Búcsúzunk Földes Enikőtől
2016. december 27-én, életének 72. évében, hosszú betegség után elhunyt Dr. Földes
Enikő, az MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézetének kutató professzor emeritusa.
Gyászolják szerettei, munkatársai és tanítványai.
Földes Enikő 1967-ben vegyészmérnökként végzett a Veszprémi Egyetemen. Egyetemi
tanulmányai után az akkori Orion Rádió- és Villamossági Vállalatnál kezdett dolgozni,
miközben a Budapesti Műszaki Egyetemen műanyagfeldolgozó szakmérnöki diplomát szerzett
1970-ben. A műanyagok iránt tanúsított érdeklődése a későbbiekben alapvetően meghatározta
pályáját. A Zsámbéki Műanyagfeldolgozó Vállalatnál dolgozott 1972-ben, majd ezt a rövid
kitérőt követően a Műanyagipari Kutató Intézet munkatársa volt 1972 és 1984 között.
Kandidátusi értekezését is ebben az időszakban írta meg „A feldolgozási körülmények hatása a
kemény és lágyított PVC relaxációs tulajdonságaira” címmel. 1984-ben, immár 32 éve kezdett
dolgozni az MTA Központi Kémiai Kutatóintézetében. A Polimer Degradációs Osztályra még
Kelen Tibor hívta át dolgozni a MÜKI-ből. A Kutatóintézet több átalakulását is átélte, az
osztályon belüli Polimer Degradációs és Stabilizációs Csoport vezetője már Pukánszky Béla
osztályvezető mellett lett. Kutatási témája a polimer keverékek specifikus kölcsönhatásai
mellett, elsősorban a polimerek degradációs folyamatainak és stabilizálásának vizsgálata volt.
Ebben a témában több OTKA pályázat vezetője volt, a legutolsó nyertes pályázata alig pár éve,
2013-ban zárult. Az alapkutatás mellett mindig is fontosnak tartotta az ipari együttműködéseket
és a kapcsolatok ápolását az iparral. 70. születésnapja alkalmából a Műanyag Munkabizottság
által szervezett ülésen a kollégák és a TVK (MOL Petrolkémia) Zrt. munkatársai sem
emlékeztek pontosan, hogy 1988 vagy 1991 óta volt folyamatosan minden évben kutatási
együttműködés a vállalat és az intézet között. Ez nem utolsósorban Enikő érdeme, aki nem csak
a polietilén stabilizáláshoz kapcsolódó projektek vezetője volt ebben a több mint két
évtizedben, de a szerződéses munka koordinálása is az Ő vállát nyomta. Kutatómunkája
elismeréseként 2002-ben elnyerte a Széchenyi István ösztöndíjat, majd 2006-ban az MTA
doktor címét is megvédte.
A megőrzés természetes formája a tudás továbbadása. Enikő kutató tevékenysége
mellett sem felejtkezett meg a fiatal, műanyagok iránt érdeklődő generáció oktatásáról – és
sokszor – neveléséről sem. A Műegyetemen 1991 óta végzett oktatói tevékenységet, tartott
laborgyakorlatokat és előadásokat. 2006-ban a BME Vegyész- és Biomérnöki Kar tiszteletbeli
oktatójának választotta, majd 2007-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

címzetes egyetemi tanára címet vehetett át. Kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri
szervezői munkájáért 2015-ben az Országos Tudományos Diákköri Tanács oktatói díjban
részesítette.
Oktatóként és kutatóként is mindig precíz munkát várt el a hallgatóktól és kollégáktól
egyaránt, az Ő témavezetésével végzett mérnök- és doktoráns hallgatók jól tudják mennyire
szigorú volt. Hallgatói és kollégái nemcsak lelkiismeretes és alapos munkája miatt szerették és
tisztelték, hanem gondoskodó, másokra mindig figyelni képes és segítőkész személyisége miatt
is. Alapos, analizáló gondolkodása mellett mindig nyitott volt az új ötletek és szokatlan
módszerek alkalmazására is. A természetes antioxidánsok stabilizátorként való felhasználása
például számos publikációjának volt alapja az elmúlt egy évtizedben. A nehézségek ellenére is
megpróbált mindig pozitív maradni: az új telephelyre költözéskor kezdődő betegsége már
hátráltatta a munkában, de soha senkit nem hagyott volna segítség nélkül, és amíg csak tehette
lelkiismeretesen bejárt az új irodába is dolgozni. Kitartását és elhivatottságát jól tükrözi, hogy
még a tavalyi évben is két cikk társszerzője volt. Emléke örökké élni fog bennünk, nyugodjon
békében!

