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Közéleti narratívák az információ korában  

A történetalkotás és –megértés, a történetekben való gondolkodás alapvető emberi képes-

ségünk. Történetekben dolgozzuk fel az önmagunkról és a világról szerzett információin-

kat, és történetekbe szerkesztetten osztjuk meg ezeket másokkal. Fogalmaink történetekbe 

ágyazottan rendeződnek el és válnak tudásunk alapegységeivé. Narratívákba szervezzük a 

legelemibb cselekvési tapasztalatainkat éppúgy, mint a legösszetettebb gondolati konstruk-

cióinkat. A történetekben való gondolkodás képessége összekapcsol bennünket közössé-

günk más tagjaival, és lehetővé teszi, hogy a közösség többi tagjának nézőpontját a saját 

nézőpontunk tükrében értelmezzük. Történetek strukturálják számunkra a múltat és a jövőt; 

narratívák segítségével kapcsoljuk össze múltbeli tapasztalatainkat a jövőre vonatkozó ter-

veinkkel, elvárásainkkal, és történetekben rendeződnek el a helyes és helytelen cselekede-

tekkel, lényeges és lényegtelen dolgokkal kapcsolatos képzeteink is. Narratívák segítségé-

vel válunk értelmezhetővé mások számára és tudjuk értelmezni mások viselkedését, reak-

cióit. Történetek szolgálnak a cselekvések morális értékelésének keretéül is. Mint a kiváló 

nyelvész, George Lakoff sugallja The Political Mind című könyvében, történetek teszik 

világossá számunkra, hogy hogyan kellene, vagy nem kellene élnünk az életünket.1 

Gondolkodásunk történetorientáltsága határozza meg a médiakommunikáció gyakorlatát 

is. A befogadók történeteket várnak és kapnak a médiától. Olyan történeteket, amelyek 

könnyen megjegyezhető és továbbadható ismeretté szervezik a megszerzett információkat, 

és amelyek jól használható értelmezési támpontokat kínálnak az egyre komplexebbé váló 

társadalmi, kulturális folyamatok megértéséhez. Ezek a narratívák azonban egy tágabb tör-

téneti keretben jelennek meg a médiakommunikáció gyakorlatában. A média által kommu-

nikált valamennyi történet olyan keretnarratíva része, amelyet a média önmagáról, saját 

értékrendjéről, a működését meghatározó morális, kulturális, politikai stb. irányelvekről 

„mesél” folyamatosan a célcsoportoknak. A befogadók e keretnarratívák alapján választják 

ki az értékrendjükhöz leginkább közelálló és ezért hitelesnek tekintett médiumot az egyre 

növekvő kínálatból. A média által közvetített hírek és álhírek ezeknek a keretnarratíváknak 

az elemeiként jutnak el a célcsoportokhoz, és erősítik meg bennük a média értékrendje 

iránti elkötelezettséget. A hírek és álhírek tehát nem csupán igaz vagy hamis információk 

összességét jelentik, hanem olyan elemi narratívák, amelyek a média önmagáról szóló ke-

rettörténetét is közvetítik könnyen felismerhető és feldolgozható formában.  

A hírek által megjelenített információk önmagukban nem rögzülnek tudatunkban, nem 

gyakorolnak hatást véleményünkre, érzelmeinkre, attitűdjeinkre. Szükség van olyan törté-

netekre, amelyek megerősítik értékrendünket, véleményünket és a miénkhez hasonló ér-

tékrendet, véleményt osztó emberek közösségéhez való tartozásunkat. A napi hírfogyasztás 

                                                      
1 George Lakoff: The Political Mind: A Cognitive Scientist’s Guide to Your Brain and Its Politics . NewYork, 

Penguin, 2008. 
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így egyfajta rituálévá válik, aminek lényege, hogy nap mint nap megerősítjük az értékren-

dünkhöz leginkább közelálló, és ezért a napi kommunikációban partnernek tekintett médi-

ával kialakított együttműködésünket. Ennek a rituálénak az alapja, hogy újra és újra meg 

kívánjuk erősíteni az adott médiát használók közösségéhez való tartozásunkat. 

A hírek által közvetített explicit és implicit narratívák ezt a közös értékrend elfogadásá-

ból fakadó közösségi tudatot hivatottak megszilárdítani. Az információk befogadását se-

gítő, explicit narratívák közvetlenül jelenítik meg a véleményeket és az alapjukként szol-

gáló értékrendet. Az implicit, vagy keretnarratívák pedig azt érzékeltetik, hogy a média mit 

tesz ennek az értékrendnek az érvényesüléséért. Erre a napi rituáléra, a narratívák közlésé-

nek folyamatosságára szüksége van a közönségnek, hiszen ezek az énképét is megszilárdító 

történetek fontos értelmezési támpontokat kínálnak számukra a felgyorsuló híráramlásban. 

