
A sírok a temetői főút keleti oldalában, eléggé 
elhanyagolt környezetben, elburjánzott, elvadult bozó
tosban vannak. Feliratuk csak nehezen olvasható. 
Lehet, hogy a teljes pusztulás előtt másoltam le. 
Álljon itt minden további kommentár nélkül a sírkő 
teljes szövege:

I T T  N Y U G S Z I K  
V Á S S  I M R E

Gömör megyei és 48-as hadifőmérnök 
Agteleki barlang feltalálója és ő 
készítette a Dorozsmai sánczot 

É L T  68  É V E T
M E G H .  1 8 6 3  M Á R C Z I U S  2 0 - Á N  

B é k e  h a m v a i r a  
Emeltette szerető leánya Ilka 1906

D i t t r i c h  A.  K i s p e s t
A szerkesztő megjegyzése:

Több barlangkutató csoportunk elhunyt nagy 
magyar tudósok, szpeleológusok nevét vette fel. 
Jó lenne, ha ezek a csoportok nemcsak hivatalos 
elnevezésükben viselnék a nagy előd megtisztelő 
nevét, hanem szeretettel ápolnák névadójuk hagyo
mányait, tudományos örökségét. Ennek egyik módja 
lenne az is, hogy — ha szükséges — gondoznák

sírját, s legalább az évfordulók napján friss virágokat 
helyeznének rá. Ilyen kezdeményezésről szívesen 
megemlékeznénk lapunkban is.

Vass Imre sírja a sárospataki református temetőben 
(Eszterhás I.felv.)

K ü ld ö ttk ö z g y ű lé s

Dr. Bogsch László köszönti a közgyűlés résztvevőit 
( Hegedűs Gy.felv.)

Társulatunk 1982. március 26-án tartotta küldött- 
közgyűlését a MTESZ székházában. A küldött- 
közgyűlés fő napirendje a dr. Láng Sándor elnök 
halála, továbbá dr. Jánossy Dénes társelnök le
mondása folytán megüresedett tisztségek betöltése 
volt. A 124 küldött közül megjelent 78, a közgyűlés 
résztvevőinek száma pedig 100 fő volt.

Dr. Bogsch László, a Társulat tiszteleti elnöke 
köszöntötte a megjelenteket, majd felkérte Hazslinsz- 
ky Tamás főtitkárt, hogy ismertesse a küldötteknek 
írásban megküldött 1981. évi főtitkári beszámoló 
és az 1982. évi munkaterv kiegészítését. Az el
hangzottakat a résztvevők egyhangúlag elfogadták.

A főtitkári beszámolót követően került sor 
a mandátumvizsgáló bizottság jelentésére, majd 
dr. Bogsch László felkérte a küldötteket a szavazás 
megkezdésére.

A szavazatok összeszámlálása alatt Sohár István 
gazdasági titkár a Társulat 1982. évi költségvetését 
terjesztette a közgyűlés elé, majd dr. Szathmáry
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Sándor, a Számvizsgáló Bizottság elnöke tartotta 
meg beszámolóját.

A következőkben Maucha László, a szavazat- 
számláló bizottság elnöke ismertette az időközben 
összesített szavazás eredményét. A szavazás ered
ménye alapján a közgyűlés a megüresedett tisztsé
gekre 1986-ig az alábbiakat választotta meg: 
Elnök: Dr. Fodor István
Társelnök: Dr. Balázs Dénes

Dr. Böcker Tivadar
Elnökségi tag: Eszterhás István

Gádoros Miklós
A választás eredményének ismertetése után 

dr. Bogsch László felkérte dr. Fodor István elnököt 
az elnöki szék átvételére.

A közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:
jóváhagyólag tudomásul vette az 1981. évi társu

lati munkáról szóló főtitkári beszámolót, a Szám- 
vizsgáló Bizottság jelentését, valamint az 1982. évi 
munkatervet és költségvetést;

elfogadta a Társulat Környezetvédelmi Bizottsága 
létrehozására vonatkozó javaslatot;

tudomásul vette az egyéves időtartamra szóló 
Műszaki Bizottság megalakulását;

Dr. Roda Istvánt a Társulat tiszteleti tagjává 
választotta;

elfogadta a különbizottságok előterjesztését ki
tüntetésekről és jutalmakról, melyeknek átadására 
a közgyűlésen került sor.

F. N.

TISZTELETI TAGSÁG
A választmány javaslata alapján az 1982. március 

26-i küldöttközgyűlés Ph. Mr. Roda Istvánt (Cseh
szlovákia) a Társulat tiszteleti tagjává választotta.

Roda István a csehszlovák barlangkutatás nem
zetközileg is elismert, kiváló szakembere. Jelentős 
szerepet tölt be a Nemzetközi Szpeleológiai Unió 
barlangterápiai bizottságában. Számos szlovákiai 
barlangban, ill. karsztforrásnál folytatott hidro- 
kémiai kutatásokat. Nemzetközi szinten említésre 
méltóak a montmilch keletkezéséről és szerkezetéről 
végzett analízisei.

Mint a csehszlovák barlangkutatás egyik kiemel
kedő egyénisége, mindig nagy odaadással dolgozott 
a csehszlovák és magyar barlangkutatók tudomá
nyos együttműködésén.

Sokirányú tudományos tevékenységének egyik 
jelentős eredménye a szerzői kollektívában készített 
„Moznosti speleoklimatickij therapie v gombaseckej 
jaskyni” könyve, amely a szpeleoterápia tudomá
nyos megalapozásának nemzetközi tekintélyű mun
kája.

A tiszteleti tagságról szóló oklevél átadására 
a novemberben Keszthelyen megrendezésre kerülő 
Nemzetközi Szpeleoterápiai Szimpóziumon kerül 
sor. F. N.

Dr. Fodor István, a Társulat új elnöke (Hegedűs Gy. 
felv.)

TÁRSULATI
KITÜNTETÉSEK

A Társulat érembizottságának javaslatára az 1982. 
március 26-i küldöttközgyűlés a Társulat érdekében 
hosszú időn át végzett kimagasló társadalmi mun
káért adományozható Hermán Ottó éremmel tün
tette ki

dr. Jánossy Dénesi,
aki 1966 óta vesz részt aktívan a Társulat vezetésé
ben. Először szakbizottság vezetőként működött, 
1969 óta elnökségi tag, majd 1978 óta társelnök, 
megtartotta azonban szakbizottságvezetői funkció
ját is. Jelentős szerepe van abban, hogy — élő kap
csolatot tartva a kutatócsoportokkal — Társula
tunkban az őslénytan területén kimagasló ered
mények születtek. Tevékenységének kiemelkedő ál
lomása „A magyarországi pleisztocén tagolása 
a gerinces faunák alapján” c. könyve, melyben 
a hazai barlangi lelőhelyeket foglalta rendszerbe.

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy más irányú 
elfoglaltsága miatt lemondott a társelnöki tisztéről. 
Reméljük azonban, hogy az őslénytani szakbizottság 
vezetésével továbbra is támogatja Társulatunk szak
mai tevékenységét.
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