
A BBC-modell nem működik mindenhol

Az oknyomozó vagy tényfeltáró újságírás a sajtó funkci-
óinak olyan alapértékeit helyezi előtérbe, mint a minden-
kori hatalom ellenőrzése vagy a különböző társadalmi 
csoportok érdekvédelme. Ezek lennének hivatottak be-
tölteni a médiának, mint úgynevezett „negyedik hatalmi 
ágnak” a szerepét. Az oknyomozó újságíró nemcsak 
politikusok vagy üzletemberek tisztességtelen úton 
szerzett vagyonára, de a társadalmi igazságtalanság 
legkülönbözőbb visszásságaira is fényt deríthet.
Az oknyomozó cikkek között olvashatunk politikai 
riválisok lehallgatásáról, az élelmiszeriparban beve-
zetett rákkeltő anyagok magas szintjéről, multicégek 
gyermek- vagy rabszolgamunka-alkalmazásáról, a 
gyermekvédelmi rendszer mulasztásairól, romániai 
emberkereskedelemről vagy épp az alvilág és a vezető 
szervek összekacsintásairól. Fáradságos, pénzt és időt 
felemésztő, kockázatos újságírói műfaj, amely azonban a 
társadalomtudományok sóvárgó tekintetét is élvezhetné, 
hisz nemegyszer kézzelfogható társadalmi haszna van: 
a tényfeltáró írások nyomán menesztések, újragondolt 
gyártási technológiák, törvénymódosítások születnek.
Az elmúlt évek nemzetközi statisztikái az újságírókkal 
szembeni ellenséges fellépés növekedéséről számol-
tak be. A közismert újságíró-gyilkosságok, a máltai 
Daphne Caruana Galizia, majd a szlovák Ján Kuciak és 
menyasszonya, Martina Kušnírová megölése jelentősen 

hozzájárultak az európai sajtószabadság romlásához. 
Az UNESCO nagy volumenű, 121 országra kiterjedő 
felmérése szintén az oknyomozó újságírás veszélyeire 
figyelmeztet. A két éve publikált tanulmány (Protecting 
Journalism Sources in the Digital Age) egyik lényeges 
következtetése szerint az újságírók forrásvédelmét kell 
erősíteni, amely az ügy feltáróját a fizikai, gazdasági 
vagy szakmai megtorlástól védi.
Ha az újságírás véleményformáló szerepét tekintjük, azt 
mondhatnánk, „lassú víz partot mos”. A sajtó- és poli-
tikatörténetből azonban jól ismert, hogy a tényfeltáró 
anyagok akár robbanásszerű társadalmi változásokat is 
előidézhetnek. Ebben a megvilágításban talán ége-
tőbb az újságírói függetlenség kérdése. A Médiakutató 
média tudományi folyóirat egy érdekes interjút közölt Pa-
olo Mancinivel, a Perugiai Egyetem professzorával, aki 
a média és a politikai rendszerek kapcsolatát, valamint 
a választási kampányokat tanulmányozza. Az objektív 
újságírás mintájaként emlegetett BBC-modellről azt 
mondta: az nem adaptálható olyan országban, amelynek 
teljesen más a történelme.
Ha az országgyűlésre a legfelsőbb népképviseleti 
szervként gondolunk, az újságírói felelősségre vonás-
nak (kiváltképp az oknyomozó újságírásnak) megkerül-
hetetlen jelentősége van a hatalommal való visszaélés 
ellenőrzésében.
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Madame Muckraker 1905 
– Ida M. Tarbell (1857-1944) 
az első „trágyaturkáló” újságíró, 
a McClure’s Magazin munkatársa 
az 1900-as évek elejéről
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A szakirodalomban két-
féle oknyomozó újságírót 
különböztetnek meg: 
a „watchdog”-ot és a 
„whistleblower”-t.

KILÁTÓ – DOM

M ár az elején érdemes leszö-
gezni, hogy a tényfeltárás 
a kezdetekhez képest ma-

napság nem egyszemélyes újságírói 
munka, hanem inkább csapatban 
történik. Még a régebbi, nagynevű 
riporterek mögött is, akiknek neve 
egy-egy riport elején vagy végén sze-
repelt, ott állt egy szerkesztőkből és 
különféle (jogi, politikai stb.) szak-
értőkből álló csapat, amely az új-
ságírók munkáját gördülékenyebbé 

tette. Sokan ismerik Bob Woodward 
és Carl Bernstein nevét. Ők voltak a 
Washington Post kiváló oknyomozó 
újságírói, akik a hetvenes évek ele-
jén kirobbantották a Richard Nixon 
elnök lemondásához vezető Water-
gate-botrányt. Ritka szerzőpáros volt 
ez, amelyhez fogható aligha tevé-
kenykedett az általuk kirobbantott 
felfordulást követő évtizedekben. A 
nagy ügyeket főleg oknyomozó mű-
helyek göngyölítették fel, amelyek az 
internet megjelenésével még inkább 
felértékelődtek, súlyuk pedig főleg 
az utóbbi évtizedben nőtt meg. Fenn-
tartásuk és működtetésük azonban 
nem hétköznapi anyagi feltételekhez 

kötött, többeket civil szervezetek és 
alapítványok is felkaroltak, másokat 
nagy médiavállalatok támogatnak.

