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Társasági élet 

A Magyar Rovartani Társaság ez évben január 18-án tartotta meg szokásos évi közgyű
lését. A közgyűlés programjában a következő napirendi pontok szerepeltek: 1973. évi 
t i sz t ikar i beszámolók; lejárt mandátumu tisztségek betöltése; az 1974. évi Frivaldszky 
emlékplakettek átadása és dr . BALOGH JÁNOS professzor ur utibeszámolója. A köz
gyűlés mintegy 100 tag, i l l . vendég jelenlétében zajlott l e . 

Az Elnök megnyitotta a közgyűlést, majd bemutatta a január 4-én készült jegyzőköny
vet, mely szerint az akkorra hirdetett közgyűlés - a megjelentek elégtelen száma kö
vetkeztében - határozatképtelen volt . A t i sz t ikar i beszámolók közül az Elnök első
ként a szerkesztői beszámolót kérte. D r . MAHUNKA SÁNDOR, a Rovartani Közlemé
nyek szerkesztőjének távollétében a szerkesztő munkatársa, dr . VOJNITS ANDRÁS o l 
vasta fel a beszámolót. 

SZERKESZTŐI JELENTÉS 

Tisztelt Közgyűlés! - Folyóiratunk szerkesztését egy éve vettem át d r . PAPP JENŐ 
tagtársunktól, aki néhány éves szerkesztői tevékenysége alatt is sokat tett azért, hogy 
lapunk továbbra is tartalmas, korszerű és szép kiállitásu legyen. 

Örömmel számolok be arról, hogy folyóiratunk megjelenésében nincs törés, noha köz
ismert , hogy világszerte egyre több gonddal küszködnek a folyóiratok. Ismert jelenség, 
hogy a publikálni szándékozók száma nő, ugyanakkor a lehetőség - nagyrészt gazdasági 
okok miatt - csökken. Ez alól folyóiratunk - legalábbis egyenlőre - kivétel, de ezt k i 
zárólag a Természettudományi Múzeum Főigazgatójának, dr . KASZAB ZOLTÁN tag
társunknak köszönhetjük, aki komoly áldozatot hozva, a Múzeum terhére vállalta a több
letköltségeket. 

Rendkivül értékes gyarapodás, hogy lehetővé vált Supplementum kötetek kiadása i s . 
Ezekben ugyan csak külföldi szerzők - természetesen magyar vonatkozású - cikkei kap
hatnak helyet, mert honoráriumot nem tudnánk fizetni, mégis nyereség tagtársainknak 
is , hiszen igy a két normál füzetet teljes egészében magyar szerzők számára lehetett 
fenntartani. 

Ez évben eddig megjelent az 1972. évi (XXV, kötet) supplementum és az 1973. évi 1. 
füzet, de közvetlenül megjelenés előtt áll ennek 2. füzete, sőt a kötet supplementuma 



i s . A két füzetben összesen 24 önálló tudományos közlemény, 2 megemlékezés, apró 
közlemények, valamint társaságunk életével kapcsolatos 2 közlemény jelent meg össze
sen 416 oldalon. A supplementum kötetben pedig 15, nagy tudományos értékű cikk lesz, 
összesen 398 oldal terjedelemben. 

Remélve, hogy a folyóiratunk számára annyira kedvező tendencia tovább folytatódik, ké
rem a tagtársaktól jelentésem tudomásulvételét illetve a felmentés megadását. 

Az Elnök a beszámolót megköszönte, majd felkérte SZALKAY JÓZSEF-et, a társaság 
ellenőrét, hogy jelentését tegye meg. 

ELLENŐRI JELENTÉS 

Tisztelt Közgyűlés! - Társaságunk anyagi helyzete változatlanul megnyugtató, minden 
kötelezettségünknek eleget tudunk tenni, megfelelő összeg állt és áll rendelkezésünkre. 
Mindez RETEZÄR IMRE pénztárosunk lelkiismeretes munkájának és természetesen ak
tiv tagjainknak köszönhető, akik lelkiismeretesen eleget tettek tagdijfizetési kötelezett
ségeiknek. 

Engedjék meg, hogy ismertessem az 1973. évi zárszámadásunk és az 1974. évi költség
vetésünk zárótételeit: Az 1972. évi maradvány 20.109, 66 Ft volt, ehhez az év folya
mán 6.880 F t bevétel járult. Ezt 9. 663, 60 Ft kiadás terhelte, igy maradványunk az 
1974. évre 17.326 F t . 

