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Kedves Érdeklődő! 

Az, hogy szeretnék-e jobbak, 
sikeresebbek, elégedetteb-
bek lenni, nem kérdés, de az 
már nem annyira egyértelmű, 
hogy ezt hogyan is érhetnénk 
el. Ebben az anyagban olyan in-
formációkat igyekeztünk ösz-
szegyűjteni, amelyek segítik az 
önismeret fejlesztését, magunk 
megismerését, és ezen keresz-
tül hozzájárulnak céljaink el-
éréséhez. 



| 3 | 

TARTALOMJEGYZÉK

KOGNITÍV DISSZONANCIA  6

NEM MEREM  18

TEHER ALATT NŐ A PÁLMA  20

AZ ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLETEK - 
ÖSSZETARTÓ TORZÍTÁSAINK  22

Mi van a fejünkben? 24

IRODALOMJEGYZÉK, FORRÁSOK  31



| 4 | 

dő rendszerként te-
kintsünk rá.

A kognitív disszonancia A kognitív disszonancia 
jelenségének tudatosítása jelenségének tudatosítása 
azért fontos, mert ezáltal azért fontos, mert ezáltal 
képessé válunk a saját gon-képessé válunk a saját gon-
dolataink, érzéseink jobb dolataink, érzéseink jobb 
megértésére. megértésére. 
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Részben ehhez kapcsolódva kerül szóba a kudarctól való félelem 
témaköre is, valamint a kihívások, célok fontosságának területe 
is. Emellett az összeesküvés-elméletekre is kitérünk, nemcsak 
azért, mert erősen összefügg a kognitív torzítás kérdésével, ha-
nem mert a jelenleg mindannyiunk életét keretező világjárvány 
aktuálissá is teszi. 

Jó tanulást kívánunk!
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KOGNITÍV  
disszonancia

A kognitív dis�-
s�onancia elmélete  
L. Festinger ame-
rikai ps�ichológus 
nevéhe� köthető. A� 
elgondolás lényege, 
hogy s�orongáskel-
tő állapot jön létre 
bennünk akkor, ami-
kor elkép�eléseink-
kel, meggyő�ődé-
seinkkel ellentétes 
információ jut el 
ho��ánk. 

Ez egy meglehetősen kellemetlen érzés, igyekszünk azt csök-
kenteni. Aaron T. Beck pszichiáter fektette le a torzulások ta-
nulmányozásának alapjait, majd tanítványa, David D. Burns vit-
te tovább a munkát. 

Kognitív torzulások felelősek azért, hogy nem érzékeljük töké-
letesen a valóságot – az információk feldolgozására hatnak ki. 
Ezek gondolkodási, logikai hibák, érvényesülésük nem akarat-
lagos. A torzításnak több fajtáját különbözteti meg a tudomány.
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1.  FEKETE-FEHÉR,  
MINDEN VAGY SEMMI  
TÍPUSÚ SZEMLÉLET

Ekkor végletesen szemlélünk min-
dent, nem látjuk az árnyalatokat. Ezt 
tapasztalhatjuk, amikor hiába tanul-
tunk hetekig egy vizsgára, az utolsó 
estén azt érezzük, hogy semmit sem 
tudunk. Vagy akkor, amikor nem győ-
zünk egy versenyen, hanem második 
helyezettek leszünk. Hiába előztünk 
meg rengeteg embert, mégis úgy tű-
nik számunkra, hogy ez semmit sem ér, 
alulmaradtunk. Ez nyilvánvalósan nem 
igaz, de mégsem vagyunk képesek 
másként vélekedni. 

2.  FELNAGYÍTÁS ÉS 
 LEKICSINYLÉS, 
ALULBECSÜLÉS

Ebben az esetben eredményeinket 
alulbecsüljük, a hiányosságainkat pe-
dig felnagyítjuk – másokkal szemben 
jellemzően fordítva járunk el. Kettős 
mércét használunk. Pl.: Átmentem ezen 
a vizsgán, de ezen amúgy is mindenki 
átmegy, az egyetemet úgysem tudom 
elvégezni, mert nem vagyok elég okos. 

