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Magyarország területének földtani jelentősége méreteinél sokkal nagyobb. Felépítése élénkebb nemzet
közi érdeklődést vonz magához, mint egy-egy platform, vagy gyűrt hegységi terület, mert a Kárpát-medence 
középső, tektonikai szempontból legizgalmasabb részét foglalja él, amely a Föld kevés ,,közbenső tömeg”  
típusú szerkezeti egységének talán legjellegzetesebb képviselője. Ennek a területnek síksági vagy dombvidéki 
felszínét pliocén és pleisztocén képződmények borítják, amelyből kisméretű paleo-mezozóos hegységek állnak 
ki. Ezek közül legnagyobb a Dunántúli-középhegység, jelentősen kisebb ennél a tőle D-re levő Mecsek, és 
legkisebb az ország D-i szélén levő Villányi-hegység. A két nagyobb hegység az utóbbi két évtizedben célratörő, 
rendszeres földtani tevékenység színtere volt, illetve ma is az. A Villányi-hegység ilyen szempontból lényege
sen mostohább elbánásban részesült, mert az első alapos földtani térképezést (R akttsz Gy .—Straiisz L.) 
követően sem bontakoztak ki területén jelentős nyersanyagfeltárási lehetőségek. Az új ismeretek azonban in
nen is gyűltek, előbb szerencsés faunaleletek feldolgozása, majd a Mecsekben folyó kőszén- és érckutatási tevé
kenység átterjedése révén, később pedig a hazai fiatal mezozóos képződmények részletes feldolgozása során. í  gy 
ugyanebben a sorozatunkban előbb K retzoi M. a gazdag villányi felsőpliocén és pleisztocén faunák értékelé
seit adta, majd F ülöp J. a krétaidőszaki képződmények földtani és őslénytani jellemzéseivel a korszerű 
feldolgozás példáját szolgáltatta. Még a Földtani Intézet igazgatójaként kezdeményezte a hegység triász 
képződményeinek feldolgozását és szorgalmazta a paleozóos képződményekről összegyűlt számos értékes — 
elsősorban mélyföldtani — adat összesítését. A feladat fontossága az utódokat a megkezdett munka kiteljesí
tésére és befejezésére ösztönözte és ösztönzi. Bízunk abban, hogy az egyes tanulmányok nemcsak a nemzetközi 
érdeklődést fogják kielégíteni, hanem — ami számunkra sokkal lényegesebb — a szóban forgó terület kuta
tását fogják biztosabb alapokra helyezni.

Kötetünk a perm és a triász időszaki képződményekre vonatkozó adatokat foglalja össze. Míg a perm 
anyag szinte teljes egészében új, több szempontból még közel sem lezárt, addig a triász képződmények vo
natkozásában elsősorban az új, korszerű feldolgozás sikereiről számoltak be munkatársaink.

Jelen kötet kiadásával a villányi monográfia sorozat még nem teljes. Várhatóan kiadásra kerül F ülöp 
J. jura monográfiája. S remélhető, hogy a kristályos és a karbon képződmények részletes feldolgozásának 
eredményei is kiadásra érdemes monográfiává érlelődnek.
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