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A Watergate-ügytől az álhírekig

Aprócska hír jelent meg 1972 nyarán a Washington Post napilap-
ban, ami egy látszólag jelentéktelen esetről számolt be: betör-
tek a Watergate-ház egyik, irodaként funkcionáló lakásába. Ami 
azonban túlmutatott az eset hétköznapiságán, az a kárvallott 
személye volt: az irodát Larry O’Brien, az amerikai Demokrata 
Párt akkori elnöke használta. Továbbá a betörőknél profi lehall-
gató eszközöket, „poloskákat” találtak.
Az ügy előzménye, hogy Jeb Stuart Magruder, Richard Nixon 
elnök tanácsadója 1972. március 30-án megbeszélést folytatott 
John Mitchell volt igazságügy-miniszterrel, aki a republikánus 
elnök újraválasztási kampányát irányította. Arról egyeztet-
tek, hogy be kell hatolni a Demokrata Párt irodájába, hogy ott 
lehallgató készüléket helyezzenek el. Tervük szerint az erre 
megfelelő csapat összeállításának feladata G. Gordon Liddyre, 
egy volt FBI-ügynökre hárult volna. Felhívták H. R. Haldemant, 
Nixon kabinetfőnökét, hogy döntse el, valóban szükség van-e 
erre a lépésre. Amikor Haldeman igennel válaszolt, Nixon, aki 
egy másik készüléken hallgatta a beszélgetést, átvette a szót. 
„John – mondta Mitchellnek –, kellenek nekünk az információk 
O’Brienről, és ez az egyetlen mód, hogy megszerezzük. Meg kell 
csinálni.”
A Washington Postnak sikerült kiderítenie, hogy a behatolá-
son ért FBI- és CIA-ügynökök a Nixon újraválasztásáért felelős 
bizottságnak dolgoztak. Azt viszont több mint három évtizedig 
senki nem tárta fel, hogy ki volt az újságírás történetének 

legjobban titkolt informátora, ama bizonyos Mély Torok Nixon 
közvetlen környezetéből, aki a leleplező információkat kiszivá-
rogtatta a sajtónak.
A Watergate-ügyről aztán a PBS amerikai tévécsatorna és a 
Washington Post Watergate 30 év után: A történet sötét oldalai 
címmel dokumentumfilmet készített, amelyben megszólal a drá-
ma minden szereplője, köztük Bob Woodward és Carl Bern stein, 
akkoriban még majdnem kezdő újságírók is, akik a botrányt 
felfedezték és kirobbantották.
Végül 2005 júniusában az is kiderült, kit takar a Mély Torok 
fedőnév. Három évtizednyi hallgatás után az amerikai Szövet-
ségi Nyomozóiroda (FBI) akkori harmadik embere, W. Mark Felt 
elismerte, hogy ő volt az informátor.
Az ügy érdekessége, hogy hasonló esetek gyakran előfordul-
tak más kisebb pártoknál is (például a munkáspártnál), de 
azokból az amerikai lapok nem csináltak botrányt, mivel a sajtót 
meghatározó tulajdonoscsaládok a demokratákban érdekeltek, 
a kisebb pártokban viszont nem. A Washington Post és két mun-
katársa viszont elérte, hogy kirobbanjon a legnagyobb amerikai 
belpolitikai válság, az egyetlen olyan botrány, amely a hatalom-
ban lévő elnök lemondásával végződött. Tulajdonképpen abba 
bukott bele, hogy megpróbálta eltusolni az ügyet.
A Watergate-ügy ott szerepel az Egyesült Államok öt legna-
gyobb botrányának listáján, és valószínűleg semmi nem fogja 
felülmúlni az akkor történteket. A hidegháború kellős közepén 
az egész világ erről beszélt. A szovjet propagandagépezet nem 
győzte hangsúlyozni a korrupt amerikai imperializmus züllött-

