
ivételes szerénységgel párosult kivételes szorgalma, tudása
és munkabírása. Sokan munkamániásnak tartották, néha

családtagjai is, meg különcnek, ahogy a tanszéki karikatúrán fej-
jel lefelé ábrázolták a Varsányi-tanszék egyik ünnepén.

Az első, honi Fizikai Kémia Tanszék 1951-ben vált hivatalossá
Schay Géza professzor vezetése alatt. 1965-ben Schay Géza le-
mondott a tanszék vezetéséről és helyét 1986-ig Varsányi György
töltötte be, akinek neve több ezer egykori diákja emlékében ma-
radandó emléket hagyott. A nagy tekintélyű spektroszkópus pro-
fesszor kiváló szellemű és színvonalú tanszéket irányított, mara-
dandó tudományos eredményei mellett a humán kultúra terüle-
tén is óriási műveltsége volt. A tanszékre csak kiváló tudású, te-
hetséges kutatók kerülhettek.

Ilyen volt Parlagh Gyula is, aki már középiskolás korában ki-
magaslóan tehetséges matematikusként hívta fel magára a fi-
gyelmet: az Arany Dániel-matematikaverseny harmadik helye-
zettje volt, amikor a gimnáziumába látogató egyik műegyetemi
tanár javasolta neki a vegyészmérnöki továbbtanulást.

1938-ban született Kecskeméten, polgári családba. Édesapja
törvényszéki bíró, anyai nagyapja tanfelügyelő tanár. Nagyszülei
az első világháború utáni elszakított területekről érkeztek 1918-
ban az alföldi városba. 

A Katona József Gimnáziumban érettségizett. Olyan kimagas-
lóan jó tanuló volt, hogy a családot ért, háború utáni megpróbál-
tatások sem tudták megakadályozni, hogy egyetemen tanulhas-
son. 1957-ben lett a BME Vegyészmérnöki Karának hallgatója. A
reáltárgyakon túl hobbija volt a nyelvtanulás, amit autodidakta
módon, sajátos rádióhallgatásos módszerrel gyakorolt. Élete so-
rán öt nyelvből ért el kimagasló tudást: angol, orosz, német, fran-
cia, lengyel. (Lengyeltanulását az inspirálta, hogy harmadéves
egyetemista korában az évfolyama Lengyelországba ment ter-
melési gyakorlatra.) Egyetemi tanulmányait 1962-ben kitünte-
téssel fejezte be. A Fizikai Kémia Tanszéken kapott gyakornoki
állást. Kimagasló eredményt ért el a kénsavgyártás vanádium-
pentoxid-alapú katalizátora működési mechanizmusának feltárá-
sában. Egyetemi doktori disszertációját ebben a témakörben ké-
szítette.

Egyik bírálója szerint kandidátusi értékűnek minősített dol-
gozatát azonban nem kívánta előmenetele hasznára fordítani,
ugyanis sokkal jobban érdekelték azok a lehetőségek, amelyek
akkoriban a számítógépes programozás terén adódtak az egye-
temen. Új kutatási területet választott a még csak elméletben lé-
tező folyamatos gázkromatográfiában lévő lehetőségek feltárásá-
ra, matematikai modellezés segítségével. Úgyszólván a kezdetek-
től, a szobányi méretű számítógép birtokában, lépésről lépésre
haladva gyarapította tudását az elválasztástechnika differenciál-
egyenleteinek megoldásában. A számítástechnika viharos fejlő-
dése végül 1987-ben meghozta a kandidátusi értekezést is.

A tanszék mai napig híres igényességéről az átadott és szer-
zett tudás tekintetében. Álljon itt két példa: Varsányi professzor
előadásai során egy időben vetélkedők zajlottak kisorsolt hallga-
tói csoportok között az előző előadások anyagából. Ezzel kíván-
ták a hallgatókat folyamatos tanulásra bírni. A kérdéseket az ok-
tatók készítették a professzor jóváhagyásával. A hallgatók fél-
évenként legalább hat zárthelyit írtak. Ezek közül a három leg-
jobb eredményezte a félév végi gyakorlati jegyet. 