3.  POZITÍVUMOK  
FIGYELMEN KÍVÜL 
HAGYÁSA, ÉRVÉNY-
TELENÍTÉSE:

Utólagosan leértékeljük a pozitív ta-
pasztalatokat, eseményeket, nega-
tívan magyarázzuk azokat. Pl.: Csak 
azért mondta, hogy találkozzunk, 
mert udvarias akart lenni.
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4.  ÉRZELMI  
LOGIKA, ÉRVELÉS

Olyan dolgokért hibáztatjuk ma-
gunkat, amire igazából nincs ráha-
tásunk. Pl.: A családi ebéden biztos 
miattam volt rossz a hangulat. Az 
osztálytársam biztos utál, azért nem 
integetett vissza az utcán.

Nem egy konkrét cselekedetet mi-
nősítünk, hanem az egész személyt 
(mást vagy magunkat). Címkéket 
adunk a személyeknek, ami a túlál-
talánosítás egy szélsőséges formá-
ja. Nem azt figyeljük meg, hogy egy 
adott helyzetben hogyan viselked-
tünk, nem ezt elemezzük, hanem 
címkézzük magunkat. Az előbbivel 
tudunk valamit kezdeni, változtatni, 
de ezzel az általános ítélettel nem 
igazán. Például: „A tegnapi buliban 

Az érzelmekből vonunk le követ-
keztetéseket: ha bűnösnek érzem 
magam, akkor biztosan rosszat tet-
tem. Ez történik akkor is, ha mások 
kinyilatkoztatásait a saját érzéseink, 
torzításaink segítségével magyaráz-
zuk. Például: Azt mondják mások, 
hogy szép vagyok, de szerintem csak 
udvariasak akarnak lenni. 

5.  MEGSZEMÉLYESÍTÉS, 
PERSZONALIZÁCIÓ

6.  CÍMKÉZÉS, T 
ÉVES CÍMKÉZÉS
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ott volt egy csinos lány, szívesen 
megismerkedtem vele, de túl félénk 
voltam, nem mertem megszólítani.”- 
Ezzel már lehet valamit kezdeni, el 
tudjuk határozni, hogy legközelebb 
bátrabbak leszünk. Ha viszont csak 
annyit gondolunk: „Már megint nem 
sikerült, egy vesztes vagyok.” – Ezzel 
nem igazán van mit csinálni.

7.  ÖNKÉNYES, KORAI 
KÖVETKEZTETÉS

Ilyen a „gondolatolvasás” és a „jö-
vendőmondás”. Vagyis amikor meg 
vagyunk róla győződve, hogy tudjuk, 
mit gondol a másik, miért cselekszik 
az adott módon, illetve, hogy mi fog 
történni. Például: Biztosan meg fo-
gok bukni a holnapi vizsgán. 

8. TÚLÁLTALÁNOSÍTÁS Túláltalánosítunk, amikor egy 
egyszeri tapasztalatból vonunk 
le általános következtetést. „Ez a 
párkapcsolatom szakítással vég-
ződött, ahogy az összes többi is 
azzal fog, mert mellettem nem 
boldog senki.”
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9.  KELL/KELLENE  
ÁLLÍTÁSOK, ELVÁRÁSOK 
– MAGUNKKAL/MÁSOK-
KAL SZEMBEN

Ha valamilyen feladat elvégzését úgy 
is kötelezőnek érezzük, ha az valójá-
ban nem az, el lehetne halasztani. Pél-
dául ha kitakarítjuk a lakást még ma, 
annak ellenére hogy nagyon fáradtak 
vagy betegek vagyunk.

10.  NEGATÍV SZŰRÉS Történik valamilyen negatív dolog 
egy nagyobb esemény részeként, és 
ezáltal az egészet negatív élmény-
ként éljük meg. Ilyenkor olyan, mint-
ha egy sötét szemüvegen, szűrön át 
látnánk mindent. Például: Kényel-
metlen volt hazafelé az út, ez elron-
totta az egész nyaralást.

11.  KATASZTROFIZÁLÁS Ez akkor fordul elő, amikor egy 
jövőbeli eseménnyel kapcsolatos 
előfeltevéseinket felnagyítjuk: 
„biztosan megbuktatnak a holnapi 
vizsgán, és emiatt ki fogok bukni 
az egyetemről”. 
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Most gondoljuk végig, hogy melyik illik ránk – valószínűleg 
lesz olyan, ami ismerős. Ez természetesen önmagában még 
nem probléma, de ha képesek vagyunk tudatosítani, hogy 
adott pillanatban meglévő 
érzéseink, gondolataink kog-
nitív disszonancia eredmé-
nyei, akkor könnyebb kezelni 
is azokat. A probléma akkor 
jelentkezik, ha már pszichés 
zavarokról beszélhetünk kog-
nitív szempontból.

