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F Ü G G E L É K *

A  S Z E R Z Ő K  F IG Y E L M É B E !

„A ki valamit tíz szóval is el tud mondani, 
de hússzal mondja el, az egyéb aljasságra 
is képes” .

( Carducci)

Valószínűleg a világ minden folyóiratának szerkesztősége küzd a rosszul össze
állított kéziratokkal. A Geofizikai Közlemények Szerkesztőségének is sok gondot okoz 
ez a kérdés, és noha minden munkatársnak és minden magyar geofizikai intézménynek 
eljuttattuk a kéziratok benyújtási szabályait tartalmazó körlevelünket, a beadott kéziratok 
alaki minősége az elmúlt évek alatt semmit sem javult.

Az Amsterdamban 1969 januárjában megjelent új folyóirat, az Engineering Geology 
(Elsevier Publ. Со.) 3. kötetének 1. számát használta fel, hogy bizonyos instrukciókat 
adjon leendő szerzőinek.

Ezek az instrukciók szellemesek és nagyrészük olyan általános érvényű, hogy érdemes 
saját kiadványunkhoz feldolgozva közölni ezt a cikknek is beillő szerkesztőségi közleményt, 
amelynek a folyóirat ezt a címet adta:

„J Ó  T A N Á C S  S Z E R Z Ő K N E K ”

(Ahol a Geofizikai Közlemények gyakorlata eltérő, erre külön kitérünk.)

A kézirat

Kérjük a kéziratot benyújtó szerzőket, hogy ne feledjék a nyelvi tisztaság, 
rövidség, következetesség és pontosság követelményeit. Minden mondat olyan egy
szerűen tolmácsolja az igazságot, amennyire csak lehetséges. A végleges példány 
gépelt és kettős sorközű legyen, két indigós másolattal (ez vonatkozik táblázatokra, 
ábramagyarázatokra és lábjegyzetekre; az irodalomjegyzék 3-as sorközű legyen). 
Az eredetit és egy másolatot kell beküldeni a Szerkesztőségnek; a harmadikat 
tartsák fenn esetleges későbbi javításra. Ne göngyöljék vagy hajtsák össze a kéz
iratot, hanem simán küldjék. A kéziratot, vagy annak egyes lapjait ne kapcsoló
géppel, hanem gemkapoccsal rögzítsék egybe. A számozást egytől felfelé az egész 
kéziratban a felső jobb oldali sarokba kell írni. Pontosan meg kell jelölni, hogy 
hol kell kurziválni, de azt csak akkor szabad használni, ha nagyon szükséges. 
A kurziválás túlzott használata pusztán valaminek hangsúlyozásáért nyilván saját 
céljával ellentétes hatást kelt. Legyünk bőkezűek a térrel. Hagyjunk jó széles margót 
a papír mindkét oldalán. Ellenőrizzük a teljes kéziratot géphibák szempontjából
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és szenteljünk különös figyelmet a szakkifejezéseknek, latin neveknek stb. Bekezdé
sek között külön sort hagyni nem szükséges. Ha valaki a szerkesztőségnek, vagy 
a szedőnek a margón utasítást akar írni, karikázza be. A  szedő ugyanis feltételezi, 
hogy mindent szedni kell, ami a papíron van.

Mindehhez hozzátehetjük, hogy 3 0x2 1  cm nagyságú (A 4  szabvány) fehér papírt 
kell használni és a lapnak csak egyik oldalára szabad gépelni. A lapok bal felső sarkán 
a szerző vezetéknevét fel kell tüntetni. Laponként 25 sort, soronként 50 betűt szabad 
gépelni.

A  tanulmány szerkezete

Eredeti kutatásokról szóló beszámolók szerkezete általában a következő.
Címek: a cikk címe tömör, velős legyen és a cikk tárgyáról világos információt 

adjon. A következő sorban a szerző nevét kell feltüntetni úgy, ahogy a szerző 
kívánja. Ezután a szerzőnek a munkahelye, ill. intézménye, valamint ennek címe 
álljon.

A Geofizikai Közleményeknél a szerző neve mellé valamilyen indexet teszünk és 
alul lábjegyzetben tüntetjük fel munkahelyét.

