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Összefoglalás – Szendrei Géza (1942–2015) a magyar talajásványtan egyik kiemelkedő szakem-
bere, a talajmikromorfológiai kutatás hazai úttörője, csaknem fél évszázados tudományos pálya-
futásából több mint harminc évet töltött el a Magyar Természettudományi Múzeum Ásvány- és 
Kőzettárában. E megemlékezés szakmai életrajzának és múzeumi munkásságának ismertetése mel-
lett tudományos közleményeinek jegyzékét is tartalmazza.

2015. augusztus 6-án váratlanul elhunyt Szendrei Géza, az MTA doktora, az 
MTM Ásvány- és Kőzettárának volt főosztályvezető-helyettese, 1994 óta a fő-
tanácsosi cím birtokosa, a talajásványtani és talajmikromorfológiai kutatás mú-
zeumi meghonosítója. Tudományos 
pályafutásának és szakmai közéleti 
tevékenységének részletes méltatá-
sa megtalálható a Földtani Közlöny 
2016. évi 146. kötetének 169–180. 
oldalán, e megemlékezés múzeumi 
munkásságára fókuszál.

TANULMÁNYOK  
ÉS A PÁLYAKEZDÉS ÉVEI

Szendrei Géza Miklós 1942. decem-
ber 11-én született Budapesten, dr. 
Szendrei Géza Imre (1909–1991) 
pénzügyi tisztviselő és Mezei Ágnes 
Julianna (1905–1978) gyermekeként. 
Középiskolai tanulmányait a II. Rá-
kóczi Ferenc Gimnáziumban végezte 
1957–1961 között. Érettségije és si-
keres felvételije után 1961–1966 kö-

1. ábra. Szendrei Géza (2005)
Fig. 1. Géza Szendrei (2005)



Annls Mus. hist.-nat. hung. 108, 2016

34 Papp G.

zött az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának (ELTE 
TTK) geológus szakára járt.

Ásványtani, kőzettani és geokémiai érdeklődésének és kiváló képességeinek 
megfelelően végzősként az MTA Geokémiai Kutatólaboratóriumába készült. Ki-
nevezésének váratlan meghiúsulása miatt azonban a Gerei László igazgatta Or-
szágos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézetben (OMMI) kezdte tudományos 
pályáját 1966-ban. A Fizikokémiai Osztályon Darab Katalin vezetése alatt dol-
gozott, s ekkor alakult ki szakmai kötődése a talajásványtan és a talajmikromor-
fológia (a talajok mikroszkopikus összetevőinek mibenlétével, tulajdonságaival 
és szövetével foglalkozó tudományág) iránt. A gyakornokból öt év alatt tudo-
mányos munkatárssá előlépett fiatal szakember kutatási profilja ekkoriban a kö-
vetkező volt: szikes talajok komplex ásványtani vizsgálata és mikromorfológiája, 
alföldi talajok mikromorfológiája, a mikromorfológia legújabb eredményeinek 
összefoglalása. 1972-ben az ELTE TTK-n Két jellegzetes szikes terület (Csepel–
Solti-síkság és az Alsó-Zagyva-sík) szikes talajainak mikroszerkezet-vizsgálata, kü-
lönös tekintettel a természetföldrajzi viszonyokra című dolgozatával megszerezte a 
természettudományi (egyetemi) doktorátust.

1976/1977 fordulóján intézményi átszervezés (az OMMI megszűnése) kö-
vetkeztében a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutató-
intézetébe (MTA TAKI) került. Az – akkoriban Szabolcs István igazgatása alatt 
álló – intézet Pártay Géza vezette Finomszerkezet-vizsgáló Laboratóriumának 
tudományos munkatársaként lényegében töretlenül folytathatta korábban meg-
kezdett kutatási témáit. Akadémiai állása révén több alkalommal vehetett részt 
külföldi konferenciákon és tanulmányutakon.

