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1  
BEVEZETÉS

Soha nem terveztük, hogy egyszer a felvilágosítás élharcosai 
leszünk, a Jó, a Szép és az Igaz lovagjai, a külvilágban kavargó 
megszámlálhatatlan őrültség (úgy is, mint bullshit) elszánt elta-
karítói. Nem akartunk reszkető ujjakkal füstjelzőkön matatni, 
Facebook-csoportot vásárolni az eBay-en, vagy éppen birodal-
mi polgárok fórumain tobzódni. Egyszerű, nyugodt életet akar  -
tunk, semmi többet. Leülni egy zacskó chips-szel a Play station 
elé, és néha elmenni meginni egy-két sört. 

Természetesen a mi figyelmünket sem kerülte el, hogy vala-
mi történik a világban. Egyre gyakrabban hallunk az úgyneve-
zett fake news-ról, s egyre gyakrabban találkozunk a panasz-
szal, hogy az emberek manapság minden őrültséget elhisznek. 
(Amihez általában azt is hozzáteszik, lassan persze tényleg nem 
lehet már tudni, mi is az igazság). Az „alternatív igazságokat” 
hirdető Kopp Könyvkiadó szédületes forgalmat bonyolít, s az 
egykor komoly lapszerkesztő Udo Ulfkotte zavaros könyvei 
éllovasok a Spiegel bestseller-listáján. Mindez azonban nemigen 
izgatott bennünket. Összeesküvés-elméletek mindig is létez-
tek, de nem játszottak szerepet a világunkban. Az internetes 
összeesküvés-hirdetőket nem láttuk többnek hiszékeny hibban-
taknál. Néhány hónappal később mégis egyfajta nyúlüregben 
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találtuk magunkat, egy paranoiából, féligazságokból, lappangó 
haragból és irracionalitásból felépülő félvilágban.

Hogy mindez így alakult, azért nem más a felelős, mint a 
realitás. Pontosabban: az analóg realitás. A  digitális realitás-
ban, az interneten, már régóta őrültségek tengerében gázoltunk, 
az évek során azonban kifejlesztettük finoman hangolt bullshit- 
detektorainkat az internetes „hírekkel” szemben. Hatodik érzé-
künk azonnal riadót fújt, ha azt olvastuk, hogy a kismacskákat 
befőttesüvegben kell tartani, ha lánclevelek továbbküldésére hív  -
tak fel minket, mert a kis Timmynek nagyon sürgősen szük   sége 
volt csontvelő-adományra, ha nigériai hercegek kerestek meg, 
hogy küldjünk nekik pénzt, vagy ha Ronaldinho egy állítólagos 
amatőrvideóban a kapufélfával pingpongozott. Messziről, széllel 
szemben kiszagoltuk az átveréseket és álhíreket, s az évek alatt 
Facebook-algoritmusunkat is rá   ne    veltük, hogy a leg    rosszabb fajta 
őrültségeket ne is engedje a szemünk elé. Kí    méljen meg a Kopp 
Kiadó híreitől, Ken Jebsen videóitól és a Compact-   Magazin 
elméleteitől. Gondosan megválogattuk ked    venceink listáját, a 
közösségi médiában őrültség    mentes öve    zetet építettünk magunk 
köré.

Csakhogy az őrület áttört a védelmünkön, méghozzá az ana  -
lóg realitásban, a hús-vér, való világban. Esküvőkön, söntéspul-
tok mellett, a földalattin, osztálytalálkozókon, a pékségben, a 
távoli rokonokkal tartott családi összejöveteleken egyre gyakrab-
ban jött szembe velünk az őrület a maga meredek és zavaros 
elméleteivel, nevetséges állításaival és bizarr meggyőződéseivel.  
Ott volt például a nagynéni, aki meg volt győződve róla, hogy az 
amerikai kormány megbízásából mérgeznek bennünket a chem   -
trailekkel. Ott volt a harcias balszélső a futballcsapatból, aki 
ab    szolút biztos volt benne, hogy szeptember 11. „belső munka” 



11

volt, és ott volt a már nyugdíjas némettanárunk, aki a mene-
külthelyzetet a keresztény Európa megsemmisítésére ko    vácsolt 
titkos tervnek tartotta. Hirtelen egyre-másra törtek be az össze-
esküvés-elméletek a magánszféránkba, ahonnan sajnos már nem 
lehetett egy kattintással eltüntetni őket. Vitákba keveredtünk, 
alternatív tényekkel konfrontálódtunk, végül pedig még szere-
tett internetünkbe is befurakodott a sze  nny. Egyre-másra érkez-
tek a legátverősebb ajánlatokhoz vezető, tényeket nyo   mok   ban 
tar   talmazó linkek, amelyek azonban első olvasásra akár komo-
lyan vehető híreknek is tűnhettek.