A Max Planck Társaság által alapított, nonprofit Belstein In-
tézet szervezésében induló hatalmas vállalkozás, amely a szerves
kémia irodalmának digitalizálását és egységesítését célozta, elért
Magyarországra is. A több ország részvételével készülő, anyagi-
lag is sikeres munka magyarországi szervezését Rusznák István
professzor kezdte, majd tőle Parlagh Gyula vette át, később két
munkatársat vett maga mellé, Nagy Józsefet és Farkas Lászlót.
Ekkor kiválóan hasznosult nyelvtudása és számítástechnikai kép-
zettsége. A nagyfokú precizitást igénylő munkában sok diplomás
munkatárs vett részt. A minőség biztosítására nagy gondot for-
dítottak. Így vált lehetővé, hogy a „Belstein-szerkesztés” Parlagh
Gyula életének legjelentősebb munkájává vált egészen 2014-ig.
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Parlagh Gyula emlékére

A tanszék ismertebb munkatársai (nincs mindenki a képen):
Nagy Lajos György, Biles Ferenc, Rácz György, Székely György,
Szekrényesy Tamás, Fülöp Mihály, Gáspár Gyula, Martin Antal,
Molnár Jenőné Pál Éva, Parlagh Gyula, Soós János, 
Sztraka Lajos, Traply Gusztávné Szigetváry Gizella, Fóti György,
Grofcsik András, Noszticius Zoltánné Schneider Eszter, 
Parlagh Gyuláné Huszár Klára, Kiss Árpád, Oláh Károly, 
Székely Éva, Moharos Éva Török Gábor, Kubinyi Miklós
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nyugalmazott docens oktatta a jövendő hallgatókat a Vegyész-
mérnöki Kar legnehezebbnek tartott tanszékén. A sok munka mel-
lett volt ideje szeretni közelében dolgozó feleségét (Huszár Klá-
rát) és három tehetséges gyermekét (Ágnest, Gábort és Mártont),
akik büszkék lehetnek rá.

Tömpe Péter

A ma vegyészei, amikor számítógépükön a Beilstein-adatbá-
zisban keresnek egy INO vegyületet vagy szintézisutat, feltétlenül
kell, hogy – ha egy pillanatra is – gondoljanak Parlagh Gyulára,
aki nagyon sokat tett azért, hogy ez a tudásbázis ennyire hasz-
nos és használható legyen.

Ezen túlmenően, szinte 2020-ban bekövetkező haláláig, mint
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Emlékmorzsák Kajtár Márton barátommal 
közös bonni tanulmányutunkról

ízéves vesztegzárt követően (diplomaszerzésem után, politi-
kai okokból, éveken át nem kaptam kiutazási engedélyt),

1970-ben hozzájárultak, hogy elfogadjam Heinrich Wamhoff pro-
fesszor akkor már többször megismételt vendégkutatói meghí-
vását a Friedrich Wilhelms Egyetem Kémiai „Kekülé” Intézetébe.
Vendéglátóm szállást – albérleti szobát – is foglalt számomra.
Odaérkezésemkor derült ki, hogy ugyanabban a lakásban bérelt
szobát Kajtár Marci barátom is, aki Günther Schnatzke vendége-
ként, mint Humboldt-ösztöndíjas, tartózkodott Bonnban. Schnatz-
ke szintén a Kekülé Intézet oktatója volt. Így addigi laza kapcso-
latunk Marcival (1960 és 1965 között mindketten az ELTE Szer-
ves Kémiai tanszékén dolgoztunk, ő akkor tanársegédként, én
pedig, mint a Gyógyszerkutató Intézet tudományos munkatársa,
vendégkutatóként), bonni tartózkodásom közös albérletben töl-
tött két hónapjában szoros barátsággá mélyült.