Mindannyian egyéni 
képet alkotunk a 
világról – bár sok 
közös van ezekben, de 
egy kicsit mindenki 
másképp látja. Ez az 
egyéni jelentésadás 
meghatározza az 
érzelmeinket, hogy 
az adott pillanatban 
hogyan érezzük 
magunkat. 
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KOGNITÍV DISSZONANCIA 

(Ha egy olyan jelen-
tést adunk a helyzet-
nek, hogy mi ott meg 
fogunk szégyenülni, 
akkor az érthető mó-
don szorongást kelt. 
Ha így megyek már 
bele elve az adott 
szituációba, az kihat 
a saját viselkedé-
semre.) Tehát az in-
formációknak jelen-
tést adunk, alakítjuk 
azokat, illetve a kog-
nitív struktúránkhoz 
illesztjük. A kognitív 
struktúránk fejlődé-
sünk során alakul ki. 
Interakcióba lépünk 
másokkal (pl.: szü-
lők), tapasztalatokat 
szerzünk, amelyek 
majd alakítják, hogy 
mit fog nekünk je-
lenteni egy adott 
helyzet, hogyan fo-
gunk viszonyulni 
környezetünkhöz, 
önmagunkhoz és 
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KOGNITÍV DISSZONANCIA 

másokhoz. Mindig 
kihat a helyzetérté-
kelésünkre. Hierar-
chikusan felépülő 
struktúráról van szó 
aszerint, hogy meny-
nyiben tudatosak, 
stabilak az egyes 
szintek.  Fent már 
említettük, hogy 
pszichés problémák-
ról is beszélhetünk 
egyes esetekben. 

A kognitív sémák zavara 
hibás információfel- 
dolgozást, torzított 
jelentésadást eredményez, 
aminek következtében 
inadekvát viselkedések 
alakulnak ki. Ekkor nem az 
adott helyzetre reagál valaki, 
hanem arra, amit az belőle 
kiváltott. 
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KOGNITÍV DISSZONANCIA 

(Gondoljunk itt egy dühkitörésre, amit egy hétköznapi kis ne-
hézség váltott ki.) Ide tartozik a pánikbetegség és a szociális 
szorongásos zavar. 

KOGNITÍV DISSZONANCIA A FÉRFI HELYE

1. Meg kell változtatni azokat a hiteket, viselkedésmódo-
kat vagy véleményeket, amik a disszonancia alapját kép-
zik.

2. Bővítenünk kell ismereteinket, amik által a meglévő 
konszonancia erősíthető, ezáltal gyengíthető, háttérbe 
szorítható a disszonancia.

3. Igyekeznünk kell a disszonanciát okozó gondolatok je-
lentőségét tudatosan csökkenteni, vagy akár elfelejteni.

FESTINGER SZERINT HÁROM MÓD VAN A KOGNITÍV  
DISSZONANCIA LEKÜZDÉSÉRE:

Albert Moukheiber A� elme trükkjei c. 
könyvében értekezik arról, mi van az au-
tomatikus gondolatainkon túl. Agyunk 
érzéseket, gondolatokat és természetes 
cselekvéseket hoz létre – ezek a heu-
risztikák. Ezekre rakódnak másodlagos 
gondolataink (ezek a gondolatainkról 
szóló gondolatok): ez a belső hang, ami 
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KOGNITÍV DISSZONANCIA 

megszólal a fejünkben – szakemberek metakognícióknak ne-
vezik. Ez utóbbiak jelentik a kulcsot ahhoz, hogy cselekedni 
tudjunk azokban a szituációkban, amikor érzésünk szerint 
kognitív torzítások nehezítik helyzetünket. Az író egy félté-
keny férfi példáján keresztül mutatja be, hogyan uralhatjuk au-
tomatikus gondolatainkat.

Viktor nagyon, betegesen féltékeny, ami gyakorlatilag tönk-
reteszi az életét, mert komoly stresszreakciót vált ki belőle a 
gondolat, hogy barátnője esetleg hűtlen hozzá. Ha felhívja a 

A metakognitív 
kontroll képes 
delegitimálni 
az először 
felbukkanó, rossz 
gondolatainkat. 

