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Miért adja meg magát ennyire a propagandának  a tudósítások túlnyomó többsége?  

A cenzúra és a torzítás miért vált általános gyakorlattá?  A BBC miért oly gyakori 

szószólója a ragadozó hatalomnak?  A New York Times és a Washington Post miért 

vezeti félre az olvasókat? 

 

A fiatal tudósítókat miért nem tanítják meg arra, hogy megértsék a média szerepét, 

s hogy megkérdőjelezzék a hamis állítások tárgyilagosságát, s fölismerjék mögöttes 

szándékait?  Miért nem tanítják meg, hogy a főáramú média lényegében nem a 

tájékoztatásról szól, hanem a hatalomról? 

 

Égető kérdések ezek.  A világ egy hatalmas – talán nukleáris – háború előtt áll, 

hiszen az Egyesült Államok nyilvánvalóan elszigetelni és provokálni akarja 

Oroszországot,  azután pedig Kínát.  A tudósítók eltorzítják és kiforgatják az 

igazságot, azokkal karöltve, akik a 2003-as iraki vérfürdőhöz vezető hazugságokat 

terjesztették. 

 

A világ, amelyben élünk, olyan veszélyes és úgy eltorzult a közfelfogásban, hogy a 

propaganda már nem egy „láthatatlan kormány”, ahogyan Edward Bernays 

határozta meg, hanem maga a kormány.  Közvetlenül  uralkodik rajtunk, nem fél az 

ellenállástól, és a legfőbb célja, hogy legyőzzön bennünket, hogy aláássa a világról 

alkotott felfogásunkat, és azt a képességünket, amely által meg tudjuk 

különböztetni az igazmondást a hazugságtól. 

 



 

Az információ kora valójában a média kora.  Média keltette háborúban élünk; a 

média cenzúráz; a média démonizál; a média bírál; a média eltérít. Egy szürreális 

futószalag, amely a szolgalelkűség formáiból és hamis feltevésekből áll. 

 

Az új „valóságot”  teremtő erők régóta épülőben vannak.  Negyvenöt évvel ezelőtt 

a „The Greening of America” (Amerika zöldülése) című könyv szenzációt keltett.  

A borítóján e szavak szerepeltek: „Jön egy forradalom.  Nem olyan lesz, mint a 

múlt forradalmai.  Az egyén generálja.”  

 

Annak idején tudósító voltam az Egyesült Államokban, s emlékszem rá, hogy a 

könyv szerzőjét, a fiatal Yale-akadémikus Charles Reich-ot egyik napról a másikra 

guruvá magasztalták.  Az üzenete az volt, hogy az igazmondás és a politikai 

aktivitás kudarcot vallott, s csak a kultúra és a befelé fordulás képes megváltani a 

világot. 

 

A profit formálta „én-izmus” kultusza rövid idő alatt szinte teljesen elborította 

együttműködő-készségünket, a szociális igazságosság- és összetartozás-tudatunkat.  

Nemi és faji alapon eltávolodtak egymástól a különböző társadalmi rétegek. .  

Személyes ügy lett a politika, és maga a média lett az üzenet. 

 

A hidegháború nyomában újonnan gyártott „rémképekkel” beteljesítették mindazok 

politikai megtévesztését, akik húsz évvel ezelőtt még vehemens ellenállást 

képviseltek volna. 

 

2003-ban interjút készítettem Washingtonban a kiváló amerikai kutatóriporterrel, 

Charles Lewis-el.  Megvitattuk a pár hónappal azelőtti iraki megszállást.  Feltettem 

neki a következő kérdést: „Mi lett volna, ha a világ legszabadabb médiája 

komolyan kérdőre vonta volna George Busht és Donald Rumsfeldet, és 

megvizsgálta volna az állításaikat, ahelyett, hogy továbbkürtölte volna mindazt, 

amiről később kiderült, hogy durva propaganda?" 

 

Azt válaszolta, hogy ha mi, riporterek rendesen végeztük volna a munkánkat, 

„akkor nagy valószínűséggel nem indítottunk  volna háborút Irak ellen." 

 

Sokkoló kijelentés, amelyet több neves tudósító is alátámasztott, akiknek szintén 

ezt a kérdést tettem fel.  A CBS hajdani riporterétől,  Dan Rather-től ugyanezt a 

választ kaptam.  David Rose az Observertől, és más, tapasztalt tudósítók és 

műsorvezetők a BBC-től  – ők névtelenek kívántak maradni – hasonlóan 

nyilatkoztak. 