A MÚZEUMI ÉVTIZEDEK

1980/81 fordulóján vezetőváltás történt az MTA TAKI élén, ami után Szendrei 
Géza úgy érezte, neki is meg kell válnia az intézménytől, és 1981. október 1-től a 
Kaszab Zoltán által vezetett Természettudományi Múzeum (TTM, 1991-től Ma-
gyar Természettudományi Múzeum, MTM) Ásvány- és Kőzettárában folytatta tu-
dományos pályáját muzeológusként (1. és 2. ábra), közvetlen főnöke Embey-Isz-
tin Antal volt. Kandidátusi fokozatát elnyerve 1984. július 1-től tudományos 
főmunkatársi, majd a jogszabályi változások nyomán 1992. július 1-től főmu-
zeológusi beosztásba került. 1992. április 1-től 2009. július 31-ig főosztályveze-
tő- (tárigazgató-)helyettes, ezután a múzeum szervezeti változásai miatt osztály-
vezető-helyettes volt. A költségvetési megszorítások okozta kényszerű leépítések 
következtében – a már 2000. december 11. óta nyugdíjasként dolgozó – Szendrei 
Géza 2010. március 31-ével kikerült az Ásvány- és Kőzettár állományából. E kö-
rülmények nem befolyásolták kutatási lehetőségeit, és a múzeumban változat-
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lanul folytatni tudta a tudományos 
munkáját egészen 2013-ig, amikor a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek 
át kellett adni az összes tári dolgozó-
szobát, beleértve az övét is.

1981-es munkahely-változtatása 
után Szendrei Géza sajátos helyzettel 
szembesült, hiszen addig – a magyar 
viszonyokhoz képest – jól felszerelt 
laboratóriumokban, a talajtannal fog-
lalkozó tudományos kollektíva tagja-
ként végezte munkáját. Az Ásvány- és 
Kőzettárban viszont – eltekintve az 
1987-ig működő nedveskémiai la-
boratóriumtól – nem volt műszeres 
anyagvizsgálati háttér, ásványtári kol-
légái pedig az övétől eltérő kutatási 
területeken tevékenykedtek.

Ami az anyagvizsgálati infra-
struktúrát illeti, Szendrei Géza kí-
sérletei a hiányzó nagyműszerek egy 
részének előteremtésére, anyagi erő-
források híján, csak részben voltak sikeresek. Könyvjóváírásos átadással már a 
múzeumba kerülésekor beszerzett egy MOM derivatográfot, majd 1990-ben, lé-
nyegében alkatrész-utánpótlás céljából, egy második készüléket is. Hasonló úton 
jutott hozzá egy kis teljesítményű röntgendiffrakciós készülékhez, ennek üzembe 
helyezésére azonban, főként a Magyar Nemzeti Múzeum elutasító magatartása 
miatt – a tár ekkoriban a nemzeti múzeumi épületben működött a Múzeum kör-
úton – nem kerülhetett sor.

Az idő előrehaladásával a talajmikromorfológiai vizsgálatokhoz elengedhe-
tetlen talaj-vékonycsiszolatok előállítása is egyre nagyobb problémát jelentett. 
1993-ban nyugdíjba ment a csiszolatokat addig készítő segéderő, a Ludovikába 
költözés után pedig a laborterület zsugorodása nehezítette meg a vékonycsiszo-
latok előállítását, amit – a műgyantás beágyazástól kezdve – jelentős részben 
Szendrei Géza végzett. Az MTM ludovikai elhelyezési terveiben szerepelt egy 
korszerű és nagy területű ásványtári laboratórium és preparatórium létesítése az 
épület alagsorában. Az elhelyezési, majd berendezési tervezésben 2006 és 2007 
folyamán Szendrei Géza tári műszerfelelősként komoly részt vállalt. E helyiségek 
az MTM ludovikai elhelyezésével kapcsolatos projekt befagyasztása, majd végle-
ges elvetése miatt sohasem készültek el.