Ezek hiányában zavarttá, bizonytalanná válik, és megállíthatatlanul sodródik a 

fragmentálódás, elmagányosodás irányába. A média pedig emiatt, és a médiapiacon tapasz-

talható növekvő versenyt észlelve folyamatos történetmesélésre kényszerül, amihez a hí-

rek, illetve azok hiányában az álhírek jelentik számára a legkézenfekvőbb eszközöket . 

Tanulmányomban abból a feltevésből indulok ki, hogy az álhírek befogadása iránti fo-

gékonyság nem csupán abból fakad, hogy az új médiát használó embernek nincs ideje a 

hírek igazságtartalmát ellenőrizni. Az alapvető ok, hogy szüksége van azokra az álhírek  

által megjelenített történetekre, amelyek segítségével meg tudja erősíteni a témával kap-

csolatos saját narratíváját, véleményét, felfogását. Ez a narratíva ugyanis olyan fogódzó, 

amely nélkül a felgyorsuló híráramlásban képtelen lenne a hatalmas mennyiségű informá-

ció feldolgozásával megbirkózni. A médiától olyan történeteket várunk, amelyek segítsé-

gével a világ érthetőbbé válik számunkra, el tudunk igazodni az adatok és információk 

labirintusában, és amelyek segítenek identitástudatunk megerősítésében is a  lassan követ-

hetetlenné váló kulturális és társadalmi változások közepette. Az ilyen történetek közvetí-

tésének pedig az érdekes, érzelmeinkre is ható hírek, illetve azok hiányában, az álhírek a 

leghatékonyabb eszközei. 

Az új média korában felgyorsuló információáramlás tehát két irányból erősíti meg az 

álhírek iránti fogékonyságunkat. Egyrészt az új médiafogyasztási szokások, és az azok 

eredményeként megváltozó gondolkodásmód következtében a befogadók egyre kevésbé 

hajlanak a hírek valóságtartalmának ellenőrzésére, a háttér információk megismerésére. 

Másrészt az információk számának növekedésével és a napi híráramlás felgyorsulásával 

elsődleges szemponttá válik az, hogy az általunk választott médiának a hír témájával kap-

csolatos története megerősítse a befogadó narratíváját. A megerősítendő történet ebben a 

folyamatban egyre fontosabb tényezővé válik, és az ehhez a történethez való ragaszkodás 

gyakran felülírja a hírek valóságtartalmával kapcsolatos elvárásokat és kételyeket.  

Tanulmányomban e jelenség okaira kívánok rávilágítani. Ennek keretében választ kere-

sek arra a kérdésre, hogy milyen kapcsolat mutatható ki a hírek, álhírek és a média által 

fontosnak tartott történetek között; vizsgálni kívánom továbbá azt is, hogy miért vezet az 

új média használata az álhírek eddig nem tapasztalt expanziójához, és milyen eszközök 

alkalmazásával tudja egy PR-szakember kivédeni ennek az expanziónak a hatásait. 

1. Hírek és történetek 

Gondolkodásunk történetorientált. Szükségünk van a történetekben elraktározott esemény-

struktúrákra az életünket meghatározó folyamatok értelmezésekor, legyenek azok a leghét-

köznapibb cselekvési szituációk, vagy éppen komplex társadalmi, kulturális, politikai je-

lenségek. Miként arra Lakoff és Srini Narayanan felhívja a figyelmet, a narratívákban rejlő 
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esemény struktúráknak több dimenziója is létezik.2 Szerepük lehet az erkölcsi rendszerek 

és életvezetési szabályok közvetítésében. A közösségi metanarratívákat hordozó történe-

tek, mesék azon túl, hogy segítségünkre lehetnek a világ megértésében; útmutatót kínálnak 

az erkölcsi és gyakorlati problémák megoldásához is. Emellett narratívák szolgálnak azok-

nak a népi teóriáknak is az alapjául, amelyek a dolgok működésére, az emberek tulajdon-

ságára, oksági folyamatokra, cselekvéseket meghatározó tervekre, célokra stb. világítanak 

rá. A narratívák által kínált cselekményszervező struktúrák révén következtetünk továbbá 

az egyes szituációk olyan elemeire is, mint például a cselekvésbeli szerepek, a háttér, a 

komplikáció, a fő esemény, végkifejlet, következmény. És  narratívákhoz fordulunk akkor 

is, ha meg akarjuk érteni az adott szituációban mások cselekvési motívumait és az azokat 

tápláló életelveket. Az életünk egymást átfedő és követő narratívák sorozata, amiket a sze-

repeiket játszó emberek valósítanak meg, véli a szociológus Erving Goffman.3 Minden tár-

sadalmi intézmény és gyakorlati forma, sugallja Goffman, olyan, mint egy dráma színé-

szekkel, dialógusokkal és viszonylag jól definiált cselekvésekkel. Az egyes társadalmi szi-

tuációkhoz való alkalmazkodás nem más, mint a releváns társadalmi szerepek és az ahhoz 

kapcsolódó viselkedési, cselekvési formák elfogadása. A narratívák ebben a megközelítés-

ben olyan sztereotíp szituációkat történetek formájában megjelenítő adatstruktúrák, ame-

lyek keretként szolgálnak a cselekvési helyzetek értelmezéséhez, és a helyzetekhez legin-

kább illő szerepek és viselkedési formák kiválasztásához. 

