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Dr. Szalai Tiborné, dr. Strobentz Ilona 1900-1985.
Dr. Eoross Marietta

1900. január 25-én született Eudapesten. Édesapja 
Strobentz Gusztáv résztulajdonosa és igazgatója volt a 
"Strobentz Testvérek vegyészeti festék-, termény-, máz- 
és kencegyár RT-nek. Édesanyja Döbrentei Ilona Döbrentei 
Gábornak az MTA első "titoknokának" volt az unokahuga .

Már kora gyermekkorában vonzódott a vegyészet,édes
apjának gyárában látottak iránt. Éz a vonzódás későbbi pá
lyaválasztását határozta meg.

Elemi iskoláit a Deák téri ev. iskolában, gimnáziumi 
tanulmányait a Veres Pálné-ban végezte .

1919-ben iratkozott be a Eudapesti Tudományegyetem 
Bölcsészeti Karának természettudományi szakára, ^hol is 
Mauritz Béla professzornál ásványtant, kőzettant és geoló
giát, Buchböck Gusztáv professzornál kémiát hallgatott. 
Egyetemi tanulmányait 1925-ben végezte be, amikor is "summa 
cum laude" doktorrá avatták. 1926-ban ment férjhez egyetemi 
társához dr .Szalai Tiborhoz, akinek 54 éven keresztül hűsé
ges munkatársa, segitője volt. Kitűnő nyelvtudása - német, 
angol, francia - a szakszövegek fordításánál vált hasznossá, 
kitűnő rajzkészsége férje cikkeinek ábráiként látott napvi
lágot. Névtelenül szolgálta férje munkáin keresztül a geo
lógiát, feladva egyéni érvényesülésének perspektíváit.

A második világháború vészterhes éveiben férjével 
együtt az üldözöttek oldalára állt, azokat segítette, nem 
egyszer saját elete kockáztatásával is • A nyilvános elismerés
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későn, halála után 1987. szeptemberében érte, amikor Tina
J.C. Ferringa holland nagykövetasszony átadta kormányának 
köszönő sorait, és azt az emlékérmet, melynek bevésett 
szövege szerint 1943-44-es években több holland tisztnek 
biztositották az átélés lehetőségét. Emberi helytállásuk 
az 1987. évben magyar-holland kiadású könyvben olvasható 
Macskásy Pál tollából "... Agains the Sea Tide of Darkness.." 
/A sötétség árja ellen/ c. tanulmányában.

Élete, férjének 1980-ban bekövetkezett halálával meg
rendült. Igazában a halállal ekkor találkozott először .Éle
te további nehéz éveiben ereje és minden igyekezete oda irá
nyult, hogy férjének emberi értékeit, tudományos eredménye
it a feledéstől megmentse. Sok energiával és hozzáértéssel 
készítette el és tette közzé férje tudományos munkáinak bib
liográfiáját; otthonában mindig szerető szivvel' fogadta fér
je volt kollégáit, munkatársait. Végakarata az utolsó nemes 
gesztusa annak a törekvésnek, melyre életét tette fel.
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Dr. Ilona Strobentz /1900-1985/,wife of Tibor Szalai

by
Marietta Boross

Ilona Strobentz, chemist, was the wife and faithful 
collaborator of Tibor Szalai /+ 1980/, geologist and the 
former director of the Hungarian Geological Institute .Her 
knowledge of languages and ability in drawing made her 
possible to serve Hungarian geology anonimously, through 
the works of her husband. After his husband's death, she 
had prepared the bibliography of his scientific works.