 

Szóval, ha a tudósítók végezték volna a munkájukat, ha kérdeztek volna és mögéje 

néztek volna a propagandának a kihangosítása helyett, akkor többszázezer férfi, nő 



 

és gyermek még ma is élne; s nem kellett volna millióknak elmenekülniük saját 

hazájukból. A szunniták és siíták közti vallási háború nem robbant volna ki, és a 

gyalázatos Iszlám Állam talán ma nem is létezne. 

 

Annak ellenére, hogy milliók mentek ki az utcára tüntetni, a nyugati országok 

polgárainak még ma is alig van fogalmuk arról, hogy mekkora bűncselekményt 

követtek el a mi kormányaink Irakban.  Még kevesebben tudják, hogy az USA és a 

brit kormány már tizenkét évvel az invázió előtt  valóságos holokausztot indított el 

azzal, hogy Irak civil lakosságától  létszükségleti javakat tagadott  meg – 

nyilatkozta egy magas rangú brit hivatalnok, aki az Irak elleni szankciókért felelt a 

90-es években.  Az UNICEF jelentése szerint ez egy középkori ostrommal ért fel, 

és félmillió öt éven aluli gyermek halálát okozta.  A hivatalnok neve Carne Ross.  

Londonban a Külügyminisztériumban csak „Mr. Irak”-nak nevezték.  Mára  

igazmondó lett belőle: nyilvánosságra hozta,  hogy a kormányok milyen 

módszerrel tévesztik  meg  a közvéleményt, a tudósítók pedig milyen készségesen 

terjesztik az álhíreket.  „Az újságírókat kilúgozott morzsákkal etettük meg, vagy 

egyszerűen kirekesztettük őket„ – közölte velem. 

 

Denis Halliday volt az egyetlen, aki megfújta a sípot ebben a rettenetes, néma 

időszakban.  Az ENSZ főtitkárhelyetteseként ő volt akkor a legmagasabb rangú 

hivatalnok Irakban.  Inkább lemondott, mintsem hogy végrehajtson egy olyan 

eljárást, amelyet fajirtásnak tartott.  Szerinte a szankciók egymillió irakit öltek meg. 

 

Tanulságos, ami ezután Halliday-val történt.  „Kifestették a képből”, vagy 

becsmérelték.  A BBC Newsnight-on a műsorvezető, Jeremy Paxman rátámadt 

Halliday-ra: „Csak nem mentegeti Szaddam Husszeint?"  A Guardian ezt Paxman 

egyik nevezetes pillanataként említi.  Múlt héten Paxman egy egymillió fontos 

könyvszerződést írt alá. 

 

Az elnyomás szolgálólányai jól végezték munkájukat.  Nézzük meg az eredményt: 

2013-ban a ComRes közvélemény-kutató felmérése szerin, a britek többsége azt 

hitte, hogy az iraki áldozatok száma kevesebb mint tízezer – ez elenyésző töredéke 

a valóságnak.  Egy Iraktól Londonig tartó vérösvényt majdhogynem tisztára 

sikáltak. 

 

Bár Rupert Murdoch-ot tartják a média-csőcselék keresztapjának, és senki nem 

vonja kétségbe 127 újságjának óriási terjedelmét – ez összességében 40 millió 

példányt jelent –, és a FoxTv-hálózatát sem, a sajtóbirodalmának hatása mégsem 

nagyobb, mint amekkorát  a média egésze fejt ki. 

 

A leghatásosabb propaganda nem a Sun-ban vagy a Fox News-on található, hanem 

egy liberális glória alatt.  Amikor a New York Times megírta, hogy Szaddam 



 

Husszeinnek tömegpusztító fegyverei vannak, a hamis bizonyítékot mindenki 

elhitte, hiszen ezt nem a Fox News, hanem a New York Times tette közzé. 

 

Ugyanez vonatkozik a Washington Postra meg a Guardianre is.  Mindhárom 

liberális lap kulcsszerepet játszott abban, hogy az emberek elfogadjanak egy új és 

veszélyes hidegháborút.  Úgy tálalták az ukrajnai eseményeket, mint Oroszország 

rémtettét, holott a fasiszták által vezetett puccs Ukrajnában az Egyesült Államok 

műve volt, Németország és a NATO segítségével. 