A narratíváknak tehát kiemelt szerep jut a mindennapi jelentésalkotás és kommunikáció 

folyamatában is. A nyelvi jelentések fogalmi kereteit narratív struktúrák elemeiként össze-

kapcsolódó fogalmak, kategóriák hálózata jelöli ki. A legelemibb cselekvések végrehajtá-

sakor is tapasztalt eseménystruktúra (kezdet /probléma észlelése/ - középpont /cselekvés 

végrehajtása/ - befejezés /a következmény észlelése/) a fogalmak, kategóriák elrendezését 

meghatározó sémaként határozza meg a jelentéseket. A történetek iránti fogékonyság így 

az emberi megismerés és kommunikáció alapvető sajátosságának tekinthető. Történetek 

strukturálják a világról alkotott tudásunk reprezentációját és ezáltal a jelentéseket megha-

tározó fogalmi kereteket. Erre a megállapításra jut több, a kérdéskört a fogalmi keretek 

problematikájának irányából vizsgáló szerző is. A kognitív tudomány kiemelkedő alakja, 

Marvin Minsky (1975) szerint például a keret az egyes kommunikációs helyzetekben 

sztereotíp cselekvési szituációkat megjelenítő adatstruktúra.4 Olyan kérdések összessége, 

amelyek egy feltételezett szituációban felvetődhetnek. A fogalmi keretek ebben a megkö-

zelítésben az adott helyzetek, állapotok kitöltendő helyeinek szervezett mátrixaiként mű-

ködnek. Legfelsőbb szintjük rögzített, és minden szituációban igaznak tekintett összefüg-

géseket jelenítenek meg. Az alacsonyabb szinteken számos olyan  „rés” található, amelyet 

specifikus adatoknak, példáknak kell kitöltenie az adott cselekvési helyzetben. Ezek a ke-

retek egy keretrendszer elemeiként kapcsolódnak egymáshoz, és válnak a jelentésalkotás 

és kommunikáció kognitív hátterének részévé. 

Bármilyen megközelítésben is vizsgáljuk a történetek iránti fogékonyságunkat, tény, 

hogy szükségünk van olyan történetekre, amelyek egyaránt segítségünkre lehetnek a világ 

és önmagunk megismerésében és a kommunikációs partner intencióinak, vélekedéseinek 

megértésében. A narratíváknak ez a kettős funkciója jellemzi a tömegmédia történeteit is. 

A tömegmédia narratívái egyrészt az általa teremtett és bemutatott valóság megértését és 

                                                      
2 George Lakoff – Srini Narayanan: Toward a Computational Model of Narrative. In Computational Models 

of Narrative: Papers from the AAAI Fall Symposium, 2010, pp. 21-28. 
3 Erving Goffman: Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. New York, Harper and Row, 

1974. 
4 Marvin Minsky: A Framework for Representing Knowledge. In Patrick Winston (szerk.) The Psychology of 

Computer Vision. New York, McGraw-Hill, 1975. 
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elfogadását segítik elő, másrészt folyamatosan közvetítik a média alapvető funkcióját, ér-

tékrendjét implicit módon megjelenítő keretnarratívákat is. A célközönség a média keret-

narratívái jegyében értelmezi és fogadja be, vagy éppen utasítja el az átadott információkat. 

Mindez annak függvénye, hogy a befogadói csoportok mennyire tudnak azonosulni a média 

keretnarratíváit meghatározó csoportok értékrendjével. A média által közvetített informá-

ciók tartalma, elrendezése, mennyisége ugyanis függ a média működését befolyásoló tár-

sadalmi, gazdasági, politikai csoportok által preferált értékektől. Erre világít rá a 

„framingelmélet” néven ismertté vált médiatudományi modell is, amely a média hatásme-

chanizmusait taglalva kiemelt jelentőséget tulajdonít a tulajdonosi kör, a hírekben gyakran 

idézett források és más befolyásos körök médiatartalmakra gyakorolt hatásának. 5 Eszerint 

a média az információkat, így a híreket is, olyan értelmezési keretben (frame) mutatja be, 

amelyet a média működését befolyásoló körök értékrendje határoz meg. A társadalmi, kul-

turális, politikai események bemutatásakor a hírek felkínálnak bizonyos értelmezéseket, és 

előnyben részesítik őket más értelmezésekkel szemben, azaz egy „preferált” olvasatot su-

gallnak. Más szóval, olyan keretnarratívákat jelenítenek meg folyamatosan a célcsoportok 

számára, amelyek megerősítik a médiakínálatból mind tudatosabban választó befogadók 

kötődését az adott médiához, illetve az annak működését meghatározó értékrendhez.  

