
Egész életében innovatív, jövő-centrikus gondolkodásmód vezet-
te. Az oktatás és az egyetemek megújítása a legfontosabb kihí-
vás volt számára: mindig a jövő professzorait igyekezett kinevel-
ni. Élete során a legbüszkébb a tanítványaira és az általa felne-
velt több mint 20 egyetemi tanárra volt. Inspirált és lelkesített!
Szavajárása volt: „a kinevelt professzor-palánták teszik jobbá vi-
lágunkat”. Célja az volt, hogy a kutatás legyen a „tudás” új defi-
níciója, ahol a „kreativitás” az alapja mindennek. Bárki, aki tu-
dásvággyal kereste őt, nála otthonra lelt. Számos tanítványával
élete végig tartotta a munkakapcsolatot, számukra örökre hiá-
nyozni fog.

Csizmadia Imre 90 évvel ezelőtt, 1932. október 30-án született
Budapesten. Iskoláit a pesti Református Gimnáziumban és Szeg-
halmon végezte. Vegyészmérnöki diplomáját a budapesti Mű-
egyetemen szerezte meg 1956-ban. Az ’56-os forradalom során
lezajlott események következtében élete nagy fordulatot vett, Ka-
nadába emigrált. Mivel a diplomáját új hazájában nem fogadták
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Csizmadia Imre Gyulára emlékezve
Életének 89. évében elhunyt
Prof. Dr. Csizmadia Imre Gyu-
la, a Torontói Egyetem kémia-
professzora, professzor eme-
ritusa, illetve több magyar
egyetem tiszteletbeli egyetemi
tanára, az MTA külső tagja, a
kvantumkémia nemzetközi
hírű professzora. Imre bácsi
halálával azonban nem zárul
le egy korszak, hiszen az általa
meglátott és megkezdett ku-
tatási irányok csak most kez-
denek igazán gyümölcsözni.
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Az izotóparány felhasználása oligomer szekvenciák
kódolására
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A molekuláris információtárolás alkalmazása az adattárolástól a
hamisítás elleni küzdelmen át a gyógyszerkutatásig terjed. Az ál-
talunk kifejlesztett izotóparány-kódolásban deutériumjelölés se-
gítségével egyedi izotópeloszlási mintázatokban tároljuk az in-
formációt, melyet nagy hatékonysággal ki tudunk olvasni tö-
megspektrometriásan. Az eljárás előnye, hogy a kódolni kívánt
vegyületek közvetlenül magukban hordozzák az információt, és
így nem kell bonyolultabb címkéket vagy keverékeket használni.

A peptid nukleinsavaktól a nukleinsav-származékok
szupramolekuláris szerkezeteihez

The Chemical Record, 2022 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tcr.202200203

Lajos Kovács
University of Szeged, Albert Szent-Györgyi Medical School, Department
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A nukleinsavak kulcsfontosságú szerepet játszanak az életben.
Egyik analógjukat, a peptid nukleinsavakat védőcsoportok kü-
lönleges kombinációjával állítottuk elő. Ezen az úton találtunk egy
módszert a peptidek szekvenálására. A guaninok sajátos viselke-
dése vezetett minket a guanin purin- és pirimidin-analógjainak
(xantin- és uracilszármazékok) szupramolekuláris önszervező-
déseihez, amelyeket különböző fázisokban jellemeztünk. A ki-
dolgozott módszerek segítenek megérteni e fontos vegyületek tu-
lajdonságait. ���

Válogatás
Az MTA Kémiai Tudományok Osztálya által kiválasztott aktuális, kiemelt publikációk az izotóparány-
kódoláson alapuló információtárolással és a védőcsoportok különleges kombinációját használó peptid
nukleinsav-előállítással foglalkoznak. 

Perczel András
osztályelnök, az MTA rendes tagja
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el, munkahelyi vezetője, aki időközben felfigyelt kiemelkedő te-
hetségére, 1957-ben továbbtanulni küldte, így 1959-ben MSc-,
1962-ben PhD-fokozatot szerzett a vancouveri British Columbia
Egyetemen (UBC). Ebben az időben, mint lelkes és törekvő PhD-
hallgató, már elkezdte élete célját keresni. Ekkoriban írta meg azt
a kutatási javaslatát, amely egész életére megmutatta az irányt,
és jelentős fordulatot hozott a karrierjében. Úgy gondolta – és
lássuk be, igaza lett –, hogy a „számítógépek meg fogják változ-
tatni az egész világot, így a kémiát is”. Posztdoktori ösztöndíjas-
ként az MIT-n 1962-től több évig a világ első egyetemi számító-
gép-centrumában folytathatta kutatásait. Ennek eredményeként
igen hamar, 1963-ban a világon elsőként tudott kvantumkémiai
számításokat végezni egy többatomos szerves molekulán, a for-
mil-fluoridon. Ez akkor forradalmi volt, mivel ekkoriban csupán
egy-, illetve kétatomos részecskék ab-initio számításait lehetett
lefuttatni. Eredményeit elsőként az MIT egyetemi lapjában, majd
nívós tudományos lapokban is közölték. Újszerű eredményeinek
gyökerein vált a Torontoi Egyetem kémiai tanszékének profesz-
szora, és az is maradt egész nyugdíjazásáig, 1998-ig, és élete vé-
géig professor-emeritus volt. 