Napi időbeosztásunk jelentősen eltért: míg én a szokványos 8–
18 órás intervallumban dolgoztam (néha az esti órákban meg-
hosszabbítva, hogy a napközben foglalt műszerhez hozzáférve
méréseket végezhessek a 90 MHz-es NMR-spektrométerrel),
Marci déltájt kezdte a napot, és Spézivel (Snatzke beceneve) az-
tán hajnalig dolgoztak. Háziasszonyunk, Mutti Kalthoff (idős ha-
diözvegy, aki lakásának szobáit kiadva tartotta fönn magát) az
ajtón dörömbölve jelezte Marcinak, hogy ideje fölkelni. Egyéb-
ként is gyermekeiként kezelte albérlőit: Muttinak kellett szólíta-
nunk és anyailag gondoskodott rólunk. Marcival következetesen
fölcserélte a nevünket: őt Herr Szohhardnak szólította, én voltam
Herr Kojtar.

Hétköznapokon ritkán találkoztunk, rendszeresen csak haj-
naltájt. Akkor én már javában aludtam, de az albérlőtársak éjjel
1 és 2 óra között érkeztek haza, méghozzá óriási robajjal. A szo-
báink ugyanis az emeleten voltak, ahová ósdi, tán több évszáza-
dos tölgyfa lépcső vezetett, és amikor valaki ezen felment, min-
den lépcsőfok kisebb menydörgésre emlékeztető hangon tiltako-
zott a terhelés ellen. Nemcsak Marci volt késői érkező, de a két
további albérlő is hajnali hazajáró volt. Egyikük, bizonyos pro-
fesszor Vupelius közgazdaságot oktatott Kölnben, és csak éjfél
után érkezett haza (akkor még nem volt metró-összeköttetés
Bonn és Köln között). A másik albérlő, Herr Dahlmeyer a bonni
színház epizodistája, akkoriban éppen az egyik gyilkost alakítot-
ta a III. Richárdban, és ez okból nem borotválkozhatott: a gyil-
kosok tudvalevően borostásak! Az előadások befejeztével a szí-
nésztársaság a közeli sörözőben vezette le az előadás feszültsé-
gét, s mire ez sikerült, már virradt! Dahlmeyer úr aztán a lép-
csődörgést vidám nótázással tetézte. 

A hazaérkezést kedélyes együttlét követte a közös konyhában.
A Mutti alig várta a társaság megérkezését és „Pfannenkuchen”-

nel vendégelt minket (addigra én is kényszerűen csatlakoztam az
ébren lévőkhöz, mert aludni úgysem lehetett). A sütemény en-
gem leginkább pozdorjára emlékeztetett: rendkívül ízetlen és
csontszáraz volt, ha túl hevesen beleharaptunk, a fogaink épsé-
gét veszélyeztette. Érthetően le kellett öblíteni a torkunkon akadt
csemegét. Erre a célra szolgált Marci bőséges, otthonról hozott
szilvóriumkészlete, s ez aztán tovább emelte a vidám hangulatot.
Így keveset alhattam, de annál jobban!

A hétvégéket együtt töltöttük Marcival. Fáradhatatlanul gya-
rapította a modern művészetek terén ugyancsak hiányos mű-
veltségem. Kiállításokra, könyvtárba, múzeumokba és moziba ci-
pelt. Két eset különösen élénken maradt meg emlékezetemben.
Nem szeretem a filmművészetet, évtizedek óta nem voltam mo-
ziban és a tv-ben sem nézek filmeket. De Marci többször is el-
vonszolt a moziba. Egyik alkalommal egy művészfilmet láttunk,
amiről azt mondta, hogy hihetetlenül mély filozófiai gondolatok
tárháza és vizualizálása. A címére csak körülbelül emlékszem, va-
lahogy így hangzott: „Zabriszki pont”. Bennem annyi maradt
meg belőle, hogy minduntalan pucér emberek hengergőznek egy
homokdomb oldalában. Marci szelíd türelemmel viselte szar-
kasztikus kritikám, és próbálta megvilágítani számomra a film
nagyszerűségét. 