KOGNITÍV DISSZONANCIA A FÉRFI HELYE

párját, aki nem veszi fel, ak-
kor mindjárt az jut eszébe, 
hogy biztosan megcsalja. 
Ezt erősíti meg a belső hang-
ja is, „Biztosan épp mással 
van, hűtlen.”. Ennek hatására 
hívogatni kezdi, és minden 
egyes nem fogadott hívás 
egyre csak erősíti negatív 
elképzeléseit, érzéseit. Ez a 
szituáció azt mutatja, hogy 
ha a metakogníciók erősítik 
az elsődleges gondolatokat, 
akkor az eszkalálja a prob-
lémát. Az belátható, hogy 
az első, gyors, automatikus 
gondolatunkat nem tudjuk 
befolyásolni, de a metakog-
níciókkal más a helyzet. 
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Tehát azért ne ostorozzuk magunkat, ha „zsigerből” a félté-
kenység érzése tör fel belőlünk, hiszen ez nem akaratlagos, 
nem tudatos jelenség. Amire befolyásunk van, azok a meta-
kognícióink.

Úgy tudunk eredményesek lenni,  
ha detektáljuk a problémát, felismerjük, 
hogy van egy nem megfelelő automatikus 
gondolatunk, amitől tudatosan 
távolítani kell a metakogníciókat. 

Most térjünk vissza ennek tük-
rében a példához. Képzeljük el, 
hogy a hívást ugyanúgy nem fo-
gadja a barátnő, Viktor első, auto-
matikus gondolata ugyancsak az, 
hogy „Biztosan megcsal!”, viszont 
most nem engedi elhatalmasodni 
magán a stresszt és a bizonyossá-
got. Tudatosan arra gondol, hogy 
„valószínűleg zajos helyen van, 
nem hallotta a telefoncsörgést, 
vagy más dolga akadt, és ha ráér, 
vissza fog hívni”. Ezzel a techni-
kával Viktor csökkenti a stresz-
szt, egyre kevésbé lesz heves az 
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önkéntelen válaszreakciója, 
és ahogy megnyugszik, képes 
lesz visszatérni a saját dolga-
ihoz. Az ilyen gyakorlatokkal 
egyre nagyobb lelki hajlé-
konyságot fog elérni, és végül 
akár képessé válhat beteges 
féltékenysége leküzdésére is. A példabeli tudatosság  

nem megy egyik 
napról a másikra, 
nem is biztos, hogy 
először látványos 
hatást érhetünk 
el vele. Azonban a 
kitartó gyakorlás 
segítségünkre lehet, ha 
célunk, hogy leküzdjük 
a saját magunk 
által tudattalanul 
előidézett stresszt.
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NEM MEREM

A kognitív dis�-
s�onancia jelensé-
ge tehet arról, hogy 
soks�or irracionális 
félelmet ér�ünk egy 
olyan hely�ettel 
kapcsolatban, ami 
valójában nem vég-
�ődhet túl�ottan tra-
gikusan, de mi mégis 
meg vagyunk erről 
győ�ődve.

Ez azért problémás, mert emiatt elszalaszthatunk olyan lehe-
tőségeket, amelyek által előrébb juthatnánk, sikeresebbek le-
hetnénk, fejlődhetnénk. Ha nem jelentkezünk az adott állásra 
csak azért, mert félünk, hogy nem vesznek fel, esetleg felsü-
lünk az interjún, akkor esélyt sem adunk magunknak. Ilyen 
helyzetekben a legjobb azt végiggondolni, hogy mi a leg-
rosszabb kimenetel, ami bekövetkezhet? Történhet-e olyan, 
amit nem élnénk túl, valami, amit nem tudnánk elviselni. Erre 
a válasz gyakorlatilag mindig nem. Kibírjuk, ha nem kapjuk 
meg az állást, kibírjuk, ha páran hülyének néznek. Nyilvánva-
lóan ezek nem kellemes helyzetek, nem vágyódunk arra, hogy 
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bekövetkezzenek, de azért képzeljük el, mi van, ha mégis 
megtörténnek. Vagy gondoljunk egy nagyon kellemetlen, ciki 
helyzetre, amit átéltünk. Lehet, hogy még ma is belepirulunk, 
de itt vagyunk, kibírtuk, és nem azzal kelünk minden reggel, 
és fekszünk minden este, hogy erre gondolunk. Ami sokkal 
rosszabb, hogy évekkel később is azon rágódunk majd, hogy 
mi lett volna, ha mégis összeszedjük a bátorságunkat, teszünk 
egy próbát „mit veszíthetek” alapon, és mégis megkapjuk az 
álommunkát. 

