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Absztrakt 

Az interneten tulajdonképpen bárki bármit megoszthat, így könnyen terjedhetnek a megté-

vesztő, áltudományos tartalmak. A felhasználók nem feltétlenül rendelkeznek azzal a tudással, 

amelynek segítségével meg tudják állapítani e tartalmak hitelességét. Vannak azonban olyan 

nyelvi és nem nyelvi tényezők, amelyek alapján feltételezni lehet, hogy egy tudományosnak, 

szakmainak tűnő tartalom nem megbízható (vö. Casti 1990, Falyuna 2017, 2018, Hargitai 

2012, Sokal 2006, Pigliucci 2010, Veszelszki 2017). A tanulmány célja annak felderítése, 

hogy az áltudományos szövegek miképpen élnek a terminus- és adathasználat, a szakértőkre 

történő hivatkozás, a tudományosnak tűnő érvelés eszközeivel. Emellett rámutat arra is, hogy 

az internet milyen lehetőségeket kínál a hitelesség (látszatának) megteremtésében, erősítésé-

ben, illetve hiányának leleplezésében. 
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Abstract 

Since the Internet allows almost unlimited freedom to share content, deceptive and pseudo-

scientific content can easily spread. However, users may not always be capable of judging the 

credibility and authority of web content. But there are several linguistic and non-linguistic 

features, which help to evaulate whether a seemingly scientific or professional source is re-

liable (Casti 1990, Falyuna 2017, 2018, Hargitai 2012, Sokal 2006, Pigliucci 2010, Veszelszki 

2017). This paper presents an analysis that looks at how pseudo-scientific texts make use of 

terminology and argumentative tools such as statistical data and reference to experts, and how 

these can become deceptive. The analysis also reflects on the various possibilities the Internet 

may provide for constructing and strengthening credibility, or uncovering the lack thereof.  
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Bevezetés: áltudományosság és a web 

„Az áltudományosság (pseudoscience) deskriptív és egyben minősítő fogalma olyan állí-

tásokra, tanításokra, elméletekre, gyakorlatokra és intézményekre vonatkozik, amelyek állítá-

suk szerint tudománnyal foglalkoznak, ám a valóságban a tevékenység nem felel meg a tudo-

mányosság alapkövetelményeinek (vö. falszifikáció, interszubjektív ellenőrizhetőség, repro-

dukálhatóság, nyitottság a kritikára)” (Veszelszki 2017a: 65). Az áltudományos szövegekben 

a tudományosság és a hitelesség látszatának megteremtése érdekében megjelennek a tudomá-

nyos stílus egyes jegyei, kritikus olvasással azonban ezek hiteltelensége felismerhető: többek 

között az érvelés megalapozottságának a bizonytalansága, a tudományos módszerek hiánya 

vagy érvénytelensége, a hivatkozott szaktekintély hitelességének, azonosíthatóságának vagy 

relevanciájának megkérdőjelezhetősége, források megjelölésének elmaradása, az (explicit és 

implicit) állítások igazságtartalmának bizonytalansága, a terminológia pontatlansága, téves 

használata, nem létező vagy nem jól definiált terminusok használata mutatja a tartalom hitel-

telenségét (vö. pl. Falyuna 2017; Hargitai 2012; Sokal 2006; Veszelszki 2017a). Áltudomá-

nyos elméletek több okból és céllal születhetnek és terjedhetnek (vö. Ádám 1995; Beck 2004; 

Falyuna 2017; Fóris 2008), az internet és a technológiai eszközök több szempontból is ked-

veznek ennek. Tudományos eredményekről rendszerint szakmai folyóiratokban és tudomá-

nyos rendezvényeken számolnak be a kutatók. Ezek hitelességét ellenőrzik, véleményezik 

szaktekintélyek, a hiteltelen, áltudományos tartalmakat a legtöbb esetben nem engedik publi-

kálásra, a közönség számára azonban ezek is megjelenhetnek az online publikáció egyszerű 

volta miatt. 

