
Szomorúan tudatjuk a kollégákkal, hogy 2015. 
január 27-én 86 éves korában dr. Juhász Géza 
elhunyt. Búcsúztatása a Deák téri evangélikus 
templomban 2015. február 25-én 15 órakor volt.

Aranytollas újságíró, a Magyar Grafika szerzői 
között szerepelt hosszú éveken át. Nemrég még 
egyesületünk nyugdíjas-találkozójának aktív 
résztvevője volt, immár nincs közöttünk. Gaz-
dag életútját röviden felidézve: 

1947-ben érettségizett, utána evangélikus teo-
lógus lett a Pécsi Tudományegyetem Soproni Evan-
gélikus Teológiai Karán. 1952-ben diplomázott, 

ezt követően 1959-ig egyházi szolgálatot látott el. 
Már az első évtől cikkeket írt az egyház országos 
hetilapjába. 1956-ban az Evangélikus Sajtóosz-
tályra osztották be, ahol rovatvezetőként, felelős 
kiadóként, tördelőszerkesztőként tevékenyke-
dett. 1957-ben lett tagja a Magyar Újságíró Szö-
vetségnek. 1959 szeptemberében abbahagyta az 
egyházi szolgálatot, és a Zrínyi Nyomdába ment 
dolgozni, ahová addig a két egyházi lappal szer-
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kesztőként hetente bejárt. Különböző beosztá-
sokban (oktatási osztályvezető, igazgatási főosz-
tályvezető stb.) 1990-ig, nyugdíjba meneteléig 
ez volt a munkahelye. Közben diplomázott az 
Újságíró Akadémián, ahol Radics Vilmos és Rit-
ter Aladár voltak a tanárai. Ezt követően 1963-tól 
1968-ig az ELTE jogi karán, esti kurzuson joghall-
gató volt, 1968-ban doktorált. Nyomdai munká-
ja mellett közel húsz évig szerkesztette a nyomda 
üzemi lapját, tíz évig a Hőtechnika Vállalat üze-
mi lapját, több évig a Fonográf (volt Illés együt-
tes) lapját, Bródy Jánossal közösen. Tördelőszer-

kesztője volt a Honvédségi 
Szemlének, ugyanennyi 
ideig tagja volt a Fővárosi 
Munkaügyi Bíróságnak, 
ahol nyomdaipari peres 
ügyekben ülnökként tevé-
kenykedett. 1961-től 1966-
ig, majd újabban 2002-től 
tagja volt Typographia 
szerkesztőbizottságának. 

A Zrínyi Nyomdában, 
nyugdíjba meneteléig, a 
szakszervezeti bizottság és 
az Üzemi Tanács elnöke 
volt. 

Nyugdíjasként 1990-től 
három évig az akkor ala-
kított Unikornis Kiadó 
vezetője volt. Dr. Gara 
Miklós felkérésére 1996-

tól 2008-ig a Magyar Grafika újságírójaként 
tevékenykedett. 1998-ban a MUOSZ Arany-
tollas Újságíró kitüntetést adományozott több 
évtizedes sajtótevékenysége elismeréseként. Né-
met nyelven közepes szinten beszélt. A magyar 
nyomdaipar mindig szívügye volt, a nyomdá-
szokat pedig különleges embereknek tartotta. Jó 
érezte magát köztük, jó kapcsolatot épített ki ve-
lük, szeretett róluk írni.
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