Saját tapasztalataink mellett kutatások 
is igazolják, hogy a kellemetlenségeket 
idővel elfelejtjük, azonban a kihagyott 
életlehetőségek halálunkig elkísérnek. 

Annál szomorúbb 
pedig nem sok 
van, mint amikor 
az ember élete 
végén azon kese-
reg, hogy meg sem 
próbálta…
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TEHER ALATT 
NŐ a pálma

A legtöbben arra vágy-
nak, hogy kényelmes, 
nehé�ségek nélküli éle-
tük legyen. Ne kelljen 
agyonhajs�olni magun-
kat a bi�tos állásukban, 
mehessenek nyaralni, 
legyen s�ép há�uk, au-
tójuk, stb.. A�onban bár-
mennyire is mesésnek 
tűnik e� a kép, mégsem 
e� a�, ami előre vis� min-
ket. 

Akkor tudunk fejlődni, ha kihívások elé állítjuk magunkat, 
küzdünk a céljainkért. Szakemberek szerint az optimális mér-
tékű kihívást a következőképp lehet meghatározni. 

Mindannyiunk fejében él egy reális kép önmagunkról, mellette 
pedig létezik egy ideális énről alkotott elképzelés is. Vagyis 
arról, hogy milyenek szeretnénk lenni, mit szeretnénk elérni.  
A reális énképünk fejlesztése a cél, hogy közelebb kerüljünk az 
általunk vágyott állapothoz, ehhez pedig szintlépések szüksé-
gesek. 
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TEHER ALATT NŐ A PÁLMA

Akkor jó egy kitűzött 
cél, vagyis akkor van 
optimális távolságra 
a következő szint, ha 
kihívást jelent az el- 
érése, benne van a ku- 
darc lehetősége is, azon- 
ban mégis elképzelhető 
számunkra, hogy el- 
érhetjük. 

szükség van, mert csak ennek 
fényében tudjuk igazán értékel-
ni, ha mégis sikerrel járunk. 

Ne féljünk a kihívásoktól, sőt, 
keressük azokat, és tegyük 
próbára magunkat különbö-
ző helyzetekben! A jelenlegi 
helyzet, amit a világjárványnak 
köszönhetünk lehetővé teszi, 
hogy időt fordítsunk személyes 
fejlődésünkre. Tanuljunk nyel-
vet, olvassunk többet, kezdjünk 
sportolni. Válasszunk egy terü-
letet, és próbáljunk meg minél 
magasabb szintre eljutni benne. 
Ez segíthet e nehéz időszakban 
is megőrizni mentális egészsé-
günket.

Tehát az sem jó, ha túl kis lé-
pésekben akarunk haladni, 
mert nem leszünk motiváltak, 
de ugyanez a helyzet akkor is, 
ha túlzóak az elképzeléseink, 
nagyon távoli dolgot akarunk 
elérni. A kudarc lehetőségére 



AZ ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLETEK -  ÖSSZETARTÓ TORZÍTÁSAINK

| 22 | 

AZ ÖSSZEESKÜ-
VÉS-ELMÉLETEK -  
összetartó torzításaink

Egyre több s�ó 
esik a� öss�ees-
k ü v é s - e l m é l e -
tekről, bi�onyá-
ra mindannyian 
ismerünk is né-
hányat. Vannak 
kö�tük egés�en 
hajmeres�tő el-
kép�elések, és hi-
hetőnek tűnők is. 

A chemtrail-hívők szerint a repülőgépek maguk után húzott 
„csíkja” mérgező vegyi anyagot permetez, így butítva és mérgez-
ve a lakosságot. 

A laposföldhívők, ahogy a nevük is mutatja, azt gondolják, hogy 
a Föld lapos, erre pedig egy elég komoly – bár nyilván támad-
ható –elméletet dolgoztak ki. Az amerikai elnökválasztással 
összefüggésben nagy figyelmet kapott a QAnon, amelyhez 
köthető közösség volt az első, akiket terrorveszély potenciá-
lis forrásaként minősített az FBI. Egy kis ízelítő abból, mikben 
hisznek: a demokrata politikus vezetők sátánisták, a világ irá-
nyítói, akik gyerekeket rabolna el, megeszik őket és a vérüket 
isszák az örök élet reményében. Donald Trumpot tekintik meg-
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mentőnek, aki majd leszámol ezekkel az ördögi emberekkel. 
Egyes veszélyes embereket meg is neveznek úgy, mint Tom 
Hanks, Bill Gates, Soros György, Oprah Winfrey, Barack Obama 
és Hillary Clinton. Bár hajmeresztő az elgondolás, számos kö-
vetőre talált főként szélsőjobboldali körökben. És ha azt hin-
nénk, hogy ez csak a tengerentúliak problémája, tévedünk, már 
Európában is számos követője van a QAnonnak. Érdekessége, 
hogy a narratívájuk könnyen átültethető más országokba, problé-

