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A múlt század közepén írt sci-fi novellának az egyik tragikus sorsú hőse Herbie, a
gondolatolvasó robot. Herbie hallja az emberek gondolatait, és a kérdésekre sosem az
igazságot  feleli,  hanem azt,  amit  a  kérdező hallani  szeretne -  hiszen más esetben
pszichés fájdalmat okozna, ami tilos. A gondolatolvasó robot rövid úton beleőrül a
saját hazugságaiba, így a készitői sosem tudják meg a gondolatolvasás képességének
titkát.

Bő fél évszázaddal később a Facebook megcsinálta nagyjából ugyanezt a valóságban,
sokkal  sikeresebben:  másfél  milliárd  embernek  mondja  azt,  amit  az  illető  hallani
szeretne. A világ legnagyobb közösségi oldala ezzel irdatlanul sok pénzt keres, mert a
felhasználók  jól  érzik  magukat  az  őket  feltétel  nélkül,  bármiben  támogató
környezetben, amit a  Facebook épít nekik. Minél jobban érzik magukat, annál több
időt töltenek az oldalon, több hirdetést néznek meg, és több pénzt hoznak a konyhára.
Bár  első  pillantásra  ezzel  mindenki  jól  jár,  valójában  hosszú  távon  a  jelenség
veszélyes téveszmék terjedését segíti elő, és magát a demokráciát rombolja. Elvégre
annak a vita és a kompromisszumok keresése lenne az egyik alappillére, a Facebook
manipulációja  pedig  erre  nem  ad  lehetőséget,  amikor  folyton  velünk  egyetértő
tartalmakat tol elénk.
A Facebook lelke a hírfolyam, ahol az ismerőseink és az általunk követett csoportok,
oldalak, hírességek, újságok posztjai, képei, linkjei jelennek meg. Napi átlagban úgy
300 bejegyzés járja meg mindenki üzenőfalát, ez az a mennyiség, ami a  Facebook
tesztjei szerint még nem követhetetlenül sok, de nem is marad hiányérzete utána az
embernek.  Csakhogy  a  barátaink,  a  követett  oldalak  és  hasonlók,  vagyis  a  teljes
facebookos környezetünk ennél sokkal többet posztói; a statisztikák szerint ha egy
átlagos felhasználó belép a Facebook-oldalára, 1500 bejegyzés verseng azért, hogy a
szeme elé kerüljön. Ha nagyon sok oldalt követünk, és nagyon sok barátunk van, ez a
szám akár több tízezer is lehet. Itt lép munkába a gondolatolvasó robot, ami nem más,
mint  a  Facebook iszonyúan  bonyolult  algoritmusa,  amely  kitalálja,  hogy  ebből  a
tömeg információból mik azok a tartalmak, amik a legjobban érdekelnek bennünket,
és mikért egyáltalán nem kár, ha nem látjuk.
Márpedig a Facebook ijesztően jól ismeri a felhasználóit. Minden pillanatban figyel,
szorgalmasan  feljegyzi,  mire  kattintunk,  mit  láj-kolunk,  osztunk  meg,  kommente-
lünk. Követi, milyen tartalmakat olvasunk el, azokkal mennyi időt töltünk, milyen
reklámokat  nézünk  meg,  és  mi  az,  amin  egyszerűen  átgörgetünk.  Hogy  az