Az 1973. évet a fenti összeggel nyitottuk, ehhez különböző cimeken 8.100 Ft bevételt 
terveztünk. Kiadásunk előreláthatóan 7.100 Ft lesz, tehát az évet 18.326,06 F t -a l zár
juk majd. 

Amikor ismételten megköszönöm a magam és a vezetőség nevében pénztárosunk áldo
zatos munkáját, felteszem a kérdést: Kivánja-e a közgyűlés az adatok tételes ismerte
tését. Amennyiben nem, ugy kérem a t . Közgyűléstől jelentésem eRogadását és a pénz
tárosi valamint ellenőri felmentés megadását. 

Ennek megtörténte után az Elnök megköszönte az Ellenőr és a Pénztáros lelkiismeretes 
munkáját, majd felkérte dr . MARTINOVICH VALÉR-t, hogy tartsa meg titkári beszá
molóját. 

TITKÁRI BESZÁMOLÓ 

Tisztelt Közgyűlés, kedves vendégeink! - A Magyar Rovartani Társaság a mai Közgyű
léssel fennállásának 62. esztendejét zárja. Az ünnepélyes pillanatot felhasználom arra , 
hogy áttekintsem röviden, az elmúlt esztendőben milyen fontosabb események történtek 
társaságunk életében. 



Az 1973-asesztendőben is -ha nem is oly mértékben, mint az előzőekben - szép szám
mal léptek be sorainkba lelkes fiatalok, számszerint tizenheten. Nagyrészük (12) buda
pesti illetőségű, öten vidéki lakosok. Ketten közülük már régebben is tagjaink közé t a r 
toztak, s rövidebb távollét után most újra kérték felvételüket. Mind a Rovartani Társa
ság vezetősége, mind a tagság nevében köszöntöm - a belépés sorrendjében - POGÁNY 
FERENC, GAÁL FERENC, dr . SALFAY GÁBORNÉ, PARIS EMILNÉ, TÓTH JÓZSEF, 
NÉMETH GABRIELLA, BABINSZKI TAMÁS, SZABÓ LÁSZLÓ, VÁSÁRHELYI TAMÁS, 
MIGÁLY MIKLÓS, PETYUS FERENC ISTVÁN, KISS RÓBERT GÁBOR budapesti és 
LISZT ANDRÁS, ANDERKA ISTVÁN, NÉMETH FERENC, VARGA MÁRIA, KÁLÓCZI 
KATALIN vidéki uj tagjainkat és szivből kivánjuk, hogy érezzék jól magukat körünkben. 

E gyarapodással 1973-ra taglétszámunk 327 főre emelkedett. Az utolsó két évben tehát 
67 uj taggal gyarapodtunk, ez klasszikus példa annak cáfolására, hogy a gépesítés és 
automatizálás korában az érdeklődés a technika felé fordult. Ellenkezőleg, egyre töb
ben érdeklődnek a természettudományok, igy az entomológia iránt i s . Minket, akik 
már jó egynéhány évtizede Társaságunk aktiv tagjai vagyunk, megelégedéssel tölt e l az 
a tény, hogy nem vagyunk elsorvasztásra itélve. 

Az 1973-as évben fájó szivvel vettünk örök bucsut fiatal és aktiv tagtársunktól, PFILF 
FERENC-től. Fájó szivvel búcsúztunk, rá még szép jövő várt volna. Megnyugodván a 
változtathatatlanba, emlékét szivünkben örökre megőrizzük. 