2. ábra. Szendrei Géza múzeumi dolgozószobá-
jában (2009)

Fig. 2. Géza Szendrei in his museum office (2009)
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Szendrei Géza a helyi kutatási infrastruktúra szegényességét, illetve a tudo-
mányos kutatásokra fordítható költségvetési összeg hiányát egyrészt széles kö-
rű szakmai együttműködéssel enyhítette, másrészt kutatásaihoz anyagi fedezetet 
biztosított az 1991 és 2006 között elnyert öt OTKA- (Országos Tudományos Ku-
tatási Alap) pályázat.

Szendrei Gézát mind közvetlen főnöke, Embey-Isztin Antal, mind a mú-
zeum főigazgatója, Kaszab Zoltán, illetve 1985-től Matskási István támogatta 
abban, hogy talajásványtani és talajmikromorfológiai munkásságát az MTM Ás-
vány- és Kőzettárában is folytathassa. A Gyakori alföldi talajfőtípusok, elsősorban 
szikes talajok mikromorfológiája és annak anyagforgalmi és talajgenetikai vonat-
kozásai címmel még az MTA TAKI-ban elkészített kandidátusi értekezését már 
múzeumi munkatársként védte meg 1984-ben. Kutatásait a múzeumban újabb 
területekre terjesztette ki, korábbi témáihoz 1982-től a domb- és hegyvidéki tala-
jok mikromorfológiája, 1983-tól a talajásványtan legújabb eredményeinek össze-
foglalása, 1996-tól a hazai talajok mikromorfológiai sajátságainak ásványtani jel-
lemzése, 1997-től a talajfelszíni sókivirágzások kutatása csatlakozott. Az 1990-es 
évek elejétől tudománytörténeti publikációkat is közölt, ezeknek jelentős része 
az Ásvány- és Kőzettár történetével, illetve korábbi munkatársainak életrajzi ada-
taival foglalkozott.

Az 1990-es évek közepétől több összefoglaló művet is publikált: Talajás-
ványtan (1995), Talajtan (1998, egyetemi jegyzet), Talajmikromorfológia (2000), 
Hazai talajtípusok mikromorfológiája (2001). A Szakáll és munkatársai által publi-
kált A magyarországi ásványfajok (2005) című könyv függelékeként jelent meg az 
Ásványok magyarországi talajokban című terjedelmes áttekintése. A talajfelszíni 
sókivirágzásokkal foglalkozó kutatásainak eredményei a Topographia Mineralogi-
ca Hungariae sorozat kilencedik kötetében (A magyarországi szikes talajok felszíni 
sóásványai, 2006) jelentek meg saját vagy társszerzős cikkek formájában.

2004-ben kapta meg az MTA doktora címet. Tudományos érdemeiről Ha-
zai talajtípusok és talajképző kőzeteik talajgenetikai célú mikromorfológiai jellemzé-
se című értekezésének egyik opponense, Mindszenty Andrea a következőképpen 
írt: „Szendrei Gézát méltán nevezhetjük a magyar talajmikromorfológia doyenjének. 
Ő volt az első, aki ezt a hazánkban talajokkal kapcsolatban ma is csak kevesek által 
ismert és alkalmazott vizsgálati módszert szisztematikusan kezdte alkalmazni.”

A múzeumnak megbízható, türelmesen és módszeresen dolgozó munkatársa 
volt, akire mindig lehetett számítani. Végletekig tisztességes és önzetlen magatar-
tásával, sztoikus nyugalmával a nemszeretem feladatok elvégzését is kellemessé 
tette a vele együtt dolgozók számára, akik fanyar humorú, néha finoman öniro-
nikus megjegyzéseit, vidám történeteit is élvezhették olykor.

