem mindig lehet előre látni, hogy a következmények kin csapódnak 
le.  

 
3.2.2 Az áltudományos hírekkel kapcsolatos példa elemzése 
 

- Mi a szöveg üzenete? A koronavírus a levegő benntartásával is kimutatható. A vírus 
elleni védekezés egy hatékony módszere a folyamatos vízivás. 

- A jellemzők közül melyeket ismerted fel a szövegből? “Így tájékoztatják 
Kanadában az embereket”; “KIVÁLÓ TANÁCS japán orvosoktól”; források hiánya. 

- Származhat-e kára valakinek abból, ha elhiszi a hírt? Komoly hátránya 
származhat annak, aki elhiszi, hogy vízivással távol tarthatja a betegséget, és ezért 
nem figyel oda annyira a kézmosásra, vagy nem tartja be az egyéb fontos, a járvány 
megállítását célzó intézkedéseket. 

 
3.3.2. A kitalált hírekkel kapcsolatos példa elemzése 
 

- Mit állít a szerző? Január végén - mint ahogy azt a cikkmegjelenésének 
dátumozása is jelzi - már halálos áldozatai is voltak a koronavírusnak. Egy kínai férfi 
a mellkasához kapva halt meg a Keleti pályaudvar előtt. 

- A jellemzők közül melyeket ismerted fel a szövegből? Többsoros, félelmet keltő 
cím; a cikk alján – az érzelmekre hatva – megosztásra buzdítanak; a források 
hiányoznak. 

- Származhat-e kára valakinek abból, ha elhiszi a hírt? Növelheti az emberek 
félelemérzetét, pánikot kelthet, és ilyen helyzetben az ember kevésbé tud racionális 
döntéseket hozni. 

 