Kutyával, síppal, 
nádi hegedűvel

Az angol szakirodalomban kétféle 
oknyomozó újságírót különböz-
tetnek meg: a „watchdog”-ot és a 
„whistleblower”-t. Az első tükörfor-
dításban fi gyelő kutyát jelent, a má-
sodik sípolónak fordítható. Mindkét 
elnevezés a megfi gyeléssel, az ese-
mények fokozott követésével hozható 
összefüggésbe. A fi gyelő kutyák álta-
lában a kormányt és a törvényhozást 

ellenőrzik, illegális tevékenységeket 
lepleznek le, a fogyasztók biztonsá-
gával, természetvédelemmel foglal-
koznak. Ugyanakkor az utóbbi évek-
ben divatossá váltak a bloggerek és a 
civil újságírók is. Ezeket „őröknek” 
(watchmen) nevezik a köznyelvben, 
társadalmi ellenőrökként vagy ügy-
nökökként vannak számontartva.

A whistleblowerek általában va-
lamilyen titkos, állambiztonsággal 
kapcsolatos információt vagy pénz-
mosással, korrupcióval, adócsalás-
sal összefüggésbe hozható tevékeny-
séget fednek fel a nyilvánosság előtt, 
ám információikat inkább illegális, 
morálisan, etikai szempontból meg-
kérdőjelezhető úton szerzik meg, 
vagy igazságtalanul kezelik a ma-
gánszférát.

A legelső tényfeltáró szöveget 1902-
ben jegyezték le. Ekkor honosodott 
meg a „muckraker” kifejezés, amely 
magyarra „trágyaturkáló”-ként fordít-
ható le, és a mai napig informálisan 
használják az Amerikai Egyesült Álla-
mokban, amióta Theodore Roosevelt 
először említette egyik beszédében. 
Igaz, akkor az elnök úgy fogalmazott, 
hogy ez a fajta újságírás hasznos lehet 
a társadalom és a közjó érdekében.

Washingtontól Boszniáig

Nemzetközi szinten több tényfeltá-
ró, oknyomozó médiaműhely már 
az 1980-as évek óta létezik. A legna-
gyobb hagyományúak az Amerikai 
Egyesült Államokban, valamint az 
Egyesült Királyságban működnek. 
Az egyik leghíresebb oknyomozó iro-
da a Center for Investigative Report-
ing, amelyet nonprofi t szervezetként 
1977-ben hoztak létre, és azóta is fo-
lyamatosan működik. Hivatalos hon-
lapja a reveal.org, és több médiumot 
(tévét, rádiót, print és/vagy online 

sajtótermékeket) kiszolgál, mint pél-
dául a NPR News, Washington Post, 
Los Angeles Times, Al Jazeera Eng-
lish, ABC News vagy National Pub-
lic Radio. Mindezek mellett a CIR az 
Amerikai Egyesült Államokon kívül 
is működtet tényfeltáró műhelyeket. 
Ilyen például a Bosznia-Hercegovina 
területén működtetett, a Balkánon 
elsőként létrehozott oknyomozói tu-
dósító iroda.

A CIR honlapján közzétett támo-
gatói lista csak pár személy és egye-
sület nevét tartalmazza. Ezek között 
található a Soros György-féle Open 
Society Foundations, a Bill and Me-
linda Gates Alapítvány, a Ford Ala-
pítvány vagy a Carnegie Corporation 
of New York.

Nemzetközi szinten az egyik leg-
nagyobb tényfeltáró iroda az Oknyo-
mozó Újságírók Nemzetközi Konzor-
ciuma (International Consortium of 
Investigative Journalists), amelyet 
1997-ben hozott létre az amerikai 

Tényfeltáró újságírás
Az oknyomozás nyomvonalai a világban és Erdélyben
• Az oknyomozás az 
újságírás egyik legne-
hezebb műfaja, amit 
talán csak a haditudó-
sítói munka előz meg. 
Egy-egy téma felgön-
gyölítése és megírása 
olykor évekig is eltart-
hat. A teljes igazság 
feltárása, dokumen-
tálása és alátámasz-
tása, majd a közöltek 
felvállalása kitartást, 
fegyelmet és gyakran 
feszített tempóban 
való munkát, olyan el-
szántságot feltételez, 
amire csak a megszál-
lottak képesek.




