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EMLÉKEZÉS 

Tisztelt emlékező Családtagok, Barátok és Munkatársak! 

Tisztelt Vendégek!  

 

Kicsit több, mint egy évvel ezelőtt, május 4-én megrendülve értesültünk Füleky György 

professzor úr halálhíréről. Tudtuk, hogy súlyos beteg, mégis váratlanul ért minket.  

Nem véletlen, hogy ez a rendezvény a nevével fémjelzett emlékkonferencia. Saját beval-

lása szerint, tudományszervező tevékenységének kiemelkedő állomása A táj változásai a 

Kárpát-medencében című konferencia, amely abban különbözik minden más tudományos 

tanácskozástól, hogy itt távolinak tűnő szakterületek képviselői fejthetik ki véleményüket 

ugyanannak a vizsgált kérdésnek, a Kárpát-medence történetének különböző oldalairól. 

Az ezt megelőző 2018. évi konferencia a hetedik alkalom volt, amelyet Professzor Úr 

már nagy betegen rendezett meg. 

Köszönöm a Szervezőknek, hogy a mai napon rá emlékezhetünk.  

Elsősorban nem tárgyszerű, életrajzi adatokban bővelkedő megemlékezést terveztem, de 

a Professzor Úr tudományos tevékenysége olyan széles skálán mozgott, hogy a teljesség 

igénye nélkül, mégsem tekinthetek el néhány életrajzi adat ismertetésétől.  

Okleveles kémia-fizika szakos tanárként végzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, 

a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, Széchenyi Professzori Ösztöndíjas. Pályáját a 

Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézetében kezdte. Ok-

tatói és tudományos tevékenysége 1983-tól kötődik a Szent István Egyetemhez, és annak 

jogelődjéhez, a Gödöllői Agrártudományi Egyetemhez. 

Magyar és angol nyelven oktatott a képzések minden szintjén, graduális, posztgraduális, 

doktori és szakmérnöki képzéseken.  

A kezdetektől részt vett az Egyetem vezetői és oktatásszervezői munkájában.  

A Szent István Egyetem rektorhelyetteseként irányította az egyetemi oktatási-minőség-

biztosítási rendszer kialakítását, az évente megjelenő és a teljes tantárgyválasztékot be-

mutató Oktatási Almanach kiadását. Létrehozta az öntevékeny egyetemi művészeti és 

kulturális életet szervező Kulturális Missziót.  

Kimagasló oktatói és kutatói munkája mellett mindenkor fokozott érdeklődéssel fordult 

az egyetemtörténeti, szakmatörténeti kérdések felé, aktívan részt vett az egyetemtörté-

neti emlékek összegyűjtésében, amelyért Kosáry Domokos-díj elismerésben részesült.  

Alapitó főszerkesztője volt az Egyetem angol nyelvű tudományos kiadványának, a Bulletin 

of the University of Agricultural Sciences, Gödöllő, majd annak jogutódja a Bulletin of the Szent 

István University, Gödöllő című kiadványnak. 
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Füleky György Professzor Úr szakterületének, az agrokémiának és több társtudomány-

nak, különösen a régészetnek, megbecsült képviselője. A talajokkal kapcsolatos kutató-

munkája egyaránt irányul a talajra mint önálló természeti képződményre, a talajra mint a 

mezőgazdasági termelés elengedhetetlen elemére, valamint a talajra mint természeti és 

épített környezetünk megkerülhetetlen részére.  

Kiemelkedő munkásságáért számos szakmai és tudományos kitüntetésben, kiadói nívó-

díjban részesült. Ezek az elismerések elsősorban az elért eredményeket díjazzák, a szak-

embernek szólnak, és általuk nem ismerhetjük meg a legfontosabbat, magát az EMBERT. 

De milyen ember is volt Füleky György?  

Nem csak a hallgatók, hanem a pályakezdő fiatalok és a tapasztaltabb kollégák is meste-

rüknek tekintették. Személyisége, a szakma iránti tisztelete, elhivatottsága révén a szakmai 

viták közös, a másik felet meghallgató és megértő párbeszédekké, igazi dialógussá alakul-

hattak. Mindig készen állt egy komoly vitára, amiben a fiatalabbakra is egyenrangú félként, 

partnerként tekintett. Lelkesen és bátorítóan hallgatta meg a javasolt megoldásokat, látta 

meg bennük az ötletet és a munkát, mondta el javító szándékú kritikáit. Nem voltak 

sablonos megoldásai, mindig kész volt újragondolni a felmerült új, és a már megoldottnak 

látszó régi problémákat is.  

Igényes volt és nagy tudású, amivel soha nem élt vissza. Irodalmi választékossággal, de 

utánozhatatlan kedvességgel, árnyaltan, de mindig személyre szabottan és személyhez 

szólóan fogalmazott. Sokat tanulhatott tőle az, aki figyelte szavait, és megértette gondo-

latait. Szerették, mert egyenes és közvetlen, melegszívű és önzetlen volt. Tudása, széles-

körű műveltsége és rendíthetetlen tisztessége révén vitathatatlan tekintélyt szerzett 

magának, szelíd természete, segítőkészsége és sajátos humora miatt egyedülálló szeretet 

is övezte kollégái körében. 

Seneca szavai szerint, aki elmulasztja a pillanatokat, végül elmulasztja egész életét. Az élet, 

akár egy pillanat, mulandó; s miért ne élnénk szépen a kicsit, ha abból áll össze az egész? 

Professzor Úr egész életében szépen élte meg azokat a pillanatokat, amelyek megadattak 

neki. Derűs, mosolygós, életvidám természetének kisugárzását megőrizte munkájának és 

betegségének legnehezebb napjaiban is.  

Füleky György Professzor Úr szakmai munkásságát ápolják, és kutatásait folytatják kollégái 

és tanítványai.  

És hiszem, fentről figyeli az első, nélküle megrendezett konferencia eseményeit. 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!  

Palkovics László 

rektor, Szent István Egyetem 

  