A hírek ezeknek a keretnarratíváknak az elemeiként jelenítik meg az azokat közzétevő 

médiumok értékrendjét. A hírekben szereplő információk elrendezése, illetve a velük kap-

csolatos narratívák összeállítása a média keretnarratívái által megjelenített értékek jegyé-

ben történik. A hírek mint narratív struktúrák tehát maguk is részei egy komplex narratí-

vának, a média önmagáról mesélt történetének, és így egy időben két narratívát jelenítenek 

meg. A két narratíva együttesen világítja meg a hír közlésének hátterében rejlő kommuni-

kációs szándékot. A hírt e megértett szándék jegyében fogadják be a célcsoportok. Azaz 

megértik, mit akart elérni, közölni velük a kommunikátor. Ennek a szándéknak a felisme-

rése a feltétele annak, hogy a szelektív befogadás folyamatában elfogadják, vagy elutasít-

sák a hír által megjelenített narratívákat. 

Miután valamely médium csak akkor maradhat versenyképes az egyre növekvő kínálat-

ban, ha saját értékeit és értékrendjét világos narratívák jegyében tudja megjeleníteni a cél-

csoportok számára, szüksége van azokra az eszközökre, amelyek ezeket a narratívákat ha-

tásos módon és folyamatosan képesek közvetíteni a befogadók felé. Ilyen eszközök a hírek, 

illetve azok hiányában az álhírek. A hír rövid, könnyen feldolgozható információkat ma-

gában foglaló sajtóműfaj, amely tökéletesen alkalmas az azt közzétevő sajtótermék narra-

tíváinak a megjelenítésére. Vegyünk erre előbb egy hazai példát! Nemrég egy félreértés 

kapcsán az az álhír terjedt el a hazai sajtóban, hogy a kormány megvonhatja a 75 év felet-

tiek egészségügyi ellátását. Az ellenzéki beállítottságú média drámai hangnemben kom-

munikálta a „hírt”, azt a keretnarratívát sugallva, hogy a hétköznapi emberektől eltávolodó 

kormány alkalmatlan az idősek mindennapi problémáinak megoldására. Erre csak az adot t 

média értékrendjét osztó politikai, társadalmi erők lehetnek képesek. A kormányhoz ideo-

lógiailag közelálló média ugyancsak élt a lehetőséggel, és az álhír cáfolásával egyetemben 

egyúttal elismételte a média értékrendjét is megtestesítő, gondoskodó, idősbarát kormány-

zásra és az ellenzéki erők hiteltelen politizálására utaló narratíváit. Vagy nézzünk egy ennél 

összetettebb példát is! George Lakoff már hivatkozott könyvében, a The Political Mind-

ban arról ír, hogy miután a nemzetre, gyakran mint családra tekintünk, a republikánus és 

demokrata választók gondolkodását és döntéseit olyan a családdal, illetőleg családapával 

                                                      
5 Lásd Edward Herman - Noam Chomsky: Manufacturing Consent. The Political Economy of the Mass Media. 

New York, Pantheon Books, 1988. 



Közéleti narratívák az információ korában 

T A N U L M Á N Y  7  

kapcsolatos, gyermekkori tapasztalatokból táplálkozó metaforák befolyásolják, mint a 

„szigorú apa”, illetve a „gondoskodó szülő”.6 A konzervatívabb gondolkodású republiká-

nusok az előbbi, míg a progresszívebb demokraták az utóbbi metafora jegyében határozzák 

meg az ideális elnök tulajdonságait. A „szigorú apa” a morális példakép, ő támogatja és 

védi a családot, de ő dönti el azt is, mi a jó és a rossz. A „gondoskodó szülő” esetében más 

a helyzet: a két szülőnek ugyanakkora a felelőssége, és mindkettő feladatának érzi, hogy 

kommunikáljon a gyermekkel, figyeljen vágyaira, igényeire, és arra neveli, hogy képes 

legyen a társadalmi felelősségvállalásra. Ha a republikánus és demokrata választok érték-

rendjét valóban ilyen erőteljesen befolyásolják ezek a korai tapasztalatokra épülő vezető -

metaforák, akkor a republikánus és demokrata jelöltekkel kapcsolatos narratíváknak erő-

teljesen építenie kell ezekre a modellekre. Ráadásul ezeket a narratívákat folyamatosan kell 

közvetítenie az egyik vagy másik politikai irányhoz közel álló médiának, annak érdekében, 

hogy a választók politikai aktivitása fenntartható legyen a választásig. Ehhez pedig a hírek, 

illetve igen gyakran az álhírek jelenthetik a legfőbb eszközöket, mint azt a 2016-os ameri-

kai elnökválasztási kampányban is érzékelhettük. 

