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Magyar Kémiai Folyóirat

In memoriam Szejtli József

a Cyclolab, ma márkanév a nemzetközi piacon. A
ciklodextrin technológiát - Lipták professzor úr szavait
kölcsönözve - Szejtli József tette kémiai hungarikummá.

Szejtli József
1933-2004
Talán kevesen vannak a szakmában, akik ne ismerték
volna Szejtli József vegyészmérnököt, a tudós embert,
a tudomány szervezőt, a feltalálót, a vállalat alapító és
vállalatépítő üzletembert, a generációkat oktató egyetemi
tanárt. Szejtli professzor személyében a hazai és a
nemzetközi kémiai tudomány egy kimagasló és sokoldalú
alakját veszítette el.
Életműve, neve elválaszthatatlanul összeforrt a
ciklodextrin technológiával, a szupramolekuláris
kémiával, az általa alapított vállalat neve pedig a
megbizható szakmai tudás és innováció garanciája lett
itthon és világszerte. Nagy gonddal épített vállalata,

A nyolcvanas években írt két ciklodextrin tárgyú
alapműve (kézikönyvek) ma a világ minden ciklodextrin
laboratóriumában fellelhető, neve és az általa népszerűvé
és sikeressé tett tudományterület ma már tankönyvi
fejezetek. A számos ciklodextrin tartalmú, piacra került
sikertermék szinte mindegyikében fellelhető a keze
nyoma, ’ércnél maradóbb’ nyomot hagyott maga után,
mely nemcsak őt, hanem mindannyiunkat túl fog élni.
Gyors gondolkodású, gyorsan és dinamikusan tervező,
mérnökien precíz végrehajtó és pragmatikus cégvezető
volt. Dinamizmusa, gyorsasága azonban sosem ment
a minőség rovására. Munkássága során több mint 490
tudományos közleményt, 60-nál több találmányt, számos
könyvet írt. A munkáira történt összes hivatkozások
száma csaknem ötezer. Szejtli lenyűgöző előadó is volt,
nemzetközi konferenciákon száznál is több előadást
tartott.
Számos magas tudományos elismerésben részesült:
1986-ban Akadémiai-díjat, 1991-ben Moet-Henessydíjat, végül, 2003-ban, Széchenyi-díjat kapott. Sikereit
is az egyéniségére oly jellemző módon élte meg. Még
el sem halkult a taps, már a következő kihívás kerítette
hatalmába. Sosem fürdőzött a sikerben és népszerűségben
(megtehette volna): puritán és egyszerű maradt abban a
magasságban is, ahová magát kitartó munkájával juttatta.
Korai távozásával a ciklodextrin technológiában hatalmas
szellemi űr keletkezett, melyet nekünk, tanítványainak és
követőinek kell kitöltenünk. Nehéz lesz, de tudom, hogy
valahol drukkol nekünk.
Szente Lajos

