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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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