 

A valóságnak ez a fajta eltorzítása olyannyira hatásos, hogy Oroszország 

Washington általi katonai bekerítését és megfélemlítését már senki sem vitatja, nem 

is számít hírnek.  Ez egy olyanfajta rágalmazó és fenyegető kampány mögé van 

rejtve, amilyet én az első hidegháború idején éltem át. 

 

Már megint jön értünk a gonosz birodalom, vezére egy újabb Sztálin, vagy perverz 

módon egy másik Hitler.  Nevezd meg démonodat, és rajta! 

 

Az igazság elfojtása Ukrajnáról az egyik legteljesebb hírzárlat, amely 

emlékezetemben létezik.  A II. Világháború óta – a Kaukázusban és Kelet-

Európában –  kiépített legnagyobb nyugati haditámaszpontokat agyonhallgatják. 

Azt a titkos segélyt, amelyet Washington nyújtott Kijevnek meg a neonáci 

brigádnak, a Kelet-Ukrajna ellen háborús bűnöket elkövetőknek, agyonhallgatják  

Azt a bizonyítékot, amely megcáfolhatná, hogy Oroszország volna felelős a 

malaysiai repülőgép megtámadásáért, agyonhallgatják.   

 

És ez megintcsak az állítólag liberális média műve.  

 

Tények nélkül, bizonyítékok nélkül egy tudósító azt állította, hogy egy oroszpárti 

ukrajnai vezető lőtte le a gépet.  Azt írta, hogy ezt az embert Démonnak nevezték.  

Egy ijesztő figura volt, akitől félt a riporter.  Ebből állt a bizonyíték. 

 

A nyugati médiában sokan, keményen munkálkodtak azon, hogy úgy mutassák be 

Ukrajna orosz etnikumát mint kívülállókat a saját országukban, sohasem úgy, mint 

akik egy föderációt szeretnének Ukrajnán belül mint ukrajnai polgárok, és akik 

ellenzik az idegen ország által szervezett puccsot választott kormányuk ellen. 

 

Amit az orosz elnök mondana, az lényegtelen; ő egy pantomimbeli gazember, akit 

szabad gyalázni.  Egy amerikai tábornok, P. Breedlove, a NATO egyik 

legfontosabb vezetője  egyenesen Stanley Kubrick-nak  a „Dr. Strangelove avagy  

Hogyan győztem le a félelmemet és szerettem meg a bombát?” című filmjéből való 

–, rendszeresen orosz inváziót kiált, egy darab látható bizonyíték nélkül.  Breedlove 

tábornok alakítása a filmbeli D. Ripper tábornokról szinte tökéletes.  



 

 

Negyvenezer ruszki gyülekezik a határon, Breedlove szerint.  És ennyi elég is volt 

a New York Times-nak, a Washington Postnak meg az Observernek.  Ez utóbbi 

előzőleg már diszkreditálta magát azokkal a hazugságokkal és fantazmagóriákkal, 

amelyekkel Blair iraki invázióját támogatták – ahogy ezt egykori tudósítója, David 

Rose nyilatkozta. 

 

A szerkesztőségekben szinte osztálytalálkozói – joi d'esprit – hangulat uralkodik.  A 

Washington Post dobverői ugyanazok a szerkesztők, akik azt állították, hogy 

Szaddam tömegpusztító fegyverei „kemény tények”. 

 

„Ha azon tűnődnél– írta Robert Parry –, hogy a világ hogyan botladozna a 

harmadik világháborúba, hát nagyjából úgy, mint egy évszázaddal ezelőtt az első 

világháborúba.  Csak végig kell nézni azt az őrületet, ami elborította az USA egész 

politikai és médiavilágát Ukrajnával kapcsolatban. A fehér kalapok fekete 

kalapokként rögzültek az agyakban, és ezek  bevehetetlennek bizonyulnak a tények 

és az ésszerűség számára." 

