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DR. BALÁZS KLÁRA
A Magyar Rovartani Társaság 1992. január 24-én tartotta közgyűlését. Az ülés na
pirendjét az 1991. évi tisztikari beszámolók, az új tiszteletbeli tagok választása, indít
ványok megtétele, a lejárt mandátumú tisztségek betöltése és dr. Szőcs G á b o r szak
mai utibeszámolója alkotta. A Közgyűlést dr. Jenser Gábor elnök nyitotta meg. A
tisztikari beszámolók közül először dr. Mahunka Sándornak, a Folia Entomologica
Hungarica szerkesztőjének beszámolója hangzott el.
SZERKESZTŐI JELENTÉS
Tisztelt Tagtársak!
Elég régen kellett azzal kezdenem szerkesztői beszámolómat, hogy sajnos, folyói
ratunkat a jelentéstétel napjáig nem adhatom a tagtársak kezébe. Most mégis ez tör
tént: ugyanúgy, mint az elmúlt években, nagyon nagy nehézségekkel kellett megküzdenünk.
Igaz, most már a helyzetünk ismét reménytkeltő. Egyrészt a lap átalakítása, új,
nemzetközi Szerkesztő Bizottság szervezése sikerült, s működik is. Másrészt áttérve
a számítógépes szerkesztésre, és szedésre, s új céget találva a nyomdai munkákra, úgy
érzem sokkal szebb is lesz a lap (korrektúra állapotban láttam is már). Harmadrészt,
megpályáztuk a „Pro Renovanda Cultura Hungáriáé" alapítvány támogatását, s el
nyertünk 200 ezer forintot, ami a Múzeum és a Társaság segítségével már biztosítja
a következő 2 évre (1991 és 1992) a lap megjelenését, ha ebből csak a nyelvi lek
torálást fizetjük.
A folyóiratunk elmaradt száma tehát remélem az év első negyede végén megjele
nik, s sikerül az 1992-es számot is az év végéig kiadni. így a következő közgyűlésen
már két számról adhatok tájékoztatást.
Kérem jelentésem tudomásulvételét.
A Közgyűlés egyhangúan elfogadta a jelentést majd a napirend értelmében Rozner
István ellenőr jelentése hangzott el.
ELLENŐRI JELENTÉS
Tisztelt közgyűlés!
Ellenőri megbízásomnak eleget téve, az 1991. évről a következőket jelenthetem a
Tisztelt Közgyűlésnek:
Ellenőrzésem során megállapítottam, hogy Retezár Imre pénztárosunk a pénztári

naplót és az OTP számlánk nyilvántartását az előírásoknak megfelelően vezette. Az
ellenőrzés sem hiányt, sem többletet nem mutatott k i . Az ellenőrzés után pénztáro
sunkkal együtt elkészítettük az 1991. évi zárszámadást, a vagyoni kimutatást, valamint
az 1992. évi költségvetést.
A zárszámadás alapján megállapítható, hogy az 1991. évi bevételeink az előző évi
hez képest egy nagyságrenddel emelkedtek. Ez köszönhető annak a 250 700,- Ft ál
lami támogatásnak, melyet Társaságunk kapott. Ez maga után vonta az OTP szám
lánk kamatainak emelkedését is. A tagdíjakból és a behajtott tagdíjhátralékokból
származó bevétel kissé elmaradt a tervezettől. Örvendetes, hogy a Rovarászbál és a
Rovarbörze rendezvényeink pozitív eredménnyel, mintegy 7 500 Ft bevétellel zárultak.
Az 1991. évi zárszámadás kiadás rovatát vizsgálva megállapíthatjuk, hogy eddig még
ilyen nagyságrendű pénzzel nem gazdálkodott Társaságunk. Az ügyvitelre fordított k i 
adások a postai- és nyomdaköltségek emelkedése miatt jelentősen megnövekedtek
(több, mint 27 000 Ft). Az állami támogatás révén az arra érdemes pályázatok díja
zására 145 000,- Ft-ot tudtunk kifizetni, s ugyancsak szép összeggel, 56 000,-^ Ft-tal
tudtuk jutalmazni a Rovarásznapi pályázatokon és kiállításon résztvevőket. Összessé
gében ez éves szinten 200 000,- Ft jutalmazást, díjazást jelentett.
Az 1992. évi költségvetésünkbe megpróbáltuk beépíteni a postai költségek várható
emelkedését, valamint a nyomdai költségek és a Rovarász Híradóhoz szükséges anya
gok árának emelkedését. Külön kiemelendő a Rovartani Lapok támogatására elő
irányzott összeg (50 000,- Ft), mely lehetővé teszi, hogy az elmúlt év pályázatai közül
a legsikeresebbeket megjelentethessük. Természetesen most is biztosítottunk egy
összeget (30 000,- Ft) a Rovarásznapok, a Rovarbörze és más rendezvények költsé
geire és jutalmazásokra.

