
Mozaikok Kajtár Márton életébő.

Pannonhalmán, a bazilika tornyán látható egy mozaikkép
rajta két felirat: Predicate és Docete, melyek a bencések
hivatísát summázziík. Aktualizálva azt jelenti, hogy élete-
tekkel tegyetek tanúságot az evangéliumi szeretetről, és
tanítsátok meg a fiatalokat keresztény, művelt emberként
élni és dolgozni. Kajtdr Márton életében eme princípiu-
mokat követte és valósította mes.

otödikes, felsős, bentlakásos-diákként került a Szent
Miírton hegyén épült ősi kolostor gimnáziumába' A szülői
hazbó|: a székely szátmazásű, állatorvossá kitanult édes-
apa, a humán műveltségű, szent életű édesanya és az öt
testvér lelki erőteréből átkerült egy még nagyobb család-
ba, Európa védőszentjének, Szent Benedek fiainak közös-
ségébe. Itt élt bencés rokona, Bertold atyais.

A bencések 1939-ben nyitották meg bentlakásos gim-
náziumukat Pannonhalmán. A kollégium megszervezése
e|őtt Kelemen Krizosztom főapát, akinek nevéhez fíiző-
dik a II. világháború oly sok sorsüldözöttjének megmen-
tése is, Angliába és olaszországba küldte Kovóts Arisz.
tidot, hogy tanulmányozza a kollégiumi rendszereket. A
gimnáziumba olasz lektorok érkeztek, akik magukkal
hoztiík Itália derűS antik szellemét is. Így valósult meg
az ango| gentlemanlike és mediterrán típusú nevelési stí.
lus keveréke ' Arisztid igazgató úr reneszánsz szelleme
hatotta át a gimnáziumot, melyben éwényesti|t Don
Bosco neyelési célja: ,,az ember munkiíra, alkotásra szü-
letett."

Kajtdr Márton prefektusa, egyben hittanára Békés Get-
lért vo|t. Gellért atya aXX' századtalrán legkiemelkedőbb
magyar bencése; később Rómában a bencés Szent Anzelm
Egyetem teológia tanf;yv, Dalos Patrikkal görög eredeti-
ből fordítja le mai magyar nyelvre az Újszövetségi Szent-
írást, költő és írő. Arisztid és Gellért atyák adták me1 az
osztiíly alaphangját, hirdetve a kalokagathitit, az ógötog
eszményt, mely ötvözi az erényt és szépséget, a lelki-testi
egészséget. Í,gy vátt valósággá a Regulá szaya: (Jt in
omnibus glorfficetur Deus _ hogy mindenben dicsőíttes.
sék az Isten.

A dirákok zömében kozéposztátybeli fiúk, volt közöttük
gróf' de fe|játr a gimnáziumba a helybeli kovácsmester te-
hetséges fia is. osztiílytársai Mártont fölényes szellemi
adottságú, abszolút jeles dirákként ismerték el. ,,Tízpró-
bás,', azaz sokoldalú volt: ő volt az önképzőkör általrínos
elnöke és egyben a természettudományosé is. Ahogy
azonban egykori osztiílytársa és riválisa _ Tóth Bólint író
- vallotta, lehetett volna a szellemtudományi kör elnöke
is. Az iskolai színielőadásokon őjátszotta a főszerepeket:
Képzelt beteg, Velencei kalmór stb.

A háborúval terhes évek, az Áryád-korig visszanyúló
múlt: a kard, toll, malteroskanál, ecset megannyi emléke,
a gyilokfolyosóba épült kápolna, a szamárkapu, melyen
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keresztül a tömlőkben vizet hordó szamarak közlekedtek,
adja meg Kajtár Mdrton férfiúvá éréséhez a genius locit.
Ahogy önvallomásban mondja:,,Nagyon megszerettem
Pannonhalmát, melyhez fogható szellemi központtal azóta
sem találkoztam, pedig sok kiváló helyen megfordultam
életemben.''

Tovább sorolhatnám az ifiú tehetség sziímos megnyilvá-
nulását, amelyek később, férfiúi, egyetemi oktatói-kutatói
korában értek be igazán. Ahogy a zsoltfu mondja:

,,'.,AIaÍr a hős kezének nyilai, olyanok a serdülő ifiak. ,'.
Boldog ember aki velük tölti meg tegzét, nem éri szé-

gyen, ha szembeszdll az ellenséggel.,'
A Bencés Diákszövetsé gben Kajtór Márton ma is osztá-

Iyának,,örökös e|nöke''.
Kucsman Árpdd aztíqa Kajtór Mórtonról íttnekrológ.

jában: ,,.,, erős hit me||é a|ázat és szolgálat is prírosult''.
Hogyan tudta ezt az a|ázatot szervilizmus nélkül megél-
ni? Szinte biztos, hogy ennek megéléséhez Szent Benedek
Regulójónak ismerete döntően bozzájáru|t. Benedek az
a|ázatosság elérésének Experimentadaként Jákob létrájá-
nak hasonlatáthasználja. Ahogy az angyalok közleked-
nek az égig érő |étrán fel és alá, úgy az önmagukat felma.
gasztalók lejjebb kerülnek, és az a|ázatosak felemelked-
nek. Észrevétlenül. - Ahogy a Regula mondja:
Humilitaten ante omnia habebat * az alázatossás minde-
nek előtt.