A tömegkommunikáció új csatornáinak megjelenése, az internet, a különböző közösségi 

oldalak által kínált új kommunikációs felületek egyre népszerűbbé válása ugyanakkor az 

álhírek soha nem látott offenzíváját is eredményezte, ami csak részben magyarázható a 

médiumok közötti verseny növekedésével. 

2. Álhírek az információ korában 

Az új média expanziója és mindennapi életvilágunk folyamatos mediatizációja komoly vál-

tozásokat vont maga után az információk feldolgozása és közvetítése terén. Gondolkodás-

módunk, nyelvi világunk teljes mértékig ráhangolódik az egyre növekvő számú adat, in-

formáció hatékony befogadásának és továbbításának igényére. A mentális világunkban, 

fogalmi apparátusunkban, nyelvünk struktúrájában bekövetkező változások képessé tehet-

nek bennünket arra, hogy a megnövekedett számú napi információhalmazból kiválogassuk, 

tudásunk részévé tegyük és kommunikáljuk a számunkra legfontosabbakat.7 Ennek a fo-

lyamatnak a következménye az is, hogy egyre tudatosabbá válik azoknak a hírforrásoknak, 

illetve médiumoknak a kiválasztása is, amelyek a gondolkodásunknak, értékrendünknek 

leginkább megfelelő narratívák keretében közvetítik felénk a szóban forgó információkat. 

Azaz mindinkább azokat a médiumokat keressük, amelyek keretnarratívái összehangolha-

tók saját narratíváinkkal, véleményünkkel, értékrendünkkel. 

Így nyer napjainkban megerősítést az a jól ismert médiatudományi modell is, ami „sze-

lektív észlelés” (selective perception) elmélet néven vált ismertté az 1960 -as évektől.8 Az 

elmélet egyik jelentős képviselője, Joseph Klapper ugyanis arra hívja fel a figyelmet, hogy 

a befogadók miközben válogatnak a média által közvetített információk  közül, elsősorban 

azokat az üzeneteket keresik, amelyek megerősítik véleményüket, és elutasítják, illetve ke-

rülik azokat a narratívákat, amelyek ellentmondanak neki. Ennek a mind tudatosabbá váló 

szelekciónak Klapper szerint három szintje alakul ki: (1) a  befogadók nem követik figye-

lemmel azokat a médiumokat, amelyek saját értékrendjüktől, felfogásuktól eltérő vélemé-

nyeket, narratívákat fogalmaznak meg; (2) ha akaratlanul találkoznak is ilyen – értékrend-

jükkel szemben álló – üzenetekkel, figyelmen kívül hagyják őket, (3) ha találkoznak ilyen 

üzenetekkel, és meg is jegyzik őket, viszonylag gyorsan elfelejtik valamennyit. Klapper 

                                                      
6 George Lakoff: The Political Mind: A Cognitive Scientist’s Guide to Your Brain and Its Politics . Id.kiad. 
7 Lásd ezzel kapcsolatban Szécsi Gábor: Média és társadalom. Kommunikációfilozófiai adalékok a 

mediatizáció fogalmához. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2016.  
8 Lásd Joseph Klapper: The Effects of Mass Communication. New York, Free Press, 1960. 
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szerint ennek a jelenségnek alapvetően az az oka, hogy az ember kerüli a disszonáns hely-

zeteket, és távol tartja magától azokat az információkat, véleményeket, amelyek értékrend-

jének, világképének újragondolására késztetnék. Ez ugyanis jelentős mentális energiákat 

igénylő feladat lenne, amit egész egyszerűen nem lehet megoldani az egyre gyorsuló infor-

mációáramlás közepette. Ezért a média hatása mindinkább a befogadói vélemények meg-

erősítésében, semmint megváltoztatásában mutatkozik meg.  

Az új média korában az információáramlás sebességének és a feldolgozandó informá-

ciók számának ugrásszerű növekedésével a szelektív befogadási folyamat mind nagyobb 

szerepet kap a médiával folytatott kommunikáció gyakorlatában. Az új média használatá-

hoz kötődő információ- és ingeráradatban a befogadók figyelme mindinkább fragmen-

tálódik, az aktív figyelem időtartama csökken. Általában koncentrálatlanul, gyorsan és kis 

dózisokban, különösebb érdeklődés nélkül fogadják be a tényeket és adatokat, ugyanakkor 

kritikusak is velük szemben. Így van ez a hírekkel is. A lassan kezelhetetlenné váló  meny-

nyiség és változatosság miatt igyekszünk lehetőség szerint minél több számunkra érdekte-

len hírüzenetet kizárni, aktívan és tudatosan próbáljuk védeni magunkat, tehát szelektáljuk, 

szűrjük, blokkoljuk a folyamatosan érkező információkat. Ezt a médiafogyasztói magatar-

tást erősíti a többcsatornás kommunikáció kínálta bővülő választék is. Egyre inkább nő 

ugyanis annak a lehetősége, hogy az egyes célcsoportok olyan speciális értékrendjüknek 

