
Megújul a csíkszeredai gim
názi um épülete, éppen az iskola 
felszentelésének 100. évében. 
Történelmi pont. Innen jött az 
ötlet: nézzünk szét, hol vannak, 
mivel foglalkoznak azok az egy
kori Márton Áronos diákok, 
akikre az iskola nagyon büsz
ke. Ezen a héten Simon Leven
te kutató vegyészmérnökkel be
szélgettünk.

– Mindig vegyésznek készült, 
más pályát nem is képzelt el magá-
nak soha? 

– Már az általános iskolában 
érdekelt a kémia, és azzal az elha-
tározással jöttem a gimnáziumba, 
hogy vegyész leszek. A gimnázi-
umi évek korábbi döntésemben 
megerősítettek, az iskola pedig 
felkészülési lehetőséget nyújtott a 
választott pályára. Továbbá ekkor 
ismerkedtem meg a számítógépek 
világával, ami szintén lekötötte az 
érdeklődésemet. Úgy gondoltam, 
hogy a vegyészmérnöki pálya op-
timálisan összefogja a két világot, 
így az egyetemi szak megválasztása 
egyértelmű döntés volt. Kémia–
biológia osztályban érettségiztem 
1997-ben.

– Honnan jött a kémia iránti ér-
deklődése? Hatással volt valamelyik 
tanára a pályaválasztására?

– Kíváncsi természetű vagyok, 
már kiskoromban is sok minden 
érdekelt a neonhalaktól az űruta-
záson át a bélyegekig. A dolgok 
alapos tanulmányozása hozzáse-
gített ahhoz, hogy megismerjem, 
megértsem azokat. A kémia irán-
ti érdeklődésemet többek között 
szomszédom és barátom, Ráduly 
Botond – aki szintén kutató ve-
gyészmérnök – keltette fel, aki 
korábban már kísérletezgetett 
otthonában. A gimnáziumi évek 
alatt Ábrahám Annamária ké-
mia szakos tanárnőtől kaptam 
jelentős segítséget a különböző 
versenyekre való felkészülésben. 
Sokszor visszaemlékszem azokra 
a rendkívüli kémiaórákra, amikor 
a tanárnő engedélyével a laborban 
elvégezhettem a szakmai dolgoza-
taim alapjául szolgáló kísérleteket. 
A kémiához szorosan kapcsolódó 
biológiai tudományok iránti ér-
deklődésemet nagyrészt Izsák 
Zoltán tanár úrnak köszönhetem, 
aki érdekes előadásaival az össze-
tett biológiai rendszerek világába 
varázsolt. 

– Iskolán kívül is a kémia bűvö-
letében élt, otthon berendezett labo-
ratóriuma volt.

– Természetesen a kutatómun-
kához hozzátartoznak a vegyszerek 
és a berendezések is. Mérleg, kém-
cső, Berzelius-pohár, azbesztháló, 
tégelyek... Semmi nem hiányzott 
kis laboromból. Legérdekesebb 
dolognak a szerves szintéziseket 
tartottam, ugyanis bonyolult re-
akciók által új tulajdonsággal ren-
delkező anyagokat állítottam elő. 

A kísérletek eredményeit megfi-
gyeltem, a jelenségeket kiértékel-
tem, észrevételeimet rendszeresen 
bejegyeztem a „laborfüzetbe”. Ez 
a laborfüzet nem csupán a kísérle-
teimet dokumentáló iromány volt, 
hanem egy igazi napló, ahová a 
kísérletekkel egyidejű személyes 
élményeimet és gondolataimat is 
beleírtam. Egyesek igazán mulat-
ságosak! A kísérleteim során sok-
szor nem várt dolgok is történtek, 
amelyeknek nyomait például a 
savval kiégetett falitérkép is őrzi. 
A számos szintézisen kívül gyak-
ran készítettünk házilag tűzijáté-
kokat és kis rakétahajtóműveket 
is, amelyeket a Sutában próbál-
tunk ki. Ezeknek az időzített és 
biztonságos beindításában Török 
Zsolt (Töri) barátom segített, aki 
az elektromos gyújtóberendezé-
sért volt felelős. És biztos vagyok 
benne, hogy barátaim emlékeznek 
még a „dinnyés bulikra” is...