Az online felületeken az internethasználók már nemcsak tartalomfogyasztók, hanem 

tartalomgyártók is: bárki tulajdonképpen bármit írhat, megoszthat, bármihez hozzászólhat 

(Krauth–Kömlődi 2008, Petykó 2012: 157–160). Az internet nyújtotta arctalanság így lehe-

tővé teszi, hogy akár laikusok, akár valódi szakemberek valódi titulusokkal, akár (hamis vagy 

nem releváns titulusokkal rendelkező) álszakemberek, sőt kuruzslók is megnyilvánuljanak. A 

laikus olvasók nem feltétlenül tudják megállapítani, mennyire hiteles és igaz az adott tarta-

lom, a megnyilatkozó – akár rendelkezik ezzel a tudással, akár csak elhiteti ennek látszatát – 

domináns pozícióba kerül, ahonnan könnyen tudja a hitelesség látszatát kelteni, befolyásolni, 

megtéveszteni a befogadókat (Falyuna 2017). Az elérhető információ mennyisége a folya-

matos tartalomgyártás következtében átláthatatlan, az információhalmaz minimálisan kontrol-

lált, a megjelenő szövegek nem lektoráltak, módosíthatók, törölhetők, a tartalmak szerzője és 

forrása gyakran nem ismert, aktualitásuk is megkérdőjelezhető (erről részletesebben Balázs–
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Bódi 2005, Herring et al. 2013, Tannen–Trester 2013, Veszelszki 2017b, Veszelszki et al. 

2017, Yus 2011). 

A közösségi oldalakon lehetőség van csoportokat, közösségeket kialakítani úgy, hogy a 

csoport tagjai nem feltétlenül ismerik egymást. A hasonló nézeteket vallók könnyen „egymás-

ra találhatnak”, és egymást igazolhatják, erősíthetik a megalapozatlan, áltudományos, akár 

szélsőséges nézeteikben is. Az online felületek mögött működő algoritmusok mindeközben a 

figyelem irányítását célozzák, befolyásolják, hogy adott felhasználó milyen tartalmakat láthat 

(egyfajta „buborékba zárják” [filter bubble effect ’buborékhatás’] a felhasználókat, erről lásd 

Pariser 2011, Resnick et. al. 2013). A felhasználóknak az adataik alapján
1
 személyre szabott, 

nekik tetsző, álláspontjukat erősítő és hitelesítő tartalmakat kínálnak, ami beszűkítheti látóte-

rüket, továbbá segít összekötni a hasonló érdeklődésű, foglalkozású, hasonló ideológiákat val-

ló embereket. Így lehetséges, hogy a felhasználók ritkábban találkoznak más véleményekkel, 

gondolatokkal, érdeklődési körökkel, hírekkel, illetve könnyen lehetséges a direkt megté-

vesztésük és manipulálásuk.
2
  

Az internet annak is platformot biztosít, hogy lelepleződjenek a megtévesztések,
3
 így 

változik a bizalom szerkezete is: „Napjainkban a bizalom és a gyanakvás kollektív – mezo- és 

makroszintű – átstrukturálódásának lehetünk tanúi, elsősorban az internetes közösségi oldalak 

tartalmai miatt. A közösségi gyanú adaptív válasz a hírközlésben és a tájékoztatásban bekö-

vetkező mennyiségű ugrásra, amely egyfelől az évtizedekkel korábbiakhoz képest nagyság-

rendekkel megnövekedett híranyagot jelent, másfelől a személyes hírfogyasztási kapacitás 

növekedését is” (Szvetelszky 2017: 27). A megbízhatatlanság mértéke is nő: „amikor egyre 

több hírről derül ki, hogy kamuhír, amikor a perszonalizáló algoritmusok hatékonysága belát-

hatatlan a laikusok számára, akkor a bizonytalanság is növekszik, s egyben át is strukturá-

lódik” (Szvetelszky 2017: 35). 

  

A vizsgálat célja, anyaga, módszere 

A vizsgálat kifejezetten olyan szövegekkel foglalkozik, amelyek bizonyítottan a tudományos-

ság látszatának megteremtésével (is) igyekeznek hatni olvasóikra.
4
 A cél annak felderítése, 

hogy az elemzett tartalmak miképpen élnek a terminushasználat, valamint a matematikai ada-

tok és a szakértőkre történő hivatkozások érvelési eszközeivel. Emellett az elemzés reflektál 

arra is, hogy az internet milyen lehetőségeket teremt a hitelesség (látszatának) megteremté-

sében, erősítésében, illetve hiányának leleplezésében. 