Az elmúlt év Társaságunk tagjai számára ismét bővelkedett külföldi hivatalos tanulmány
utakban és egyéni utazásokban, valamint gyiijtőexpediciókban. Hogy csak a kiemelkedőb
beket emlitsem, dr . KASZAB ZOLTÁN múzeumi főigazgató ur d r . VARGA ZOLTÁN-
nal együtt Jugoszláviában jártak és résztvettek az ottani Entomológiai Társaság köz
gyűlésén. D r . MIHÁLYI FERENC múzeumi osztályvezető helyettes Csehszlovákiában 
járt s meglátogatta a Mezőgazdasági Egyetem (Brno) parazitológiai tanszékét. D r . 
STEINMANN HENRIK múzeumi osztályvezető Lengyelországban a varsói egyetem zoo
lógiai intézetében tett látogatást. D r . GOZMÁNY LÁSZLÓ osztályvezető helyettes és 
dr . MAHUNKA SÁNDOR muzeológus több hónapig meghivottként dolgoztak Svájcban, 
mint csoportjaik specialistái. A Növényvédelmi Kutató Intézet részéről dr . VARJAS 
LÁSZLÓ és d r . V . DESEŐ KATALIN tudományos kutatók Csehszlovákiában dr . SÁRIN
GER GYULA tudományos csoportvezető az NDK-ban és Csehszlovákiában jártak tanul
mányúton. D r . NAGY BARNABÁS tudományos osztályvezető, alelnökünk, Svájcban és 
a Szovjetunióban, dr . SZENTESI ÁRPÁD szintén a Szovjetunióban járt, dr . SZALAY 
LÁSZLÓ főmunkatárs pedig az NSZK-ba kapott hivatalos kiküldetést. Dr . JERMY T I 
BOR tudományos igazgató az NDK-ban, Franciaországban s Ausztriában járt kikülde
tésben. Ugyanakkor volt titkárunk, dr . MÉSZÁROS ZOLTÁN Kubába kisérte három év
re elszerződött feleségét. Az ELTE Rendszertani Intézetéből D r . BALOGH JÁNOS 
professzor u r 1973-ban ismét Dél-Amerikában, mégpedig Venezuela és Equador álla
mokban járt. A Kertészeti Egyetemről elnökünk d r . BOGNÁR SÁNDOR Ausztriában, d r . 
FARKAS KÁROLY adjunktus az NDK-ban jártak. A Kertészeti Kutató Intézet részéről 
dr . JENSER GÁBOR osztályvezető három hónapot töltött Hollandiában. Sorolhatnám még 
tovább a neveket, azokét, akiket gyűjtő szenvedélyük a határon túlra, távolibb országok
ba is elvezérelt, de ettől kérem, tekintsenek most el , remélve, hogy nevük 1974-ben 
e gy~ e gy élménybeszámoló kapcsán a meghivókon fog szerepelni. 

Az elmúlt esztendőben 20 előadó-ülést tartottunk, ezek látogatottsága megközelitette a 
tavalyi évet, amennyiben átlag 68 fő vett rajtuk részt. Üléseink előadásait 1973-ban a 



változatosság jellemezte, s a szakmai előadások után majd minden ülésen egy gyüjtő-
vagy tanulmányút élménybeszámolója is szerepelt. A 10 ülésen összesen 28 előadás 
hangzottéi. Ezekből 9 volt utibeszámoló, kettő megemlékezés, mig a többiek tárgya 
szakmai volt . Két-két előadással szerepeltek dr . MÓCZÁR LÁSZLÓ professzor, Tár
saságunk alelnöke, dr . REICHART GÁBOR osztályvezető helyettes és RETEZÁR IMRE 
tagtársunk, valamint d r . JENSER GÁBOR osztályvezető. A többi előadás egy-egy elő
adó nevéhez fűződik. Üléseinken külföldi előadók is szerepeltek, RENÉ MIKSIC Jugosz
láviából és BORKOWSZKY Lengyelországból. I t t ragadom meg az alkalmat, hogy vala
mennyi előadónakmégegyszer hálás köszönetet mondjak színvonalas közreműködéséért, 
remélve azt, hogy az elkövetkező 1974. év is majd hasonló színvonalnak örvend. Külön 
k i kel l emelnem alelnökünknek, d r . MÓCZÁR LÁSZLÓ professzor urnák az 5. világ
részről bemutatott filmjét és szines diáit, valamint a számunkra felbecsülhetetlen ér
tékű hangosfilmjét, melyen Társaságunk tiszteleti tagja, dr . SZENT-IVÁNY JÓZSEF 
köszöntött bennünket. 

Az esztendő kitüntetésekben és előléptetésekben is bővelkedett. Első helyre kívánkozik, 
hogy dr . SÁRINGER GYULA csoportvezető a mezőgazdasági tudományok doktora foko
zatot nyerte e l . KERÉNYI LÁSZLÓNÉ dr . tagtársunk egyetemi adjunktusi kinevezést 
kapott. Dr . FARKAS KÁROLY adjunktus a biológiai tudományok kandidátusa le t t . D r . 
GOZMÁNY LÁSZLÓ muzeológust kinevezték osztályvezető helyetessé, s a Pretoriában 
megjelent könyve nivó-dijat kapott. Titkárunknak pedig a MÉM a "mezőgazdaság kiváló 
dolgozója" kitüntetést adta. 