A másik emlékezetes eset egy „Public Expo” meglátogatása
volt. Egy nagy teremben különböző méretű és alakú képkeretek
függtek a falon, és felületük színes gyurmákra emlékeztető
anyaggal volt borítva. Öt márkáért bárki kiélhette itt művészi
hajlamait. Aki lefizette a belépőt, kiválaszthatott egy keretet, és
azt tehette vele, amit akart: festhetett a gyurmára, alakíthatta –
így domborzatot hozhatott létre benyomkodva vagy kihúzva a
gyurma egy részét. A legkedveltebb művészi alkotásmód azon-
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ban az volt, hogy különböző tárgyakat nyomkodtak a gyurmába.
Volt, aki mintákat vagy geometriai alakzatokat „alkotott”, pl. bab-
szemeket, rajzszegeket vagy pénzérméket (1 pfennigeseket) bele-
nyomva a gyurmába, de a „legeredetibb” alkotás művésze egy ku-
ka tartalmát használta föl az alkotáshoz (volt ott fogpiszkáló, ci-
garettacsikk, sörösüvegkupak stb.). A mű címe: „Mindennapja-
ink salakja”.

A kiroptikai mérések és közleményírások mellett Spézi és
Marci arra is talált időt, hogy a laborban a konyhaművészetnek
áldozzon. Kromatografáló kádban paprikalevest, porcelántálban
csirkepaprikást gyártottak, s a lakomát kígyópálinkával öblítet-
ték le. Az ismételt meghívásokat, különösen a vegyszerszekrény-
ben az oldószeres üvegek között tartott kígyópálinkát, óvatosan
elhárítottam, és tapintatosan figyelmeztettem Spézit, ha a lako-
ma maradványai dús szakállát díszítették. Spézi azért növeszte-
tett szakállt, hogy a nyakkendőhordás mellőzését elrejtse, mert
ez a professzorok számára kötelező volt a bonni egyetemen. Nap-
közben zöld teát ittak, éjjel pedig, többször is, kávét.

A Kekülé Intézetben erősen vaskalapos tradíciók uralkodtak.
Az intézetigazgató, Tschesche professzor poroszos szigorral kö-
vetelte bizonyos előírások betartását. Spézivel, bár sok éve kollé-
gák voltak, magázódott, és az oktatók naponta vigyázzállásban
számoltak be labormunkájuk előrehaladtáról. Spézi azzal is ki-
hívta kollégái rosszallását, hogy a nyári hőségben rövidnadrágot
hordott és kerékpárral járt be az egyetemre. (A professzorok szá-
mára úgyszólván kötelező volt a BMW vagy Mercedes.)

Nyárspolgár felfogású Wamhoff barátom hagyománysértő al-
lűrjei miatt nem kedvelte Spézit, Marci viszont, aki maga is kon-
zervatív elveket vallott, elnéző megértéssel fogadta a számára ab-
szolút szaktekintély különcségeit. Mindketten megszállottjai vol-
tak a kutatómunkának, és közös tudományáguk szeretete áthi-
dalt közöttük minden felfogásbeli különbséget.

Amikor letelt két hónapos bonni ösztöndíjam, Spézi hazain-
dulás előtt meg akart ajándékozni valamivel. Marcit bízta meg
az ajándék kiválasztásával és megvételével. Ő, jól ismerve zenei
ízlésem, egy akkor frissen megjelent LP-t (hosszan-játszó lemezt,

mert akkor még nem volt DVD, sőt CD sem) vett meg, amelyen
Karajan vezényelte Richard Strauss Don Quijote című szimfoni-
kus költeményét. A frissen megjelent lemezek ára az LP-k szo-
kásos árának többszöröse volt, s még most is lelki szemeim előtt
lebeg Spézi döbbent arckifejezése, amikor Marci átadta neki a
számlát. (Csak utána tudtam meg a dolog hátterét, amikor Mar-
ci némi kajánsággal elmondta az eset előzményeit.)

Barátságunk Marcival hazatérte után is fennmaradt, illetve
megújult. Többször is kölcsönösen meglátogattuk egymást csalá-
dostul. Marciék a Bonnból hozott tojássárga színű ütött-kopott
Audival érkeztek, amit Wartburg-tulajdonosként áhítatos csodá-
lattal szemléltem. Fiaink díszes tollkoronával és a tomahawkot
pótló seprőnyelekkel nagy indiánosdit játszottak a kertünkben,
de a tanszéken is sokszor és sokat beszélgettünk.

