
egymás között hívtuk „meggyest”, mindig vittünk, amit egy idő
után én készítettem. Hiába mondtam, hogy a meggyest én sü-
töttem, nem hitte el, mindig Marinak köszönte meg. Az utolsó
látogatásunkkor vitt sült hús túlélte őt, ott maradt hűtőszek-
rényének mélyhűtőjében.

✷

Utoljára két héttel halála előtt, a János-kórházban találkoztunk.
Őrizzetek meg emlékezetetekben – mondja a búcsúzáskor, és bá-
gyadtan integet felénk a kórházi ágyról. Hamarosan jövünk –

ígérjük. A látogatás után, szomorúan kortyolgatva egy Unicumot
a kórház előtti kerthelyiség egyik asztalánál, mindketten éreztük,
hogy nem látjuk őt többet. Ezután csak telefonon, ha röviden is,
de naponta beszéltünk. 

Két hét múlva, szokatlan időben, vasárnap reggel telefoncsen-
gés. Árpád meghalt – mondom Marinak, mielőtt felveszem a
kagylót. Valóban az ő halálhíre érkezett. A telefonálótól megtud-
tuk, hogy vasárnap hajnalban 4 óra tájt halt meg.

Tomasz Jenő
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KÖSZÖNTÉS

Sigmund (Zsiga) Csicsery PhD, a BME
aranydiplomás vegyészmérnöke, az MKE
tagja, a zeolitkémia és -katalízis Egyesült
Államokban élő kiválósága 2019 február-
jában töltötte be 90. életévét. Életpályája
és életműve tiszteletre méltó.

Budapesten született, középiskolai ta-
nulmányait a visszacsatolt Kassán, a nyolc-
osztályos Premontrei Gimnáziumban kez-
di, azután a családi hagyomány folytatá-

saként 1943-tól a visszacsatolt Nagyváradon, a Gábor Áron Tüzér
Hadapród Iskolában, majd 1944 végétől a közelgő szovjet hadse-
reg elől távozó iskolájával Németország különböző városaiban foly-
tatja. Eközben édesapja a család többi tagjával Bajorországba me-
nekül. Féléves német- és franciaországi amerikai hadifogság után
térhet vissza az „új” Magyarországra, és 1947-ben Budapesten, a
Petőfi Sándor Gimnáziumban érettségizik. A Budapesti Műegye-
temen 1951-ben kap vegyészmérnöki oklevelet. A váci Forte-gyár-
ban kezd dolgozni. Államellenes bűnökre hivatkozva, ténylegesen
családi háttere és amerikai hadifogsága miatt, munkaszolgálatra
(1952–53) ítélik, 1953-ban pedig izgatás vádjával börtönbe kerül (el-
ítélését 1990-ben semmisnek nyilvánítják). 1954-től a Kőbányai
Gyógyszerárugyárban kap munkát. 1956 októberében menyasz-
szonyával elhagyja Magyarországot, és csatlakozik az időközben
az Egyesült Államokba költözött szüleihez és testvéreihez.

Daytonban (Ohio) a Monsanto kutató vegyészmérnöke két
éven át. 1959 őszétől a Northwestern Egyetem Ipatieff Laborató-
riumában (Evanston, Illinois) Herman Pines professzor vezetésé-
vel folytatja tanulmányait, a szerves vegyületek katalízisére össz-
pontosítva. 1964-ben kapja meg PhD-fokozatát a króm-oxid–
alumínium-oxid katalizátorok működéséről írt disszertációjáért.
1962-től 1986-ig a Chevron olajvállalat vezető kutatója, fő kutatá-
si területe új katalizátorok (molekulaszita-katalizátorok, alaksze-
lektív katalízis) kutatása és alkalmazása szénhidrogének átalakí-
tásában. 1986-ban nyugdíjba vonul, saját tanácsadó céget alapít,
amely azután az USA-n kívül sok országban (köztük 5 éven át In-
diában, Pune-ban a National Chemical Laboratory zeolitfejleszté-
si programjában) nyújt szakmai segítséget. 1995 őszén Kiricsi
Imre professzor meghívására a Szegedi Tudományegyetemen egy
szemesztert tart a szilárd savak által katalizált reakciókról.

Félszáz közlemény és kéttucatnyi szabadalom fűződik a nevé-
hez. Ő fedezi fel az alakszelektív katalízist (,,restricted transition
state type shape selectivity”). Felfedezései nagyban befolyásolják
a mai technológiai fejlesztéseket és inspirálják a fiatalabb zeolit-
kutatók munkáját.

Chevronos időszakában a California Catalysis Societynek az el-
nöke, és a North American Catalysis Societynek az igazgatója.
1980-ban az MTA Vegyipar Rendszertechnikai Munkabizottság,
2001. december elején az MTA köztestület tagjává választják.

Az UNIDO által támogatott konzultációs munkájáért meg-
kapja az ENSZ „Centre of Excellence” díját. A külhoni magyar-
ság Árpád akadémiai aranyérmét 2011-ben nyeri el a magyar
kultúra előmozdításáért.

Szellemi és fizikai aktivitását mindmáig őrzi, amit élénk leve-
lezése és a feleségével, Gabriella asszonnyal és barátaival közös
bakancsos túrák bizonyítanak.

Kilencvenedik születésnapját feleségével és népes családjával
(köztük neves dokumentumfilmes öccsével, Györggyel) közösen
ünnepelték. A Journal of Microporous and Mesoporous Materi-
als1 is megemlékezik az évfordulóról, felidézve fordulatos fiatal-
ságát, tudományos és emberi életművét.

Kiváló vegyészmérnökünket mi is tisztelettel köszöntjük, erőt,
egészséget és sok örömet, további sikereket kívánunk.

Mizsey Péter Rácz László
Miskolci Egyetem BME Kémiai és Környezeti
Kémiai Intézet Folyamatmérnöki Tanszék

Csicsery Zsigmond 90 éves

1 https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2019.03.021


Feleségével a Gokyo Ri csúcsán, 5483 méter 
magasan a tengerszint felett. Háttérben a Mount Everest

A HÓNA