Az elmúlt év szakmailag legkiemelkedőbb eseménye kétségtelen a Budapesten megren
dezett Középeurópai Entomofaunisztikai Szimpózium, a környező és távolabbi országok 
entomológus szakembereinek nagy találkozója volt . Az elnevezéstől eltérően, csaknem 
valamennyi európai ország neves entomológusát i t t találhattuk. Társaságunk tagjainak 
nem kis része volt abban, hogy a program zökkenőmentesen és maradéktalanul te l je 
sülhessen. Ugy érzem, hogy külön köszönet i l l e t i dr . KASZAB ZOLTÁN főigazgató 
urat, mint elnököt, és dr . ENDRŐDI SEBŐ titkárt, hogy fáradtságot nem ismerve 
oroszlánrészt vállaltak a kongresszus vezetésében, rendezésében és szervezésében 
egyaránt. 

Ebben az évben számos évfordulót ünnepeltünk. D r . ENDRŐDI SEBŐ 50, SZŰCS JÓZSEF 
és dr . LOKSA IMRE 30 éve tagjai Társaságunknak. D r . BOGNÁR SÁNDOR elnökünk, 
HOMONNAI FERENC, dr . HUZIÁN LÁSZLÓ, d r . MANNINGER G. ADOLF professzor 
ur, dr . JERMY TIBOR tudományos intézeti igazgató, volt elnökünk és RETEZÁR IMRE 
pénztárosunk 25 éves, mig PETRI JENŐ, dr . MÉSZÁROS ZOLTÁN, RÁCZ GÁBOR, 
PODLUSSÁNY ATTILA és dr . VOJNITS ANDRÁS 20 éves jubileumukat ülik. Valameny-
nyiüket szeretettel köszöntjük és kívánjuk, hogy még sok hasonló évforduló ünneplésére 
legyen alkalmuk. 

Az év mérlegét nem zárhatom le anélkül, hogy ne mutatnék rá az előttünk álló felada
tokra, közelebbről a sorainkba lépett ifjak helyzetére, további sorsára. Mint már a be
vezetőmben is emiitettem, az utóbbi évben Társaságunkba annyian léptek be, mint az 
ezt megelőző 3 évben összesen. Ez a mennyiségi s remélem, minőségi gyarapodás, a 
fiatalok ilyen mérvű beáramlása egyben Társaságunk egészséges felfrissülését is je len
t i . Az uj belépők nagyrészt fiatalok, olyanok, akik a rovartan iránt fokozottabban ér
deklődnek, egyrészt tanulmányaikon keresztül, másrészt kedvtelésből, mai szóhaszná
lattal élve hobbyból. Nekünk, a Társaság vezetőinek és régebbi tagjainak ezekután m i 



lehet a további feladata? Mondhatnám ugy is: hogyan tovább a fiatalokkal? hogy ha már 
egyszer megnyertük őket, minél nagyobb számban meg is tudjuk tartani Társaságunk és 
az entomológia számára! Hiszen nekünk sem mindegy, hogy idővel kik azok, akik átve
szik tőlünk a stafétabotot, s hogy kikkel töltjük be sorainkat. Kik lesznek azok, akik a 
rovartan elméleti és gyakorlati kutatásait tovább viszik, a tanszékek majdan megürese
dő helyeit betöltik, a múzeumi gyűjteményeket továbbfejlesztik? 

Ugy érzem, tisztelt Közgyűlés, hogy a megoldás kulcsa a m i kezünkben van. Nekünk, 
idősebb és tapasztaltabb nemzedéknek ezekután csak egy feladatunk lehet, az i t t ülő 
fiatalokat helyesen foglalkoztatni és nevelni, tudásunkat átadni, érdeklődésüket fe lke l 
teni és továbbfejleszteni. Helyen irányba nevelni őket a "Szent Ügy", hivatásunk, az 
entomológia érdekében. 

Érzem és igérem, mindez belőlünk nem fog hiányozni! 

