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Elvesztettük a magyar hír-
adástechnika utolsó fél év-
századának legjelentõsebb
alakját. Csibi Sándor mérnöki
pályáját a Távközlési Kutató
Intézetben kezdte, és itt lett
huszonkét évre egyik szel-
lemi vezetõje az akkori idõk
legnagyobb szabású techni-
kai fejlesztésének. Munká-
juk nyomán születtek meg
a mikrohullámú távközlési
rendszerek, indult el az
elektronikus berendezések
számítógépes tervezése és
gyártása, vált a híradástech-
nika a magyar ipar akkori húzóágazatává.
Csibi szorosan összekötötte a technológiai
fejlesztést az elméleti megalapozással, így
lettek termékeik nemzetközileg is verseny-
képessé. Új szemléletû és felkészültségû
mérnökgenerációt nevelt fel, a híradástech-
nikai ipar és kutatás késõbbi legjobb alkotó
egyéniségeit.

Mérnökként folytatójává vált a hírközlés-
és információelmélet Rényi Alfréd által alapí-
tott és Csiszár Imre tevékenységével is fém-
jelzett matematikai iskolájának. A hetvenes
években megújuló villamosmérnöki oktatás
legnagyobb lépéseként 1973-ban hívták
meg a híradástechnikai tanszékekbõl egye-
sülõ intézet vezetõ professzorának, ettõl szá-
míthatjuk a nagy tekintélyû, modern híradás-
technikai oktatást a Mûegyetemen.

Munkatársaiból, tanítványaiból az Akadé-
mia négy taggal gazdagodott, az informatika
majd egész mai nemzedéke neki köszönheti
pályájának elindítását. Hittel vallotta, hogy a

tudomány osztatlan és ország-
határokat nem ismerõ; tanít-
ványait és munkatársait arra
serkentette, hogy eredmé-
nyeiket a világ tudományá-
nak színvonalához mérjék.

Csibi Sándor alkotó tudós
volt. Munkássága az informa-
tika legfontosabb kérdéseire
terjedt ki, azokkal a statiszti-
kai, valószínûségelméleti
módszerekkel foglalkozott,
amelyek az átvitel biztonsá-
gának, a jelek optimális fel-
ismerésének, az átviteli utak
legkedvezõbb kihasználásá-

nak, a felhasználók optimális kiszolgálásának
problémakörében vetõdtek fel. Eredménye-
it a szakterület legtekintélyesebb folyóiratai
közölték, meghívottja volt a világ nagy egye-
temeinek (Stanford, Berkeley, Technion,
Darmstadt). Leuvenben elõadó volt, a téma-
kör jeles kutatói voltak büszkék barátságára.
A vonzalmat személyisége is gerjesztette.
Négy nyelven közlekedett, folyamatosan
tágította mûveltségét a kultúra minden irá-
nyában, de fõleg az emberek felé. Jóindulat
áradt belõle, törõdés munkatársaival, tanítvá-
nyaival, a szakmai erkölcs szigora párosult e
mindig figyelõ segítõkészséggel.

A nekrológok igyekeznek idealizálni.
Nekünk alig sikerül az õ ideáltípusának képét
megrajzolni.
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