megfelelő narratívákat kínáló, véleményüket, álláspontjukat megerősítő médiumokat talál-

janak a rendszerben, amelyek biztos eligazodási pontokat kínálnak számukra az egyre 

komplexebbé váló társadalmi, politikai, gazdasági folyamatok megértéséhez és értékelésé-

hez. A felgyorsuló információáramlásban nincs a célcsoportok tagjainak lehetősége és ka-

pacitása arra, hogy a tények feldolgozását és értékelését segítő narratíváikat megváltoztas-

sák. Ezért ragaszkodnak az általuk megismert és elfogadott keretnarratívákat közvetítő mé-

diához, amelytől el is várják, hogy a média elfogadott értékrendjének megfelelő anyagok-

kal, hírekkel és a hozzájuk kapcsolódó történetekkel erősítse meg meggyőződéseiket, vé-

lekedéseiket, véleményüket. 

A szelektív észlelés jelenségét igazolják azok a kutatások is, amelyek arra világítanak 

rá, hogy a média és a közönség napirendje között nem lehet oksági kapcsolatot kimutatni, 

azaz a hírműsorok és a befogadók által legfontosabbnak tartott témák között nincs direkt 

kapcsolat; a közvélemény által fontosnak vélt problémák struktúrája gyakran jelentős mér-

tékben eltér média napirendjének szerkezetétől.9 A befogadók tehát elsősorban azokat mű-

sorelemeket, híreket keresik, amelyek narratívái megerősítik véleményüket, értékrendjü-

ket, biztos pontot jelentenek az információk értelmezéséhez. Válogatnak a média által kí-

nált témák közül, és ennek során gyakran érdektelennek tartják a média által tudatosan 

napirenden tartott, preferált témákat. A média által közvetített információkat saját történe-

teik tükrében dolgozzák fel és továbbítják saját csatornáikon. 

Az információk befogadása irányából tehát az álhírek terjedésének alapvető oka abban 

keresendő az új média korában, hogy a felgyorsuló adatáramlás következtében a célcso-

portok kizárólag a saját történeteikhez jól kapcsolható narratívákra figyelnek, nincs idejük 

és lehetőségük sem arra, hogy a véleményüket, üzeneteiket meg nem erősítő információka t 

is befogadják, illetve hogy ellenőrizzék a narratíváikat megalapozó híranyagok valódisá-

gát. Emellett a befogadók a médiával folytatott kommunikáció során saját történeteiknek 

                                                      
9 A vonatkozó magyarországi kutatásokkal kapcsolatban lásd például Terestyéni Tamás: „Napirendek a tele-

víziós tájékoztatásban és a közgondolkodásban”. In: Terestyéni T. (szerk.): Magyarországi médiumok a köz-

vélemény tükrében. Országos Rádió és Televízió Testület, Budapest, 2002, pp. 89–115. 
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és a média narratíváinak metszéspontján, egy „folyamatos párbeszéd” keretében fogalmaz-

zák újra saját azonosságtudatukat, miként arra Danial Dayan és Elihu Katz is rávilágítanak 

Media Events: The Live Broadcasting of History című könyvükben.10 Azaz identitástudatuk 

szempontjából is fontos, hogy minél több, saját értékrendjüket, felfogásukat, véleményüket 

megerősítő információt kapjanak a partnernek tekintett médiától a gyorsuló változások vi-

lágában. A hírek valóságtartalma ehhez az alapvető igényhez képest lassan másodlagos 

szemponttá válik. 

Az álhírek tartalmi és formai sajátosságaik révén valódi hírek hiányában tökéletesen al-

kalmas eszközökké válnak a média és a befogadói közötti folyamatos diskurzus fenntartá-

sára, a médianarratívák permanens közvetítésére. Sikerük tehát egyaránt magyarázható a 

média és közönsége részéről felmerülő igényekkel. A média azért közvetíti az álhíreket, 

hogy minél nagyobb tömegekhez legyen képes folyamatosan eljuttatni a keretnarratíváit a 

médiapiacon tapasztalható, növekvő versenyben, a célcsoportok pedig azért lettek fogéko-

nyabbak az álhírek befogadására, mert ebben a növekvő versenyben, az egyre több csator-

nássá váló kommunikáció folyamatában szükségük van olyan történetekre, amelyek meg-

erősítik véleményüket, értékrendjüket, az információkkal kapcsolatos saját narratíváikat. 

Mindkét attitűd hátterében a média és célközönsége közötti diskurzus folyamatosságának 

fenntartására irányuló szándék húzódik, ami az új média korát jellemző kulturális, társa-

dalmi változások felgyorsulásával, a médiakonvergencia által befolyásolt tömegkommuni-

káció rendszerének egyre komplexebbé válásával szabad utat enged az álhírek áramlásának 

is. Elsődleges cél a diskurzus folyamatosságának fenntartása, ami ma már gyakran csak 

álhírek segítségével oldható meg. Mindezek után joggal vetődik fel a kérdés: mit tehet ilyen 

helyzetben egy álhírek által negatívan érintett szervezet, társadalmi csoport stratégiai kom-

munikátora. Vajon létezik-e a PR irányából ellenszere ennek a feltartóztathatatlannak tűnő 

trendnek? 