 

Parry volt az a tudósító, aki feltárta az 1980-as Irán-kontra ügyet, s azon kevesek 

közé tartozik, akik megvizsgálták a média központi szerepét ebben a 

„csirkejátékban” – ahogyan az orosz külügyminiszter nevezte.  De ez valóban egy 

játék?  Amint e sorokat írom, az USA Kongresszusa megszavazza a 758-as számú 

határozatot, amely dióhéjban azt üzeni, hogy „készüljünk háborúra 

Oroszországgal”-  

A 19-ik században Alexander Herzen író így ecsetelte a szekuláris liberalizmust: 

„az utolsó vallás, habár egyháza evilági s nem a másvilágon alapul”.  Manapságez 

az „isteni eredetű uralkodói jog” sokkal erőszakosabb és veszélyesebb mint bármi, 

amit a muszlim világ egyáltalán kitalálhat, ámbár legnagyobb diadala talán mégis a 

szabad és nyílt információ illúziója. 

 

A hírekben egész országokat tüntetnek el.  Szaúd-Arábia, a szélsőségek és a nyugat 

által támogatott terror forrása, nem hír. Kivéve akkor, amikor leveri az olajárat.  

Jemen 12 év óta szenvedi el az amerikai dróntámadásokat.  Ki tud róla?  Kit 

érdekel? 

 

2009-ben az University of the West of England egy tanulmányban tette közzé 

annak a tíz éven át tartó vizsgálatnak az eredményét, amelyben a BBC-nek 

Venezueláról közölt rendszeres beszámolóit dolgozták fel.  Háromszáznégy 

közvetített riportból csak három említette meg azokat a pozitív eljárásokat, 

amelyeket Hugo Chavez kormánya bevezetett.  Az emberi történelem legnagyobb 

írni-olvasni tudás programja alig kapott említést. 

 



 

Európában és az Egyesült Államokban több millió olvasó és néző szinte semmit 

sem tud azokról a figyelemreméltó, életadó változásokról, amelyeket végrehajtottak 

Latin-Amerikában, és amit többnyire Chavez inspirált.  Hasonlóan a BBC-hez, a 

New York Times, a Washington Post, a Guardian meg a többi jóhírű nyugati média 

megrögzötten rosszhiszeműek voltak.  Chavest még a halottaságyán is kigúnyolták.  

Ezt hogyan magyarázzák meg az újságíró-iskolákban? 

 

Hogyan győztek meg több millió embert Britanniában a „megszorításnak” nevezett 

kollektív büntetés szükségességéről? 

 

A 2008-as gazdasági összeomlással egy rothadt rendszer tárult fel.  Egy hajszálnyi 

pillanatra ugyan bűnözőkként sorakoztatták fel a bankokat, akik felelősséggel 

tartoznak az elárult közösségnek. De pár hónapon belül –eltekintve a testületi 

túlzott jutalmazások miatti szolid kavicsdobálástól – az üzenet megváltozott.  A 

vétkes bankárok fotói eltűntek a napilapokból, és az a valami, amit 

„megszorításnak” neveznek, több millió kisember terhe lett.  Volt-e valaha is még 

egy ilyen arcátlan bűvészmutatvány? 

 

Britanniában manapság azért nyirbálják meg rendszeresen a civilizált lét számos 

feltételét, hogy vissza lehessen fizetni egy tisztességtelen adósságot, a csaló 

bűnözők adósságát.  A „megszorító” vágások összege állítólag 83 milliárd font.  Ez 

majdnem annyi, mint a bankok és a multik – például az Amazon vagy a Murdoch 

News – adófizetési kötelezettsége.  Ráadásul a tisztességtelen bankokat évi 

százmilliárd fonttal támogatják ingyenbiztosítás és garanciák formájában.   Ez az 

összeg fedezhetné az egész brit Nemzeti Egészségügyi Szervezet éves kiadásait. 

 

A gazdasági válság tiszta propaganda.  Extrém eljárások uralják Britanniát, az 

Egyesült Államokat, Európa nagy részét, Kanadát és Ausztráliát.  Ki áll a többség 

pártján?  Ki tartja számon a hiteles feljegyzéseket?  Nem ez lenne a tudósítók 

feladata? 

 

1977-ben a Watergate-ről ismert Carl Bernstein feltárta, hogy több mint 400 

tudósító és hírigazgató dolgozott a CIA-nak.  Sokan közülük a New York Times, a 

Time és a tv-hálózatok tudósítói voltak.  1991-ben Richard Norton Taylor a 

Guardian-tól hasonló következtetésre jutott Anglia vonatkozásában. 