mákra: oltásellenes-
ség, járványtagadás 
stb..

Az összeesküvés- 
elmélet tudomány 
megközelítésű defi-
níciója Krekó Péter, 
a téma egyik megha-
tározó kutatója sze-
rint a következő. 

„(…)azzal kapcsolatos hiedelem vagy 
elképzelés, hogy a saját közösségem ellen több 
szereplő valamilyen titkos, rosszindulatú 
együttműködést tervez vagy hajt végre. 



AZ ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLETEK - ÖSSZETARTÓ TORZÍTÁSAINK 

| 24 | 

Ez elég tág definí-
ció, ebbe minden-
féle teória belefér, 
sőt megengedi 
azt is, hogy az akár 
igaz is lehet.”  
A problémát fő-
ként az jelenti, 
hogy ezek közt a 
konspirációs el-
képzelések közt 
vannak veszé-

lyesek is, például a Cion bölcseinek jegyzőkönyve, ami egyes 
szakértők szerint komolyan hozzájárult a holokauszt ideológiai 
megalapozásához. (Egyébként ezek a „jegyzőkönyvek” a XX. szá-
zad elején terjedő röpiratok voltak – antiszemita felhanggal –, 
jegyzőkönyveknek hazudták magukat. Úgy tűnik, mintha titkos 
dokumentumok lennének, melyek bizonyítják a zsidók titkos, 
világuralmat megcélzó összeesküvését.)

MI VAN A FEJÜNKBEN?
Hogy miért születnek és terjednek el ezek a hol ártalmatlan, hol ár-
talmas teóriák? Részben azért, mert a valláshoz hasonló szerepet ké-
pes betölteni. Amikor egy új, ismeretlen negatív esemény, jelenség 
állít minket kihívások elé, akkor az igazán kétségbeejtő – erre remek 
példa a koronavírus, de ilyen volt 9/11 és a világválság is. Ezeknél még 
mindig jobb egy olyan ellenség, aki ismerős, mert az legalább kiszá-
mítható. Nem valami absztrakt okot kell az események eredőjeként 
elfogadnunk, hanem valaki(k)nek az akaratlagos tevékenységét. 
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Tudjuk, hogy a bizonytalanság okozta 
stresszt elviselni nehezebb, mint a biztos 
rosszét. Ezért ha már meg tudjuk nevezni, 
hogy kik tehetnek a nehézségeinkről, ha 
tudunk egy felelős csoportot képezni, az azt 
az illúziót adja, hogy kontrollálhatjuk a 
történéseket. 

Ma a COVID-19 okozta jár-
vány már több, mint egy éve 
teszi bizonytalanná az életünk 
minden területét. Aggódunk a 
saját és szeretteink egészsé-
géért, a megélhetésünkért, a 
gazdaságért, a szolgáltatóipa-
rért, az egészségügyért, a fiata-
lokért, idősekért, a nyaralásért, 
a szociális szórakozási lehető-
ségekért – a már megszokott 
életünk minden aspektusáért. 
Mindannyian érezzük a bőrün-
kön ennek az emberpróbáló 
hatását, a felőrlő bizonytalan-
ságot és szorongást. 
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Nem véletlen tehát, hogy sokan keresnek egy bűnbakot, akit hi-
báztathatnak mindezért. Természetesen nem oldana meg sem-
mit, ha tényleg a háttérhatalmak fejlesztették és terjesztettél 
volna el szándékosan a koronavírust, hiszen akkor is ugyanezek-
kel a kihívásokkal kellene szembenéznünk. 

A különbség annyi, hogy ez az összeesküvés-elmélet megadja 
azt az illúziót, hogy egy kontrollálható folyamatról van szó, és 
nem kell szembesülnünk a vak véletlennek való végtelen kiszol-
gáltatottságunkkal, a felelős nélküli tragédiákkal. A megfogható 
ellenségkép a szimbolikus megküzdésben segít, ezáltal csök-
kenti a szorongást. 