Ajákobi lajtorja negyedik fokráról, a türelem grádicsáról
térjünk át a tudás fájára, egy biológia.kémia szakos hall-
gatói laboratóriumba, ahol a hallgatók éppen mandulasa-
vat készítenek. A preparáció soriín egy kolléganő aszta|a
kigyulladt: égett a benzol, füst, korom és ijedtség. Kajtdr
tanársegéd odasietett, és eloltotta a tídizet, Közben semmit
sem firtatott, egyetlen feddő szót sem ejtett. Apró epizód,
de közel fé| évszázad múltán is emlékeznek rá.

,,Mandulasav,, _ bizonyára Kosztoldnyi is élvezné e
dallamos szót _ mi azonban csak nevezzük 2-fenil-
ecetsavnak, és mindjárt látjuk, hogy van benne egy
aszimmetriás szénatom. Az aszimmetria említésével
megérkeztünk Kajtdr Mórton tudományos felségvizeire,
a sztereokémia óceánjára, és ezen belül egy csöndes
öbölbe, a karotinoidok kikötőjébe. A karotionoidok cisz-
transz izoméiájának szisztematikus vizsgálatát még
Zechmeister Ldszló kezdte el az 1940-es években' de az
abszolútkonfiguráció-vizsgálatok mintegy 20 évvel ké-
sőbb indultak csak meg. Faigle és Karrer lényegében a
Cholnolq és Szabolcs által kidolgozott, kámforonsavat
er e dmény ező, o z onido s - króms avas lebontás t a|ka|mazÍa
a piros paprika fő karotinoidj ára, a kapszantinra. Hoz-
zánk hasonlóan Faigle és Karrer kristályos kámforonsa.
vat nyert, olyan mennyiségben azonban, hogy képesek
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voltak a forgatóképességét is megmérni. A (-)-kám-

foronsav a karotinoidok konfiguráció vizsgálatában vo-

natkozási a|appává|t'Ez időtől fogva, Weedon és Klyne

londoni kutatócsoportjával együttműködve, a mi intéze-
tünk is tésztyett számos karotinoid relatív-abszolút kon-

figuráció-meghatározásában. Ennek során Klyne pro-

fesszor intézetében több tucat karotinoid oRD-görbéjét
vettük fel.

A hazai műszerhiríny még a hatvanas évek végén is nyo-

masztó volt. Szolgráljon tudománytörténeti háttérül a legen.

dás Barton professzor egy töredék mondata, me|yet L. M.

Jackman híres 1959-ben megjelent, Application of Nuclear
Magnetic Resonance Spectroscopy in Organic Chemistry
című könyvének kiadói előszavában írt: ,,...depaÍtments
which do not possess an n.m.r. spectrometer are at a con-

siderable disadvantage relative to those where such facili-

ties are available''x. Ez egyéb, azokban az években kifej.
lesztett spektroszkópiás módszerekre is igaz volt.

Lényegesen megváltozott azonban a helyzet, amikor a
hetvenes években megérkeztek a szerves kémiai szerke-
zetkutatásban alkalmazott,,nagy műszerek'', és mellettük
meglepő gyorsasággal megielentek a kiváló szakemberek.
Ezek egyike volt Kajtdr Mdrton.

Ekkor a karotinoidok konfiguráció vizsgá|atának idő-
szerÍísége felvetette aZ együttműködés lehetőségét, éS fel-
elevenítettük régebbi kollegiális kapcsolatunkat, amely
barátsággá alakuh. Ő a bencésekről és Pannonhalmiíról
mesélt, én a ciszterciekről és a budai Szent Imre Kollégi-
umról; e bizalmat ébresztő emlékek mellett lényeges volt
Bruckner professzor személyisége is, akit mint tudóst és
embert mélyen tiszteltünk és szerettünk.