A vizsgált korpusz 25 szöveget tartalmaz, amelyek különféle nyelvtanító csodamód-

szerekről, valamint a testünkben állítólag hemzsegő parazitákról és az azok kiirtását célzó ter-

mékekről szólnak. A korpuszt hólabda-módszerrel állítottam össze: mindkét témához tartozó-

an megnyitottam egy-egy cikket, amelyeket Facebook-ismerőseim osztottak meg, majd ezek 

                                                 

1
  A közösségi média platformjain, a webáruházak, keresőprogramok, alkalmazások használata során 

számos adatot és információt szolgáltatnak a felhasználók.  

2
  Az efféle befolyásolás az online marketing egyik releváns eleme is, amely nemcsak bizonyos termé-

kek megvásárlására ösztönözhet, hanem politikai irányultságunkra, és akár egy választás során meg-

hozott döntésünkre is komoly hatással lehet (lásd erre például a 2016-os amerikai elnökválasztást, 

Sepsey 2017). 

3
  Lásd például Schobert Norbert esetét (Falyuna 2018: 3–4).  

4
  A tudományosság és a tudomány meghatározásának, a tudomány–áltudomány elhatárolásának prob-

lémájával, a tudományos tudás és a hétköznapi tudás kérdéseivel, tudományterületeknek a tudomá-

nyos közegben vitatott helyzetével a terjedelmi keretekre való tekintettel a jelen írás nem foglal-

kozik. E kérdésekkel kapcsolatban lásd pl. Kutrovátz et al. 2008. 



Jel-Kép 2018/4  37 

mentén haladva gyűjtöttem össze a kapcsolódó további cikkeket. A cikkekben szereplő képek 

forrásának keresése is bővítette a cikkek sorát, az így előkerülő szövegeket is vizsgáltam. 

Minden cikket többször is megtekintettem különböző időpontokban, vizsgálva azok esetleges 

változásait is.  

 

Terminológia 

A tudományos ismereteket közlő szövegek egyik jellemzője a szakkifejezések és a definí-

ciók használata, amely azt szolgálja, hogy az adott szak- vagy tudományterület művelői meg-

értsék egymást. Továbbá „a terminusok hordozzák azt a speciális tudást, amellyel a szak-

emberek rendelkeznek, a laikusok viszont nem (feltétlenül), és amely tudásnak köszönhetően 

a szakember olyan domináns pozícióba kerülhet a laikussal szemben, amely könnyebbé teheti 

számára a másik befolyásolását” (Falyuna 2017: 96). Gondolhatunk itt például az orvos-beteg 

kommunikáció aszimmetrikusságára: ha az orvos a beteg tájékoztatásakor nem a beteg is-

mereti szintjéhez igazodó, számára érthető stílusban és nyelvezettel fogalmaz, a beteget ki-

szolgáltatott helyzetbe hozhatja. Ugyanígy megtévesztő lehet, és a megértést nehezíheti, illet-

ve a terminusok használatával való visszaélést jelezheti, ha laikusoknak szánt, tudományos 

ismereteket közlő szövegek az előkerülő terminusokat az olvasó számára nem érthető módon 

vagy egyáltalán nem definiálja. E domináns pozíciót teremtheti meg magának az a megnyi-

latkozó, aki terminusok használatával azt a látszatot kelti, hogy az említett speciális tudás 

birtokában van. 