Minden kézirathoz összefoglalást kell mellékelni. Ennek precízen, de röviden 
tartalmaznia kell a cikk lényeges részeinek a kivonatát. Az összefoglalás nem 
haladhatja meg a cikk terjedelmének 4 százalékát. Ha a cikket franciául vagy 
németül írják, az összefoglalás, amely a címet követi, angol nyelvű legyen, fölötte 
a cím angol fordításával. A résumé vagy Zusammenfassung a cikk nyelvén az angol 
összefoglalás után következik. Francia vagy német nyelvű cikkben az angol nyelvű 
összefoglalás általában tartalmasabb legyen, mint a cikk nyelvén írt összefoglalás.

A Geofizikai Közleményekbenerre is természetesen más szabályok vannak; mi 
a cikkeket magyarul, angolul vagy oroszul jelentetjük meg ( összefoglalást. e nyelven 
nem adunk), de az egyik vagy mindkét másik nyelven bőséges összefoglalóval A tanul
mány címét és a szerző nevét az összefoglalásban is fel kell tüntetni. Az összefoglalások 
( saját nyelvű címmel) a cikket követik.

Bevezetés: A Bevezetés nagyon rövid legyen, tűzze ki a kutatások tárgyát és 
célját. Ezenkívül említse meg a tanulmány általános aspektusait.

Módszertan, tanulmányozott anyag, területi leírás: ezeket nagyon precízen kell 
közölni, technikai részleteket azonban csak akkor szabad adni, ha szükséges vagy 
nagyon lényeges a cikk megértéséhez, vagy ha eredetiségük jogossá teszi közlésüket.

Eredmények: ezeket világosan és precízen kell közölni jól szerkesztett és objektív 
formában; spekulációk, találgatások elkerülendők, vagy minimumra csökkentendők. 
Illusztrációk, táblázatok és diagramok azonban alkalmazhatók.

Következtetések levonása: ez a rész az eredmények tömör értelmezését tartal
mazza. Meg kell jelölni különleges vagy általános jelentőségüket, továbbá esetleges 
azonosságukat valamivel, vagy eltérésüket valamitől, amit a szerző vagy más kutató 
korábban megállapított. Irodalmi szemle ebben a részben az ésszerű minimumra 
csökkentendő.

Köszönetnyilvánítások: köszönetét csak jelentős közreműködésért kell nyilvá
nítani. Egy rövid záró megállapítás rendszerint megteszi. Ilyen megjegyzéseket, 
hogy pl. „ezt a cikket . .  . engedélyével közöljük” , szintén itt kell megtenni. Semmi 
esetre se közöljük az ilyen megjegyzéseket lábjegyzetként az első oldalon.

Hivatkozások: a részletes instrukciókat lásd később.
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Oldalszámra való hivatkozás

Ilyesmit nem lehet véglegesen beírni, ameddig a tördelt korrektúra kéznél nincs. 
Helyette tehát ezt kell gépelni: lásd a 000. oldalon. A tartalomjegyzéket is csak 
a tördelt korrektúra birtokában lehet lapszámozni. Későbbi tájékozódás végett 
a saját példányon is ceruzával meg kell jelölni a helyes oldalszámot.

Táblázatok és illusztrációk

Minden ábrát, fényképet és táblázatot külön kell beadni, nem az oldalakra 
ragasztva és nem összehajtva. Soha ne hivatkozzunk táblázatokra vagy illusztrációkra 
olyan kifejezésekkel, amelyek „a következő” , „a fenti” , „az alábbi” megjegyzéseket 
tartalmazzák. Néha technikailag lehetetlen a táblázatot vagy illusztrációt úgy 
elhelyezni, hogy az ilyen megjegyzések valamelyikének megfeleljen. Mindig így 
hivatkozzunk: 1. ábra, 3. táblázat stb.

A szerző jelölje meg a lap szélén, hogy hová szeretné elhelyezni a táblázatot 
vagy illusztrációt. Minden táblázatot címmel kell ellátni. Minden ábrának legyen 
jelmagyarázata, hogy az anyagot teljessé és érthetővé tegyük. Az ábracímeket és 
jelmagyarázatokat külön jegyzékbe foglaljuk és csatoljuk a kézirathoz. Ha a cikket 
franciául vagy németül írták, angol nyelvű magyarázatot is kell adni.

