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M. Lengyel László 40 éves pályafutása sajátos ötvözete a külpolitikai újságírói, tudósítói, 
szerkesztői rendkívül feszített, felelősségteljes munkának és a szakmai érdekképviselet 
áldozatos, önzetlen és harcos tevékenységének. A hírügynökségi, valamint a nyomtatott 
és az elektronikus sajtóban egyaránt maradandót alkotott, amit több szakmai elismeréssel 
is honoráltak (Kiváló Dolgozó, két Népszabadság-díj). Moszkvai tudósítóként, majd utazó 
tudósítóként (Afganisztántól a Dél-afrikai Köztársaságig, Észtországtól Horvátországig, 
Hollandiától Mongóliáig) számos exkluzív nagyinterjúval írta be a nevét a sajtó- és 
politikatörténetbe. (Csak néhány személyiség a megszólaltatottak közül: Gorbacsov SZKP 
főtitkár, Szolzsenyicin író, Rizskov miniszterelnök, Kirill metropolita, Kucsma egykori ukrán 
elnök.) Nem egyszer testi épségét is veszélyeztette (ötször járt Csernobilban – az első 
külföldi újságíró csoporttal közvetlenül a baleset után –, és tudósított a délszláv háború 
idején Horvátországból, többek között az Oluja-hadműveletről). 
Sokoldalú felkészültsége és tapasztalata, gyakorlatilag univerzális újságírói tevékenysége 
olyan elméleti és sajtódiplomáciai tudással, valamint harcos kiállással párosul, amely 
nemcsak a Sajtószakszervezetnek (melynek ügyvezető társelnöke), hanem a MÚOSZ-nak 
is a javát szolgálja. A MÚOSZ megújulási törekvéseit küldöttként szakmapolitikai és jogi 
megalapozottsággal aktívan és önzetlenül segíti és tanácsaival hozzájárul az Elnökség 
munkájához is. Nem kis szerepe volt a MÚOSZ új Alapszabályának, SZMSZ-ének és 
stratégiájának kidolgozásában, elfogadtatásában. Kiemelkedő szerepet játszik a többi 
újságíró szervezettel való együttműködés kialakításában, szakmapolitikai közös fellépés 
elősegítésében, állásfoglalások, közlemények megfogalmazásában. Aktív vezetője a  
Kárpát-medencében működő magyar újságíró szervezetek együttműködési testületének, a 
MÖT-nek. A sajtószabadságért folyó küzdelemben meghatározó, ugyanakkor 
fáradhatatlan segítője a média szereplőinek, munkaügyi érdekképviseleti ügyekben. 
Tevékenységének köszönhetően a Sajtószakszervezet nemzetközi tekintélye is 
számottevően nőtt.    
1979-óta tagja a MÚOSZ-nak. Az egyik legaktívabb szakosztályi tagja a Kül- és 
Biztonságpolitikai Szakosztálynak, melynek egy évtizede vezetőségi tagja. Jelentős 
mértékben hozzájárul ahhoz, hogy szakosztályunk a MÚOSZ egyik legelismertebb 
egysége. 
Szakmai tudását, tapasztalatait az új újságíró nemzedék képzésében is kamatoztatta. 
2000 és 2014 között újságírást tanított a Népszabadság Stúdióban és az Alternatív 
Közgazdasági Gimnáziumban.  
És végezetül egy szubjektív vélemény kívánkozik ide, egyik kollégája tollából: 
„Valahányszor rád gondolok, a jóízű együttlétek során tőled meghallott okosságok, a 
kollégák és a szakma iránti érzékenység, kiállás ereje, meg persze a tanítói tehetséged 
jön elő. Legfőképpen pedig a családi harmónia, aminek örömében csak kivételes emberi 
képességekkel bírók részesülhetnek”. 
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