
M U N K A  T Á R S A I N K H O  Z

A z  'Őslénytani Viták" az Őslénytani és Rétegtani Szakosztály előtt bemu

tatott előadásokat és beszámolókat közli. Nagyobb érdeklődésre számot tartó, rész

letező értekezések előzetes közlését is vállalja, annak érdekében, hogy az előadás 

idejére a megjelent anyag alapján a hozzászólásokra alapos felkészülési lehetőséget 

biztositson. Egyúttal vita-jellegü, már megjelent, vagy publikálásra kerülő cikkek

kel kapcsolatos rövid hozzászólások megjelenésére is módot nyújt.

Mivel folyóiratunk sokszorositó eljárással készül, igen fontos, hogy a 

szerzők kézirataikat egységes elvek alapján előkészitve nyújtsák be. A rövid átfutá

si idő biztositása céljából a korrektúrái munkákat a Szerkesztőség - esetenként a 

szerzők bevonásával - végzi, A következőkben a kéziratok előkészitésével és a pub

likációk megjelenésével kapcsolatos tudnivalókat ismertetjük.

A kéziratok beküldése

Az "Őslénytani Viták"-ba szánt cikkek kéziratát az Őslénytani és Réteg

tani Szakosztály vezetőségéből alakult Szerkesztőséghez kell eljuttatni. A kézirato

kat egy példányban, normál gépelt oldalon, ékezetjavitásokkal ellátott formában kér

jük beküldeni.A helyesirásra vonatkozólag a MTA mindenkori szabályai irányadók.

A kézirat terjedelme a téma fontosságának függvénye, az oldalszám felső határa 

nem megszabott. Hosszabb cikkek beküldése esetén mégis kérjük, hogy a technikai 

lebonyolitás megbeszélése céljából a szerzők előzetesen keressék meg a Szerkesztő

séget.

A cikkhez tartozó ábrák, táblázatok aláirásait és magyarázóit külön ol

dalon, két példányban kell a kézirathoz mellékelni.

Szövegen belüli kiemelések

A szövegben előforduló fontosabb szavakat, vagy kiemelkedő megállapí

tásokat r i t k í t o t t  g é p e l é s s e l  kérjük. 
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Hosszabb kiemeléseknél alkalmazható a sűrűbb sortávolsággal irt szö

vegrész.

A szövegben az idézett nem- és fájnék egyszeri folyamatos vonallal 

aláhuzandók. P l . : Phylloceras kudernatschi HAUER ; Phylloceras cf. kudernatschi 

HAUER ; Phylloceras sp. Phyllocerasok ; stb. Kiemelt fauna-felsorolásoknál és 

szinonimikánál az aláhúzás elhagyható, ilyenkor azonban a sűrűbb sortávolságu gépe

lést alkalmazzuk. Pl. :

Phylloceras kudernatschi HAUER 
Holcophylloceras mediterraneum (NEUMAYR) 
Eurystomiceras polyhelictum (BÖCKH) 
stb.

Irodalmi vonatkozások

A szövegben idézett nevek NAGYBETŰVEL Írandók, akár folyamatos szö

veg közti, akár zárójelbe tett hivatkozásról van szó. Pl. :

. . . HANTKEN szerint. . .; (HANTKEN 1871); (v. ö. HANTKEN 1871) 

(HANTKEN 1871, 54. old.); stb.

A szövegközti irodalmi utalásoknál tehát a szerző nagybetűvel irt neve, évszám 

és esetenként az oldalszám a megkívánt sorrend.

A cikk végén mellékelt irodalomjegyzék összeállításánál a szövegben 

idézettt publikációk felsorolására szorítkozzunk. A cikkek idézésénél a sorrend: 

szerző, évszám, cikk cime, folyóirat rövidített cime és kötetszáma, oldalszám

tól -ig. Pl. :

FISCHER.A.G. 1961. Latitudinal variations in organic diversity.
Am. Scientist, 49. 50-74.

Könyvek idézésénél a cim után a megjelenés helye is feltüntetendő. P l . :
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HECKER, R.F.  1965.Introduction to Paleoecology. New York,

London, Amsterdam.
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Csak magyar nyelven megjelent publikációk felsorolásánál a cim után zárójelben 

annak idegennyelvü fordítását is meg kell adni. Pl. :

TELEGDI-ROTH K. 1959. Ősállattan. 2. kiadás. (Paleontology.

2nd ed. in Hungárián) Budapest.

Ha a magyar nyelven megjelent cikknek idegennyelvü rezüméje van, akkor annak ci- 

mét kell megadni, zárójelbe téve az erre vonatkozó utalást. P l . :

BÉRCZI-MAKK A. 1969. Die obertriadischen Ammonoiden des

Fazekas-Berges. (in Hungárián with Germán 

abstract). Földt. Közi. XCIX. 4. 351-367.

Ábrák közlése

Az "Őslénytani Viták"-ban ezideig csak vonalas ábrák (pausz papirra 

készült tuss-rajzok, diagramok, térképek, stb.) közlésére van lehetőségünk. 

Fényképes ábrák közlését tehát vállalni nem tudjuk. A vonalas ábrákat csak külön ol

dalon tudjuk elhelyezni, szövegközti ábrákat közölni nem tudunk.

A cikkekhez tartozó, megszámozott ábrákat kérjük tükörméretre (15x22 cm) 

elkészítve beküldeni, mivel átrajzolásra nincs lehetőségünk, a kicsinyitési eljárás 

pedig az átfutási idő meghosszabbodását eredményezi.

Idegennyelvü kivonatok

A cikkekhez - fontosságuknak megfelelő, és a Szerkesztőséggel előzetesen 

megtárgyalt terjedelmű - idegennyelvü fordításra kerülő kivonat mellékelendő. 

Ajánlott az angol nyelv, de a szerzők kívánságára ettől természetesen eltérés lehet

séges (francia, német).

Különlenyomatok

Az idegennyelvü rezümével megjelenő cikkek szerzőinek a megjelenéssel 

egyidobén 50 db különlenyomatot biztosítunk.

Reméljük, hogy uj köntösben megjelenő folyóiratunk, munkatársaink közre

működésével továbbra is eredményesen járul majd hozzá a magyar őslénytani tudo

mány fejlődéséhez .
S Z E R K E S Z T Ő S É G

3544
51