1973. ÉVI SZAKÜLÉSEINK TÁRGYSOROZATA 

442. ülés és egyben 1973. évi közgyűlés: 1973. január 19-én 

1. T i sz t ika r i beszámolók - 2. Az 1972. évi Frivaldszky emlékérmek átadása - 3. L e 
járt mandátumu tisztségek betöltése - 4. D r . MÓCZÁR LÁSZLÓ: Nemzetközi Rovarta
n i Kongresszus Canberrában - 5. Indítványok. Megjelentek száma: 67 fő. 

443. ülés: 1974. február 16-án 

1. D r . JENSER GÁBOR: Termesztett pillangósokon élő Thysanopterák - 2. RETEZÁR 
IMRE: Bogárgyüjtés talajcsapdázással (bemutatással) - 3 . KOZÁR FERENC: Biológiai 
növényvédelem a Leningrád Környéki üvegházakban. Megjelentek száma: 71 fő. 

444. ülés: 1973. március 16-án 

1. D r . BÁLÁS GÉZA: Megemlékezés Jablonowsky Józsefről, születésének 110. évfor
dulója alkalmából - 2. D r . REICHART GÁBOR: Ujabb adatok a sároshátu bogár (Opat-
rum sabulosum L . ) biológiájához (szines diapozitivekkel) - 3. VÁSÁRHELYI TAMÁS: 
Terepgyakorlat Üzbegisztánban (szines diapozitivekkel) - 4 . D r . MÓCZÁR LÁSZLÓ: 
Gyüjtőuton Uj-Guineában, Indiában és Nepálban (szines diapozitivekkel). Megjelentek 
száma: 190 fő. 

445. ülés: 1973. április 20-án 

l . B r . SZENT-IVÁNY JÓZSEF a Társaság tiszteleti tagja köszönti a Társaságot (Dr. 
MÓCZÁR LÁSZLÓ hangfelvétele Ausztráliában) - 2. D r . V . DESEŐ KATALIN: Prae i -
maginalis stádiumok alatt uralkodó rövid fotofázis hatása egyes lepkefajok termékeny
ségére - 3. Dr . PAPP JENÓ: Mely Apanteles fajok várhatók Magyarországon? - 4. D r . 
SZALAY-MARZSO LÁSZLÓ: Jelenetek a rovarsejtek életéből (szines filmvetítéssel). 
Megjelentek száma: 43 fő. 



446. ülés: 1973. május 18-án 

1. D r . REICHART GÁBOR: Sodrómolyok vagy iloncák? - 2. D r . RÁCZ VERA: A gabo
napoloskák populációdinamikájának vizsgálata az elmúlt hét esztendőben - 3. D r . VAR
JAS LÁSZLÓ - SZÁNTÓ JÁNOS: Laboratóriumi és szabadföldi kísérletek az amerikai 
fehér szövőlepke (Hyphantria cunea DRURY) hernyóin juvenil hormon analógokkal (szi
nes diapozitivekkel és filmvetítéssel). - Megjelentek száma: 45 fő. 

447. ülés: 1973. június 15-én 

1. Dr . GOZMÁNY LÁSZLÓ: Megemlékezés d r . Kovács Lajosról. - 2 . Filmbemutató: 
"A földközitengeri gyümölcslégy (Ceratitis capitata WIED) elleni auticid védekezésről". 
Ismerteti : dr . JERMY TIBOR és dr . SIMON JÓZSEF - 3. D r . VOIGT ERZSÉBET: T a 
nulmányúton Olaszországban (szines diapozitivekkel). Megjelentek száma: 52 fő. 

448. ülés: 1973. szeptember 21-én 

1. VÁSÁRHELYI TAMÁS: Hazai csipkéspoloska-félék (Tingitidae) - 2. D r . RENÉ 
MIKSIC: Die erste jugoslawische wissenschaftliche entomologische Expedition nach 
Ceylon - Az első jugoszláv expedíció Ceylonba (szines diapozitivekkel, bemutatással). 
Megjelentek száma: 58 fő. 

449. ülés: 1973. október 19-én 

1. LADUNGA ISTVÁN: A helyiérték-rendszerü határozó az Onthophagus genus fajai 
számára - 2. PODLUSSÁNY A T T I L A : Endemikus Dorcadion-formák Apajpusztáról (szi
nes diapozitivekkel) - 3. D r . PATAKI ERVIN: Növényvédő entomológus szemével Kubá
ban (szines diapozitivekkel). Megjelentek száma: 71 fő. 

