
KÖSZÖNTŐ

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntőm a magyar vegyész-, kémiatörténész ÉS tudomány- és 
technikatörténész társadalom részéről professzor dr. lnczédy János akadémikust, a Magyar Kémi
kusok Egyesülete örökös tiszteletbeli elnökét 80. születésnapja alkalmából.

lnczédy János 1923. június 26-án született Budapesten. Vácon végezte a Piarista Gimnáziu
mot és 1941-től Budapesten a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmér
nöki karán tanult. Diplomázás után hat évig üzemvezetőként, főmérnök-helyettesként vegyi gyárak
nál dolgozott Budapesten. 1951-től 1970-ig a Budapesti Műszaki Egyetem Általános és Analitikai 
Kémiai Tanszékén dolgozott. Itt kezdett híres kutatásainak témájával, az ioncserélőkkel és alkal
mazásukkal foglalkozni.

A Veszprémi Vegyipari Egyetem Analitikai Kémiai Tanszékére nevezték ki tanszékvezetőnek 
1970-től. Ennek az egyetemnek 1980-81-ben rektora volt. A Magyar Tudományos Akadémia Ana
litikai Kémiai Kutatócsoportját is vezette, ahonnan 1990-ben ment nyugdíjba.

Az akadémiai fokozatok közül 1957-ben szerezte meg a kandidátusit, 1966-ban „Az ioncseré
lők analitikai alkalmazása ” című értekezéséért a kémiai tudományok doktora fokozatot nyerte. Az 
MTA levelező tagjává választották 1993-ban, rendes tagjává 2001-ben.

Tanítványai remek előadónak és kiváló jegyzetírónak ismerték meg. Nagy szerepe volt abban, 
hogy a Veszprémi Egyetemen elkezdték angolul is oktatni a kémiát.

Híres könyvei közül az „Ioncserélők analitikai alkalmazása” című 1962-től három nyelven 
jelent meg, a „Komplex súlyok analitikai alkalmazása” című öt nyelven. A „Folyamatos és auto
matikus analízis ” című műve új tantárgy alapja lett világszerte. A munkásságát összefoglaló „Ké
miai folyamatok műszeres ellenőrzése ” című műve 2001-ben jelent meg, és alapvető tankönyvként 
és kézikönyvként szolgál.

r

lnczédy Professzor Ur, könyvein kívül 200 nagyobb tanulmányban ismertette eredményei. Nem
zetközi munkásságának fő  színtere az International Union ofPure and Applied Chemistry (IUPAC). 
Négy MTA bizottság munkájában vett részt nagy aktivitással, közülük az Automatikus Elemzési 
Munkabizottságnak öt évig elnöke is volt.

A MTESZ berkeiben a legnagyobb megbecsülést és szeretetet azzal vívta ki, hogy a Magyar 
Kémikusok Egyesületének 1976 ésl980 között alelnöke, 1981-től 1990-ig elnöke volt. Egyesületi 
munkája keretében kezdeményezte és szervezte a balatoni ioncsere szimpóziumokat. Egyesületi szer
vező munkái közül a mai napig is nagy szeretettel látja el a Magyar Piarista Szövetség alelnöke 
tisztet.

Kitüntetéseit itt most nem soroljuk fel, mert azt nem engedte meg. Szívből kívánunk lnczédy 
Professzor Úrnak a következő sok dolgos évre jó  egészséget, sok eredményt és főleg azt, hogy őrizze 
meg számunkra is visszafogott, bölcs humorát.

Minden tisztelője nevében a régi barát
Prof. Dr. Szabadváry Ferenc akadémikus 
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