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 A valóság mindig bonyolult. A hazugság egyszerű. A valóságot 

elmagyarázni csak hosszan lehet, a demagóg hazugsághoz viszont elég egy 

rövid lózung. Valamennyien ismerjük azt a dilemmát, hogy a tömörséget és a 

bikkfanyelvtől mentes közérthetőséget össze kell egyeztetni a pontossággal és 

szakszerűséggel. Nem könnyű. 

 Ezért tűntek fel már jó ideje azok az írások az Indexen, amelyek vagy 

csak EUrologus jelzéssel, vagy mellette névvel is jelennek meg. Alaposak és 

tárgyszerűek, ami nem ellentétes azzal, hogy elkötelezettek Európa eszméje 

mellett.   

Folk György alapító szerkesztőtől megtudtuk: az EUrologust 2012 őszén 

kezdték el Zalán Eszterrel és Kenessey Tamással hárman. Hozzájuk csatlakozott 

előbb Kugyela Tamás, majd Márton Balázs, de mostanában Arató László is ír 

nekik. Leggyakrabban Kugyela Tamás és Márton Balázs neve olvasható, ezért 

választottuk őket a díjra. A munka nagy részét Brüsszelből végzik, de egy 

indexes kolléga azt mondta nekem, hogy nagyon jól beilleszkednek a 

szerkesztőségbe. Kívülről ez se könnyű, mint tudjuk. 

Gyárfás Jutkától idézem: kiemelkedően hatékony az EUrologus 

tájékoztató tevékenysége. Rendszeresen figyelemmel kísérik az Uniós 

történéseket, foglalkoznak egyes tagállamok álláspontjával, a magyar kormány 

számos kérdésben képviselt véleményével. Az EUrologus megjelenik az 

Indexen, de van önálló Facebook oldala és megtalálható a Youtube-on is. 

Lehetőséget ad olvasói kérdésekre, interaktív. A sok eszközön történő 

megjelenés, az egyszerű, közérthető stílus jóvoltából az is követni tudja az EU 

mindennapjait, aki egyébként nem nevezi magát szakértőnek. Én kiemelem az 

uniós költségvetéssel, a Brexittel, a Fidesz felfüggesztése kapcsán az Európai 

Néppárttal kapcsolatos kiváló írásokat, a „migránsügyeket” tisztázó és a magyar 

kormánypropaganda hazugságait leleplező elemzéseket. A Népszava 

szerkesztőségétől kaptuk azt a kollektív véleményt, hogy az EUrologus anyagai 

az újságírók legfontosabb, autentikus forrásai közé tartoznak az EU-ról. 

 Az is fontos számomra, hogy viszonylag fiatal újságírókról van szó. Ezt 

azért jegyzem meg, mert rendezvényeinken többnyire tiszteletre méltó és kiváló, 

de első ifjúságukon túl lévő kollégákkal találkozunk, és jó látni, hogy azért van 

utánpótlás. Kugyela Tamásról egy leleplezőnek szánt támadó írásból olyan 

borzalmakat is megtudtam, hogy vendéghallgató volt a CEU-n, a Gyurcsány-

kormány idején rövid ideig dolgozott a Külügyminisztériumban, a 

brüsszeli/strasbourgi fertőben pedig a liberális frakciónál szerzett 

tapasztalatokat. Mi itt tudjuk, hogy ez nem zárja ki a szakmai elfogulatlanságot. 
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Tamás egyébként a szakosztály kérdésére azt írta: „Általában azok az anyagaink 

a legsikeresebbek olvasószám, olvasói visszajelzések és médiafigyelem 

szempontjából, amelyekben utánajárunk, hogy mi a háttere egy uniós 

javaslatnak, és elmagyarázzuk, hogy miről szól. A helyszíni tudósításainkat 

rengetegen követik, és használják a kollégák is a médiában. A videóinkat is 

szeretik, a saját riportokat és azokat, amelyekben megszólal egy külföldi 

politikus Magyarországról.” 

 Azt hiszem, mindezzel meggyőzően cáfoltam egyik kollégánknak azt a 

feltételezését, hogy E-urológus néven EU-kompatibilis urológusokat kívánunk 

elismerni. Nem, itt kiváló kollégákról van szó, akiknek gratulálok, és további 

sikeres munkát kívánok. 

 

 

      Domány András 

                             (mint egyik ajánló, a szakosztályvezetőség megbízásából) 

  

 

 

 

 

 

 