3. Történetmeséléssel az álhírek ellen 

Mint azt a fentiekben láthattuk, az álhírek napjainkban érzékelhető rohamos terjedése men-

tális, kulturális és társadalmi okokra egyaránt visszavezethető. A probléma mély gyöke-

rekkel rendelkezik, ezért pusztán technikai, jogi, szervezeti intézkedésekkel aligha kezel-

hető. Számos javaslat és gyakorlati lépés született már annak érdekében, hogy az álhírek 

offenzíváját mind a híreket közvetítő média, mind a befogadók irányából feltartóztassák. 

Nyilvánvaló, hogy az álhírek ellen közvetlenül az érintett média tud a leghatásosabban 

védekezni. Ezzel kapcsolatos intézkedések soráról tudósít bennünket nap mint nap a tö-

megmédia, aminek a hátterében nyilvánvalóan a médiával kapcsolatos bizalom fenntartá-

sának, illetve helyreállításának szándéka húzódik. 

Mit tehetnek ugyanakkor az álhírek terjedésében lehetőségképpen érintett szervezetek, 

társadalmi csoportok stratégiai kommunikátorai, PR-esei a jelenség negatív hatásainak ki-

védéséért? Milyen feladatai lehetnek egy PR-esnek azonkívül, hogy reagál az általa képvi-

selt szervezettel, csoporttal kapcsolatos esetleges álhírekre, és cáfolja azokat? 

A választ ismét George Lakoff sugallja számunkra, aki a Don’t Think of an Elephant! 

című könyvében a folyamatos történetmesélés politikai kommunikációban betöltött szere-

pére hívja fel a figyelmet.11 Lakoff abból a felismerésből indul ki, hogy amikor tagadunk 

egy elképzelést, akkor valójában aktiváljuk a közönségben az elképzelés hátterében rejlő 

gondolatokat, vélekedéseket. Ezzel ugyanis elismételjük a cáfolandó kijelentést, illetve az 

                                                      
10 Lásd Danial Dayan – Elihu Katz: Media Events: The Live Broadcasting of History. Cambridge, Harvard 

University Press, 1992. 
11 George Lakoff: Don’t Think of an Elephant! White River Junction, VT, Chelsea Green Publishes, 2004. 
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annak hátterében rejlő érveket a befogadóknak. Ehelyett a politikusoknak saját értékrend-

jüket kell folyamatosan azonosíthatóvá tenniük és megismertetniük a célcsoportokkal. Eh-

hez pedig olyan jól értelmezhető, morális tartalmú narratívákra van szükségük, amelyekkel 

az értékrendjüket elfogadó, esetleg bizonytalankodó társadalmi csoportokat folyamatosan 

meg tudják szólítani. 

Lakoff politikai kommunikációra vonatkozó modelljét kiterjeszthetjük a stratégiai kom-

munikáció minden területére. Egy preventív stratégia lehetőségére világít ugyanis rá, amit 

jól alkalmazhat minden olyan szervezet, társadalmi csoport, amely számíthat az álhírek 

alkalmazásától sem visszariadó versenytársak, ellenfelek etikátlan eljárásaira. A lehetséges 

álhírek negatív hatását egy PR-szakember leginkább azzal védheti ki, hogy olyan híreket, 

hírértékű anyagokat juttat el folyamatosan a befogadókhoz, amelyek alkalmasak az általa 

fontosnak tartott történetek közvetítésére. Ezek a hírek, miként a médiában megjelenő napi 

hírek is, alapvetően két történetet jelenítenek meg. Egyrészt részei lehetnek a szervezet 

értékrendjét, filozófiáját megjelenítő keretnarratívának, annak a világos, történet formájá-

ban is megfogalmazható üzenetnek, amelyet újra és újra el kell ismételnie a kommuniká-

tornak a kommunikációs tevékenysége során. Másrészt olyan konkrét, explicit narratívákat 

is tartalmazniuk kell, amelyek kézzelfoghatóvá is teszik a szervezet által képviselt érték-

rendet, alapelveket. Petra Sammer a történetmeséléséről mint a PR fontos eszközéről írt 

könyvében például az alábbi explicit történettípusokat különbözteti meg egy cég kommu-

nikációs gyakorlatában: alapítói, alapítási mítosz (a cég alapításnak története, egy termék 

keletkezésének története), vállalati portrék (legjobb teljesítmények, a munkatársak külön-

leges teljesítményeinek bemutatása, érdekességek a cég működésével kapcsolatban), ügy-

félbeszámolók, sikertörténetek (a felhasználó vagy ügyfél szemszögéből mesélik el a kihí-

vásokat, az ő dilemmájuk áll a középpontban, és a szervezet segít nekik a megoldáskere-