Mindig csendes és visszahúzódó volt, de kiváló munkájával hamar felhívta 
magára a figyelmet. Már 1985-ben megkapta a művelődési minisztertől a „Szoci-
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alista Kultúráért” kitüntetést. Több állandó és jelentős időszaki kiállítás megal-
kotásában vett részt (zárójelben a megnyitás és a bezárás éve): A Velencei-hegység 
természeti képe (1989–2013, Sukoró); Csodálatos természet – a természet csodái 
(ásványtani rész, 1990–1991); Nem hervadó virágoskert (A Kárpát-övezet ásvá-
nyai, 1996–2011); Aki a világot szereti (a Kárpát-medence természeti kincsei: 
ásványtani rész, 2000–2011). Már állományon kívüli önkéntesként készítette el 
az új állandó ásvány- és kőzettani kiállítás (Titkok a föld alatt, 2011–) üledékes 
kőzettani részét. Ő végezte Lelkesné Felvári Gyöngyi közreműködésével a jel-
lemző hazai kőzetek nagyméretű tömbjeiből a múzeum előtt felállított, „Idő-
ösvény” nevű kőpark kibővítését és átrendezését (2004) (3. ábra). A 2000-es 
években sokat foglalkozott a díszítőkő-gyűjtemény gyarapításával. E látványo-
sabb tevékenységek mellett lelkiismeretesen végezte a mindennapi gyűjteményi 
munkát, és kivette részét az olyan nagy feladatokból, mint az ásványgyűjtemény 
teljes átrendezése (kommasszálása) és revíziója, illetve az 1995/1996-os ludovi-
kai költözés.

SZAKMAI KÖZÉLETI ÉS OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGE

Szendrei Géza számos tudományos társaságban fejtett ki áldozatos szervezői 
munkát. 1962 óta volt a Magyarhoni Földtani Társulat (MFT) tagja. Itt igazi ott-
hona az Agyagásványtani Szakosztály volt, amelynek a sok évtizedes vezetősé-

3. ábra. A Szendrei Géza által kiegészített „Időösvény” nevű szabadtéri kőzettani bemutató egy 
részlete a kiállítási épülettel szemközti útszegélyen

Fig. 3. Detail from the open air rock exhibition “Time path”, opposite the exhibition building, 
completed by Géza Szendrei
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gi tagságon túlmenően másodtitkára (1972–1975) és elnöke (2012–2015) volt, 
2015-ben a szakosztály tiszteleti tagjává választották.

1968-tól volt a (Magyar) Talajtani Társaság (MTT) tagja, 1985–2004 kö-
zött a vezetőségi tagja. Az 1985-ben alapított Talajásványtani Szakosztályban a 
kezdettől fogva titkárként segítette a szakosztályelnököt, nagyra becsült egyko-
ri főnökét, Gerei Lászlót, akivel kiváló személyes kapcsolatban is volt. Társulati 
tevékenységéért 1986-ban a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter „Kiváló 
Munkáért” kitüntetésben részesítette, majd 2014-ben az MTT Treitz Péter em-
lékérmét kapta meg. 1977–2002 között a Nemzetközi Talajtani Társaságnak is 
tagja volt.

Az MTA X. (Földtudományok) Osztálya, Geokémiai és Ásvány-kőzettani 
(később Ásvány- és Kőzettani) Tudományos Bizottság (GÁK TB) Környezetgeo-
kémiai Albizottságának 1991-es megalapítása óta titkára, majd az alapító elnök, 
Vető István mandátumának lejárta után, 2000–2015 között elnöke volt. 2000–
2002 közt, mint albizottsági elnök, állandó meghívottként, 2002–2015 közt vá-
lasztott tagként vett részt a GÁK TB munkájában. 2010-től a GÁK TB Geonó-
miai (később Geonómiai és Planetológiai) Albizottságának is meghívott, majd 
megválasztott tagja volt.

Közreműködött számos Magyarországon lezajlott nemzetközi rendezvény 
szervezésében is. Ezek közül a legnagyobb hatású a Budapesten a Nemzetközi Ás-
ványtani Társaság (International Mineralogical Association, IMA) nagyszabású 
kongresszusával együtt tartott 5th Mid-European Clay Conference (MECC 2010) 
volt. Ennek tudományos bizottsági elnökeként többéves munkával készítette elő 
a konferencia sikeres lebonyolítását együttműködésben Weiszburg Tamással, a 
XX. IMA-kongresszus szervezőbizottságának elnökével.