Emellett az összeesküvés-elméletek a legtöbb 
esetben erős csoportidentitással járnak 
együtt, és arra is jók, hogy erősítsék a 
kollektív önértékelést. 

Ha kiválasztottnak, üldözöttnek, fon-
tosnak érezhetik magukat, ha küldetés-
tudatot tudnak rendelni a konteóhoz, 
akkor az csoportszinten hasonlóan 
jelenik meg, mint pszichopatológia az 
egyéneknél: a földkerekség legfonto-
sabbjaiként aposztrofálják magukat, 
akikre a többiek figyelnek. 
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Az is közös még a konspirációs elméletekben, hogy szélsőséges 
mértékben felnagyítanak létező fenyegetéseket, vagy ha nincs 
fenyegetés, kreálnak. 

A fentiek alapján 
esetleg azt 
gondolhatnánk, hogy 
kisebb közösségek, 
vagy legalábbis 
a társadalom 
kisebb hányada 
hisz az alternatív 
magyarázatokban, 
azonban ez téves 
következtetés. 

A Kennedy-merénylet hivata-
los magyarázatát (Lee Harvey 
Oswald, a magányos merénylő 
oltotta ki az USA elnökének éle-
tét) csupán az Amerikai Egyesült 
Államok lakosságának harmada 
hiszi el, vagyis a konteóhívők 
vannak többségben. 
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Sokan – szakemberek, ku-
tatók is – azzal az előfelte-
véssel éltek, hogy azok, akik 
csatlakoznak egy olyan kö-
zösséghez, amelyben egy 
konspirációs elmélet a ko-
héziós erő, nagyjából homo-
gén csoportot alkotnak. Ez a 
feltevés azonban megdőlt, 
nincs specifikus személyi-
ségtípus, amiről elmondható 
lenne, hogy fogékonyabb az 
efféle teóriákra. 

Egyáltalán nem biztos, hogy pszicho- 
lógiailag zavartak vagy vallási 
fanatikusok lennének, sőt. 

Sokszor szeretetreméltó, kedves emberekről van szó, akik pót-
családot keresnek. (Érdemes megnézni a Behind the Curve c., la-
posföldhívőkről szóló dokumentumfilmet, amiben meglepően 
empatikusan mutatják be, hogy nem kócos, félmeztelen futóbo-
londokra kell gondolni laposföldhívők alatt, hanem átlagos em-
berekre, akik nagyon szeretnének tartozni valahova.)



AZ ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLETEK - ÖSSZETARTÓ TORZÍTÁSAINK 

| 29 | 

Ha közelebbről érdekel minket a téma, kihagyhatatlan  
Tara Westover: A tanult lány c. könyve. Ebben saját életéről ír 
megrendítő őszinteséggel. Tara Westover Idaho hegyei közt nőtt 
fel családja körében, akik teljesen elszigetelten éltek. Életüket 
alapvetően az határozta meg, hogy készültek a világvégére, és bi-
zonytalanok voltak szinte mindennel. 

Az írónő tizenhét évesen ment először iskolába, nem lát-
ta soha védőnő vagy orvos. Utóbbi különösen kegyet-
len annak tükrében, hogy a családnak egy roncstelepe  
volt, ahol a gyerekeknek is dolgozniuk kellett – mindenféle vé-
dőfelszerelés, képesítés nélkül. Tehát rengeteg sérülés, agyráz-
kódás, robbanás okozta égési sérülés, vágás kísérte életüket… 
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Tara sok testvér közt nőtt fel, akiknek születési évét sem tudták 
biztosan. Az írónő ebből a környezetből, az apja egyre súlyosab-
bá váló paranoiájának és a mindennapossá váló életveszélynek 
az árnyékából küzdötte fel magát Cambridge-ig, ahol doktori 
diplomát szerzett. A történet mindannyiunk számára inspiráló 
lehet, emellett olvasás közben testközelből érezhetjük, hogy 
milyen egy olyan apa árnyékában felnőni, aki eleinte csak kont-
eóhívő, aztán egyre súlyosbodó állapota végül paranoiába csap 
át (feltételezhetően, mert szakember sosem vizsgálta). Mindezt 
végigasszisztálja egy akaratgyenge anya.
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