– Svájcban él és kutat. Miért 
pont ott? Végleg marad?

– 2003-ban, az éves hollandiai 
mesterképző után a világ egyik leg-
híresebb kutatóintézetétől, a züri-
chi Svájci Szövetségi Technológiai 
Intézettől kaptam kedvező aján-
latot, hogy elkezdhessem doktori 
tanulmányaimat. Kutatómunkám 
témája a szakaszos vegyi folyama-
tok optimalizálása volt. A tárgy-
körrel kapcsolatos kutatásaimat 
szoros kollaborációban végeztem 
a Bázel mellett lévő Ciba Specialty 
Chemicals vegyipari gyárral. 2005 
óta feleségemmel, Annával együtt 

élünk itt. Kérdésére, hogy Svájc-
ban maradunk-e, még mi sem 
tudjuk pontosan a választ. A mai 
globális világban újabb és újabb le-
hetőségek, kihívások vannak, ame-
lyek rugalmasságot igényelnek.

– Laikus emberek számára el 
tudja magyarázni, hogy mivel fog-
lalkozik, és az Ön szerint miért ér-
dekes és fontos?

– Jelenleg két kutatási té-
mát vezetek: az egyik a gyógy-
szerkristályosítás, a másik pedig 
a szén-dioxidnak a hőerőművek 
füstgázából való leválasztása. A 
kristályosítás fontos művelet a 
gyógyszergyártási folyamatban, 
ugyanis a gyógyszerkristály mé-
rete, formája és szerkezete lénye-
gesen befolyásolja a gyógyszer 
oldódását és felszívódását az em-
beri szervezetben. A kristályosí-
tási folyamathoz kapcsolódóan 
további érdeklődésem a mérőmű-
szer-fejlesztés irányába terelődik. 
Újabban digitális képfeldolgozá-
son alapuló módszereket fejlesz-
tettem ki, amellyel a kristályosítási 
folyamat során megjelenő első 
kristályokat, vagyis a gócképző-
dést lehet követni. A „csilingelő 
kristályok” módszeremmel a kris-
tályosítási folyamat alatt rögzített 
képeket hangokká alakítom át, 
így a gócképződés kezdete olyan, 
mintha a kristályok jelenlétüket 
jelezve megszólalnának. Terveim 
ezen a téren felkeltették számos 
svájci és német ipari cég érdeklő-
dését, és jelenleg ezek továbbfej-
lesztésén működünk együtt. Ez-

zel az utóbbi projekttel egy volt 
diákommal első díjat nyertünk az 
Amerikai Vegyészmérnökök Kon-
ferenciáján (AICHE) 2009-ben. 
A szén-dioxid-leválasztás terüle-
tén Ausztrália legnagyobb kuta-
tóintézetével, a Commonwealth 
Scientific and Industrial Research 
Organizationnal dolgozom 
együtt, akikkel 2010-ben a Mel-
bourne mellett működő félüzemi 
méretű abszorpciós oszlopot mo-
delleztük. Ezt a modellt az auszt-
rál kutatók a legújabb generációs 
szén-dioxid-leválasztó vegyszerek 
számítógépes kiértékelésére hasz-
nálják. Ezek a vegyszerek lehetővé 
teszik a szén-dioxid koncentrálását 
körülbelül 20%-ról 99,9%-ra, amit 
majd sűrített formában a tengerek, 
az óceánok, valamint a kiaknázott 
gázbányák mélyén lehet tárolni.

– Úgy gondolja, hogy az egész 
életét a kutatásnak szenteli, vagy a 
szakma gyakorlati fele, mondjuk az 
ipar is vonzza?