A Geofizikai Közlemények szabályai ebben a kérdésben természetszerűleg szintén 
eltérők: az összefoglaláshoz hasonlóan az ábrajegyzéket is —  a magyaron kívül — 
két nyelven közöljük: angolul és oroszul; amszterdami laptársunknak az a megjegyzése 
azonban, hogy a jelmagyarázatot az ábrafelirattal együtt külön jegyzékbe foglaljuk, 
nálunk is érvényes, sőt hangsúlyozzuk, hogy —  nyelvünk elszigeteltsége miatt —  az 
ábrák tükrén soha, semmiféle felirat ne legyen, kivéve nemzetközileg érthető szimbólumo
kat és képleteket.

Az ábrák és táblázatok számát ceruzával hátoldalukra kell írni. Fényképek és 
ábrák nagyobb méretben készítendők el, mint ahogyan nyomtatni fogják. Ha az 
illusztrációknak további tagolása szükséges, ezt az illusztráció számához írt a), b), c) 
stb. betűkkel jelöljük. Ezek a betűk magán az ábrán is feltüntetendők.

Ha a szerző saját kéziratának ábrájára hivatkozik, az ábra szó kezdőbetűjét 
nagybetűvel írja. Ha más publikációra hivatkozik, kisbetűvel kell írni (a Geofizikai 
Közlemények ezt a szabályt nem követi).

Ат. ábra szót nem szabad alkalmazni egész lapos ábrák részleteire. A saját kéz
iratban szereplő egész lapos (hátoldalán nem nyomtatott) ábra részletére nagybetű
vel hivatkozunk, más publikációban szereplőre pedig kisbetűvel.

Ez szintén nem vonatkozik a Geofizikai Közleményekre, amely egyébként sem tesz 
különbséget ábra és egész lapos ábra között.

Vonalas rajzok tussal, fehér papírra vagy pauszra rajzolandók. Milliméterpapírt 
lehetőleg ne használjunk, de ha használjuk, kék vonalazású legyen és a lényeges 
vonalat (koordinátát) tussal utána kell húzni. A rajzok méretét úgy kell tervezni, 
hogy valamennyire ugyanaz a kicsinyítés (pl. az eredeti 1/4-e) legyen alkalmazható. 
A szöveget a rajzokon ceruzával kell megjelölni.

A Geofizikai Közleményeknél —  amint említettük — a szöveg az ábra tükrén 
sem ceruzával, sem másképpen nem szerepel és a Geofizikai Közlemények —  nyomda- 
technikai okok miatt —  csak pausz-ábrát fogad el.
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Diagramok görbéi vastag vonallal húzandók; minden illusztrációnak a fontos 
részleteit kell kiemelni.

Fényképek csak akkor fogadhatók el, ha megfelelő fényerővel készültek és 
kontrasztosak. Eles, fényes fényképek szükségesek, hogy a nyomásnál jól tompított 
tónusokat kapjunk. Már megjelent cikkből fényképreprodukciókat nem fogadunk el.

Táblázatok. A táblázatok anyaga táblázatos formában adandó meg és külön 
oldalra gépelendő. A táblázatokat a szövegben való sorrendjük szerint kell számozni. 
Az oszlopcímek rövidek és önmagyarázók legyenek. A szerzők kerüljék el a táblá
zatokba vagy ábrákba foglalt anyag szövegben való ismétlését. A táblázatoknál 
a függőleges vonalazást —  a lehetőség szerint —  kerüljük el, ill. az oszlopok elkülöní
tésére ne függőleges vonalat használjunk. Rövid címet kell adni közvetlenül minden 
táblázat felett. Bármilyen magyarázó szöveg —  amely a táblázat megértéséhez 
szükséges —  a táblázat alján lábjegyzetben szerepeljen.

Címek

A címek lehetőleg rövidek legyenek. Az 1. oldalon a tanulmány címét a szerző 
neve és munkahelyének megjelölése kövesse. A címek egymás közötti viszonyát 
(főcím, alcím) a következőképpen jelöljük: nagybetű szélen, kurzív szélen, kurzív 
bekezdésszerűen, kurzív a sorban. Az ilyen cím viszonyítást nem kell számozni. 
Ha a negyedik szint után további osztás is szükséges, arab számokat vagy kisbetűket 
használjunk.