Az 1980-as évek második felétől több felsőoktatási intézményben (ELTE, 
Magyar Képzőművészeti Főiskola [majd Egyetem], Pannon Agrártudományi 
Egyetem [utóbb Veszprémi Egyetem] Georgikon, Debreceni Egyetem) a felső-
fokú, illetve a posztgraduális képzés keretei között tartott kollégiumokat, speci-
ális kollégiumokat és egyéb foglalkozásokat. Ezeknek tárgyköre a talajtan, agro-
geológia, talajásványtan, talajmikromorfológia, geobiokémia, környezetföldtan, 
környezetgeokémia volt. Legtöbbet az ELTE-n oktatott, 1988. november 1-től 
mint az ELTE TTK címzetes egyetemi docense. Számos tudományos minősítési 
eljárásban (dr. universitatis, PhD, tudományok kandidátusa, tudományok dokto-
ra, MTA doktora) is részt vett opponensként vagy bizottsági tagként.

NÉHÁNY SZÓ A MAGÁNEMBERRŐL

Szendrei Géza egy háztartásban élt szüleivel, akiket szerető gonddal ápolt idős 
korukban. 1996-ban házasodott meg, feleségével, Csaba Zsuzsannával mind-
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végig harmonikus kapcsolatban éltek. A munka és a tudományos életben való 
részvétel után fennmaradt szabad idejében szívesen hódolt a kertészkedés és a 
könyvek szeretetének. Az utóbbi években, különösen nyugalomba vonulása után, 
családja történetével foglalkozott, leginkább két jeles őse, Kallina Mór építész és 
Szendrei János művészeti író és történész emlékével. Immáron az ő emlékének 
megőrzése ránk hárul, egykori munkatársaira.

* * *

Géza Szendrei (1942–2015)

Gábor Papp

Department of Mineralogy and Petrology, Hungarian Natural History Museum,  
Ludovika tér 2–6, H–1083 Budapest, Hungary. E-mail: papp.gabor.min@nhmus.hu

Abstract – Géza Szendrei (1942–2015) was an outstanding Hungarian soil mineralogist, pioneer of 
soil micromorphology research in Hungary. He spent more than 30 years from his almost half-cen-
tury-long scientific career at the Department of Mineralogy and Petrology of the Hungarian Natu-
ral History Museum. In addition to the presentation of his scientific biography and his work for the 
museum, this obituary includes a list of his scientific publications.

Géza Szendrei, Doctor of the Academy, deputy head of Department of Minera-
logy and Petrology, honorary counsellor of the HNHM since 1994, pioneering 
researcher of soil mineralogy and micromorphology in our museum, passed away 
unexpectedly on 6th August 2015. His life and scientific career is discussed in de-
tail on pages 169–180 of Vol. 146 (2016) of the journal Földtani Közlöny, in Hun-
garian. This obituary focuses on his work in the museum.

STUDIES AND THE BEGINNINGS OF THE SCIENTIFIC CAREER

Géza Miklós Szendrei was born on December 11, 1942 in Budapest to Dr Géza Im-
re Szendrei (1909–1991) finance officer and Ágnes Julianna Mezei (1905–1978). 
He completed his secondary school studies in the “II. Rákóczi Ferenc” Secondary 
School (Budapest) between 1957 and 1961. Following his graduation and success-
ful entrance examination, he studied geology at the Faculty of Science of the Eöt-
vös Loránd University (Hung. abbr. ELTE TTK), Budapest, from 1961 to 1966.