Az 1991. évi gazdálkodásunk fóbb adatai:
- Az 1990. évi pénzmaradványunk 63 114,20 Ft.
Ehhez 1991-ben 318 172,- Ft (tagdíjból 31 730,- Ft, rovarbörzéből, rovarászbálból,
adományból 7 578,- Ft, pályázati pénzből 250 700,- Ft, kamatból 28 164,- Ft) járult.
- Kiadásaink 239.495,50 Ft-ot tett ki (ügyviteli, posta és nyomdaköltség 29 155,50
Ft, megemlékezés, Rovarász Híradó, kirándulás 8 940,- Ft, rovarásznapi jutalmazások
56 000,- Ft, pályázati díjak 145 400,- Ft).
- Pénzmaradványunk az 1992. évre 141 790,70 Ft.

Tarsaságunk

1992. évi költségvetése:

- Tagdíjfizetésből, OTP kamatból 46 000,- Ft bevétellel számolunk. így várhatóan
187 790,- Ft-tal gazdálkodhatunk
- Várható kiadásaink összege 134 000,- Ft lesz.
- Az 1992. évet előreláthatóan 53.790,- Ft-tal fogjuk zárni.
Kérem az ellenőri jelentésem elfogadását.
A közgyűlés nem kívánta a pénztáros tételes beszámoltatását, az ellenőri jelentést
egyhangúan elfogadta. Ezt követően Elnökünk felkérte dr. Balázs Klára titkárt be
számolójának megtartására.

TITKÁRI BESZÁMOLÓ
Tisztelt Közgyűlés, kedves Tagtársak!
Mai Közgyűlésünkkel Társaságunk működésének 81. évét zárjuk. Engedjék meg, hogy
e beszámolómat is jubilánsaink köszöntésével kezdjem. Elsőként Balogh Imrét szeretném
köszönteni, aki 1932-ben - 60 éve - lépett be Társaságunkba. 55. évi tagságuk alkalmával
dr. Balogh Jánost és Jablonkay Józsefet köszöntjük. Dr. Sáringer Gyula 40 éve, dr. Ste
inmann Henrik, dr. Szabó János Barnáné és dr. Tóth Sándor 35 éve van közöttünk. 25
éve tagtársunk dr. Balásházy László, dr. Kozár Ferenc, dr. Mahunka Sándorné, dr. Seprős
Imre, 20 éve pedig: dr. Banizs Károly, dr. Bürgés György, dr. Czencz Kornélia, Fazekas
Imre, Mártonka Miklós, Mezei János, Mezei Jánosné, Polgár Attila, Rozner István, dr.
Soltész György, dr. Szabolcs János, Székely Kálmán és Veszelovszky Zoltán.
Az ünneplést, köszöntést folytatva, ezúton is szeretnék gratulálni dr. Mihályi Fe
rencnek, aki az elmúlt évben töltötte be 85. évét, dr. Balásházy Lászlónak, aki 80.
születésnapját ünnepelte, dr. Wéber Mihálynak, Dombó Lajosnak, dr. Petrich Károly
nak és Asztalos Károlynak 75., dr. Bognár Sándornak, dr. Hetényi Ernőnek, dr. Gozmány Lászlónak és dr. Nagy Barnabásnak 70. születésnapja alkalmából. Sajnos, az
elmúlt évben is el kellett búcsúznunk két tagtársunktól, dr. Soós Árpádtól (19121991), aki Társaságunknak több cikluson keresztül elnöke, a Frivaldszky emlékérem
arany fokozatának tulajdonosa és a Választmány örökös tagja volt. Dr. Bánki Lász
lótól (1915-1991), a neves rovartoxikológustól, akinek éppen egy évvel ezelőtt ünne
peltük 30 éves tagsági viszonyát.
Kérem 1 perces néma felállással adózzunk emléküknek.
1991-ben 11-en kérték felvételüket Társaságunkba. Két ajánló javaslata és a Vá
lasztmány döntése alapján Ács Gábort, Bauer Gábort, Csővári Tibort, Darnai Lászlót,
Haris Attilát, Hartner Annát, Kanyó Zoltánt, Kapcsos Pétert, Kiss Györgyöt, Lobmayer Andrást és Tusnádi Csaba Károlyt üdvözölhetjük új tagként. Ifjúsági Tagoza
tunk 3 fővel növekedett, névszerint Horváth György, Tari József és Végyesi Gábor
személyével. Törlését 1 fő (Karsai István) kérte.
1990-ben 15 olyan tagtársunk volt, akiknek tagdíjelmaradása meghaladta az 5 évet.
Előzetes felszólítás ellenére közülük 14-en se tagdíjukat nem rendezték, se a leve
lünkre nem válaszoltak. A választmány döntése és az előző évi Közgyűlés jóváhagyása
alapján 1991-ben töröltük őket tagjaink sorából.
A belépéseket, elhalálozásokat és törléseket figyelembe véve 1991. december 31-én
taglétszámunk 282 fő.
Az 1991. évben 7 előadóülést szerveztünk Közgyűlésünket januárban tartottuk.
Előadóüléseinken 23 előadás hangzott el, tematikájukat tekintve 7 faunisztikai, 1 ta
xonómiai, 2 elméleti rovartani, 8 utibeszámoló, 2 megemlékezés, 3 szimpóziumi, i l 
letve kongresszusi beszámoló. A novemberi 616. ülésünket a Magyar Biológiai Tár
saság Ökológiai Szakosztályával közösen és a X I V . Magyar Rovarászati Napok kere
tében tartottuk November 15-17 között, a 3 napos rendezvénysorozaton előadást
hallgathattunk a különböző zoocönológiai iskolákról és elméleteikről, hallhattunk a
lisztesfátyolkákról, a növényevő rovarokon kívül a rovarevő növényekről, felelevenít
hettük az előadók viselkedésével kapcsolatos ismereteinket, járhattunk Mexikó, Por
tugália tájain és gyönyörködhettünk a „hernyóképtár"-ban.
A Rovarászati Napok keretében osztottuk ki a Bíráló Bizottság javaslata alapján
a meghirdetett pályázatokra beérkezett pályaművek és kiállítási anyagok pályadíjait.

