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nyeiben is igen fontos szerepet játszanak mint Stache szeriiú 
Karinthia- és Istriában, a hol az eocenmészkövek egy része 
roppant nagy mennyiségben tartalmaz alveolinákat, s ezért is 
ezen mészkövet „alveolina-“ vagy „borelis-“ mészkőnek nevezi. 
Továbbá előfordulnak az olaszországi és franciaországi eocen- 
rétegek némelyikében, valamint Kressenbergen.

Úgy látszik, hogy az olaszországi, kressenbergi és ma
gyarországi alveolinák mind ugyanazon fajhoz tartoznak; leg
alább azon példányok között, melyeket magam Vicenza vidé
kén Olaszországban gyűjtöttem, és a bakonyi példányok kö
zött lényeges különbséget nem találok. Váljon azonban az em
lített példányok alveolina elongatához tartoznak-e, egyelőre 
biztosan nem mondhatom, s ennélfogva alveolina cfr. elongata 
Desh-névvel jelölöm,

A magyarországi alveolinák nagyságukra nézve igen vál
toznak; — néha oly tetemes hosszúságot érnek el, milyen a 
külföldi példányok egyikénél sem említtetik. Ugyanis némely 
példány 35 milliméter, nagyobb része pedig csak 10—15 milli
méter hosszú és IV 2 —3 milliméter átmérőjű.

N ecrolog.

Dr. P á v a y V a j n a E l e k ,  a m .  kir. földtani intézet 
' egyik tagja f. hó 14-én délután meghalt s 15-én kisértetett ki 

barátai s hivataltársai által az örök nyugalom helyére. Egyike 
volt ő a földtan legszakavatottabb bajnokainak s különösen 
annak bizonyos részévéi nagy szakavatottság és kitartással 
foglalkozott; hogy nevének nagyobb hangzása nem volt csupán 
onnan van, mivel hazánkban a tudományos törekvés méltatása 
még nincs azon fokon, melyen egy valóban mívelt országban 
lennie kellene. — Erdélyben született s egy birtokos család 
ivadéka volt. Egy ideig az erdélyi muzeumnál mint custos 
működött, legutóbbi időben pedig a m. kir. földtani intézetnél 
viselt hivatalt, mint osztálygeolog. Természettudományok: vegy
tan, növénytan s különösen a geologia s palaeontologia voltak 
beható tanulmányainak tárgyai; különös előszeretettel foglalko-
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zott a köviilt tüsköncökkel, melyek meghatározásában valóban 
tekintélynek mondható. — Nagy utazásokat tett, járt Kelet- 
Indiában, Amerika különböző részeiben, különösen Brasiliában 
tartózkodott hosszabb ideig; úgyszintén Európa minden részét 
is bejárta. Számos tudományos társulatnak volt tagja. így 
hosszabb “ideig társulatunk tagja is volt s mint választmányi 
tag is működött, utóbbi időben azonban betegeskedése s egyéb 
okok miatt mind a választmányi tagságról lemondott, mind 
pedig a társulatból végkép kilépett. Hosszabb ideig szenvedett 
gyomorbajban, úgy hogy már 1873. év tavaszán is egy ideig 
dr. Batizfalvy intézetében, később pedig a császárfürdőben 
gyógykezeltette magát, a f. év telén pedig állandóan beteges
kedett, mígnem a kérlelhetlen halál e hó 14-én őt az élők 
sorából kiragadta, 54 éves korában. — Munkálatai közül föl
említjük: Kolozsvár vidékének földtani viszonyai, a m. kir. 
földtani intézet évkönyve I. kötet. 1871. nagy 8. rét 135 lap
7 kőnyomatú táblával. Ugyanaz németül. A zsilyvölgyi barna 
kőszén virányról, Heer Oswald után, a m. kir. földtani intézet 
évkönyve II. kötet. I füzet 1872. nagy 8. rét 30 lap. 6 kő
nyomatú táblával. Kisebb értekezései a „Földtani Közlöny“ben 
jelentek meg, így: a gyzei pyramisok .környezetének földtani 
viszonyai; Kolozsvár vidékének földtani viszonyai. A Kolozsvár 
és Bánfy-Hunyad közti vasútvonal ingadozó talajának geologiai 
szerkezete; gr. Eszterházy Kálmánnal a sztánai kimosási völgy 
és a kolozsvári medence ismertetése jelent meg tőle egy szí
nezett kőmetszettel. Egy új Echinolampas faj a köviilt tüskön- 
cök rendjéből, egy kőnyomatú táblával. Nyomtatás alatt van: 
a budai márga ásatag tiisköncei, circa 200 nagy 8. rét lap
8 táblával. Végre említést kell még tenni egy művéről, mely < 
kéziratban maradt hátra s ez : Torockó és vidéke földtani és 
bányászati ismertetése, 1869. nagy 4. rét 260 lap számos ábra 
és nagyobb táblával.—

Az angol geologok egyik veterán bajnoka s legkinőbb- 
jeinek egyike P h i l i p p s  tanár f. évi április hó 24-én meg
szűnt élni 74 éves korában. Született 1800 ec. 25-én. Halálát 
véletlen eset okozta; ugyanis ápril 23-án az All-Soult College-
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bán ebédelt s visszajövet kísérőjével a lépcsőn lejöve lába 
szerencsétlenül kisiklott s ő fejével esett le a kőlépcsőkön; 
rögtön ájulás, eszméletlenség fogta el, minek folytán már 24-én
1 órakor megszűnt élni.

Mint 8 éves árva „az angol geologia atyja“ néven is
meretes nagybátyjának, S m i t h W i l l i á m n a k  gondjai alá került, 
nem csoda tehát, hogy a geológiával oly behatóan s nagy 
előszeretettel foglalkozott. — A yorkshire-i pbilosophical Society 
vei való összeköttetése 1826ból, a Brittish Association-nal an
nak alapítása t. i. 1831 óta ered; ő valóban lelke és éltetője 
volt e társulatok évi közgyűléseinek. Múlt évben Bradfortban, 
az ő általa oly annyira kedvelt Geological Section-ban el
nökölt.

Oxforddal való összeköttetése 1853ban veszi kezdetét. 
Jóval túlélte Bucklandot, de la Beche-t, Faraday-t és Murchi- 
son-t s Sedgwicket egy évnél valamivel tovább. — Kevés ember
tiszteltek és szerettek jobban életükben s fognak őszintébben 
sajnálni haláluk után, mint John Phillips-t.- (the geolog. ma
gaz, may. 1874. 240 lap.)
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