1. kép 

Betegségek, amelyeket a reklámozott termék gyógyít (W18) 

 

 

(1) Szakorvos Kállai Hudák, a Nemzeti Parazitológiai Intézet vezetője már több, mint 

60 kutatási tanulmányt publikált a molekuláris parazitológiával kapcsolatban. A specia-

listája 21 éves tapasztalattal rendelkezik. (W1) 

 

Az oldal, ahonnan az 1. kép és az 1. példa származnak, nem egy tudományos publikációkat 

közlő lap: a cikk nem a tudományos közönséget célozza meg, hanem egy termék marketingjét 

megalapozni kívánó, tudományosnak beállított szöveg. Az említett betegségek nincsenek az 

olvasóközönség ismereti szintjének megfelelően meghatározva, és előkerülnek olyan kifeje-

zések, amelyek szakmai/tudományos terminus volta kétségbe vonható. E kifejezések szakter-

minusnak tűnhetnek ugyan, a szövegértelem szempontjából „speciális jelentéssel” bírnak, de 
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valójában homályos, zavaros, nem definiált fogalmak (például a szennyezett szervezet vagy a 

méregtelenítés).
5
 

A szövegek visszaélhetnek olyan kifejezésekkel is, amelyek egyszerre részei a köz-

nyelvnek és a szaknyelvnek (például a parazitafertőzés egyik tüneteként említett depresszió, 

amelynek a szakmai definíciója sokkal komplexebb jelenséget fed, mint a köznyelvi ’rossz 

hangulat’).
6
  

A nem egységes, nem pontos terminushasználat és definíció, a nem létező, vagy önké-

nyesen alkotott új szakkifejezések használata a tudományos diskurzusban is okozhat gondot, 

hiszen nehezítheti a tudományos megismerést. Nemcsak a laikusokat megcélzó kommuniká-

cióban, hanem általában a tudományos kommunikáció igényessége, hitelessége és érthetősége 

érdekében is kiemelten hangsúlyos, hogy a terminusokat az adott tudományterületen elfoga-

dott jelentésükben, pontosan használjuk, a definíciókat pedig a célközönség ismereti szint-

jéhez igazítsuk. A terminológiai problémák orvoslásának, a jelentések és definíciók rögzíté-

sének egyik eszköze lehet a jól kidolgozott terminológiai adatbázisok készítése (vö. Sermann–

Tamás 2010, 2013).  

 

Érvek, hivatkozások 

A tudományos szövegektől elvárják a jól felépített, megalapozott érveléstechnikát. Tudomá-

nyos diskurzusban a résztvevők olyan premisszákból indulhatnak ki, amelyek szilárd bizonyí-

tékokra épülnek, az adott tudományág kritériumai alapján jól megalapozottak, és megbízható 

tudásnak számítanak. Az áltudományos szövegekben, mivel tartalmuk nem megalapozott, 

gyakoriak az – akár tartalmi, akár formai szempontból – hibás érvek: „gyakran hivatkoznak 

tudományos tényekre és adnak elő ezoterikus tudományos érveléseket, hogy a tudomány ob-

jektivitása mögé bújtassák személyes érdekeiket” (Margitay 2014: 9), illetve „előfordul az is, 

hogy álláspontunkat »a tudomány legújabb eredményeinek« kiáltjuk ki, és a vitát objektív 

igazságok elemzéseként akarjuk feltüntetni, holott a tudomány által megalapoz(hat)atlan sze-

mélyes elkötelezettségeinkről van szó” (Margitay 2014: 10). 

Az érvelési hibáknak többféle megközelítése, definiálása és kategorizálása létezik a szak-

irodalomban (Eemeren et al. 2002, Margitay 2014, Walton 2006). Általánosságban: érvelési 

hiba az érvelési tevékenység során gyakran előkerülő, megtévesztő, rossz megnyilatkozás, 

amelynek a hibás voltát a kontextus függvényében tudjuk megállapítani (vö. Margitay 2014).  

(Szám)adatokra támaszkodva, vagy ezekből kiindulva gyakran érvelünk, azok igazságá-

ban és megbízhatóságában ritkán kételkedünk, pedig érdemes kritikával illetni mind a felhasz-

nálásukat, mind az előállításukat, gyakran lehetnek ugyanis hibásak, félreértelmezettek, félre-

vezetőek, amikor „a matematikai adat pontosságával és hitelességével akarunk világosnak, 

egyértelműnek és elfogadhatónak feltüntetni egy homályos állítást, és erősnek láttatni egy 

gyenge érvelést. A számadatok világosságát, egyértelműségét, megbízhatóságát, matematikai 

kikezdhetetlenségét használjuk fel a premissza elfogadtatásához és a konklúzió alátámasz-

tásához” (Margitay 2014: 340). A (2) és (3) példa két eltérő szövegből származik, mindkettő 

hivatalos felmérésekre hivatkozva állítja, hogy parazitákkal az emberek X %-a fertőzött. 