Örvendetes, hogy az előző évekhez viszonyítva jóval több pályamű érkezett, sikere
volt a rajz, dia és fotókiállításnak is.
Pályaművével I . díjat nyert Józan Zsolt: „A Mecsek kaparódarázs faunájának faunisztikai, állatföldrajzi és ökofaunisztikai vizsgálata" című pályamunkája.
I I . díjat nyertek: Kovács Sándor Tibor „A Kárpát-medence rovarfaunájának feltá
rása, jellegzetes alföldi ökoszisztémák nagylepkeegyüttesei" című és Sár József „Fakéreg alatt gyűjtött Coleopterák listája a Dunántúlról" című munkáikkal.
I I I . díjat nyertek: Muskovics András, Muskovits József és Székely Kálmán „Szlovák
paradicsom cincérfaunájáról végzett megfigyelések" és Lobmayer András, Hreblay
Márton „Die Schmetterlingfauna des Nord-Tarna Gebietes (Lepidoptera)" című pá
lyamunkák.
Kiállítási anyagáért különdíjban részesült Szalóki Dezső, Podlussány Attila, Retezár
Imre és a Muskovics András, Muskovits József, Székely Kálmán trió. A M T T M Bo
gárgyűjteménye oklevelet kapott.
Diaképeiért Szerényi Gábor („szitakötők peterakása") I . díjat,
Csóka György („fejek") I I . díjat,
Szabolcs János („ragadozó pók") I I I . díjat nyert.
Rovarrajzaiért R a h m é Zoltán és Kovács József részesült különdíjban.
Hartner Anna, dr. Medvegy Mihály és dr. Szabolcs János fotóit oklevéllel tüntette
ki a Társaság.
A különböző pályamunkák nyertesei összesen 56 ezer Ft pályadíjat kaptak.
Üléseinken átlag 47 fő vett részt. Látogatottságával a Rovarászati Napok megnyitó
- pénteki - ülésszaka tűnt k i a 81 résztvevővel.
Szeptembertől előadóüléseink helyét, a Nemzeti Múzeum épületének felújítási
munkái miatt, ideiglenesen áthelyeztük a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem K
épületébe. Az új, egyben régi hely lehetőségeiért Mészáros Zoltán tanszékvezetőnek
jár köszönet. Az előző évek gyakorlatától eltérően - köszönhetően Elnökünk és Tit
kárunk által a Társaság nevében benyújtott és az Országgyűlés pénzkeretéből elnyert
250 700,- Ft összegnek - 1991-ben meghirdethettünk egy másik pályázatot is. Erre a
„Kárpát-medence faunisztikai feltárása" címen meghirdetett pályázatra, amelyet rovar
gyűjtés, feldolgozás, publikálás témákban lehetett benyújtani, 14 önálló, illetve társ
szerzőkkel beadott pályázat érkezett.
A Választmány június 3-án értékelte a benyújtott pályázatokat és döntése alapján
a következő tagtársaink nyertek 7-20 ezer Ft összegű pályadíjat:
Szabóki Csaba,
Németh Lajos,
Rácz István András és társai,
Farkas Sándor,
Petrich Károly,
Gyulai Péter,
Medvegy Mihály és társai,
Tisza Gézáné,
Simonyi Sándor Szécsényi Lajossal, Kádár Ferenc Szél Győzővel,
Nagy Barnabás Kis Bélával,
Muskovits József és társai, valamint cikkének
publikálására Sár József.
A nyertesek a döntést követően kézhez kapták a pályadíj első felét. A pályázatban
vállaltak teljesítését a Választmány a dec. 5-i ülésén értékelte. A 13 nyertes pályamű
közül 12 teljesítését találta megfelelőnek. Ők megkapták a pályadíj második felét is.
E pályázati lehetőség krónikájához tartozik, hogy a pályadíjra 145.400,- Ft-ot fizet
tünk k i , a pályamunkákat átadtuk a Folia Entomologica Hungarica Szerkesztőbizott
ságának (esetleges közlés eldöntése céljából), a nyerteseket felkértül^ hogy eredmé
nyeikről számoljanak be Társulati ülésen.
Az elmúlt évben is két rovarbörzét szerveztünk. A hagyományosat, a Rovarászati