450. ülés: 1973. november 16-án 

1. D r . BOGNÁR SÁNDOR: A 450. ülés elé! (Elnöki visszaemlékezés) - 2. D r . RÁCZ 
VERA: Poloskák (Heteroptera) laboratóriumi tenyésztéséről és neveléséről - 3. D r . 
LÁSZAY GYÖRGY - dr . MARTINOVICH VALÉR: Tanulmányi és gyűjtő uton a Magas 
Tátrában (szines diapozitivekkel). Megjelentek száma: 91 fő. 

451. ülés: 1973. december 21-én 

1. Dr . ÚJHELYI SÁNDOR: Egy érdekes fátyolka faj, Chrysopa impunctata REUTER 
(Neuroptera) előfordulása Magyarországon - 2. D r . JENSER GÁBOR élménybeszámoló 
Hollandiáról (szines diapozitivekkel). Megjelentek száma: 50 fő. 

Az Elnök megköszönte a Titkár beszámolóját, majd ismertette a Frivaldszky Emlékdij 
Bizottság 1973. november 16-i ülésén kelt határozatot. Ennek értelmében a Frivaldszky 
Emlékdij arany fokozatát ebben az évben dr . MIHÁLYI FERENC-nek, az ezüst fokoza
tot BALOGH IMRÉ-nek, a bronz fokozatot pedig dr . VOJNITS ANDRÁS-nak ítélte oda. 

A Titkár felolvasta a kitüntetettek életrajzait, melyek után az Elnök - a hallgatóság 
tapsa kíséretében - átadta az emlékplaketteket. 



D r . MIHÁLYI FERENC múzeumi osztályvezető helyettes, a biológiai tudományok dok
tora, 45 éve foglalkozik entomológiával, mindenekelőtt dipterológiával. Már pályája 
elején eljegyezte magát a környezettani irányzattal, amely hazánkban abban az időben 
teljesen elhanyagolt terület volt, és ha lehetőség van rá, vagy ha a szükség ugy kiván-
ja , még ma is szivesen végez ilyen irányú vizsgálatot. 

MIHÁLYI FERENC elvégezte a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karán a 
természetrajz-földrajz szakot, 1929-ben tanári diplomát szerzett. Ezután a Termé
szettudományi Múzeumhoz szeretett volna kerülni. A múzeumhoz akkor már régi szá
lak kötötték, mint a Toldy főreáliskola kis diákjai évek óta bejárt a lepkegyüjteménybe 
SCHMIDT ANTAL-hoz. Vágya azonban, kanyargós ut után csak husz év multán telje
sülhetett. Először a Gyapjaspille Laboratóriumban a hernyókban élősködő rovarokat 
vizsgálta, innen a tihanyi Biológiai Kutatóintézetbe kerülve a legyek anatómiájával fog
lalkozott, majd az Országos Közegészségügyi Intézetben a betegségterjesztő legyeket 
és szúnyogokat tanulmányozta. Utána a beregszászi, majd az újpesti állami gimnázium 
tanára lett, de emellett előbbi helyén a malária állomás orvosi entomológusa, az utób
biakban az OKI kutató entomológusa is volt . Végül 1949-ben került a Természettudo
mányi Múzeum Állattárába. Először a hal gyűjteményt kezelte, majd 1952-óta a légy-
gyüjtemény vezetője, ahol azóta már töretlenül és zavartalanul végezhette illetve vé
gezheti a Dipterák rendszertanára, ökológiájára és betegségterjesztő szerepükre vonat
kozó vizsgálatait. De azért ez az időszak sem volt teljesen nyugodt, mert 1956-ban a 
múzeumi tűzvész alkalmával a léggyüjtemény - három szekrény kivételével - porrá 
égett. Igy hogy munkáját tovább végezhesse, uj anyagra volt szüksége. Hűséges p re -
parátorával, ZSIRKÓ GIZELLÁ-val éveken át megfeszitett munkával gyűjtött, prepa
rált, a terepen nem egyszer nagyon rossz világitási körülmények között, amely egyik 
szeme világába került. Néhány év múlva annyi anyag gyűlt össze, hogy folytatni lehe
tett a további Állatvilág füzetek irását, és ma már újból, az előbbinél nagyobb, közel 
félmilliót számláló gyűjtemény áll a kutatók rendelkezésére. Több ezer tipus-példány 
azonban örökre elveszett. 