A Geofizikai Közlemények szívesen veszi a decimális számozást, ami ezt a kérdést 
—  minden tipográfiai ügyeskedés nélkül is — megoldja; tény azonban, hogy a decimális 
beosztást nem lehet végtelenségig vinni, tehát a negyedik decimális szám után a Geofizikai 
Közlemények Szerkesztősége is tanácsolja a nagy vagy kis latin betű használatát.

Minden oldalra egy 45 betűnél nem hosszabb élőfej is szükséges.

Matematikai jelzések

Elemi algebrai számításoknál, differenciálásoknál integrálásoknak részleteit 
megadni szükségtelen. A követett eljárásra csak utalni kell.

A matematikai jeleket olvashatóan kell írni és a görög betűket a lap szélén, 
ahol a legközelebb kerülnek a szövegbe írt jelhez, ki kell betűzni (kappa,lambda 
stb.).

A Geofizikai Közlemények —  tálán némi túlzással, amelyet azonban a gyakorlat 
igazolt —  ennél többet kíván: Szerkesztőségünk kéri, hogy a szerzők ceruzával bekarikázva, 
pontosan írják ki a lap szélére a megfelelő görög betűt, pl. kis görög kappa, nagy görög 
gamma.

Képleteket a szövegbe kézzel célszerű beírni. Egyszerű törtekre nem vízszintes

vonalat, hanem az írógép per (/) jelét használjuk, pl. -^v - -et írjuk I p/2m alakban.
2 m

Éppen ezért, ahol szükséges, a félreértések elkerülésére rajzolt zárójelet használjunk, 
ugyanis 1(я+1) és 1/и+1 különböző mennyiségek, amelyek a nyomásnál nem 
különböztethetők meg pontosan jelzett zárójelek nélkül. Ha azonban az egyenleteket 
és képleteket külön sorba írjuk, mégis célszerűbb a vízszintes vonal használata.
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Az egyenleteket a lap jobb szélén zárójelben sorszámozni kell, de csak olyan 
egyenleteket érdemes sorszámozni, amelyekre a szövegben konkrét hivatkozás 
történik.

A nem egész számú kitevőket inkább törtkifejezésekkel, mint gyökjelekkel 
jelöljük. Az e kitevői gyakran kényelmesebben és elegánsabban jelölhetők pl. így: 
exp. /z/А, exp. /p cos ж/ stb.

A Geofizikai Közlemények a szerzők tetszésére bízza e jelölések használatát.
Ahol nincsen félreértés veszélye, a szorzójel helyett pontot használjunk.

Vegyi képletek

A vegyi képletek különlegesen nagy sorközzel gépelendők, sőt —- ha szükséges — 
kézzel írandók, de igen olvashatóan. Szorzójel helyett pontot kell használni. Az 
ionok vegyértékét a következőképpen kell megadni: Ca2+ és CO|—. Kerüljük az 
ilyen jelzéseket: Ca + + vagy C03 .

Lábjegyzetek

A lábjegyzetekkel takarékoskodjunk. Ha használatuk elkerülhetetlen, kitevő- 
szerűen elhelyezett sorszámot kapjanak a szövegben. A lábjegyzet szövege a szövegbe 
illesztendő be, közvetlenül azon sor alá, amelyre vonatkozik, nem pedig a kézirati 
lap aljára. A  főszövegtől vízszintes vonalakkal kell elválasztani. A táblázatok láb
jegyzetei a táblázat alján adandók meg, és szintén kitevőszerű számokkal jelölendők.

A Geofizikai Közlemények szabályai ettől eltérnek: a lábjegyzeteket külön lapra, 
sorszámozva kell gépelni; a szövegben csak e sorszámokat kell kitevőszerű számmal 
feltüntetni. M i is helyesnek tartjuk azonban, hogy minél kevesebb lábjegyzet legyen.

Irodalmi hivatkozások

Az irodalmi hivatkozás a tanulmány végére kerül és meg kell, hogy feleljen 
a szükségesség és elégségesség feltételének. Általában csak olyan munkát vegyünk 
fel erre a listára, amelyre specifikusan hivatkoztunk a szövegben. Az irodalomjegyzé
ket nem szabad bibliográfiának tekinteni, kivéve ha a tanulmány természete ezt 
megköveteli, pl. egy szemle jellegű cikknél.