ségét, míg maguk az amerikaiak az eset után igazolódni látták a 
demokráciába vetett hitük megerősödését. Hiszen, az Államok 
történetében először, az elnök lemondani kényszerült egy olyan 
botrány miatt, amit a média szellőztetett meg. Mi ez, ha nem 
maga a demokrácia? – büszkélkedtek.
Az Origo 2012-ben közreadott egy tízes listát a legjobb, újság-
írókról készült filmekről. Ezek között első helyen szerepelt Az 
elnök emberei című alkotás, amely a Post két újságírójának 
nyomozását mutatja be. Érdemes újraolvasni a hírportál akkori 
sorait: „Mai szemmel szinte extravagánsnak tűnik a film régi 
vágású stílusa, kimért tempója, és kifejezetten szórakoztató 
azzal szembesülni, hogy az internet kora előtt mennyi telefo-
nálgatásra, könyvtárazásra és személyes ide-oda rohangálásra 
volt szükség egy sztori felgöngyölítéséhez – mindezt ráadásul 
vasalt ingben és nyakkendőben adja elő a két főszereplő. (…) A 
film tele van a tényfeltáró újságírás technikai-etikai problémáit 
feszegető kérdésekkel (pl. hány forrásnak kell megerősítenie 
egy sztorit ahhoz, hogy publikáljuk; amiről tudjuk, hogy igaz, de 
nincs bizonyítva, azt leírjuk-e), amelyek miatt minden újságíró-
tanoncnak kötelezően látnia kéne.”
Az ajánlás pedig nem véletlen: az internet korában, a felgyorsult 
információáramlás idején még inkább szükség van a szer-
kesztők és a szerzők józan ítélőképességére vagy a kifinomult 
igazság- és etikai érzékre. Hiszen mikor lehetne legkönnyebben 
elbukni a valóság és a valótlanság szűk mezsgyéjén, ha nem 
ma, amikor csak úgy röpködnek az álhírek a különböző közössé-
gi oldalakon?

Center for Public Integrity, azaz a 
Társadalmi Integritás Központja Wa-
shingtonban.

Kivételezések és román 
előjogok az Európai Unióban

Az európai oknyomozó újságírás 
egyik legnagyobb médiacsoportja 
az European Investigative Collabo-
rations (EIC). Működési elve szerint 
az Unió tagországaiból csak egy-egy 
médium lehet a tagja, amely exkluzív 
anyagokat szállít a társaságnak. Azt 
viszont nem közli az EIC, hogy milyen 
kritériumok alapján választják ki a 
partnerszerkesztőségeket. Itt fontos 
megemlíteni azt is, hogy miközben 
az EU jelentős anyagi támogatást 
biztosít a tényfeltáró szervezeteknek, 
a több millió euró szétosztására csak 
a nagyobb szervezetek, mint az EIC 
tagjai pályázhatnak, startból kizárva 
így több más, támogatásra szoruló 
műhelyt. Az EIC-hez olyan újságok 
tartoznak, mint a francia Mediapart, 
a dán Politiken, a Linx, amelyet a 
Román Oknyomozó Újságírás Köz-
pontja működtet, a spanyol Expresso, 
a belga Le Soir, a német Spiegel vagy 
a román The Black Sea. Igen, érdekes 
módon Romániából két médium is tag 
lehet az EIC-ben, míg magyar vagy er-
délyi magyar újságot nem találunk a 
tagok között.

Romániában a tényfeltárók ál-
talában különböző nonprofi t egye-
sületekbe szerveződve hangoz-
tatják politikai függetlenségüket, 
kormánypénzt nem fogadnak el, 
továbbá a független-objektív újság-
írás úttörőiként hirdetik magukat, 
akik elkötelezettek az igazság feltá-
rásában, és a közjó érdekében végzik 
munkájukat.

A Román Oknyomozó Újságírás 
Központját nonprofi t egyesületként 
jegyezték be 2001-ben, Bukarestben, 
három személy neve alatt: Ștefan 
Candea, Sorin Ozon és Mihai Vasile. 
Ők csatlakoztak 2003-ban a Global 
Investigative Journalism Network 
nemzetközi médiahálózathoz is, 
amelynek tagja még a romániai Ri-
se Project. Főtámogatói között ez a 

szervezet is ott tudhatja Soros Nyílt 
Társadalom Alapítványát, de a buka-
resti amerikai nagykövetséget is.

A Román Oknyomozó Újságírás 
Központjának tagjai automatikusan 
részeseivé válnak olyan nemzetközi 
oknyomozó újságírói hálózatoknak, 
mint a washingtoni International 
Consortium of Investigative Jour-
nalists, amely ugyancsak támoga-
tásokból és különböző adományok-
ból tartja fenn magát. Támogatója 
– Soros alapítványa mellett – a Ford 
Foundation vagy a Fritt Ord Founda-
tion. Mind amerikai érdekeltségű 
szervezetek, vagy a nemzetközi gaz-
dasági szférát jelentősen meghatáro-
zó multik képviselői. Ők a román, a 
moldáv vagy az ukrán demokrácia és 
tényfeltárás legfőbb támogatói, a Fe-
kete-tenger térségének legfontosabb 
civil szereplői.

Kié lesz a Fekete-tenger?