MIHÁLYI FERENC a rendszertani és faunisztikai alapkutatásokat elvégezve először a 
hazai malária szúnyogokkal loglalkozott és beható vizsgálatainak eredményei alapján 
kidolgozta az ellenük való eredményes védekezés módját. Ennek alapján 1948-/49-ben 
országos védekezést hajtottak végre melynek eredményeként az addig évi 80-100 ezer 
maláriás megbetegedést az 50-es évek elejére gyakorlatilag nullára sikerült lecsökken
teni. Az első ötéves tervben, mint egy kutató csoport vezetője, a hazai malária és csí
pőszúnyogokkal kapcsolatos taxonómiai, faunisztikai és ökológiai kérdésekkel foglalkoz
va, elvégezte az ország szunyoghelyzétének feltérését és kidolgozta a védekezés lehető
ségeit. Az utóbbi időkben a szinantróp legyek kutatását folytatta. Több évi terepmunká
val élelmiszer-piacokon, falusi házakban és azok udvarain végzett rendszeres vizsgá
latai" fényt derítettek az élelmiszereket (elsősorban a hust) valamint az emberi ürülé-
let látogató legyek életmódjára és ezzel tudományos alapját teremtette meg a legyek 
által terjesztett hazai fertőzőbetegségek, elsősorban a vérhas elleni védekezésnek. E 
munkájával nyerte el 1967-ben a biológiai tudományok doktora fokozatot. 

MIHÁLYI FERENC mint vérbeli muzeológus mindig igen nagy gondot fordított a múzeu
m i légygyüjtemény gyarapítására, az anyag feldolgozására illetve feldolgoztatására, 
rendezésére, gondos kezelésére. Rendszertani és faunisztikai kutatásait kizárólag a 
magyar faunára összpontosította, más területekre nem "kalandozott e l " . Igen eredmé
nyesen fáradozik azon, hogy a Magyarország Állatvilága két légy kötete egyes füzetei-



nek megírására minél több kutatót nyerjen meg. Mint jó tollú, sokoldalú és kiváló pe
dagógiai érzékű kutató igen jelentős ismeretterjesztő munkát is végez. Eddig közel 100 
ilyen cikke jelent meg, amelyek könnyed, világos stilusa miatt igen kedveltek. E mun
kásságával nagy szolgálatot tesz a széles néprétegek természettudományos világnéze
tének helyes kialakításában. 

Az elmondottak alapján a Frivaldszky Emlékplakett Bizottság 1973. november 16-án 
tartott ülésén egyhangúlag ugy döntött, hogy 1974-ben a Frivaldszky emlékérem arany 
fokozatát dr . MIHÁLYI FERENC-nek itéli oda. 

BALOGH IMRE, 1908-ban született Budapesten. Főiskolai tanulmányainak elvégzése 
után polgári iskolai tanárként működött, majd a pécsi Tanárképző Főiskola állattani 
tanszékének docense let t . 

Mint a fényes multu magyar lepidopterológus-gárdának és a Magyar Rovartani Társa
ságnak egyik oszlopos és talán legaktívabb tagja, nevét a hazai lepkészet lapjaira sok
rétűen érdemes tevékenységének eredményeivel i r ta be. Buzgón gyűjtve hazánk minden 
vidékén, ma a legnagyobb és legértékesebb védett lepkegyüjtemény tulajdonosa lett; 
megfigyeléseiről és eredményeiről sokszor számolt be Társaságunk előadó ülésein; 
gazdag tapasztalatait bő kézzel adja át fiatal entomológusainknak, tudását hallgatóinak. 
Faunisztika-történeti terjedelmes dolgozatai főként hazánk hegyvidékeinek lepkefauná
ját dolgozták fel - most kerül sajtó alá mecseki munkája. 

A Magyar Rovartani Társaságnak 1932 óta tagja, s a legnehezebb háborús és háború 
utáni időkben (1943-49) hat éven át a Titkára volt, de számtalanszor megújította a Tár
saság belehelyezett bizalma a választmányi tagságát i s . 