Aktív kutatói-oktatói munkája nem szűnt meg nyugdíjazásá-
val: magyarországi egyetemeken is tanított, doktori és graduális
képzéseken tartott inspiráló előadásokat, nyári egyetemeket szer-
vezett. Tanított, oktatott, nevelt, lelkesített élete utolsó napjaiig.

Több mint 550 tudományos publikáció társszerzőjeként, meg-
határozó személyiségévé vált szakmájának. Hosszú, tartalmas és
aktív élete folyamán tudományos folyóiratot indított, illetve há-
rom egyetemtől kapott díszdoktori címet. 2004-ben a Magyar
Tudományos Akadémia külső tagjai közé választotta. 

Csizmadia Imre ugyanúgy családtag volt, barát, fáradhatatlan
tanár és mindig segítőkész ember, aki élete végéig szolgált. Több
kollégánk nevében mondhatjuk, támaszkodva Csizmadia Imrével
kapcsolatos személyes történeteikre is, hogy mind szerencsésnek
érezzük magunkat, hogy ismerhettük jóindulatát, és azt, ahogy ő
mindig megosztotta mindazt, amiben bővelkedett. Mindig törő-
dött a környezetével és mindannyiunkban meglátott, feltárt va-
lami különlegest.

Bármilyen hatások érték is őt, ha volt energiája, ha nem, min-
dig próbálta nevelgetni a környezetét maga körül. Emlékszünk
történeteire, vicceire, sziporkázó ötleteire, nyíltságára és feledhe-
tetlen mosolyára. Ő volt eszmei modellje, követendő példaképe a
tanításnak, az írásnak, a molekuláris tudománynak, a jóindulat-
nak, a kemény munkának, az élénkségnek és annak, hogyan kell
egyszerűen megérteni az élet működését. Példát mutatott, ho-
gyan kell megálmodni, majd keményen és fáradhatatlanul dol-
gozni valamiért, amiben hiszünk. Példát vehetünk róla abban is,
ahogyan ő mindig nyitott volt másoktól tanulni és lehetőséget
adott arra, hogy akik akarnak, tanulhassanak tőle.

Korábbi tanítványaiként szeretettel és tisztelettel búcsúzunk: 
Kovács Ervin és Mucsi Zoltán
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Vegyipari mozaik
Jelentős beruházási támogatásokhoz jutott a PannErgy. A
PannErgy a főváros közelében épülő geotermikus termelőkút le-
mélyítéséhez, illetve a Miskolci Geotermikus Projekt harmadik
geotermikus termelő kútjának lemélyítéséhez jelentős anyagi tá-
mogatást kapott a Technológiai és Ipari Minisztériumtól (TIM).
A borsodi megyeszékhelyen a fejlesztésnek köszönhetően akár

20%-kal növelhetik a kapacitást, mely a 2023–2024-es fűtési sze-
zonra érhet véget. A tervek szerint Budapest mellett 2024-ben
kezdődhetnek a munkálatok, az új termelőkút egy komplex geo-
termikus hőellátó rendszer részeként működhet majd.
(https://www.tisztajovo.hu/megujulo-energiaforrasok/2022/11/18/
jelentos-beruhazasi-tamogatasokhoz-jutott-a-pannergy)

Két újabb városrészben fejeződött be a geotermikus fűtési
rendszer kialakítása Szegeden. A Szegedi Távfűtő Kft. ope-
ratív igazgatója, Medgyes Tamás elmondta, hogy Európa legna-
gyobb geotermikus távhő-átalakítási projektje valósul meg Sze-
geden, amely részben gázüzemű rendszert vált ki. Korábban a
cég Szeged levegőjének legnagyobb szennyezője volt, ugyanis az
évente korábban nagy mennyiségű gáz elégetése 55 ezer tonna

szén-dioxid kibocsátásával járt. A beruházássorozatnak köszön-
hetően mintegy felére csökken a cég gázfelhasználása és szén-di-
oxid-kibocsátása. A projekt eredetileg 2018-ban környezetvédelmi
céllal indult, de a fejlesztés a körülmények változásának hatására
ellátásbiztonsági projektté vált. Lajkó Csaba, a Geo Hőterm Kft.
üzemeltetési vezetője közölte, korábban négy geotermikus rend-
szer kivitelezése és próbaüzeme fejeződött be, majd a fejlesztés-
sorozat végére a kilenc geotermikus rendszer 13 fűtőművet lát el.
A projektnek köszönhetően a távfűtött szegedi lakások 96 száza-
lékát szolgálják majd ki a fejlesztések. 
(https://www.tisztajovo.hu/megujulo-energiaforrasok/2022/11/17/ket-
ujabb-varosreszben-fejezodott-be-a-geotermikus-futesi-rendszer-
kialakitasa-szegeden)
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