In accordance with his interests in mineralogy, petrography and geochemis-
try and his superb capabilities, as a graduate student he was about to receive a po-
sition at the Laboratory for Geochemical Research of the Hungarian Academy of 



Annls Mus. hist.-nat. hung. 108, 2016

40 Papp G.

Sciences. However, due to an unexpected failure of his employment, he began his 
scientific career in 1966 in the National Institute for Agricultural Quality Test-
ing (Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet, Hung. abbr. OMMI,) led 
by László Gerei. He worked at the Department of Physical Chemistry under the 
leadership of Katalin Darab, where his lifelong scientific interest in soil minera-
logy and soil micromorphology developed soon. In five years, the young specialist 
was promoted from a junior researcher to a research fellow. His research profile 
included the complex mineralogical analysis and micromorphology of salt-affect-
ed soils, micromorphology of the soils of the Hungarian plains, summary of the 
latest developments in micromorphology. He earned a doctoral degree in na tu-
ral sciences (“doctor universitatis”) in 1972 at his alma mater (ELTE, Budapest). 
His dissertation dealt with the Microstructural [i.e. micromorphological] study of 
salt-affected soils of two typical saline lands (the Csepel–Solt Plains and the Lower 
Zagyva Plains), with special regard to the geographical conditions.

As a result of the reorganization of agricultural research in 1976, the OMMI 
was dissolved and by the beginning of 1977, Géza Szendrei was transferred to the 
Research Institute for Soil Sciences and Agricultural Chemistry of the Hungarian 
Academy of Sciences (RISSAC, Hung. abbr.: MTA TAKI) led by István Szabolcs, 
as a research fellow of the Laboratory of Soil Microstructure Research (head: 
Géza Pártay). He was able to carry on with his earlier research topics practically 
continuously. His employment at the RISSAC helped him to participate at seve-
ral international conferences and study trips.

THE MUSEUM DECADES

At the turn of 1980/81 a new management was appointed at the RISSAC. In a 
few months Géza Szendrei felt the need to leave the institute and on October 1, 
1981, he joined the Natural History Museum (NHM, Hung. abbr.: TTM, from 
1991 Hungarian Natural History Museum, HNHM) led by Zoltán Kaszab. He 
began to work as a curator at the Dept. of Mineralogy and Petrology (Fig. 1 and 
2.) (head: Antal Embey-Isztin). Having earned his “candidate of sciences” de-
gree (roughly corresponds to the present PhD degree), he was appointed to the 
position of senior research fellow on July 1, 1984. Following legislative changes, 
he was appointed a senior curator by July 1, 1992. He was deputy head of the 
department from April 1, 1992. As a result of serious budget cuts, his employ-
ment contract had to be terminated by March 31, 2010 (he has worked already 
as a pensioner since December 11, 2000). These conditions did not affect his 
opportunities for research, and he was able to continue his scientific work in his 
room until all the offices had to be ceded to the National University of Public 
Service in 2013.
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Following his job change in 1981, Géza Szendrei had to cope with a special 
situation. Until then he had conducted his research in, at least on a Hungarian 
scale, well-equipped laboratories as a member of scientific collectives involved 
in soil research. The Dept. of Mineralogy and Petrology, however, missed an ade-
quate research equipment, apart from the wet chemical laboratory that operated 
until 1987, and the other staff members had essentially different research areas.

Géza Szendrei attempted to improve the research infrastructure of the de-
partment but, due to the lack of adequate funding, his efforts were only partially 
successful. He managed to obtain a MOM derivatograph free of charge, when 
he joined the museum. In 1990, he also received a second device as a donation, 
essentially for supplying spare parts. He also obtained a low-capacity X-ray diff-
raction device in similar way but it has never been installed, mainly due to the 
negative attitude of the Hungarian National Museum (the department was ac-
commodated at that time in the building of the HNM).

The production of soil thin sections, essential in soil micromorphology re-
search, became a problem in the course of time. The assistant who made the thin 
sections retired in 1993, and the provisional laboratory rooms in the Ludoviceum 
building, where the department operated after 1995, were inadequate for this 
purpose. As a person in charge of the scientific equipment of the department, in 
2006–2007 Géza Szendrei had an important share in the planning of the large 
and up-to-date laboratories, to be built at the basement of the building. These 
plans have never been realized because of the blocking and, finally, because of 
the abandonment of the whole project of the accommodation of the NHM in the 
Ludoviceum building complex.