(2) A hivatalos statisztikák szerint, a magyar lakosság 84%-a fertőzött. (W18) 

                                                 

5
  Bár az elemzett szövegek erre nem mutattak példát, egy korábbi esettanulmányom alapján (Falyuna 

2017) megemlíteném azt a problémát is, hogy szövegek egymás szinonimáiként használnak több 

terminust, de azok definíciója vagy a használatuk kontextusa alapján a szinonim viszony kétséges. 

6
  Egy kifejezés lehet eleme egyszerre az általános és a speciális nyelvhasználatnak is (ezen belül pe-

dig egyszerre több területnek és tárgykörnek is), terminussá azonban mindig egy adott területen, adott 

fogalmat definiálva, (fogalmi- és terminológiai) rendszerbe illeszkedve válik (Cabré 1998, 2008). 
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(3) A városokban végzett ellenőrzések alapján az emberek 87%-a fertőzött! (W2)  

A kettő nemcsak egymással összevetve, hanem külön-külön is gyanúra ad okot, mivel a szö-

vegből nem derül ki, mikori felmérésekről van szó, ezeket kik és hol, milyen mintán és mód-

szerrel végezték, elemezték és interpretálták. Más példák esetében további kritikus kérdések 

merülhetnek fel: 

(4) Úgy tartják, hogy az ilyen betegség nagyon ritka, de az igazság az, hogy ma már az 

emberek körülbelül 23% – át érinti. Ez azt jelenti, hogy a népesség minden negyedik 

tagját. (W1; W3; W20) 

(5) A Revitoxin® hatékonyságát egy már jól bevált eljárás alapján mérték fel (a felé-

pültek számát vetették össze a felmérésben részt vevő 100 fős teljes létszámmal): 

A férgek és petéik kiirtása: 100% 

A hasnyálmirigy állapotának és működésének helyreállítása: 80% 

Az allergiás bőrgyulladás felszámolása: 90% 

A gyomorhurut, gyomorfekély, valamint a hasmenés megszűnése: 90% 

Vérszegénység megszüntetése: 100% 

Kellemetlen lehelet eltüntetése: 100% (W1) 
7
 

A (4) és (5) példa esetében érdemes feltenni a kérdést, hogy milyen népességről van szó, 

milyen számítás igazolja, hogy a népesség 23%-át érinti a „betegség”? Megkérdőjelezhető a 

módszer és a minta (100 fő) is, hogy hány felépültről beszélünk, és ezek száma hogyan vethe-

tő össze a felmérésben részt vevők számával, mit kell a két csoportról tudni.  

Egy másik gyakori érvelési mód a szakértőkre, kutatásokra történő hivatkozás. „A te-

kintély a meggyőzés szempontjából annyira sokat jelent pszichológiailag, hogy gyakran a 

nyilvánvalóan rossz hivatkozások is meggyőzőek” (Margitay 2014: 459). De megrendül meg-

győző erő, ha kiderül, hogy a hivatkozott szakember, tanulmány, kutatás valójában nem léte-

zik vagy azonosíthatatlan.  

(6) A következőkben szakorvos Kállai Hudák, a Nemzeti Parazitológiai Intézet vezető-

jével fogunk beszélgetni erről a problémáról. (W1) 

(7) Erről kérdeztük ma a Parazitológiai Intézet igazgatóját, Dr. Kovács Adorjánt. (W2) 

(8) A következőkben Dr. Kállai Attilával, a Nemzeti Parazitológiai Intézet vezetőjével 

fogunk beszélgetni erről a problémáról.(W3) 

A (6), (7) és (8) példában hivatkozott szakértőkről némi utánajárással kideríthető, hogy való-

jában nem léteznek. Mutathatja ezt az is, hogy mindegyik esetben ugyanaz az affiliáció teszi 

hitelessé a különböző nevű „szakértőket”. A vizsgált szövegek közül több is volt, amely igye-

kezett azzal is hatni az olvasókra, hogy a „szakvéleményt” nem pusztán közölte a cikk, hanem 

interjúformába öntötte, s ezzel azt a látszatot keltette, hogy a megfogalmazott gondolatok egy 

valóban létező, névvel is azonosítható szakemberhez kapcsolódnak. 