ismerőseink közül kivel mennyit beszélgetünk, kinek adunk a szavára, kit menynyire
érzünk közel magunkhoz. Kismillió paraméter alapján feltérképezi az ízlésünket, a
véleményünket a világ dolgairól, és egy idő után hajszálpontosan tudni fogja, miről
szeretünk olvasni, és mit. Aztán, ha kiismert minket, kizárólag ilyen tartalmakat tálal
nekünk, kizárva minden olyan információt vagy véleményt, ami nem illeszkedik ebbe
az  idealizált  képbe.  Ezt  nevezik  filterbuboréknak,  és  a  gond  az  vele,  hogy  a
buborékban  felépített  idilli  világ  szükségszerűen  hamis,  torzított  mása  csak  a
valóságnak.
A  filterbuborék  valójában  nem  más,  mint  a  pszichológia  által  régóta  ismert
megerősítési torzítás (confirmation bias) jelenség felturbózott,
A közösségi oldal százmilliárdos bizniszt épített arra, hogy az ember jobban szeret
megnyugtató hazugságok között élni, mint szembenézni a kényelmetlen igazsággal.
Ennek az árát már el is kezdtük fizetni, méghozzá emberéletekkel.
internetre  szabott  verziója,  ha  úgy  tetszik,  a  következő  evolúciós  lépése.  A
megerősítési torzítás annyit tesz, hogy az ember azokat az állításokat, információkat
hiszi  el,  amelyek egybevágnak a  véleményével  vagy az előítéleteivel,  függetlenül
attól, hogy igazak-e. A filterbuborék ezt extrém módon képes felerősíteni azzal, hogy
kizárólag ilyen tartalmakkal veszi körül az embert a közösségi médiában, esélyt sem
hagyva az adott vélemény megváltoztatására vagy árnyalására. Nincsenek kérdések.
Nincs vita.
Mi a gond ezzel? - ez a kérdés, hiszen ilyenek vagyunk internet és közösségi média
nélkül is: olyan újságot olvasunk és olyan híradót nézünk, ami a politikai nézetünkkel
egybevágóan  mutatja  be  és  kommentálja  az  eseményeket,  olyan  emberekkel
barátkozunk,  akik  hozzánk  hasonlóan  gondolkodnak.  A  probléma  az,  hogy  a
Facebook a filterbuborékot bármilyen gondolat köré képes tökéletesen felépíteni és
karbantartani,  és  nem  vizsgálja  annak  igaz  vagy  hamis,  hasznos  vagy  veszélyes
mivoltát.  Nem  véletlenül  olyan  jó  terepe  a  közösségi  média  a  gyűlöletkeltő
propaganda  és  a  szélsőséges  eszmék  terjedésének,  akár  a  terrorista  csoportok
toborzásának.  Minden  kamaszt  attól  féltenek  a  szülei,  hogy  rossz  társaságba
keveredik,  hát a Facebook-nál hatékonyabban és könnyebben sehol sem lehet rossz
társaságba keveredni. Nem csak kamaszoknak, bárkinek.
Annak, hogy 2016-ban sosem látott népszerűségnek örvendhetnek az áltudományok,
az ezoterikus szélhámosságok, hogy már-már eltűnt betegségek bukkannak fel újra a
nyugati  világban  az  oltásellenes  mozgalomnak  köszönhetően,  nem kis  részben  a
Facebook és az ő tökéletes filterbuboréka az oka. Persze nem szándékosan, ez csak a
mellékterméke  annak,  hogy  a  közösségi  oldal  mindent  alávet  a  felhasználó
kényelmének és az ízlése tökéletes kiszolgálásának. Márpedig a valóság sokszor nem
kényelmes, sőt a valóság kimondottan borzasztó tud lenni. Ha valaki abban szeretne
hinni,  hogy egy súlyos  betegségből  nem fájdalmas és  kockázatos  kezelés,  hanem



különféle  csodaszerek,  angyali  energiák,  biorezonancia  vagy  théta-hullámok
gyógyítják ki, a  Facebook ezekből építi fel a filterbuborékát. És naná, hogy ebben
jobb érzés hinni.
Csakhogy  a  végén  a  valóság  mindig  erősebb  a  buboréknál.  Elképesztő  a
népszerűségük a tudományellenes hazugságokra és ezoterikus humbugra építő Face-
book-közösségeknek, és ezek minden egyes olyan ember halálában - jobb esetben
csak az állapota romlásában és a pénztárcája kiürülésében - felelősek, akit csak egy
kicsit is meggyőztek arról, hogy megfelelő egészségügyi kezelés: orvos és gyógyszer
helyett sarlatánokhoz vagy ellenőrizetlen „természetes gyógymódokhoz” forduljanak.
Annak manipulálok., aki megfizeti.

