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Talán nem hiszik el a kollégák, ám így igaz: Kárpáti János kollégát
mostanáig nem ismertem személyesen, tudósításait viszont –
mindenekelőtt az akkor még újság Magyar Hírlap külpolitikai
szerkesztőjeként – már évtizedek óta. Nagy tisztelője vagyok, mert
rendelkezik a tudósító újságíró fő erényeivel: a pontossággal és
gyorsasággal, ráadásul kiválóan ír. Akárhonnan – Prága, Washington,
Brüsszel – jelentett is az MTI színeiben, bizony, nem volt könnyű
„meghúzni”, mert tömörsége és tényzuhataga csak ritkán adott erre
lehetőséget.
Évtizedeken át a Magyar Távirati Iroda (majd MTVA) tudósítója,
újságírója, szerkesztője volt, mígnem áldozatául esett a legújabb kori
magyar sajtótörténet nagy botrányának, amikor a minden szempontból
kiváló brüsszeli tudósítót 2015-ben hazarendelték, majd elbocsátották. A
lépés minden szakmai alapot nélkülözött. Nyilvánvaló háttere az volt, hogy
Kárpáti János komolyan vette a közszolgálatiságot és ehhez a Fideszkormány nyomása ellenére hű maradt.
Örökifjú, 63 esztendős kollégánk most a Népszava külpolitikusa; előtte az
időközben megszüntetett Vasárnapi Hírek hetilap szerkesztőjeként
dolgozott. János sokoldalúságának egyik bizonyítéka, hogy évek óta
hallhatjuk a Klubrádióban, ahol hírszerkesztő és a méltán népszerű
Eurozóna, valamint az Esti gyors egyik műsorvezetője. Tudósításaiban,
írásaiban, műsoraiban, köztük a széles látókörrel szerkesztett klubrádiós
sajtószemléiben, mindig előtérben áll az európai együttműködés, a
szakszerű, elfogulatlan tájékoztatás a magyar politikai szereplők és az
európai intézmények kapcsolatáról.
Vitathatatlan: Kárpáti János Európából az egyik legfelkészültebb magyar
újságíró. Szakmai tapasztalatait sokféle területen bizonyította, beleértve
az elméleti és gyakorlati európai uniós ismereteket, a jogállamisági
kérdéskörét, a biztonságpolitika kényes kérdéseit és az euró-atlanti
integrációt.

Amint azt Heltai András – aki szintén Jánost jelölte a díjra – ajánlásában
hangsúlyozta: „Munkájának utóbbi időszakában az Európai Unió, az
Európai Parlament és más, brüsszeli és strasbourgi székhelyű európai
intézmények egyik legjobb szakértője lett a szakmában. Tudósításai,
írásai nagy szerepet játszottak abban, hogy a magyar közvélemény hiteles
képet kapott az Európai Unió és más intézmények munkájáról,
nemkülönben a mindenkori magyar kormány személyiségei és a
képviselők ottani tevékenységéről.”
Kárpáti János külön erénye a törekvés arra, hogy minden esetben a téma
legjobb szakértőivel világíttassa meg az európai trendek és fejlemények
okait és lehetséges következményeit.
A kuratórium egyöntetű szavazással, jó szívvel adományozta Kárpáti
Jánosnak az Európánkért díjat, megkérdőjelezhetetlen szakmai tudásáért,
emberi tisztességéért egyaránt.
Kedves János, szívből gratulálok, további sikeres pályafutást kívánok!
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