Amit tudni kell rólunk: mindketten igazi überkockák vagyunk. 
Christian Schiffer az a jellegzetes figura, aki néhány ital után 
minden buliban „őrült professzor” üzemmódba kapcsol és órá  -
kon át mesél az 1994/95-ös Bundesliga-szezonról, Schum   peter 
„teremtő rombolás” elméletéről, vagy a MadTV nevű számító  -
gépes játékról. Christian Alt a maga részéről az Excel- táblá   zatok 
virtuóza, aki szinte minden létező témába képes beleásni magát, 
legyen szó akár a balkonon nevelt paradicsomról vagy a részecs-
kegyorsítókról. Együtt küzdöttük át magunkat a virtuális való-
ság 24 órás maratonján, átvágtunk a német számító   gépes   játék-
ágazat bozótján, és mesterséges intelligenciákat hajszoltunk az 
őrület határára. Aztán néhány évvel ezelőtt eljött a fordulópont: 
a Gamescom Mad-Max-partiján álltunk, lakkba, láncokba és 
bőrbe öltözött, megvásárolt színészek rajzottak körülöttünk – 
minket azonban nem ők érdekeltek. Valahogyan szóba kerül-
tek az egyre gyakrabban felbukkanó összeesküvés-elméletek és 
hirdetőik, s mire észrevettük, már órák óta csak erről beszélget-
tünk. Először a legviccesebb dolgokat mutogattuk egymásnak 
az okostelefonjainkon. Utána a kevésbe vicceseket. Aztán pedig 
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a szélsőjobboldaliakat. A jó hangulatnak ezzel vége is lett. Mi a 
fene van az emberekkel?

Ez az egész először irritált bennünket, azután idegesített, 
végül dühbe gurultunk. Hát nem látják az emberek, mekko-
ra ökörségeket terjesztenek? Ki az ördög hiszi el például, hogy 
Obama gyíkember? Miféle emberek lehetnek, akik meggyőző-
déssel vallják, hogy a Föld lapos?

Olyan volt az élmény, mint amikor az ember egy unalmas 
munkahelyi ünnepségről kimegy elszívni egy cigarettát – és 
amikor visszajön, azt látja, hogy mindenki megbolondult: Elke a 
könyvelésről az asztalon táncol, Manfred a controllingról pedig 
a náci idézetekkel díszített söralátét-gyűjteményét mutogatja.

Ezért írjuk most meg ezt a könyvet. És mivel mindkettőnk-
nek Christian a keresztneve, a könyv hátralévő részére össze is 
olvadunk egyetlen „mi”-vé. Valószínűleg jó is így, mert a világ 
hülyeségmentesítése túl nagy munka lenne egyetlen embernek.

Akkoriban ébredtünk rá, hogy nemcsak a nagynéninek, a 
balszélsőnek és a nyugdíjas némettanárnak nem tesz jót, ha 
chemtrailben, belső munkában és nagy népességcserékben hisz, 
hanem az egész társadalomnak kárára válik ez a szép új őrület. 
Az összeesküvés-elméletek ma már nem a popkultúra részei, 
mint a kilencvenes években, amikor még minden kedden pizsa-
mában bámultuk borzongva az X akták-at a tévében, olyan 
riad    tan, hogy néha még a chipses zacskó is kicsúszott remegő 
kamaszkezünkből. Az összeesküvés-elméleteket ma már el is 
hiszik, még azokat is, amelyek még az X akták forgatókönyvírói-
nak sem jutottak volna soha az eszükbe.

Világossá vált: fontos, hogy különbséget tudjunk tenni a hi   -
telt érdemlő és a nem hitelt érdemlő között. Fontos tudni, mi az,  
ami őrültség, és mi az, ami nem. Fontos tudni, mi az, amit egy  