 

Erre ma már nincs szükség.  Nem hinném, hogy bárki is megfizette volna a 

Washington Post-ot és a többi sajtóorgánumot, hogy terrorizmussal vádolja meg 

Edward Snowdent.  Kétlem, hogy megfizetik azokat, akik Julian Assange-ot 

rendszeresen becsmérlik.  Egyéb jutalmak bőségesnek bizonyulhatnak. 

 



 

Világos számomra, hogy az ok, amiért Julian Assange ennyi mérget, gyűlölködést 

és féltékenységet vont magára, nem más, minthogy a Wikileaks lerángatta egy 

korrupt politikai elit álarcát, amelyet a tudósítók tartottak ott.   Azzal, hogy 

bevezetett egy rendkívüli tényfeltáró korszakot, Assange ellenségeket szerzett 

magának.  Megvilágította és megszégyenítette a média cerberusait, nem kevésbé 

azt az újságot, amelyik eltulajdonította és megjelentette az ő világszenzációját.  Ám 

ezzel nemcsak célponttá, hanem egyszersmind aranytojást tojó tyúkká is lett. 

 

Jövedelmező könyv- és hollywoodi filmüzletek, médiakarrierek indultak el a 

Wikileaks és alapítójának hátán.  Némelyek komoly haszonra tettek szert, 

miközben a Wikileaks a fennmaradásáért küzd. 

 

Minderről persze szó sem esett Stockholmban 2014 december 1-én, amikor a 

Guardian szerkesztője Alan Rusbridger – Edward Snowden-nel megosztva – 

megkapta a Right Livelihood Award (a helyes életvitel) díjat, amit alternatív Nobel-

békedíjnak is tartanak.  Ebben az a felháborító, hogy Assange-ot a Wikileaks-el 

együtt kifestették.  Nem léteztek.  Nem voltak tényezők.  Senki sem szólalt fel 

annak az embernek az érdekében, aki a digitális tényfeltárás úttörője volt, aki 

megfújta a sípot és ezzel hozzájuttatta a Guardian-t a történelem egyik legnagyobb 

sajtószenzációjához.  Ráadásul egy briliáns húzással Assange és a Wikileaks 

csapata mentette meg és helyezte biztonságba Edward Snowden-t Hong Kongban.  

Erről hallgat a fáma! 

 

Ami oly ironikus, és szégyenletes ebben a mellőzésben, hogy az ünnepséget abban 

a svéd parlamentben tartották, amely Assange ügyében gyáva hallgatásával teret 

adott egy groteszk, jogellenes procedúrának Stockholmban. 

 

„Amikor az igazságot a hallgatás helyettesíti – figyelmeztet Jevtusenko, a szovjet-

orosz disszidens költő –, akkor a hallgatás hazugság”. 

 

Ezt a hallgatást kell nekünk, tudósítóknak áttörni.  A tükörbe kell végre néznünk, és 

felelősségre kell vonnunk az önmagát mindenek fölé helyező, kritikátlan médiát, 

amely a hatalmat és azt a fajta pszichózist szolgálja, amely világháborúval 

fenyeget. 

 

A 18-ik században Edmund Burke a negyedik rendnek) nevezte a sajtót, amely a 

hatalom fölött őrködik.  Igaz lehetett-e ez valaha is?  Manapság már biztos nem.  

Kellene egy ötödik rend: ez felügyelné és ellensúlyozná a propagandát, és arra 

oktatná a fiatal újságírókat, hogy a népet képviseljék és ne a hatalmat.  A leigázott 

tudás felkelésére lenne szükségünk, s arra, amit az oroszok peresztrojkának hívtak.  

Én ezt nevezném igazi újságírásnak. 

 



 

Száz év telt el az I. Világháború óta.  Akkoriban a tudósítókat megjutalmazták és 

lovaggá ütötték a hallgatásukért és az összejátszásukért.  A mészárlás tetőpontján 

David Lloyd George brit miniszterelnök bizalmasan közölte a Manchester 

Guardian szerkesztőjével, C. P. Scottal, hogy „Ha a nép valóban megtudná az 

igazat, akkor a háború már holnap megszűnne, de persze nem tudják és nem is 

tudhatják." 

 

Ideje, hogy megtudják! 

 

       

2014. december. 5. 
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