Napok keretében, vasárnap délelőtt. Az ezen résztvevők nagy száma - a napló tanú
sága szerint 78 fő - azt jelzi, hogy érdemes volt megrendeznünk. Örvendetes volt a
sok gyerek részvétele, akik kedvéért Szabóki Csaba tagtársunk kétszer is levetítette
Csóka György kitűnő hernyóképeit. A Nemzetközi Rovarbörzét, immár a 3.-at szep
tember 29-én rendeztük a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Rovartani Tanszé
kével közösen, az Egyetem K épületében. A külföldiek részéről az érdeklődés nagy
jából megegyezett az előző évivel, de feltűnő volt a magyarok, különösen a gyere
kekkel érkezők számának növekedése. Köszönhető ez valószínűleg a korábbinál
szélesebbkörű hazai hírverésnek. A börzén 213 fizető felnőtt résztvevő és kb. 50 gyer
mek vett részt.
Az 1991. évi Rovarász kirándulást Salgótarján környékére szerveztük június 22-én.
A Növény- és Talajvédelmi Szolgálat autóbuszával - melyet Seprős Imre tagtársunk
segítségével kaptunk meg - a környék több pontját is sikerült felkeresnünk. Felmász
tunk a Barnai Nagykőre, túráztunk és gyűjtöttünk Salgóvár környékén, eljutottunk
Somoskővár közelébe is, amelyet sajnos csak az országhatárt jelző kerítés tövéből
szemlélhettünk.
Magyarország e részén még kevesen jártak közülünk, így a kellemes nyári időben
különösen élvezte a táj szépségeit a 39 résztvevő.
Rovarászbálunkat február 2-án rendeztük, immár másodszor a K É E Rovartani
Tanszékével közösen, de most az egyetem kollégiumának éttermében. A szervező
munka oroszlánrészét Mészáros Zoltán és tanszékének munkatársai vállalták egyete
mi hallgatók bevonásával. Rajtuk kívül a bál sikere érdekében számos tagtársunk, sőt
családtagjuk is közreműködött. A dús svédasztal, az italpult választéka, a vidám tom
bola, a változatos zene hatására kialakult jó hangulat bemelegítette a kinti zord idő
miatt kissé hűvös báltermet. Azt hiszem, hogy a kb. 85 résztvevő nem bánta meg
ezúttal sem, hogy a farsang egy estéjét rovarász körben töltötte.
Az elmúlt évben a Rovarász Híradó 6., 7. és 8. számát jelentettük meg. Azt gon
dolom sikere egyre növekszik, amely a Szerkesztőbizottság lelkes tagjainak, különösen
Nagy Barnabás tagtársunk rámenősségének köszönhető. A technikai feltételek javu
lása az M T A Állattani Osztálya néhány munkatársának érdeme. Híradónk, különböző
szerzők tollából szinte naprakészen közli a társasági híreket, konferenciák, szimpózi
umok eseményeit, beszámol gyűjtőutakról, tanulmányutakról, expedíciókról, külföldi
vendégekről, gyűjteményekről, a szomszéd országok rovarászati híreiről. A Krónika,
Szakirodalmi Figyelő, F ó r u m és a Börze rovatok elsősorban hasznos ismereteket kö
zölnek. Az első oldal mindig valamilyen fontosabb eseményt tárgyal, de érdemes a
vegyes híreket és a Szerkesztői üzeneteket is elolvasnunk. Örvendetes, hogy a szerzők
száma, ezáltal a híranyag sokrétűsége is lapszámról lapszámra emelkedik.
E helyen szeretném ismételten felhívni a figyelmet arra, hogy az 1989. évi Közgyű
lés határozata értelmében - ekkor döntöttünk a Híradó elindításáról - csak azok
kapják meg a Híradót, akiknek nincs tagdíj elmaradása.
Utoljára hagytam az 1991. év legnagyobb, de talán Társaságunk történetének is
egyik legnagyobb vállalkozását az ECE/SIEEC - azaz a 4. Európai Entomológiai
Kongresszus és
a X I I I . Középeurópai Entomofaunisztikai Szimpózium ( G ö 
döllő, 1991. szeptember 1-7.) megszervezését és lebonyolítását.
Társaságunk, a M T T M Állattára, az M T A Növényvédelmi Kutatóintézete, a G ö 
döllői Agrártudományi Egyetem közreműködésével vállalta ezt a hatalmas munkát.
Előzményei természetesen visszanyúlnak az előző két évre - az 1. és 2. körlevél el
készítése, szétküldése, a lebonyolítás előkészítése, a pénzügyi gazdálkodás megszerve
zése, hogy csak a legfontosabbakat említsem, már az 1989. és 1990. év teendője volt.
1991-ben a Kongresszus évében értelemszerűen halmozódtak a feladatok, igen nagy

