
Rendszerváltó Archívum 2017/2

4

w
w
w.
re
to
rk
i.h

u

Emlékezés Juhász Györgyre

„juhászgyuri” – így írta alá tavaly a Bíró Zoltán főigazgató hetvenötödik szü-
letésnapjára készült kötetbe szánt írását. Ebben így emlékezett vissza a het-
venes évek minisztériumi életének 
pártvonalas dolgozóira és a többiekre, 
a „másként gondolkodókra”: „…nem 
is csoda, hogy keresztnevemet két hét 
alatt elveszítettem. Új nevem Juhász 
Elvtárs lett. A György törölve, mint a 
totóban. (…) Üdítő színfolt volt a kom-
munikációban, hogy Mravik [László], 
Füzes [Endre], Erkel [Tibor], Aba-No-
vák [Judit] és Bíró Zoltán pár hónap 
után Gyurinak szólítottak, s ha közö-
sen megbeszéltünk, terveztünk vala-
mit, akkor azt Juhász Gyurival tették, 
s nem egy NKF-es elvtárssal.”

A RETÖRKI-ben mindig és csak is „Ju-
hász Gyuri” volt. És nem azért, mert 
nem voltunk tisztában szellemi kiválóságával, munkásságának eredményei-
vel, a Délvidék iránti elkötelezettségével. „Juhász Gyuri” volt közvetlensége, 
humora, mindannyiunk munkájára való odafi gyelése miatt. Minket, fi atalokat 
is egyenrangúként kezelt magával: nemhogy szóba állt velünk, de tanított is. 
Leggyakrabban és legmaradandóbban történeteivel, vicceivel, az adott témába 
vágó képies megfogalmazásaival – amelyek mindennél jobban festettek le egy 
korszakot.

2017. május 1-jén, tragikus hirtelenséggel ment el az Újvidéki Egyetem egykori 
ösztöndíjasa (egyik utolsó szereplésén beszélt arról, hogy ő még megtapasztal-
hatta magyarként, milyen autonómiában élni), a Ljubljanai és az Eszéki Egye-
tem vendégoktatója, a ljubljanai magyar lektorátus és az eszéki Magyar Nyelv 
és Irodalom Tanszék megalapítója. Balkáni titkok és állapotok nagy tudója, 
akinek esetében nem csak közhely a sokszor hallott fordulat: munkássága itt 
marad közöttünk. Az utolsó években elkészített egy teljes autonómiaterveze-
tet a Délvidékre – amelyet ő saját addigi munkássága szintézisének nevezett.

A mű elkészült: Gyuri nem elsősorban közlésre, főleg nem dicsőségre, de meg-
valósításra vár(t). Így – a RETÖRKI és a Rendszerváltó Archívum munkatársai 
nevében – nem csak szellemi hagyatékának megőrzése, de a jövendőbeli cse-
lekvés reményében is búcsúzunk tőle.

Isten veled, Juhász Gyuri! /A szerkk./