Ettől kezdve Kajtór Mórtonnal és feleségéve|, Miklós
Judittal együttműködve, számos természetes és szemi-
szintetikus karotinoid relatív konfigurációj át határoztuk
meg kiroptikai mérések alapján. Az optikailag aktív
karotinoidoknál közelítőleg azonos a molekuláris adott-
ság: a 9 konjugált szén-szén kettős kötéSbőI á||ó'
helikális geometriájú kromoforra egy vagy két királis
végcsoport perturbációja hat. A karotinoidok erős fény-
abszorpciója miatt a 250-400 nm tartományban metanol.
ban és dioxánban mértünk. Igy határozttlk meg a kap-
szantinepoxid A (3S, 55, 6R) -, a kapszantin-epoxid B
(3s, 5R, 65) ., a természetes cisz-anteraxantin (3S' 5R'
65, 3'R) ., a deoxi-lutein I (3R) ., és a deoxi-lutein II, ill.
deoxi-Iutein III (3R' 6'R) - konfigurációját. - A kirop-
tikai eredmények megbeszélése során, az evidenciákon
túl, mindig ott tyndall.t a ,,Kajtár Márton-i'' intuíció is.

Kajtór Mdrtonról, mint tankönyvíróról, szintén van
emlékem. Az áltúa írt, és az ő felfogását tükröző közép-
és általános iskolás tankönyvek a hazai szerves kémiai
tankönyvirodalom,,ék''kövei. Az,,ék'' mindkét értelmé-
ben: ,,ék'' mint dísz és ,,ék'', mint építészeti fogalom, éket
verÍaz oknyomozó SZerveS kémia számiíra. 1990-96 kö.

*(,,...azok az inÍézetek, melyek nem rendelkeznek NMR.spektrométer-
rel igen előnytelen helyzetben vannak azokkal szemben, amelyekben az
ilyen lehetőség megvan.'')
**Testvérisés szellemében élő ember.

Zött magam is tanítottam Pannonhalmán Kajtár Mórtotl

gimnáziumi tanktinyvéből, amely a szakkörös és a gon-

dolkodást kedvelő diákok számáta volt igazán élvezetes.

AVdltozatok négy elemre című könyve pedig mint tanár.

nakjelentett sokat. Utólag visszagondolva, ha nem is tu.

datosan, az őt felnevelő gimnáziumban magam is sokszor

,,ékeskedtem magy arázataimban Kaj t ór M drton tollával''.

Beszélgetéseinkből tudom, de az Így éItem címíj vallomá.

sában is olvashatjuk, Itogy az 1989-et követő hazai tiirsa-

dalmi változásokhoz mekkora reményt fűzött. Bízott ben.

ne, hogy a mindenütt burjánzó hazugság, ahogy Jeatt-

Marie LustigerPáizs érseke fogalmaz, a,,totális hazug.

ság'' megszűnik, és a társadalom igazabbá, őszintébbé és

gazdagabbá váLik. Kajtár Mórton korai halála nemcsali

családi. baráti és szakmai, de társadalmi veszteség is. l'l.

meth Lászlónak A minőség forradalma cílrirí műr'ét. mint
paradigmát használva mondhatjuk, hogy a napjainkban

oly kívánatos ,,minőség átmenete'' olyan embereket igé-

nyelne' mint amilyen ő volt.
A Szerves Kémialntézetet sokszor Kajtór Mártonhagy-

ta el utoljára, késő estig dolgozott a laboratórium csendjé-

ben. Az elmélyült munka hátterét felesége, Kajtdrné Mik-

lós Judit teremtette meg, aki feleségként és munkatiírsként

is mindig férje mellett állt.
Docete| - Predicate| - Jákob lajtorján haladt, életével

tanúsította, hogy a betű önmagában halott, a baráÍság, a

kapcsolatteremtés adja meg az ólet sóját. Kajtár Miírton

olyan vallásos emberként élt, aki a természettudományok-
ban is megérezte és megérezÍette a ,,szentet'', a nument-

numinosumoÍ'. A mai szekularizált korban Mrárton lelké-

ben szakrális valóságként élte meg a világot' Úgy is

mondhatjuk: a man for others** _hetven évvel születése
után is legyen élő jel köztünk.

KöSzönetet mondok Tóth Bálintnak és dr oltay Edének,

Kajtór Mórton egykori osztálytársainak, akik dirákkori é1-

ményeiket megosztották velem.

oss zEFoGLALÁs

Szabolcs József: Mlozaikok Kajtár Márton életéből

A személyes hangvételű közleményben a barát és pályatrárs em.
lékezik Kajtár Mártonra, apró mozzanatokkal mutatva be peda.
gógiai tehetségét, emberi és tudósi nagyságát.
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S U M M A R Y

J, Szabolcs: Episodes in the Life of Márton Kajtár

In this very personal paper' a Friend and Co1legue remembers Mór-
ton Kajtár, where small episodes will show his humane character,
his gift of teaching, and his scientific greatness as well'

200l. 56. ÉVFOLYAM. o. szÁu mkl 223