megterhelést jelentve a Szervezőbizottság néhány tagja számára, hiszen külső megbí
zott közreműködő nélkül valamennyi teendőt magunk végeztük.
A z eredmények
- 281 résztvevő
szágból,
- 9 szekcióban
- 4,2 mülió Ft

tényszámokban:
27 országból: minden földrészről és szinte valamennyi európai or
126 előadás elhangzása, és 132 poszter bemutatása,
bevétel (31.330 C H F ebből lekötve kamatozik).

Egyéb eredmények:
- A szakmai és egyéb rendezvények jó lehetőséget teremtettek a különböző orszá
gok, illetve földrészek kollegái számára az ismerkedésre, találkozásra.
- Bebizonyosodott, hogy érdemes volt a 4. Európai Entomológiai Kongresszust
megszervezni és az 1989-ben Lengyelországban elmaradt X I I I . SIEEC-et hozzákap
csolni, ezt jelzik a résztvevők írásbeli, szóbeli jelzései is.
- A Gödöllő-i Kongresszuson magyar kezdeményezésre elkezdődött egy folyamat,
amely az európai rovarászok együttműködésének javítását célozta meg. Az ottani ha
tározat alapján lehetőség van az ECE Állandó Bizottságának megalakulására. A
M R T számára kapott felhatalmazás alapján még az ősz folyamán felkértük Európa
nemzeti rovartani társaságait, hogy küldjenek l - l képviselőt a bizottságba. Ha a bi
zottság megalakul, biztos háttér lesz az európai kongresszusok számára.
Elképzelhető, hogy rövid időn belül megalakul az Európai Rovartani Társaság is
(European Society o f Entomologists), amelyet az eredeti magyar javaslat tartalmazott.
Hátralévő feladat a proceeding kötet elkészítése, amely jelenleg szerkesztés alatt
van. A pénzfedezet a kiadásra, nyomdai munkákra, postázásra rendelkezésre áll a
bevételből.
Ennyiben kívántam a Társaság 1991. évi munkájáról beszámolni. Köszönöm figyel
müket és kérem a beszámoló elfogadását.
Az Elnök megköszönte a titkári beszámolót, amelyet a tagság taps kíséretében egy
hangúan elfogadott.
A napirend értelmében ekkor került sor a tiszteletbeli tagok választására. A Vá
lasztmány előzetes javaslata alapján dr. König Frigyes és dr. Kis Béla tiszteletbeli
tagsága került megvitatásra. Méltatásukat a titkár olvasta fel.

dr. König Frigyes
1910. november 6-án született Temesváron. Mivel szüleinek anyagi helyzete egye
temi tanulmányok folytatását nem tette lehetővé, a gimnázium elvégzése után (1928)
szakmát tanul egy fémfeldolgozó üzemben. Hamarosan elnyeri a város egyik ösztön
díját, minek következtében Chemnitzben (Németország) tanulhat egy technikai főis
kolán. Ennek elvégzése után visszatér szülővárosába, ahol 1966-ig az iparban dolgo
zik, majd a Bánáti Múzeum főmuzeológusa lesz 9 évig, 1975-ben történt nyugdíjazá
sáig.
11 éves korában, természetjáró édesapja megajándékozza élete első lepkehatározó
jával, ami lényegében befolyásolja további pályáját.
1953-1960 között sikerül megvalósítania fiatalkori álmát: beiratkozik, majd látoga
tás nélkül elvégzi a bukaresti „ C l . Parhon" Egyetem biológia szakát, 1979-ben pedig