Bizonyos  szempontból  ennél  is  ijesztőbb  az  a  perspektíva,  hogy  mi  van,  ha  a
Facebook szándékosan  kezd  el  manipulálni.  Ez  alapvetően  nem  ördögtől  való
gondolat, minden újság ezt csinálja: a szerkesztőség értékrendje, ideológiája szerint
mutatja be a világ dolgait. Es végső soron a Facebook hírfolyama is csak egy újság: a
világ  legnagyobb  példányszámú  magazinja,  ami  más  újságokból  válogat  össze
cikkeket,  személyre  szabottan,  a  filterbuborék  működési  elve  alapján  -  vagyis
olyanokat, amikről úgy gondolja, hogy tetszenek nekünk, egyetértünk velük. Miért is
ne adjon bizonyos tartalmaknak nagyobb hangsúlyt? Mert a gazdájuk fizet ezért? Ez
pontosan így történik: a közösségi oldal tele van szponzorált tartalmakkal, pénzzel
felfújt,  több emberhez elérő cikkekkel.  Csak éppen az egyszeri  olvasó  nem tudja
feltétlenül, hogy azért került-e elé egy cikk, mert valaki fizetett érte. Innentől pedig
csak az a kérdés, hogy mit lehet elérni a hírfolyamok finomhangolásával.

Egy kísérletben pár éve a  Facebook  600 ezer felhasználó hírfolyamát manipulálta
úgy,  hogy  a  pozitív  hangulatú  híreknek  és  tartalmaknak  nagyobb prioritást  adott.
Majd  azt  próbálták  bonyolult  szövegelemző  algoritmusok  segítségével  kideríteni,
hogy a kísérleti alanyok saját bejegyzései is jobb hangulatúak lettek-e. És igen, azok
lettek. Nem sokkal,  de kimutatható mértékben a  Facebook képes volt  boldogabbá
tenni  az  embereket  azzal,  hogy  vidámabbra  festette  a  filter-buborékuk  falait.  A
dologból  aztán  persze  óriási  botrány  lett,  mert  a  kísérletet  az  érintettek  tudta  és
beleegyezése nélkül végezték.

Egy  másik,  a  The  Nature című  folyóiratban  ismertetett  kísérletben  azt  mérték,
mennyivel növeli egy választáson a szavazók számát, ha a  Facebook  egyszerű „én
már  szavaztam”  gombot  ad  nekik,  -amivel  az  ismerőseik  tudtára  adhatják,  hogy
elmentek választani. Az elemzés azt az eredményt adta, hogy a közösségi csatorna
három százalékkal növelte a választók számát ezzel az egyszerű fogással. Nem tűnik
soknak? Na, és hány választás dőlt már el ennél kisebb  különbséggel? És ami még



félelmetesebb: a Facebook pontosan ismeri felhasználóinak politikai meggyőződését
- mi van, ha csak a neki szimpatikusabb (vagy többet fizető) politikai oldal híveinél
veti be a szavazási kedvet növelő trükköt?

Pukkantsd ki a buborékot!

Mit lehet tenni az ellen, hogy a filterbuborék csapdájába essünk? Például azt, hogy ha
látjuk, hogy egy Facebook-barátunk védőoltásokkal végzett titkos népirtásról posztói
vagy kamuoldalak rémhíreit osztja meg, ne nyúljunk reflexből a hide, unfollow és
unfriend  gombokhoz.  Nagy  a  kísértés,  kényelmes  a  megoldás,  ha  elrejtjük  vagy
letiltjuk,  de  ezzel  csak  azt  segítjük  elő,  hogy  még  jobban  bezárkózzon  a
filterbuborékjába  az  ilyen  tartalmak  közé.  Meg kell  próbálnunk  beszélni  vele,  és
meggyőzni  arról,  hogy  éppen  lenyelni  készül  őt  a  hülyeség  vagy  a
gyűlöletpropaganda. Ez borzasztó nehéz dolog, és az igazat megvallva elég kevés az
esélye, hogy sikerül, de muszáj megpróbálnunk. Ennyivel tartozunk az illetőnek is
(hiszen a barátunk!), és magunknak is. Elvégre nem a  Facebook tehet arról, hogy
jobban szeretünk megnyugtató hazugságok között élni, mint szembenézni a néha fájó
igazsággal,  hanem mi magunk.  Hosszú távon pedig mindenki  jobban jár,  ha nem
engedünk a csábításnak, és az utóbbit választjuk.
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