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ZS1VNY VIKTOR EMLÉKEZETE

A földtani — különösen pedig az ásványtani — tudomány ismét egy buzgó
munkását vesztette el : Zsivny Viktor 1953 október 14-én meghalt.

Zsivny Viktor 1886 november 30-án született Budapesten. Tanulmányait a

budapesti megyetemen végezte, ahol 1908-ban vegyészmérnöki oklevelet szerzett. Ugyan-
akkor Scliuller Alajos mellé tanársegédnek nevezték ki. Négy év múlva 1912-ben
a i Magyar Nemzeti Múzeum Ásványtára kémiai laboratóriumába került vegyésznek.
Zimányi Károly nyugalomba vonulása után (1932) elbb mint ideiglenes vezet, majd
osztályigazgató átvette az Ásványtár vezetését. 1942-ben múzeumi igazgatóvá nevezték
ki. 1943 végén nyugalomba vonult. Kapcsolatait az Ásványtárral továbbra is fenn-

tartotta. Tudományos kutató munkáját zavartalanul folytatólagosan ott végezte,

majd a tárral mint küls munkatárs szolgálati viszonyba lépett és feladatait gondosan
és kiválóan végezte váratlanul bekövetkezett haláláig.

Eleinte kémiai, majd az Ásványtárban ásványkémiai feladatokkal foglalkozott.

A vegytan iránti vonzódása mindvégig megmaradt. E tárgykörben az újabb eljárásokat

nemcsak figyelemmel kísérte és alkalmazta, hanem azok elsajátítására a gráci megye-
temen mikrokémiai analitikai tanulmányokat végzett. Majd pedig amikor érdekldését
már az ásványtan kötötte le, Genfbe utazott a Pedoroff-módszer megismerésére.

Ismeretei gyarapítására Magyarországon kívül Ausztria, Németország, Belgium,
Olaszország, Spanyolország, Kanári szigetek, Norvégia, Franciaország, Finnország és

Afrika különböz részeit járta be. Útjain nemcsak ásvány-, kzet- és földtani meg-
figyeléseket végzett, hanem az Ásványtár részére ásványokat és kzeteket gyjtött.
Érdekldéssel kísérte a felkeresett területek földrajzát és növényzetét. Külföldi utazá-
sairól több népszer cikket írt (Két nap a Teyde-vulkánon, A Zambézi Viktoria-esései,

A XV. nemzetközi földtani kongresszus és afrikai tanulmányutam, Utazásom Marokkó-
ban, stb. stb.). Ezekben a cikkekben az irodalom feldolgozásával ismertette a bejárt

területek sajátságait s azokat többnyire saját szép fényképfelvételeivel hozta közelebb
az olvasóhoz. Felkereste Magyarország nevezetesebb bányahelyeit és ásványokkal
gyarapította a Magyar Nemzeti Múzeum Ásványtárát.

Tudományos munkásságát megye+emi tanársegéd korában kezdte meg, els
dolgozata a kazánkorrózió elektrokémiai okairól szólt. A Magyar Nemzeti Múzeum
ásványtári laboratóriumába kerülve, ásványelemzésekkel foglalkozott. Ebbl az idbl
származik — a többi közt — a hodrusbányaí fassait és a végardói szanidin kémiai össze-

tételérl szóló dolgozata.

Késbbi ásványtani tanulmányaiban kizárólag magyarországi elfordulások
ásványait dolgozta fel. Több ásványnak újabb magyarországi lelhelyét ismertette.

Behatóan foglalkozott mind kémiai, mid kristályalaktani szempontból a vaski veszé-
ly ittel. Kimutatta az arakawait és kipushit azonosságát a veszelyittel s utóbbi ásvány-
nak pontos' kémiai összetételét, alaktani sajátságait, tengelyarányát és az egyhajlású
rendszerbe tartozását állapította meg.

Három új ásványt írt le : klebelsbergit, egy fosszilis gyanta és parajamesonit.
A klebelsbergit, bázisos antimonszulfát kristályai az egyhajlású rendszerben kristályo-

sodnak és felsbányái (Baja Sprie) antimonitra települten mutatkoznak. Sajnos, részle-

tesebb vizsgálatát nem készítette el. Tóth Gézával a kiscelli agyagból új fosszilis

gyantát írt le, ami bizonyos vonatkozásban a kiscelhhez hasonlít, de azzal nem azo-

nosítható. A parajamesonit Kisbánván (Cüiusbaia) jamesonittal együtt található és
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kémiailag azonos vele, mint az Zombory László elemzésébl kitnik, de Náray-
Szabó István röntgenvizsgálatai szerint önálló ásvány.

Egyetlen kzettani tanulmányában a tusnádi kenvérkérgu andezitbomba saját-

ságait ismertette.

Az önálló vizsgálatokon alapuló dolgozataival számban majdnem egyez nép-

szer, illetve ismeretterjeszt cikket írt. Irodalmi mködését áttekintve, 30 eredeti

vizsgálaton nyugvó és 28 népszer és ismertet jelleg munkával bvítette a magyar
ásványtani irodalmat, elzekhez csatlakoznak a I.oczka József-rl és Zimányi
Károly -ról ír. megemlékezések.

Z sivny V ik to r a hivatalos és a kutatómunka után felfrissülést a zenében keresett

és talált, annak családi hagyományainál fogva, maga is kiváló mvelje volt. S mikor
életének utolsó húrja elpattant, örök pihenre tért, de emléke megmarad.

MAJER ISTVÁN

Ma jer István tagtársunkat 1953 november 5-én vesztettük el.

1887-ben Vácon született. Földtani tanulmányait a budapesti tudományegye-
temen végezte. Diplomája megszerzése után is az egyetemen maradt, ahol 1607-tl
az slénytani Intézetben Lrenthey professzor, késbb az egyesített tanszéken
P a p p K. mellett elször gyakornok, majd tanársegéd, késbb adjunktusként m-
ködött 1942ig.

Az els világháború utáni nehéz pénzügyi helyzetben a Paleontologica Hun-
earica kiadásával szerzett érdemeket.

1942 irtán a Földtani Intézet küls munkatársaként mködött, majd 1951-tl
a Talajvizsgáló és Földmér Iroda geológusa lett. Itt fleg vízföldtani munkakörben
dolgozott.

Megfeszített munka közben szólította el a halál körünkbl 1953 november 5-én.

TÁRSULATI ÜGYEK
i . \

ELHANGZOTT ELADÁSOK

1953. X. 14-én: Földtani Társulati ülés:

J antsky Béla : Csehszlovákiai tanulmányútjáról beszámoló
Zalányi Béla : Neogén szapropel fáciesek és rétegtani értékelésük

1953. X. 18-án: Gyöngyösi vándorgylés*
Láng Sándor : A Mátra földrajza
B a r t k ó Lajos : A Mátravidék vízföldtana és a kszénbányászat
Mezssy József : A Mátrahegvség kzettani felépítése
K o c h Sándor : A Mátrahegység ásványai
J antsky Béla : A Mátrahegység ásványi nyersanyagai
Kálmán László : Gyöngyös mint bányaváros a fejldés útján

1953. X. 21-én: Barlangkutató Szakosztály :

J akucs László : A Pénzpatak mellett feltárt új barlangrendszer
Léé l-Ö s s y Sándor : A budai hegység barlangjai rendszerez összefoglalás
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