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ELŐSZÓ – MIÉRT LETT FÜLEKY GYÖRGY EMLÉKKONFERENCIA? 

Több éven keresztül tagjai voltunk a „Táj változásai a Kárpát-medencében” című, tájtör-

téneti tudományos konferenciák szervező bizottságának. Segítettük a konferenciák elő-

készítését és 2018-ban vártuk a XII. eseményt. Személy szerint bíztam benne, hogy talán 

megint Szarvason lesz, ahová jó visszatérni, hiszen annyi minden történt már azóta, hogy 

legutóbb itt találkoztunk.  Annyi mindent meg tudnánk mutatni a térség legújabb kutatási 

anyagaiból. Így is lett, de mégsem úgy, ahogy szerettem volna! 

Csima Péterrel és Pálóczi Horváth Andrással hárman voltunk ott a korábbi konferenciák 

szervező bizottságából Füleky professzor úr – Gyuri barátunk – temetésén. A ravatalozó 

előtt várakozva, halkan beszélgetve született a döntésünk: ezt a remek életművet nem 

lehet csak így egyszerűen végesnek tekinteni, igenis tovább kell vinni a tudományos munka 

és a közös gondolkodás szellemiségét!  

Futottunk egy gyors kört és felmértük, hogy jó-e a gondolat, van-e igény még egy kon-

ferenciára, ahol megemlékezhetünk Professzor Úrról, úgy, ahogy Ő szerette: a szakma 

új eredményeit megvitatva, a mindennapok keserűségeit feledve egymás között, vidáman 

beszélgetve. És igen, a kezdeményezés nyitott fogadtatásra talált, kitűztük az időpontot 

és a helyszínt: 2019. június 27-29. Szarvas, Szarvasi Arborétum. 

Csak azokat a szakembereket kerestük fel, akik a korábbi konferenciákon előadóként már 

többször is szerepeltek, illetve meghívtunk pár környékben kutató szakembert és termé-

szetesen a Család, az Egyetem, az Alapítvány és a Város képviselőit. 

A konferencia programját teljessé tette, hogy Füleky Zsolt szakmai előadás keretében 

köszönte meg a család nevében a megemlékezést és köszöntötte a korábbi konferenciák 

előadóit, a tájtörténetet kutató szakembereket, professzor úr tisztelőit. 

A közel negyven fős társaság méltó programot alkotott. A megemlékezés, az előadások 

és a poszterek kiválóak voltak! Ezeket foglalja össze ez a kiadvány, amely szintén az eredeti 

elképzeléseknek megfelelően készül és helyeződik a korábbi konferencia kiadványok so-

rozatába.  

A szervezők nevében köszönöm mindenkinek a részvételt és az aktív közreműködést! 

Kívánom, hogy a szarvasi konferencia elmélyüljön mindenkiben. A Város és az Arboré-

tum mintát mutat arra, hogy kitartó munkával hogyan lehet a ránk bízott értékeket  

– a tájat, a természet és az emberi alkotás által létrehozott lehetőségeket – oly módon 

kezelni, hogy tiszteletünk végig megmaradjon ezen adottságok felé és mi, akikre ezek az 

értékek bízva vannak, ezt sose felejtsük. Úgy, ahogy ezt Füleky György Professzor Úr is 

vallotta. Kövessük eszméjét! 
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