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Egyszerre volt megható és meghasonló érzés 2019 nyarán, a Füleky György Professzor 

Úr tiszteletére szervezett tájtörténeti konferencián emlékező köszöntést mondani. Meg-

ható volt, hogy az emberre és a tanárra, akitől magam is oly sokat tanultam, és aki meg-

határozó volt szakmai pályám indulásában, sokan és tisztelettel emlékeztünk. Meghasonló 

érzés volt ugyanakkor azt is végérvényesen tudomásul venni, hogy már nincs közöttünk. 

Professzor Úr a magyar agrokémiai kutatás és oktatás iskolateremtő generációjához tar-

tozott, ahhoz a generációhoz, amely megteremtette az intenzív mezőgazdasági terme-

léshez szükséges növénytáplálási elméletet és gyakorlatot, kutatásokat végzett, amelyek 

alapján agrárszakemberek generációit oktatta és a gyakorlatban is jól használható szakmai 

vezérfonalat adott a kezükbe, a kezünkbe. Később meghatározó szerepet játszott a kör-

nyezetvédelmi szempontok érvényesítésében a tudományterületén, képes volt évtizedes 

axiómákat megújítani, így jelentősen hozzájárulva a fenntartható mezőgazdaság feltétel-

rendszerének kidolgozásához.  

Amikor ezeket a sorokat írom, a dolgozószobámban lévő könyvespolcon ott sorakoznak 

Professzor Úr könyvei, így az általa szerkesztett és 1999-ben kiadott Tápanyag-gazdálko-

dás c. könyv, amely mai napig a legteljesebb magyar nyelvű könyv a témában. Többször 

eszembe jutott, időszerű lenne napjainkban a mű megújított, átdolgozott kiadása. Pro-

fesszor Úrnak tudása és ambíciója is meglett volna e szintetizáló munkához, de az idő 

már nem adatott meg neki. Ugyanakkor több évtizedes kutatói, majd oktatói munkája 

alatt sokunkat látott el tudással, s a szoros értelemben vett tudás mellett az újra nyitott, 

mindig valamit kereső-kutató, bevett szokásokat megkérdőjelező, kritikus gondolkodás-

móddal.  

Kiemelkedő szakmai tudása mellett emberi természete és műveltsége tette egyedülálló, 

meghatározó egyetemi oktatóvá, a szó igazi értelmében Professzorrá. Emlékszem, ami-

kor 2006 egy őszi délutánján, előadás után megkérdezett, van-e kérdésem a cukorrépa 

műtrágyázásával kapcsolatban, amely témakört előadásán is érintette, én pedig előtte 

olvastam a fentebb említett Tápanyag-gazdálkodás c. könyvben. Büszkén válaszoltam, 

hogy nincs, a leírtak és elmondottak alapján minden egyértelmű számomra. Pár hónap 

elteltével – és ezzel azóta is így vagyok – soha többé nem éreztem azt, hogy minden 

olyannyira egyértelmű lenne, hogy nem lenne kérdésem, sőt. A folyamatosan változó 

világ apró szegmenseivel kapcsolatban is újra és újra kérdések vetülnek fel, ennek felis-

merését, megértését és a világra való folyamatos nyitottságot Füleky Professzor Úr elő-

adásai, könyvei, tudományos cikkei, vagy akárcsak az egyetemi folyosókon vele folytatott 

beszélgetések meghatározóan formálták és kívánom, hogy életműve még sokáig és so-

kunkban tovább éljen. 
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Egykori tanítványként külön megtiszteltetésnek érzem, hogy az általa életre hívott Kör-

nyezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány kurátoraként emlékezhettem Professzor Úrra. 

Hiszem, emlékét akkor őrizzük meg a legméltóbban, ha tovább visszük kezdeményezé-

seit, kutatási tematikáit és szellemiségét. Jelen konferencia egy fontos és méltóságos lépés 

volt e tekintetben. 




