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Megemlékezés

kékedy lászló
1920 - 2004

2004. március 24-én elhunyt kékedy lászló, 
a kolozsvári Babes-Bolyai egyetem emeritus 
professzora, akadémiánk külsõ tagja.

máramarosszigeten született 1920. no-
vember 28-án. egyetemi tanulmányait a ko-
lozsvári i. Ferdinánd király tudományegye-
temen kezdte, a kolozsvári Ferenc józsef 
tudományegyetemen fejezte be, és itt is 
szerzett egyetemi doktori foktozatot 1944-
ben. a kolozsvári egyetemre 1945-ben 
nyert tanársegédi, majd a kolozsvári Bolyai 
tudományegyetemre adjunktusi, 1951-ben 
docensi kinevezést. 1971-ben nevezték ki a 
kolozsvári Babes-Bolyai tudományegyetem 
tanárává, ugyanitt 1987 óta emeritus profes-
szorként dolgozott.  Bár az egyetem neve 
sokszor változott, de csak egyszer kellett 
költöznie a mikó kerti intézetbõl az arany 
jános utcaiba. 

tudományos munkáját az akkor nagyon 
fiatalon kinevezett Szabó Zoltán professzor 
mellett kezdte. (errõl a kezdeti idõszakról 
érzékletes képet festett megemlékezésében, 
a Magyar Kémikusok Lapjá-ban, 2001-ben.) 
a faszén duzzadásával foglalkozó doktori 

értekezésének anyaga csak öt évvel késõbb 
jelent meg a Journal of Physical and Colloid 
Chemistry-ben.  ezután az analitikai kémia 
különbözõ területein dolgozott, és mintegy 
száz dolgozatban számolt be a polarográfia, 
a komplexometria, a termikus elemzés és a 
gázszenzorok alkalmazásával kapcsolatos 
kutatásairól. jelentõs volt tankönyvírói 
tevékenysége is. az 1995-ben kolozsvárott 
megjelent Mûszeres analitikai kémia címû 
tankönyvét hazai egyetemeinken is hasz-
nálják. 1998-ban méltán választották meg az 
mta külsõ tagjává.

nagyon fontos és eredményes volt tudo-
mányszervezõi és tudománynépszerûsítõ 
tevékenysége. Õ szervezte újjá az erdélyi 
múzeum egyesületet, melynek késõbb 
tiszteletbeli elnökévé választották, továbbá 
fõszerkesztõje volt a Múzeumi Füzetek-nek, 
ezáltal meghatározó volt a szerepe erdély kul-
turális életében. nagyon szerette a régi köny-
veket. a régi könyvekkel, a könyvromlással 
kapcsolatban pompás közleménye jelent 
meg  a Természet Világá-ban 1993-ban.

jelentõs tudóst, színes egyéniséget, fontos 
hídépítõt vesztettünk el.

Beck Mihály
 az  mta rendes tagja
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Bemutatkozás
a magyar tudományos akadémia idén is új levelezõ tagokat 
köszönt. Sorozatunkban hónapról hónapra bemutatjuk né-
hányukat.

a magyar tudomány hét kérdéssel kereste meg mindegyi-
küket, azt kérve, hogy közülük háromra válaszoljanak:

1. mi volt az a döntõ mozzanat az életében,  
amely erre a pályára vitte?

2. Volt-e mestere?
3. mi volt az az eredmény munkája során, amely-

nek igazán örül?
4. részt vesz-e nemzetközi kutatásokban?
5. Van-e, és ha igen, milyen a legkedvesebb tanít-

ványa?
6. magányos kutató vagy inkább csapatjátékos?
7. mi az a nyitott kérdés, amelyre választ szeretne 

kapni?

talán az is jellemzõ lehet új tagjainkra, hogy éppen mit 
tartottak fontosnak elmondani magukról.

e számunkban Bedõ Zoltán, nyiredy Szabolcs, Pálfy Péter Pál 
és roósz andrás válaszait olvashatják.


