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1968. október 1-én kineveztek a Központi Földtani Hivatal elnökének. Ez 
a lépés szükségessé tette, hogy a centenáriumi év elteltével, 1970. január 1-én 
átadjam az Intézet igazgatói tisztét utódomnak, Dr . K o n d a  Jó zsef  kandidátusnak, 
aki nyolc éven át igazgatóhelyettesként segítette munkámat. Ezzel 12 évi igazgatói 
működésem után tettem pontot és váltam meg a sok küzdelmes feladatot, de sok 
örömet is jelentő eddigi munkakörömtől.

Nem szívesen, de új beosztásomban a hazai földtani kutatás még teljesebb 
és átfogóbb áttekintésének lehetősége iránti érdeklődéssel és alkotnivágyássál tettem 
meg ezt a lépést.

Intézeti működésemre visszatekintve, egy időszerű program megtervezésének, 
megszervezésének és valóraváltásának körvonalait látom a Mecsek, a Dorogi
medence, a Mátra és a Tokaji-hegység részletes és átfogó földtani vizsgálata és 
térképsorozatainak megszerkesztését illetően. Ebben az időszakban készült el az 
ország 200 OOO-es méretarányú földtani térképsorozata és jelentős költségráfordí
tással kiadtuk a nemzetközi elismerést keltett Vízföldtani Atlaszt. Sok vonatkozás
ban előrehaladt a Dunántúli-középhegység vizsgálata és sokoldalú, korszerű 
vizsgálatok kezdődtek az Alföldön, a Balaton környékén, valamint földtani kép
ződményeink geokémiai vizsgálata terén. Beszámoló üléseink jelentős eseményei 
voltak a magyar földtani közéletnek. Könyvtárunk, adattárunk és gyűjteményeink 
jól szolgálták szaktársadalmunk igényeit. Kiállításaink nemzetközileg is első
rangú színvonalúak. Kiadványainkat minden eddiginél nagyobb arányban, rend
szeresen megjelentettük. Megkezdtük a földtani térképek rendszeres nyomdai 
közreadását és ennek elősegítésére saját nyomdaüzemet is létrehoztunk.

Az iparvállalatokkal és a Központi Földtani Hivatallal a gyakorlati célok 
elérése érdekében kötött szerződések növelték az Intézet munkavégző kapacitását, 
pénzgazdálkodásának rugalmasságát és elősegítették felszerelésének korszerűsítését.

Kiegyensúlyozott volt belső életünk és minden irányban jelentősen erősödtek 
kapcsolataink.

Az igazgatói széktől történt megválásommal nem szűnik meg közvetlen kap
csolatom a Földtani Intézettel. Az ország egész területére kiterjedő, átfogó jellegű 
vizsgálatokat végző kutató osztály szakmai irányításával, munkájában való sze
mélyes részvétellel a munkatársi kapcsolat továbbra is fennmarad.
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