Az ELTE-re kerülésem után nem sokkal, egyik utolsó beszél-
getésünkkor, már nagybetegen arra kért, hogy patronáljam a Sá-
rospataki Református Kollégium szervezte Országos Diákvegyész
Napokat. Meglepett, hogy buzgó katolikus barátom miként lett
az „eretnek” intézmény patrónusa, s miért fontos számára, hogy
eme védnökségét rám hagyományozza. Elmondta. Egy nagyra
becsült, kiváló néhai kollégánk, aki Sárospatakon érettségizett, a
világháborús években üldözött volt, és a Pannonhalmi Bencés
Gimnáziumban talált menedékre. Itt ismerkedtek meg egymás-
sal, és ennek az ismeretségnek következményeként lett Marci a
pataki rendezvény mecénása. E vállalásának folytatását bízta
rám, amit évtizedeken át, becsületbeli kötelességemnek tartva,
teljesítettem. 

Idő előtti halála gátolta meg, hogy még életében méltóképpen
elismerjék kiemelkedő szakmai eredményeit. Kitüntetésnek te-
kintettem és szerencsémnek tartom, hogy akadémiai doktori ér-
tekezésének bírálója lehettem, és méltathattam pedagógusi, ku-
tatói kiválóságát, tiszteletre méltó emberi nagyságát. Karizmatikus
személyiségének fényes bizonyítéka az a derűs és méltóságteljes
tartás, amellyel a halálos kórt viselte és békés belenyugvással vár-
ta az elkerülhetetlent.

Sohár Pál
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A németországi tanulmányútról Kajtár Márton szintén beszá-
molt; ebből az írásból is idézett Tomasz Jenő az MKL 2001. júniusi
számában:

Remélem, nem sértek vele senkit, ha megkockáztatom azt a ki-
jelentést, miszerint … a csodálatosan gazdag bruckneri örök-
ségnek Kajtár Márton volt az egyik legjobb, ha nem a legjobb
folytatója. Ő is elsősorban tanár volt. Talán már kevesen emlé-
keznek arra, hogy később az ELTE egyik elismerten legkiválóbb
előadója első egyetemi óráit 1958 szeptemberében tartotta. A bé-
csi Biokémikus Világkongresszuson részt vevő Bruckner profesz-
szor a Szerves kémia főkollégium első néhány órájának megtar-
tását fiatal tanársegédjére bízta. Elsősorban tanár volt, ugyan-
akkor egy szinte elképzelhetetlenül nagy tudású és széles érdek-
lődésű kutató is.

Tudásra azonban csak az az ember tehet szert, kinek a tanu-
lás maga örömet okoz. 1970-ben németországi tanulmányútjáról
írja: „Az első két hónapban Boppardban voltam, ahol az ottani
Goethe-intézetben német nyelvtanfolyamon vettem részt... ez a
két hónap valami egész különleges, idilli »intermezzo« volt éle-

temben. Huszonegynéhány év után ismét diák lettem. A »diák-
lét« számomra a legigazibb: ez való nekem leginkább. Persze hoz-
zá kell tennem, hogy a stúdiumok egyáltalán nem jelentettek
megerőltetést. Nem azért, mintha a német nyelv elsajátítása nem
tartoznék a legnehezebb és számomra talán örökre elérhetetlen
feladatok közé, de ott egy »tananyagot« kellett megtanulni s az
nekem már egyáltalán nem volt nehéz. Eredmény: a kurzust ki-
tűnően elvégeztem, németül nem tudok. – De hát így van ez
mindennel. Egy kitűnően államvizsgázó diák talán ért a kémiá-
hoz? Egy fenét! Ahhoz senki se ért... Németül azonban errefelé
feltűnően sokan tudnak.”

Így ír az az ember, kiről Kucsman Árpád azt mondta nekem
egyszer: ő az egyetlen, ki érdemben tudna vezetni egy diploma-
munkáját vagy akár doktori disszertációját készítő fiatal embert
a kvantumkémiától az életfolyamatok biokémiájáig gyakorlatilag
bármely területen, így ír az az ember, kit Straub Brunó már a
hatvanas években valamelyik magyarországi egyetem szerves ké-
mia tanszékének az élén szeretett volna látni, hogy irányításával
végre Magyarországon is elkezdődhessék a nukleinsavak kémiá-
jának vizsgálata. ���

Adalék a tanulmányúthoz