(9) Az egészségügyi világszervezet (WHO) utolsó adatai szerint, az emberi szervezetben 

található paraziták okozzák a halálos megbetegedések nagy részét (W2) 

A (9) példában a hitelesség nem ellenőrizhető: bár létező szervezetre történik a hivatkozás, az 

említett „utolsó adatok” nem elérhetők.  

Árulkodó a forrásmegjelölés hiánya a (10) és (11) példákban, amelyekben még intéz-

ményhez vagy névhez sem köthetők a hivatkozott tanulmányok, illetve jelentések. 

                                                 

7
  A példa forrása a W1 jelzésű tartalom, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy további szövegek 

esetében is szó szerint ez a lista és ezek az arányok jelennek meg, csak más termékkel kapcsolatban 

(lásd W3, W20). 
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(10) A legújabb tanulmányok azonban kimutatták, hogy a parazita fertőzés esetén szinte 

mindig az egyes gyomor, valamint májproblémák a kellemetlen lehelet valódi okozói. 

(W1; W30) 

(11) Az újonnan elvégzett tudományos jelentések alapján kiderült, hogy a paraziták 

valóban képesek a különböző mérgek kibocsájtására, valamint egyaránt felelősek a 

gyomorban lévő rothasztó baktériumok kialakulásáért. (W1; W30) 

Megtévesztő az érvelés, ha a hivatkozott szakértő létező vagy valaha létezett személy, azon-

ban a rá való hivatkozás a téma és a gondolatmenet szempontjából nem releváns (12).  

(12) Egy kiváló nyelvészprofesszor, Nicholas Lundin, aki legalább 60 nyelven megtanult 

és Giuseppe Gasparo Mezzofanti nyelvész-poliglot, aki 38 nyelven tudott, csak néhány 

példa azon zsenikre, akik segítséget nyújtottak ennek a 30 napos módszernek a megte-

remtéséhez. (W22) 

Az említett Mezzofantinak valóban van nyelvészeti relevanciája, ugyanakkor a szöveg úgy 

hivatkozik rá, mint egy aktuálisan létező és tevékeny szakemberre, aki a módszer kidolgozá-

sában részt vett, holott Mezzofanti 18. századi élt és munkálkodott. És bár szerepel Lundin 

vezetéknevű szerző a nyelvészeti szakirodalomban, de Nicholas Lundin nevű nyelvésznek 

nem található publikációja, kutatása. 

Az internetes tartalmak hitelességét azért is nehéz megállapítani, mert a megjelenő szö-

vegek módosíthatók, törölhetők, másolhatók, szerkeszthetők, és a különböző oldalak át is ve-

hetnek egymástól szöveg(rész)eket. Általában két tartalmi elemen változtattak a gyanús a szö-

vegek: a hivatkozott szaktekintély nevén (13. és 14. példa) és/vagy a tudományosan megvizs-

gáltnak bemutatott és reklámozott termék nevén (15. és 16. példa).  

(13) Szakorvos Kállai Hudák, a Nemzeti Parazitológiai Intézet vezetője már több, mint 

60 kutatási tanulmányt publikált a molekuláris parazitológiával kapcsolatban. A specia-

listája 21 éves tapasztalattal rendelkezik. (W1) 

(14) Dr. Kállai Attila, a Nemzeti Parazitológiai Intézet vezetője már több, mint 60 kuta-

tási tanulmányt publikált a molekuláris parazitológiával kapcsolatban. A doktor 21 éves 

tapasztalattal rendelkezik. (W3) 

(15) Csak egy olyan megoldás létezik, amely képes megszabadítani a parazitáktól. Ezt a 

parazitaölő orvosságot pedig Revitoxinnak hívják. A készítményt a Parazitológiai Inté-

zetben dolgozó kollégák nemzetközileg elismert tudósok segítségével fejlesztették ki. (W1) 