Az egész kéziratban egységesen a következő rendszert kell alkalmazni: a szövegben 
a szerző nevével és a publikáció évével kell hivatkozni. Ha szükséges, a megfelelő 
lapokra való rövid hivatkozás is megengedhető. Példák: „Minthogy P eterson (1959) 
kimutatta, . . .  ” , „Ez összhangban van korábban kapott eredményekkel (K ram er , 
1959. pp. 12— 16)” .

A Geofizikai Közlemények szabályai ezzel egyeznek, azzal a különbséggel, hogy 
oldalszámra való hivatkozást (bárhol) csak vastag könyveknél javasoljuk feltétlenül.

A szövegben a szerző nevét keresztnevének kezdőbetűje nélkül adjuk meg, 
kivéve ha azonos vezetéknevű szerzőkre való hivatkozás zavart okozna.

Ha olyan publikációra hivatkozunk, amelyet kettőnél több szerző írt, az első 
szerző nevét kell használni és utána ezt kell írni: et al.

Ha személyes, ill. szóbeli közlésre hivatkozunk, a név után a „szóbeli közlés” 
kifejezést és az évszámot kell használni zárójelben. Pl. (J. Me. N a r y , szóbeli közlés, 
1958).
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Táblázatokban a hivatkozás ugyanúgy történik, mint a szövegben. Ha csak 
egy számnyi hely áll rendelkezésünkre, akkor lábjegyzetbe kerüljön a hivatkozás.

A kézirat végén levő irodalmi jegyzékben valamennyi szövegi hivatkozást fel 
kell sorolni. Ez a jegyzék alfabetikus legyen és minden szerző keresztnevének kezdő
betűi a vezetéknév után álljanak. Olyan munkákat is feltüntethetünk, amelyekre 
a szövegben közvetlenül nem hivatkozhatunk (a Geofizikai Közleményeknél nemi).

Ahol szerző neve nem adható meg (mert nincs), a vállalat, intézet, ill. szolgálat 
nevét kell megadni, amely az adatokat gyűjtötte vagy közzétette. Az ilyen hivatko
zást is a publikáció éve kövesse. A jogi személyek nevét teljesen ki kell írni. A rövidí
tést, ha szükséges, az ELSEVIER kiadó maga végzi; ily módon a következetesség 
az egész lapban biztosítható.

Ha olyan közleményre hivatkozunk, amely nem angolul jelent meg, az eredeti 
cím is megtartandó. Mindemellett a cirill, görög, héber vagy arab abc-t a latin 
abc-re át kell betűzni, kivéve ha az eredeti tanulmány címét valamely latin betűs 
nyelven is megadták. Segíti az olvasót, ha a fordított címhez hozzáírjuk, hogy 
pl. „oroszul” vagy „görögül” , vagy „héberül, angol összefoglalással” . Az an
golra való transzliteráláskor a spanyol Ch, а С-к között, a svéd À  az А-к között, 
a dán 0  az 0-k  között jelenjék meg. Ékezetek és mellékjelek az eredeti nyelvnek 
megfelelően jelölendők.

Folyóiratok címeit a Chemical Abstracts 1961. évi számában megjelent „List 
o f Periodicals Abstracted” szerint kell rövidíteni.

Ha valakinek ez a jegyzék nem áll rendelkezésére, a folyóirat teljes nevét adja 
meg és az ELSEVIER kiadó végzi a szükséges rövidítéseket.

Magyarországon természetesen a magyar abc-t kell használni, tekintet nélkül a betű 
kiejtésére. A  folyóiratok nevének rövidítését a Geofizikai Közlemények sem bízza a 
szerzőkre. A szerzők adják meg a teljes nevet és a szerkesztőség végzi el egységesen 
a rövidítést.

Az „et al.” megjelölés az irodalmi jegyzékben nem használható. A  szerzők és 
társszerzők —  sőt, ha szükséges, a társszerkesztők —  teljes nevét meg kell adni. 
A keresztneveket azonban nem kell kiírni, a kezdőbetű, ill. kezdőbetűk megteszik.