sikeresen védi meg az „Ökológiai vizsgálatok Románia Sphingida-fajain" című dok
tori értekezését.
1938 óta több mint 80 dolgozata jelent meg főleg román, német, belga, cseh va
lamint magyar szaklapokban. Számos hazai és külföldi kongresszuson és szimpóziu
mon vett részt, több mint 50 előadást tartott Európa különböző országaiban. Álta
lános megbecsülés övezi a legmagasabb lepkészkörökben.
Kedvenc kutatási területe közé tartozott a lepkék preimaginális fejlődésmenetének
tanulmányozása, elsőként követte végig és írta le a Philotes bavius ssp. hungaricus
fejlődésmenetét Számos faunisztikai felmérést végzett a Bánátban, az Al-Dunánál,
valamint a Kárpátokban,.jnelyek során új fajokat, alfajokat írt le.
Lepkegyűjteménye, mely több mint 20.000 példányból áll, ma a Bánáti Múzeumban
található.
Alapító tagja az Európai Lepkésztársaságnak (SEL-1977), részt vesz a „Bibliographia Europaea Lepidopterologica" évenkénti szerkesztésében, Romániát képviselve.
Mindezek alapján a M R T Választmánya javasolja dr. König Frigyes tiszteletbeli
taggá történő választását.

dr. K i s Béla
Kis Béla 1924-ben született Nagyenyeden, a gimnáziumot ugyanitt, a Bethlen Kol
légiumban, az egyetemet a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Természettudományi
Karán végezte. Mindvégig a Babes-Bolyai Egyetem Állattani Tanszékén működött ta
nársegédként, lektorként, majd végül egyetemi tanárként 1988-ban történt nyugdíja
zásáig, sőt azontúl is alkalmazták oktatóként
Csökkent külföldre való utazási lehetőségei is hozzájárultak ahhoz, hogy rovargyűj
tőként, vagy egyetemi tanulmányi csoportokkal oktatóként Romániának szinte min
den területét bejárja, a Bihari-hegységtől a Kárpátokon át a Duna-deltáig. E gyűjtőutakon nagy mennyiségű rovaranyagot gyűjtött össze faunisztikai vizsgálataihoz. Ko
rábban az orthopterológiai gyűjtések domináltak, amelyek később kiegészültek
Neuroptera, Plecoptera, majd Heteroptera gyűjtésekkel is. E rendekből álló gyűjte
ménye valószínűleg laggazdagabb Erdélyben.
A rovargyűjtés azonban Kis Béla esetében sem volt öncél. Egymásután jelentette
meg az új fajok leírását. Új faunisztikai adatokat tartalmazó cikkeit romániai, ma
gyarországi, németországi és szovjetunióbeli folyóiratokban közölte. Az összefoglalóbb
jellegű munkák közül kiemeljük a romániai állatvilág-sorozat keretében - részben
társszerzőkkel - írt Neuroptera és Plecoptera köteteit.
Ezek a munkák nagyban elősegítették Románia rovarvilágának feltárását. Kiadásra vár
a Heteroptera rend egy nagyobb csoportjáról szóló határozó és faunisztikai munkája is.
Mindezek alapján az M R T Választmánya Kis Bélát, a Kárpát-medencei rovarfauna
kiváló kutatóját, különösen méltónak találta arra, hogy őt az M R T tiszteletbeli tagjai
sorába válassza.
A két javaslatot a tagság egyöntetűen megszavazta.
Ezt követően került sor az indítványokra. Dr. Papp László tagtársunk két indít
ványt terjesztett a Közgyűlés elé:
1. A tiszteletbeli tagokról ezután titkos szavazással döntsön a Közgyűlés. A felve
tést a jelenlévők 3 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett úgy fogadták el, hogy a
javaslatot a legközelebbi Választmányi ülés tárgyalja meg.
2. A Frivaldszky Emlékplakett Bizottságot hívja össze a Választmány, a szabályzat
átdolgozásának megvizsgálása céljából.
Ezt a javaslatot 3 tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül elfogadták a jelenlévők.