Géza Szendrei partly overcame the limits of the local research infrastruc-
ture and the lack of research funds in the budget of the NHM by a wide range 
of cooperation. On the other hand, he managed to receive financial support for 
his research by five Hungarian Scientific Research Fund (Országos Tudományos 
Kutatási Alap, Hung. abbr. OTKA) grants that he won between 1991 and 2006.

His superiors, Antal Embey-Isztin, head of department, Zoltán Kaszab and 
István Matskási, director-general of the HNHM until and after 1985, respecti-
vely, supported Géza Szendrei to carry on with his research in the field of soil 
mineralogy and micromorphology at the HNHM. He defended his “candidate 
of agricultural sciences” (that period’s equivalent of PhD) degree theses Micro-
morphology of frequent main soil types of the Hungarian Plain and its rela tion to 
circulation of matter and soil formation in 1984 already as a museum staff mem-
ber. He expanded his research field with the micromorphology of the soils of 
hilly and mountainous areas (from 1982), summary of the latest developments 
in soil mineralogy (from 1983), mineralogical characterization of the micro-
morphological features of Hungarian soils (from 1996), salt efflorescences on 
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the surface of the soil (from 1997). From the early 1990s, Géza Szendrei also 
dealt with the history of science, he published several papers on the history of 
the Dept. of Mineralogy and Petrology of the HNHM and biographical data of 
former curators.

From the mid-1990s, he published several comprehensive works: Talajás-
ványtan (Soil Mineralogy, 1995), Talajtan (Soil Science, 1998, university lecture 
notes), Talajmikromorfológia (Soil Micromorphology, 2000), Hazai talajtípusok 
mikromorfológiája (Micromorphology of Hungarian Soil Types, 2001). His ex-
tensive review Minerals of the Soils of Hungary was published as Appendix II of 
the book of Szakáll and his co-authors on the Mineral Species of Hungary (2005). 
Results of his research on saline efflorescences on the soil surface were published 
in 2006 as individual or co-authored papers in the ninth volume of the series 
Topographia Mineralogica Hungariae, A magyarországi szikes talajok felszíni só-
ásványai (Salt minerals on surfaces of salt-affected soils in Hungary) appeared on 
their own in the form.

In 2004 he received the title “Doctor of the Academy”. Andrea Mindszenty, 
one of the opponents of his theses Micromorphological characterization of soil 
types of Hungary and their soil-forming parent rocks related to soil formation sum-
marized his scientific merits as follows: “Géza Szendrei can deservedly be called 
the doyen of Hungarian soil micromorphology. He was the first in our country 
to apply this still little known and rarely used research method systematically.”

He was a reliable staff member of the museum, he worked patiently and 
methodically. His upright and selfless behaviour and stoic calmness made him a 
pleasant colleague to work with even on unpleasant tasks. His close co-workers 
had the chance to enjoy his wry sense of humour, his sometimes slightly self-iro-
nical remarks and funny stories.

Though Géza Szendrei was always quiet and reserved, his excellent work 
soon attracted attention. Already in 1985 he received an award from the Minister 
of Culture. He took part in the creation of several permanent exhibitions such as 
the Nature of the Velence Hills (1989–2013, Sukoró); Never wilting flower garden 
(Minerals of the Carpathian area, 1996–2011); The Beloved Spheres – The Trea-
sures of the Carpathian Basin (mineralogical section, 2000–2011). Following his 
compulsory retirement, he prepared the section about sedimentary rocks for the 
new permanent mineral and rock exhibition as a volunteer (Underground sec-
rets, 2011–). He made the expansion and the rearrangement of the “Time path” 
(Fig. 3), an open-air exhibition of large blocks of rocks erected in front of the mu-
seum, with the contribution of Gyöngyi Lelkes-Felvári (2004). In the 2000s, he 
made considerable efforts to enrich the collection of decorative stones. He was al-
so involved in the creation of several temporary exhibitions. In addition to these 
“spectacular” activities, he conscientiously and precisely carried out his everyday 
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collection work, and he took part in such big tasks as the complete rearrange-
ment and revision of the mineral collection and the relocation of the department 
in 1995/1996 in the Ludoviceum building.