sésben, a szervezet nem maga a hős, hanem a támogató, segítő, szövetséges, útitárs szere-

pében, a megoldás elősegítőjeként tűnik fel a hős oldalán), példázat (nem kizárólag a saját 

vállalatról vagy márkáról szóló történeteket mesélhetünk, hanem olyanokat is, amelyek a 

szervezethez, a szervezet imázsához, értékrendjéhez, víziójához illenek).12 

A PR-esnek tehát ebben a megközelítésben kettős a feladata. Egyrészt meg kell szer-

kesztenie azokat a narratívákat, amelyek segítségével célcsoportjai figyelmét és elkötele-

zettségét fenn tudja tartani, másrészt aktuális információk, érdekes adatok felhasználásával 

a média számára is közvetíthető, tehát a tömegmédia műfaji, stilisztikai, nyelvi sajátossá-

gaira hangolt híreket kell összeállítaniuk. Azaz valódi hírek segítségével kell fontosnak 

tartott történeteiket elmesélni. 

A közarénák korlátozott befogadóképessége miatt tehát napjainkban igen komoly ver-

seny alakul ki a narratívák között annak érdekében, hogy a közérdeklődés középpontjába 

kerüljenek. A narratívák napirenden tartásához ebből adódóan olyan kommunikációs témák 

kellenek, amelyek speciális tulajdonságokkal rendelkeznek és alkalmasak arra, hogy fel-

hívják a figyelmet magára a narratívára. Ezek közül a speciális tulajdonságok közül, miként 

arra Angela Dobele és szerzőtársai is rávilágítanak, kiemelkedik az érzelemkeltésre való 

alkalmasság.13 Ehhez az anyagnak kellőképpen drámainak, humorosnak, vagy éppen féle-

lemkeltőnek kell lennie. Emellett fontos szempont az is, hogy a narratívákat közvetítő té-

mák, hírek folyamatosan jussanak el a befogadókhoz minél több kommunikációs csatorna 

                                                      
12 Petra Sammer: Storytelling. Die Zukunft von PR und Marketing . Köln, O'Reilly, 2014, pp.70-80. 
13 Lásd A. Dobele – A. Lindgreen – M. Beverland – J. Vanhamme – R. van Wijk: "Why Pass On Viral 

Messages? Because They Connect Emotionally”. Business Horizons, 2007/ 50 (4), pp. 291-304. 
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igénybevételével. Ehhez a média kínálta lehetőségek mellett célszerű építeni a nagy társa-

dalmi tőkével rendelkező kommunikátorok összehangolt tevékenységére is. Ezeknek a 

kommunikátoroknak Malcolm Gladwell három alapvető típusát különbözteti meg.14 Az ún. 

„csomópontok”, vagy kapcsolattartók olyan emberek, akik számos személyt ismernek kü-

lönböző szociális, kulturális, szakértői és gazdasági területekről, és rendelkeznek az 

általuk ismert emberek bemutatásának, megismertetésének képességével. Az ún. „sokat 

tudók” az információk „nagybirtokosai”, akiknek a véleményére támaszkodhatunk új 

információk megismerésében, és akik tudásuk, szociális és kommunikációs képessé-

geik révén képesek arra, hogy a témákkal kapcsolatos szóbeszédeket elindítsák. S vé-

gezetül bekapcsolhatók a narratívák napirenden tartásába az ún. „ügynökök” is, akik 

karizmatikus jellemvonásaik és tárgyalási készségeik révén képesek meggyőzni máso-

kat. A különböző kommunikációs csatornák optimális kihasználása természetesen csak 

akkor válhat a napirenden tartás eszközévé, ha a kommunikációs stratégia szerves ré-

szét képezi a befogadókkal folytatott párbeszéd, az interaktivitás új média kínálta lehe-

tőségeinek kiaknázása, illetve a párbeszéd eredményeinek, tanulságainak beépítése a 

narratívák közvetítésébe. 
Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy az új média korában megszülető kommuniká-

ciós csatornák, eddig ismeretlen közösségi formák minden eddiginél komolyabb esélyt kí-

nálnak arra, hogy a kommunikátorok eleget tudjanak tenni a fentiekben meghatározott fel-

adataiknak. Azaz egyre több lehetőségük van arra, hogy a PR eszközeinek tudatos, átgon-

dolt alkalmazásával, valódi hírek, hírértékű anyagok összeállításával juttassák el az üzene-

teiket tartalmazó narratívákat az általuk fontosnak tartott célcsoportokhoz. S ami talán en-

nél is fontosabb: ennek során úgy tudjanak érdekes, figyelemfelkeltő és az érzelmekre is 

ható történeteket elmesélni a befogadóknak, hogy mindvégig megőrzik legfőbb erényüket, 

a hitelességet. 

 

                                                      
14 Lásd M. Gladwell: Fordulópont. HVG Kiadó, Budapest, 2007. 