(16) Csak egy olyan megoldás létezik, amely képes megszabadítani a parazitáktól. Ezt a 

parazitaölő orvosságot pedig Detoxic-nak hívják. A készítményt a Parazitológiai Inté-

zetben dolgozó kollégák nemzetközileg elismert tudósok segítségével fejlesztették ki. (W3) 

 

Képi érvelés 

Gyakran támogatják a szakértőkre történő hivatkozást képekkel, és megfigyelhető, hogy nem-

csak a cikk szövege és struktúrája, hanem a legtöbb esetben a szakértők vizuális megjelenítése 

sem változott a szövegekben: ugyanaz a kép került elő több különböző szakértő ábrázolásakor 

(2. és 3. kép). 
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2. kép 

Kállai Hudák profilja (W5) 

 

 

3. kép 

Beller István profilja 
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A Kállai Hudákhoz kapcsolódó oldalt 2017. 09. 27-én mentettem le, a http://velemenyek 

24.com/kallai-hudak/ oldalról (W5). Erre a webcímre kattintva később, 2018. május 6-án már 

István Beller szakorvos profilja tűnik föl, ugyanazzal a leírással, mint korábban Kállai Hudák; 

csak a szakértő neve más, illetve az url automatikusan vált erre: https://velemenyek24.com/ 

istvan-beller/ (W4). A 2018. május 6-i mentésemkor még a kép is megegyezett, ugyanakkor 

2018. augusztus 10-én Beller István profilképe már más volt (4. kép), amely aztán nem 

magyar nyelvű oldalakon is előkerült Radosław Karpiuk, Mircea Togan és Sven Freund nevű 

szakemberek profiljaként (lásd W6, W8, W9). 

4. kép 

Beller István profilja (W4) 

 

 

Jellemzően gyakoriak az egyszerű stockfotók (adatbázisokból kiemelhető, jogdíjmentes, in-

gyenesen használható képek), lásd 5. és 6. kép.  

5. kép 

Állítólagos Hajós György (W23) 

 

http://velemenyek24.com/kallai-hudak/
http://velemenyek24.com/kallai-hudak/
https://velemenyek24.com/istvan-beller/
https://velemenyek24.com/istvan-beller/
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6. kép 

„Hajós György” egy stockfotókat elérhetővé tevő oldalon (W29) 

 
 

Arra is számos példa található, hogy egy cikk ugyanazzal a struktúrával, hasonló vagy azonos 

tartalommal és képekkel jelent meg, de különböző nyelveken (W2, W11, W12, W13, W14, 

W15, W16, W17 források vagy a W18 és W19 források), amelyek esetében ellenőrizhetetlen, 

hogy valójában melyik az eredeti cikk. 

7. kép 

Egy magyar nyelvű cikk (W2) 

 

8. kép 

Ugyanaz a cikk spanyolul (W11) 
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Előfordult, hogy egy valóban létező szakember profilképét használták a cikkek, de egy másik 

tudományág reprezentánsaként.  

9. kép 

Prof. Nicholas Lundin (W22) 

 

 

A szöveg szerint prof. Nicholas Lundin nyelvészt mutató 9. kép valójában dr. Agnar Hös-

kuldsson nevű dán tudóst ábrázolja (10. kép) – erről tanúskodik az illető Researchgate-adat-

lapja (W26), Wikipedia-szócikke (W27) és Linkedin-profilja (W28) is.  