ACTIVITIES IN SCIENTIFIC ORGANIZATIONS  
AND IN HIGHER EDUCATION

As an untiring organizer of science, Géza Szendrei served several scientific soci-
eties. He was a member of the Hungarian Geological Society (HGS, Hung. abbr. 
MFT) since 1962. His true home in the HGS was the Section of Clay Mineralogy 
where, in addition to many decades of board membership, he was second secre-
tary (1972–1975) and chairman (2012–2015). In 2015 was elected an honorary 
member of the section.

He was a member of the Hungarian Soil Science Society (HSSS, Hun. abbr. 
MTT) from 1968, a board member from 1985 to 2004. He was a founding mem-
ber of the Section of Soil Mineralogy of the HSSS (established in 1985), and until 
his death he worked as a secretary together with the founding chairman, László 
Gerei, his former director at the OMMI, with whom he had an excellent personal 
relationship. His activities in the Hungarian Soil Science Society were recogni-
zed in 1986 by the award “For Outstanding Work” of the Minister of Agriculture 
and Food, and in 2014 he received the Péter Treitz Medal of the HSSS. He was 
a member of the International Society of Soil Science between 1977 and 2002.

He was a founding secretary of the Subcommittee on Environmental Geo-
chemistry of the Committee on Geochemistry, Mineralogy and Petrology of the 
Section of Earth Sciences of the Hungarian Academy of Sciences, established in 
1991. Following the expiry of the mandate of the founding chairman, István Ve-
tő, he served as chairman between 2000 and 2015. He participated in the acti-
vities of the Committee on Geochemistry, Mineralogy and Petrology between 
2000 and 2002 as a permanent guest ex officio as subcommittee chairman, and 
between 2002 and 2015 as an elected member. From 2010, he was also an invited, 
later an elected member of the Subcommission on Geonomy (later Geonomy and 
Planetology).

He was involved in the organization of several international scientific 
meetings that took place in Hungary. The 5th Mid-European Clay Conference 
(MECC 2010) can be regarded the most important event among them, which 
was held in Budapest together with the 20th General Meeting of the Internatio-
nal Mineralogical Association (IMA). As the chairman of the scientific com-
mittee of the MECC 2010, he organised a successful event in collaboration with 
Tamás Weiszburg, chairman of the international organizing committee of the 
IMA General Meeting.
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From the late 1980s, he held lecture courses and elective (specialization) 
courses at several higher education institutes (Eötvös Loránd University [ELTE], 
the Hungarian Academy [later University] of Fine Arts, Georgikon Faculty of 
Agriculture of the Pannon University of Agricultural Sciences [later of the Uni-
versity of Veszprém] and the University of Debrecen) in the framework of under-
graduate and postgraduate training. The subjects included soil science, agrogeo-
logy, soil mineralogy, soil micromorphology, geobiochemistry, environmental 
geology, and environmental geochemistry. He held most of his higher education 
courses at the ELTE, in September 1, 1988 he was appointed honorary associate 
professor. He also participated in several scientific qualification procedures (dr. 
universitatis, Candidate of Science, Doctor of Sciences, later PhD and Doctor of 
Academy) as an opponent or as a member of the jury.

A FEW WORDS ABOUT THE PRIVATE MAN

Géza Szendrei lived together with his parents and he carefully looked after them 
in their old age. In 1996, he married Zsuzsanna Csaba, they lived together in har-
mony until his death. He spent his spare time after the daily work and scientific 
engagements with reading and gardening. In the recent years, especially after his 
retirement, he dealt with the history of his family, particularly the memory of his 
two illustrious ancestors, the architect Mór Kallina and the art writer and histo-
rian János Szendrei. Now it is a task of ours, his former colleagues, to preserve his 
living remembrance.

*

SZENDREI GÉZA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI –  
SCIENTIFIC PUBLICATIONS OF GÉZA SZENDREI
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