A z Elnök bejelentette, hogy 1991-ben a Választmány 5 tagjának (Bakonyi Gábor,
Orosz András, Ronkay László, Szalay-Marzsó László, Szentesi Árpád) mandátuma
járt le. A szavazólapra 8 jelölt neve került fel. Ismertette a szavazás módját, majd
javasolta a Szavazatszedő Bizottság elnökének dr. Kozár Ferencet, tagjainak Szabóki
Csabát és Retezár I m r é t A javaslatot a jelenlévők nyílt szavazással elfogadták.
A titkos szavazás és a szavazatok összeszámlálását követően dr. Kozár Ferenc is
mertette a választás e r e d m é n y é t Beérkezett 45 szavazat, amelyből érvényes 44, ér
vénytelen 1.
A választás eredményeként az elkövetkező 3 évben (1992, 1993, 1994) választmányi
tag dr. Ronkay László 40, dr. Szalay-Marzsó László 35, Orosz András 33, dr. Szentesi
Árpád 29, dr. Víg Károly 28 szavazattal.
Ezt követően dr. Szőcs Gábor „Az Újvilágba vonzottak a feromonok" című szak
mai utibeszámolója hangzott el, majd az Elnök berekesztette a Közgyűlést.
A M A G Y A R R O V A R T A N I TÁRSASÁG

1991. évi előadóüléseinek tárgysorozata:

609. ülés, egyben az 1991. évi Közgyűlés, január 18-án (Megjelentek száma: 50 fő)
1. Tisztikari beszámolók. 2. Tiszteletbeli tagok választása. 3. Indítványok. 4. Lejárt
mandátumú tisztségek betöltése. 5. A választás eredményének ismertetése. 6. Dr. Voj
nits András: Ahol még nem jártak lepkészek, a Sarki Ural.
610. ülés, február 15-én (Megjelentek száma: 48 fő)
1. Dr. Bognár Sándor: Földi János (1755-1801) orvos, a magyar állatnevek úttö
rője. 2. Dr. Majer József: Rovarok diverzitásának néhány kérdése, tények, fikciók,
spekulációk. 3. Gaskó Kálmán, Retezár Imre és Székely Kálmán: Gyűjtőúton Tádzsi
kisztánban.
611. ülés, március 22-én (Megjelentek száma: 44 fő)
1. Retezár Imre és Gaskó Kálmán: Új Carabusok a Kaukázusból. 2. Dr. Ronkay
László: Bagolylepke-kutatás napjainkban: irányzatok és eredmények. 3. Nádai László:
Mexikói pillanatok.
612. ülés, április 19-én (Megjelentek száma: 58 fő)
1. Dr. Jermy Tibor: Miért burgonya-bogár a burgonyabogár? Növényevő rovarok
tápláiékspecializációja. 2. Dr. Nagy Barnabás: Bátorliget Orthopterái. 3. Dr. Víg Ká
roly: Barangolások Európa magas hegységeiben.
613. ülés, május 17-én (Megjelentek száma: 26 fő)
1. Dr. Majer József: Az éhes légy. 2. Dr. Balázs Klára és Dr. Jenser Gábor: Ro
varász Napok Bécsben. 3. Dr. Seprős Imre: New Zealand: A föld másik felén.
614. ülés, szeptember 20-án (Megjelentek száma: 38 fő)
1. Dr. Vásárhelyi Tamás: Beszámoló a 4. Európai Rovarász Kongresszusról és a
X I I I . Közép-Európai Entomofaunisztikai Szimpóziumról. 2. Dr. Bognár Sándor: Tót
falusi Miklós (1811-1879) orvos és gyümölcstermesztő entomológiai megfigyelései. 3.
Dr. Mészáros Zoltán, Marko Viktor és Szalóki Dezső: Egyes bogárfajok vertikális
eloszlása tölgyerdőben. 4. Dr. Kozár Ferenc és Dr. Seprős Imre: Beszámoló a Nem
zetközi Biológiai Védekezési Szervezet munkájáról.
615. ülés, október 18-án (Megjelentek száma: 39 fő)
1. Dr. Nagy Barnabás: I G W O konferencia Martonvásáron. 2. Dr. Sziráki György
és Dr. Szentkirályi Ferenc: Neuropterológus szimpózium Franciaországban. 3. Rete
zár Imre és Gaskó Kálmán: Gyűjtőúton Közép-Ázsiában.
616. ülés, november 15-én (Megjelentek száma: 81 fő)
A tárgysorozat a X I V . R O V A R Á S Z A T I N A P O K rendezvényeinek ismertetésénél
található.

617. ülés, d e œ m b e r 20-án (Megjelentek száma: 40 fő)
1. Dr. Nagy Barnabás: Hegyi-sáskák (Podismini) a Kárpát- medencében. 2. Dr.
Szentkirályi Ferenc: Agrárterületek barnafátyolka együtteseinek (Neuroptera, Hemerobiidae) térbeli és időbeli mintázatai. 3. Dr. Seprős Imre: Látogatás a Dél-Afrikai
Transwaal Múzeumban Endrődy-Yonga Sebestyénnél.
A X I V . M A G Y A R ROVARÁSZATI NAPOK
1991. november 15-17.