– Annak ellenére, hogy a tu-
dományos világ és az ipari szféra 
között létezik egy bizonyos távol-
ság, én úgy gondolom, hogy egy 
kutatómérnök igazi sikerének tit-
ka az, ha kutatási módszereit úgy 
fejleszti ki, hogy azok az iparban 
könnyen alkalmazhatók legyenek, 
megnövelve a gyártási folyamatok 
hatékonyságát. Mivel a kutatá-
somnak egyik fő jellemzője, hogy 
alkalmazásorientált, megelégedés-
sel tölt el, hogy számos fejlesztése-
met az iparban máris gyakorlatba 
ültették. 

– Volt olyan kedves diákélménye, 
netán diákcsínye, amelyet szívesen 
mesél baráti összejöveteleken?

– Különböző találkozók al-
kalmával sokszor emlegetjük 
osztálytársaimmal, hogy egy 
kémialaborórán miként vicceltük 
meg Ábrahám Annamária tanár-
nőt: a kísérlethez szükséges átlátszó 
vegyszert titkon csapvízre cserél-
tük. Természetesen a reakció nem 
indult be, a tanárnő nagy ámulatá-
ra. Végül a elszíneződést megtaga-
dó oldatot elöntötte, és friss vegy-
szerrel pótolta. Jól szórakoztunk.

– Mit tart a csíkszeredai gimnázi-
umi évek meghatározó hozadékának? 

– Jó volt diák lenni a Márton 
Áron Gimnáziumban, ahol tudást, 
tapasztalatot és igazi ba rátokat szerez-
tem. Lászlófy Pál nak, a gimnázium 
egykori igazgatójának ballagásunk 
alkalmá val elhangzott örök érvényű 
gondolataival üzenek a mai Már ton 
Áron-os diákoknak, de különös-
képpen a végzősöknek: „Bíznotok 
kell saját magatokban, képességeitek 
maximális kihasználásával érvénye-
sülni fogtok, ha a munkával szerzett 
tudást alkalmazzátok. Tisztességes, 
rendes emberek legyetek – hivatá-
sánál fogva az Alma Mater más utat 
nem ajánlhat fel nektek, s ha ezen 
az úton a siker lehetővé teszi, segít-
setek embertársaitokon és közössé-
geinken, ne váljatok önzővé, hiúvá, 
érzéktelenné.”

Forró-Erős Gyöngyi
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névjegy

Simon Levente 1978-ban szü-
letett Bukarestben. 1997-ben 
érettségizett a csíkszeredai Már-
ton Áron Gimnáziumban. Ko-
lozs váron a Babeş–Bolyai Tu-
do mányegyetem Vegyészmér-
nöki Karán szerzett oklevelet 
2002-ben. Ugyanazon év őszé től 
egyéves mesterképzői ösz tön-
díjat nyert a hollandiai Twen tei 
Egyetemre. A doktori tézisét 
a zürichi ETH-n védte meg 
2007-ben, azóta vezető kuta-
tóként dolgozik ugyanitt. Ku-
tatási területe a kristályosítási 
folyamatok optimalizálása, a 
mé rőműszer-fejlesztés és a vegy-
ipari folyamatok modellezése. 
Kollaborációs munkát folytat a 
bázeli Ciba Specialty Chemicals 
gyárral, a Bázeli Egyetemmel és 
az Imperial College Londonnal. 
Emellett rendszeresen együtt-
működik neves kutatócsopor-
tokkal a brit Loughborough-i 
Egyetemen, az Ausztráliai Nem-
zeti Kutatóintézetben és az 
amerikai Illinois Institute of 
Technology Egyetemen. Ne-
véhez kötődik 14 tudományos 
közlemény és több mint 40 elő-
adás tudományos konferenciá-
kon. 2010-ben az Innocentive 
innovációs díj nyertese a Kris-
tálynövekedést érzékelő módsze-
rek című pályázatával.