Különlegesebb a helyzete az euro-
atlanti érdekeket népszerűsítő The 
Black Sea online médiaportálnak, 
miután amerikai támogatói (pél-
dául a German Marshall Fund) kö-
zött a román államot, ezen belül 
a román külügyminisztériumot is 
megtaláljuk. A honlap részletesen 
beszámol a Fekete-tenger övezeté-
ben található országok korrupciós 
ügyeiről. Csak olyan, a régió és egy-
ben Románia gazdasága számára is 
nagy jelentőségű kérdésre nem ad 
válaszokat, mint hogy ki termeli ki a 
Fekete-tenger alatt rejlő földgáz- és 
kőolajtartalékot. Pedig a téma rend-
kívül aktuális, mivel nem mindegy, 
hogy melyik külföldi cég és milyen 
feltételek mellett kapja meg Buka-
rest beleegyezését abba, hogy Ro-
mánia egyik legértékesebb nyers-
anyag-tartalékát kitermelhesse.

Az említett témát a nagyon nép-
szerű és szivárogtatásaival több dip-
lomáciai botrányt is kirobbantó Wi-
kiLeaks oldal Romániára vonatkozó 
tartalma is összefoglalja, kiemelve 
a fekete-tengeri nyersanyagok kiter-
melésének jelentőségét és a régió or-
szágainak érdekeltségeit.

A WikiLeakshez hasonló kate-
góriájú oknyomozó és tényfeltáró 
médiacsoport a Transparency Inter-
national honlap is, egyszerű nevén a 
„Transparency”, magyarul az „Átlát-
szó”. Ez általában a kormányszintű 
átláthatóságra fókuszál. A honlapon 
külön országokra, nyelvekre lebont-
va lehet kutakodni, különböző té-
mákban. Ám hiába írtuk be keresőjé-
be a „Fekete-tenger” kifejezést, nem 
tartalmazott semmilyen anyagot a 

fentebb említett témában. Viszont 
annál bővebben lehet olvasgatni 
más, korrupciós ügyekről.

Szelektív tényfeltárás 
Erdélyben

Erdélyben a tényfeltáró újságírás-
nak (főként magyar nyelven) nincs 
nagyon elterjedt hagyománya, in-
kább a blogbejegyzések, blogoldalak 
időszakos működtetésében merül ki 
az oknyomozói munka. Ezek a hon-
lapok általában helyi eseményekre 
és összefüggésekre hívják fel a fi -
gyelmet, kisvárosi szintű, szelektív 
témákat ragadnak meg. Nyilván egy 
személy számára, még ha hivatásos 

újságíró is, emberfeletti energiára, 
anyagi forrásra lenne szükség an-
nak érdekében, hogy országos vagy 
nemzetközi szintű korrupciós ügyről 
tudósítson, mint például a Rise Pro-
ject Románia teszi, amely az illegális 
fakitermelésről készített tényfeltáró 
riportokat.

Az említett Transparency-cso-
porthoz tartozik azonban az Átlátszó 
Erdély erdélyi magyar tényfeltáró 
weboldala is. A honlapon a tartalmak 

három nyelven érhetők el: magyarul, 
románul és angolul. A weboldalt az 
Átlátszó Erdély Egyesület működteti, 
amelyet 2015-ben jegyeztek be Kolozs-
váron. Fenntartásához és működteté-
séhez a legtöbb támogatást az Open 
Society Foundations adja, a teljes ösz-
szeg is ismert: 105 151 lej. Ezt követően 
ugyancsak jelentős összeg, 22 312 lej 
magánadományokból folyt be, illetve 
Brüsszelből még 17 631 lej. A Függet-
len Újságírók Alapítványa, amely más 
nevén Független Médiaközpont, 3719 
lejt biztosított az Átlátszó Erdélynek. 
Ez utóbbit több mint hatvan szerve-
zet támogatja, köztük nemzetközi 
kormányok képviselői (például Svájci 
Nagykövetség – Budapest, Brit Nagy-

követség – Budapest, EU/Európai 
Bizottság), de nagyvállalatok, multik 
is a támogatók listáján szerepelnek, 
mint az American Express Founda-
tion, a Coca-Cola vagy a British Ame-
rican Tobacco Magyarország. Minde-
mellett itt is megjelenik az amerikai 
German Marshall Fund alapítvány.

Kíváncsiságból az Átlátszó Erdély 
honlapján rákerestünk a Fekete-ten-
geri kitermelésben érintett Exxon 
cégre, de egy találat sem jelent meg, 

ahogy a „Fekete-tenger” vagy a 
„diszkriminált erdélyi magyarság” 
szókapcsolatokra sem.

Mindezek után végül arra a követ-
keztetésre jutottunk, hogy az erdélyi 
magyar oknyomozás és tényfeltárás 
még mindig feslett gyerekcipőben 
baktat, és főleg sötétben. A témák 
ma még erősen szelektívek, szerzőik 
pedig nem találják a hangot a füg-
getlen, igazságokat megfogalmazó, 
valóban átlátszó tényfeltárásokkal.

Az Open Society Foundations 
központi székhelye
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