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Dr. Láng Sándor professzor, Társulatunk elnöke
1973. július 29-én töltötte be 60. életévet.
Érdeklődése már fiatal tanársegéd korában a
karsztos kutatási témák felé vonzotta, így 1944-ben
a karsztmorfológia tárgyköréből szerzett egyetemi
magántanári képesítést. 1946-ban docenssé, 1963ban az ELTE Általános Természeti Földrajzi Tan
székének vezetőjévé nevezték ki, 1965 óta egyetemi
tanár. 1955-ben megszerezte a kandidátusi, 1964-ben

pedig a földrajzi tudományok doktora akadémiai
fokozatot.
Tudományos publikációinak —könyveinek, tanul
mányainak, egyetemi jegyzeteinek - száma együtt
véve több mint 200. Tárgykörük a természeti föld
rajz úgyszólván minden ágára kiterjed. Szakemberek
és tudományos kutatók egész generációja került ki
a keze alól. Ezzel és rendkívül széleskörű tudomá
nyos munkásságával bel- és külföldön egyaránt
nagy megbecsülést szerzett. Számos tudományos
társaság választotta be vezető szerveibe.
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatnak
1958-tól karsztmorfológiai szakbizottsági vezetője,
1962-től elnökségi tagja, 1966 óta elnöke. Kiemel
kedő értékű karszttudományi munkásságáért köz
gyűlésünk 1971-ben Kadic Ottokár éremmel tün
tette ki. A külföldi tudományos elismerések közül
csak a legutóbbit emeljük ki: ez év szeptemberében,
a VI. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus alkal
mával az Olomouci Egyetem Tudományos Tanácsa
tiszteleti diplomával és aranyéremmel, valamint a
400 éves egyetem jubileumi érmével tüntette ki.
60. születésnapján szeretettel köszöntjük dr. Láng
Sándort, a magyar karszttudománv kiemelkedő
alakját és szívből kívánjuk, hogy neveljen, alkosson
és vezesse Társulatunkat még hosszú időn át jó
egészségben !

ALAPSZABÁLYM Ó D O SÍTÓ K Ö Z G Y Ű L É S
Borsodi Területi Osztályunk már 1972-ben elnök
ségi ülésen javasolta, majd írásos előterjesztésben
kérte, hogy a Társulat térjen át a küldöttközgyűlési
rendszerre és ennek megfelelően módosítsuk alap
szabályunkat. Javaslatát a Területi Osztály azzal
indokolta, hogy a Társulatunk közel egyharmad
részét kitevő vidéki tagság csak kis létszámban tud
megjelenni a Budapesten megrendezett közgyűlése
ken, és így nem tudja valóságos létszámarányának
megfelelő súllyal képviselni a maga álláspontját; a
küldöttközgyűlés ezzel szemben jóval demokratiku
sabb lenne, mert a megválasztott küldöttek a való
ságos arányoknak megfelelően képviselik a tagság
egészének álláspontját. A javaslat felett az 1973. évi
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elnökségi és választmányi üléseken élénk vita fol\t,
végül elnökünk 1973. november 11 -éré rendkívüli
közgyűlést hívott össze Miskolcra, amelyen egyetlen
napirendi pontként a Borsodi Területi Osztály alap
szabálymódosítási javaslata szerepelt.
A rendkívüli közgyűlésen jóval nagyobb számban
vett részt a tagság, mint az elmúlt évek bármelyik
közgyűlésén. 128 társulati rendes tag volt jelen es
ezek túlnyomó többsége, 78 fő Budapestről. A rend
kívüli közgyűlés 94 szavazattal 32 ellenében, 2 fő
tartózkodása mellett, elfogadta a vita során el
hangzott kiegészítésekkel az alapszabály módosítási
javaslatot és ezzel Társulatunk a küldött közgyűlési
rendszerre tért át.
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