Az irodalmi hivatkozások tehát a következő részeket tartalmazzák.
Folyóiratoknál: Talw a n i, M., 1964: A review of marine geophysics. Marine 

Geol., 251 (2): 29^80.
A Geofizikai Közleményeknél — mint említettük —  az oldalszámra nem feltétlenül 

kell hivatkozni; a kötet mellett viszont a számot is meg kell jelölni.
Könyveknél: Rutten , M. G., 1962: The geological aspects o f the origin of life 

on Earth. Elsevier, Amsterdam, 146 pp.
A Geofizikai Közlemények könyvkiadással rendszerint nem foglalkozik.
Többszerzős kötetnél, szimpóziumok nyomtatásban megjelent anyagánál stb.: Byers, 

H. R ., 1965: The relation of lighting and thunderstorms to meteorological conditions. 
In: S. C. Coroniti (Editor). Problems o f Atmospheric and Space Electricity. Elsevier, 
Amsterdam, pp. 491—496.

A  továbbiakban a közlemény két fejezetben őslénytani és sztratigráfiai nevek, 
kifejezések kézirati utasításait adja • meg. Ezeket mellőzzük, minthogy a Geofizikai 
Közlemények szerzői ilyen problémával ritkán kerülhetnek szembe. Ha mégis felvetődik 
ilyen probléma, akkor erre egyrészt nemzetközi nómenklatúra van, másrészt —  ha a 
magyar ettől eltér — a M Á F I hivatalos nómenklatúráját, ill. jelölési módját kell 
alkalmazni.

Van azonban még egy záró fejezet, amelyet érdemes szó szerint közölni.
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megaciklus/sec
milligramm
perc
milliliter
millisec
átlagos tengerszint 
(mean sea level) 
millimikron 
porozitás 
észlelések száma 
Oersted

Mc/sec
mg
min
ml
msec

M.S.L.
m/i (kis kurzív görög mű egy kis m után) 
n 
N 
Oe

nyomás P
oldal P-
hidrogénpotenciál pH
oldalak pp.
milliomod p.p.m.
kisülési viszony q
korrelációs koefficiens r
gázállandó R
másodperc sec
sinus sin
a szó tágabb értelmében 
(sensu lato) 8.1.
a szó szükebb értelmében 
(sensu stricto) s.str.
telítettségi fok S,
hőmérséklet (C°) t

idő t
abszolút hőmérséklet (°K) T
tangens tg
pórusnyomás и
konszobdáció foka ü
áramlási sebesség V

Volt V
folyási határ wL
plaszticitási határ
zsugorodási határ w,
Watt W
a felszín feletti függőleges 
magasság z
lejtőszög ß  (kis kurzív görög béta)
10- 5 Gauss у  (kis kurzív görög gamma)
talaj térfogatsúly у  (kis kurzív görög gamma)
légszáraz talajsűrűség Yd
a szilárd részek sűrűsége У*
normálfeszültségek sx, ev, ez (kis kurzív görög epszilon)
nyírófeszültségek Çxy> X̂Z
viszkozitási együttható rj (kis kurzív görög éta)
GP paraméter V %

7*
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hullámhossz 
hosszúság (földr.) 
mikron
frekvencia
sűrűség
látszólagos fajlagos ellenállás 
normál hidrosztatikus nyomás 
nyírónyomás 
nyíróerő
nyíróellenállás látszólagos szöge
nyíróellenállás tényleges szöge
szélesség (földr.)
szeizmikus sebesség
Ohm
százalék
ezrelék

A (kis kurzív görög lambda) 
Л (nagy görög lambda) 
y  (kis kurzív mű)
V (kis kurzív görög nü)
Q (kis kurzív görög rhó)
Qa
a (kis kurzív görög szigma) 
г (kis kurzív görög tau)
Ь

(kis kurzív görög fi)
<P'
Ф (nagy görög fi)
У
í í  (nagy görög omega) 
о//о
°//00

Ez a jegyzék —  amint említettük —  hiányos még eredetijéhez képest is, mert a sajáto
san angolszász fogalmakat kihagytuk. A jegyzék sorrendje nem mindenütt, felel meg 
a magyar abc-пек, mert az eredeti jegyzék sorrendjét követtük.

Idézettel kezdtük, idézettel fejezzük be. Quiquid agis, prudenter agas et respice 
finem, vagyis bármit végzel, ésszel tedd és ügyelj a kimenetelére.


