
A „hírlapi kacsa” 

• beugratás,  

• megtévesztés,  

• átverés,  

• álhír  



Óriási szenzáció! I. 
• A Loch Ness-i szörny egy állítólagos 

élőlény, amely a skóciai Ness-
tóban él Inverness városa közelében. 

 
• Az első újkori észlelés 1933. május 2-

án történt, és valóságos 
médiaszenzációt keltett. Ugyanezen 
év augusztus 11-én újra látták. 

  
• 1934. április 19-én egy fénykép 

készült a szörnyről, amint hosszú 
nyaka és feje kiemelkedik a vízből. A 
fotóról később kiderült, hogy 
hamisítvány: a képet játékhajóra 
erősített idomok közeli 
fényképezésével készítették. 



Óriási szenzáció! II. 
• Jetinek a nyugati civilizációban egy 

nagy, főemlősszerű, a jelentések szerint 
a Himalájában élő lényt neveznek. A név 
a tibeti yeh-teh-ből származik; ennek 
jelentése (zavaró módon) „kicsi, 
emberszerű állat”. A Himalája más 
népei jeren néven ismerik. 
 

• Bizonyos fizikai bizonyítékok (mint 
például fészkek) azt sugallják, hogy a jeti 
egy ismeretlen főemlős, egy megmaradt 
emberszabású, esetleg egy medvefajta 
lehet. 
 

• A legtöbb tudós és szakember 
elégtelennek minősíti a bizonyítékokat, 
és a jetit legendának, vagy bizonyos 
valós jelenségek rossz értelmezésének 
tartja. Mindezek dacára sokan hisznek a 
jetiben. 
 



Óriási szenzáció! III. 
• Az UFO (angol betűszó: Unidentified Flying 

Object, magyar jelentése: „azonosítatlan 
repülő tárgy”, a köznyelvben 
egyszerűen ufó) olyan repülő objektum, 
melyet nem azonosítottak.  
 

• Az ufó észlelések nagy része 
valamilyen meteorológiai vagy optikai jelen
ségre vagy repülőeszközre vezethető vissza, 
néhány esetben viszont felmerül, hogy az 
észlelt jelenség oka jelen tudásunkkal nem 
magyarázható. 
 

• A jelenség általában nagy érdeklődést kelt, 
ezért gyakran visszaélnek az ezzel járó nagy 
nyilvánossággal, így sokan bizalmatlanul 
kezelik az olyan bejelentéseket, amelyeket 
egy ember vagy kis csoport (laikus) tett, és 
tárgyi bizonyítékok (fényképek vagy 
filmfelvételek) nem elérhetőek. 
 



Óriási szenzáció! IV. 
• A sellők avagy hableányok mitológiai lények. 

Olyan leányok, akiknek a teste halfarokban 
végződik. A félig ember, félig hal testű lény sok 
nép folklórjában fellelhető, a Közel-Kelet, 
Európa, Ázsia és Afrika népei között. 
 

•  Az első történet az ókori Asszír 
Birodalomból maradt fenn, 
melyben Asratum istennő sellővé változtatta 
magát szégyenében, amiért megölte 
szerelmét. 
 

• Az ókori görögök sellői a vízi nimfák közé 
tartoznak a naiaszokkal és néreiszekkel együtt, 
ők a tengerek nimfái, Tritón leányai.  
 

• A sellőket gyakran hozták kapcsolatba olyan 
természeti jelenségekkel, mint az áradás és a 
vihar, vagy tették őket felelőssé hajótörésekért 
és elsüllyedésükért. 