RENDEZVÉNYSOROZATA

november 15-én: a Magyar Rovartani Társaság 616. ülése (Megjelentek száma: 81 fő)
1. Dr. Jenser Gábor: A X I V . Magyar Rovarászati Napok megnyitása. - Eredmény
hirdetés. 2. Dr. Jermy Tibor: Egy elfelejtett magyar zoocönológiai iskola. 3. Dr. Gallé
László: zoocönológiai vita a táplálkozási hálózatokra vonatkozó újabb elméletek tük
rében. 4. Dr. Víg Károly: Mexikó rejtett kincsei,
november 16-án de.: (Megjelentek száma: 43 fő)
1. Dr. Sziráki György: Exotikus lisztesfátyolkák a Magyar Természettudományi Mú
zeumban. 2. Dr. Víg Károly: Növényevő rovarok - rovarevő növények. 3. Podlussány
Attila: Mintavétel Portugália bogárfaunájából.
november 16-án du.: (Megjelentek száma: 36 fő)
1. Dr. Bognár Sándor: Az előadók viselkedése és retorikai felelőssége. 2. Lobmayer
András: Conistra fragariae Esper, 1789 (Noctuidae) gyűjtése és sikeres nevelése Ma
gyarországon. 3. Csóka György: „Hernyóképtár".
A rovarkiállítást november 15-én délutántól 17-én délig tekinthettük meg.
A M A G Y A R R O V A R T A N I T Á R S A S Á G T I S Z T I K A R A 1992-ben
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A Magyar Természettudományi Múzeum kiadványai
Publications of the Hungarian Natural History Museum
Publikationen des Ungarischen Naturwissenschafthchen Museums
Publications du Musée Hongrois d'Histoire Naturelle
ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS H U N G A R I C I
ANTHROPOLOGIA HUNGARICA
FOLIA ENTOMOLOGICA HUNGARICA
F R A G M E N T A M I N E R A L O G I C A et P A L A E O N T O L O G I C A
MISCELLANEA ZOOLOGICA HUNGARICA
STUDIA BOTANICA HUNGARICA
A kiadványok magyar, angol, német és francia nyelven közölnek értekezéseket.
Megrendelhetők a Magyar Természettudományi Múzeum Könyvtáránál (H-1088 Bu
dapest, Baross utca 13.). Bankszámlaszám: M N B 232-90142-5134
The publications contain papers in Hungarian, English, German and French. Or
ders should be sent to the Library of the Hungarian Natural History Museum ( H 1088 Budapest, Baross u. 13, Hungary). Banking account number: M N B 232-901425134
Die Publikationen enthalten Abhandlungen in ungarischer, englischer, deutscher
und französischer Sprache. Bestellungen sind an die Bibliothek des Ungarischen Na
turwissenschaftlichen Museums zu richten (H-1088 Budapest, Baross u. 13, Ungarn).
Bankkontonummer: M N B 232-90142-5134
Les publications contiennent des traités en langues hongroise, anglaise, allemande
et française. Diffusées par Les commandes pouvent être envoyées à la Bibliothèque
du Musée Hongrois d'Histoire Naturelle (H-1088 Budapest, Baross u. 13, Hongrie).
N u m é r o du compte de chèque: M N B 232-90142-5134

The Bátorliget Nature Reserves - after forty years
Edited by S. Mahunka
The first part in the series of Studia Naturalia comprises a collection of essays
written by ninety Hungarian and foreign experts. It is dealing with the flora and
fauna of three small nature conservation areas: the Bátorligeti-láp, the Fényi-erdő
and the Bátori-legelő ( N E Hungary).
Exactly forty years ago a similar complex research was performed there the results
of which were published in a volume Bátorliget élővilága (The flora .and fauna of
Bátorliget) edited by V. Székessy. This new exploration work lent an opportunity to
Hungarian zoologists to make the same research work over again in order to survey
the living world prevailing there, and furthermore, whether
- reliable inferences - concerning the divers animals groups - are permissible to
be drawn from occasionally repeated, therefore comparable, investigations for deter
mining the status of an area at any given time or for the recognition of eventual
(primarily negative) changes in its conditions;
- similarly made investigations were suitable for an appraisal of the correctness of
inferences of a nature conservational character.
The botanical and the zoological researches prove the presence of over 7500 plant
and animal species. Among them 146 species proved to be new for the Hungarian
fauna and 23 species including some genera new for science.
The research results are highly important both in the theoretical and practical
fields of nature conservation. What is more, the floristic and faunistic lists, the desc
riptions of the new taxa, the discussions of less known species and of ecological,
zoogeographical and faunagenetical questions make this work a useful handbook also
for the taxonomists, ecologists and specialists working in various fields of applied
sciences.
The price of the two volumes is 60 US dollars. The book may be ordered from
the offices of the Hungarian Natural History Museum, H-1088 Budapest, Baross u.
13, Hungary. Banking account number: M N B 232-90142-5134