A magyar lepkészet élenjáró tagjának, BALOGH IMRÉ-nek, faunisztikai és kutató mun
kásságáért, a Társaság életében betöltött kiemelkedő és odaadó szerepléséért a Magyar 
Rovartani Társaság Frivaldszky-Emlékérem ezüst fokozatát megilletődött elismeréssel 
nyújtja át. 

VOJNITS ANDRÁS 1941-ben született Budapesten. Középiskolai tanulmányai elvégzése 
után az ELTE-TTK biológia-földrajz szakán nyerte el az állatföldrajz-állatrendszer
tani főtárgyakból egyetemi doktori cimét a lepkék migrációjával foglalkozó értekezésé
vel . 

Hét éven át a Növényvédelmi Kutató Intézetben majd 1972-tol a Természettudományi 
Múzeum Lepkegyüj te menyében dolgozik. Fő kutatási témái a lepkék migrációja és a 
palearktikus araszolok rendszertana és taxonómiája. Ez utóbbi kérdésben máris nem
zetközi hirnévre tett szert, mint a legnehezebb csoportnak, az Eupithecia-faj oknak 
specialistája. Részben e témával foglalkozva dolgozott mind Humboldt ösztöndijas 1971-
72-ben a bonni Koenig Múzeumban, ahol a legnagyobb európai araszológyüjteményből 



tucatjával i r ta le az uj ázsiai törpearaszolókat és terjesztette k i vizsgálatait a Geome
triaiak szupragenetikus uj rendszerének kidolgozására. Kutatásának roppant eredmé
nyességét világszerte elismert 75 tudományos publikációja fémjelzi. 

A Magyar Rovartani Társaságnak 1954 óta, tehát immáron husz éve tagja, a társasági 
ülések rendszeres látogatója, többszörös előadója, ujabban jegyzője, s a Rovartani 
Lapok szerkesztőjének munkatársa. 

Tudományos érdemeinek elismeréseként a Magyar Rovartani Társaság dr. VOJNITS 
ANDRÁS-t a Frivaldszky Emlékérem bronz fokozatával tüntette k i . 

Azután az Elnök és a Titkár átadták a helyüket a szavazatszedő bizottság elnökének, aki 
ismertette a választás technikai lebonyolítását. Lejárt a»mandátuma öt választmányi 
tagnak. A szavazatszedő bizottság két tagja a szavazást lebonyolította, majd a bizott
ság visszavonult a szavazás értékelésére. Erre az időszakra az Elnök a közgyűlést be
rekesztette, majd felkérte dr. BALOGH JÁNOSprofesszorurat, hogy meghirdetett utibe-
számolóját tartsa meg. A nagysikerű előadás után az Elnök újra megnyitotta a közgyű
lést, majd a szavazatszedő bizottság elnöke ismertette a szavazás eredményét. D r . 
KASZAB ZOLTÁN-t, d r . MIHÁLYI FERENC-et, dr . PAPP JENŐ-t, d r . SOÓS ÁRPÁD-
ot valamint dr . SZELÉNYI GUSZTÁV-ot ismételten választmányi tagokká választották. 

A Közgyűlés elé Írásbeli javaslat nem érkezett, igy az Elnök a közgyűlést bezárta. 

A MAGYAR ROVARTANI TÁRSASÁG TISZTIKARA ÉS VÁLASZTMÁNYA 

az 1974. évben 

Elnök: dr . Bognár Sándor 

I . alelnök: dr . Móczár László Pénztáros: Retezár Imre 
I I . alelnök: dr . Nagy Barnabás Ellenőr: Szalkay József 
Titkár: dr . Martinovich Valér Jegyző: dr. Vojnits András 
Szerkesztő: dr . Mahunka Sándor Könyvtáros: dr . Steinmann Henrik 

Választmányi tagok: 

1974-ig 1975-ig 1976-ig 

dr . Gozmány László Balogh Imre dr . Kaszab Zoltán 
dr. Manninger G. Adolf d r . Balogh János dr . Mihályi Ferenc 
dr. Sáringer Gyula dr . Endrődi Sebő dr . Papp Jenő 
dr. Szontágh Pál Gaskó Kálmán dr . Soós Árpád 
dr. Szalay-Marzsó László dr . Reichart Gábor dr . Szelényi Gusztáv 

Számvizsgáló bizottság tagjai: 

dr . B . Balázs Klára dr . Jenser Gábor dr . Mészáros Zoltán 