10. kép 

Prof. Agnar Höskuldsson Linkedin-profilja (W28) 
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 A kommentek szerepe a hitelesség megteremtésében  

Az online platformokon az internethasználóknak lehetőségük van hozzászólni a tartalmakhoz, 

kifejthetik véleményüket, diskurzusba kerülhetnek egymással és megerősíthetik vagy éppen 

megkérdőjelezhetik a kommentelt tartalom hitelességét.
8
  

Gyakori, hogy „beépített emberek” végzik a kommentelést. Nem új keletű stratégia ez, 

gondoljunk például a teleshop-műsorokra, amelyekben az adott termék „felhasználói” számol-

tak be a reklámozott termék megbízhatóságáról. Az internetes közeg lehetővé teszi, hogy akár 

több hamis profillal is generáljanak hozzászólásokat a tartalom előállítói. Erre enged követ-

keztetni a szövegek nyelvi minősége is.
9
 Felmerülhet ezzel kapcsolatban, hogy a szövegek 

valamilyen fordítóprogram nyers fordításának eredményei, illetve az is, hogy valamilyen al-

goritmus által generált szövegek. Ezt támaszthatják alá a 11. és 12. képek, amelyek ugyan-

azon cikk alatt szereplő kommenteket dokumentálnak. Minden elemükben megegyeznek, de 

különböző időpontokban (hónap, nap, óra és perc szerint is) mentettem le őket: az első képet 

2018. 05. 07-én, a második képet 2018. 08. 10-én. Mindkét esetben olyan dátumok szerepel-

nek, amelyek (esetleg automatikusan frissülve) azt a látszatot keltik, hogy a kommentek 

aktuálisak, hiszen néhány nappal a megtekintésem előtt „írták” azokat. 

11. kép 

Kommentek a Detoxic termék reklámja alatt (W3) 

 

                                                 

8
  Az online marketingben nagy hangsúlyt kap a személyes kapcsolat látszatának megteremtése. Mivel 

a „megbízható személyes ismerős adott esetben márkázott csatornának számít” (Szvetelszky 2017: 

28), az ismerősök véleménye, akár mások személyes tapasztalata meggyőző(bb)nek hathatnak. Erre 

igyekeznek apellálni továbbá a személyre szabott hirdetések, a hirdetők közvetlenebb kommuniká-

ciója is. A pseudo-social, pseudo-sociality jelenségéről lásd például Thurlow 2013. 

9
  Mivel a vizsgált cikkek közül többen is egymás átvételei, fordításai, így maguk a cikkek is feltűnően 

rossz helyesírással, mondatszerkesztéssel jelennek meg, és ugyanez jellemzi a kommenteket is. 
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12. kép 

A 10. képen látható kommentek 3 hónappal később (W3) 

 

 

A Beller Istvánról szóló, korábban említett cikk (3. és 4. kép) alatti kommentek azzal válnak 

gyanússá, hogy bár a cikk szövegében ki lett cserélve a szakértő neve, a kommentekben válto-

zatlanul Kállai Hudákra reflektálnak a kommentelők (13. kép). 

13. kép 

Kommentek Beller István profilja alatt (W4) 

 

 

Megfigyelhetők a különböző nyelvű cikkek közötti átvételek a kommentek esetében is. Két 

különböző oldalon megjelent, más termékeket reklámozó és más szakértőre hivatkozó, más 

nyelven írt cikkben ugyanazok a kommentek jelentek meg úgy, hogy a komment szövegét 

hozzáigazították az aktuális cikkhez és a kommentelők nevét az adott nyelvi kontextushoz, de 

a profilképüket nem cserélték le (14. és 15. kép).  
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14. kép 

Kommentek az észt Antitoxin Nano termék reklámja alatt (W12) 

 

15. kép 

Kommentek az orosz Intoxic termék reklámja alatt (W14) 

 

 

Befejezés helyett  

A téma aktualitása, mondhatni, örök, hiszen áltudományos tartalmakkal nap mint nap talál-

kozhatunk. Az internet bővülése és a technológiai fejlesztések miatt egyre fontosabbá válik 

olyan tréning- és tananyagok kidolgozása, és olyan technológiai fejlesztések motiválása, ame-

lyek a megtévesztő tartalmak felismerését segítik, a digitális- és médiakompetencia fejlesz-

tését célozzák, és forráskritikára, keresni tudásra, tudatos és felelős internethasználatra taníta-

nak. Továbbá, mivel az áltudományos szövegek terjedésének egyik feltételezhető oka a hiteles 

és közérthető tudományos ismeretterjesztés gyengesége, legalább ilyen fontos a ma még nem 

minden esetben hatékony tudománykommunikáció fejlesztése. 
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