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Kiadványaink megfelelő szakmai és esztétikai színvo

nalának biztosítása, valamint a szerkesztőségi és nyom
dai munka megkönnyítése érdekében az alábbiak betar
tására kérjük szerzőinket.

A kézirat
1. A Karszt és Barlangban közzétételre szánt dolgozat 

terjedelme legfeljebb 8-10 gépelt oldalnyi lehet Ennél 
hosszabb cikket csak előzetes megbeszélés alapján, 
indokolt esetben közlünk.

2. A cikk fogalmazása világos, tömör és magyaros 
legyen. Kerüljük a cikomyás, hosszú mondatokat és az 
idegen szavakat. Fordítsunk nagy gondot a logikus 
felépítésre: alkalmazzunk alcímeket. Használjuk ki az 
illusztrációs lehetőséget, a képek és rajzok szemlélete
sebbé, érthetőbbé teszik mondanivalóinkat.

3. A kézirat kettős sortáwal gépelendő normál vastag
ságú (70 grammos) fehér papírra. Egy oldalra a szabvány 
szerint 25 sor, egy sorba megközelítően 50 leütés 
kerüljön. Az írógépen nem szereplő ékezeteket tintával 
külön írjuk be. Minden oldal bal felső sarkában tüntessük 
fel a szerző nevét. A kéziratot és írásos mellékleteit két 
példányban kell beküldeni, az egyik feltétlenül az eredeti 
legyen.

4. A  beküldött dolgozatokat a szerkesztőség szakmai 
szempontból ellenőrizteti Meggyorsítja a cikk közlését, 
ha a szerző maga lektoráltatja dolgozatát, és a beadáskor 
csatolja az érdekelt szakember véleményét.

Melléklet
1. A vonalas ábrák (rajzok, térképek) fehér kartonon 

vagy pauszon készüljenek fekete tussal. Az ábrákat 
célszerű a közlendő méretnél másfél-kétszeres nagyság
ban megrajzolni. A feliratokat öntapadós betűkkel vagy 
sablonnal készítsük el. A hosszabb szöveget tanácsos 
számozással helyettesíteni; ezeket aláírásként nyomdai
lag szedetjük ki. Felhívjuk munkatársaink figyelmét, 
hogy klisékészítéshez csak eredeti rajzokat vagy fotóel
járással készült reprodukciókat fogadhatunk el, xerox
másolatokat csak igen jó minőség esetén. A térképeken 
vonalas méretarányokat kell megadni. A kézirat szöve
gében hivatkozzunk a megszámozott ábrákra.

2. A fényképek 13x18 cm-es méretű, éles nagyítások 
legyenek. Nyomdai célra kemény, kontrasztos képek 
szükségesek. A fénykép hátlapjára puha ceruzával ttjuk 
fel a kép sorszámát és a szerző nevét.

3. Az ábra- és képszövegeket külön gépelve, két 
példányban kell beküldeni.

4. Az irodalmi jegyzék IRODALOM címszó alatt a 
következő példák szerint állítandó össze a szerzők neve 
szerinti ábécérendben:

Önálló eredeti műre való hivatkozás:
JAKUCS L. (1971): A karsztok morfogenetikája.

A karsztfejlődés varienciái -  tip. Akadémiai Kiadó.
310 p.

JENNINGS, J. N. (1971): Karst -  Canberra. Australian 
Nat. Univ. Press. 252p.

Folyóiratra való hivatkozás:
SZÉKELY K  (1990): Művészi barlangábrázolások a 

XIX. századból -  Karszt és Barlang, 1. pp. 33-38. 
WILLIAMS, P. W. (1978): Cave research in China -  

Trans. Brit. Cave Res. Assoc. VoL 7. pp. 123-129.

Ha ugyanazon szerzőtől több művet vagy cikket idézünk, 
felsorolásuknál a megjelenés időrendjét követjük. Ha 
ugyanabban az évben két vagy több műve jelent meg, 
az évszám után kisbetűket írunk (1978a, 1978b stb.).

Kérjük szerzőinket, hogy az egységes hivatkozási rend
szer érdekében a felsorolt műveket ne sorszámozzák. A 
szövegben a következő módon hivatkozzanak az idézett 
műre: JAKUCS L. (1971) vagy WILLIAMS, P. W. (1971).

5. Magyar nyelvű összefoglalás céljára külön nyolc
tíz sorban összegezzük a dolgozat legfőbb megállapítá
sait.

6. Idegen nyelvű összefoglaló céljára az előbbitől 
valamivel részletesebb szöveg szükséges. A fordításra 
szánt szöveget feltétlenül tőmondatokban fogalmazzuk 
meg, mert így nemcsak a fordító munkáját könnyűjük 
meg, hanem elejét vesszük a dagályos szövegből eredő 
félremagyarázásnak, téves fordításnak.

Összefoglalva az elmondottakat, a Karszt és Barlang
ban közlésre szánt cikk a következőket tartalmazza:
a) a kézirat szöveges része a szerző címadataival (2 

példányban)
b) ábrák és fényképek (1-1 eredeti példányban)
c) ábra- és képszöveg (2 példányban)
d) irodalomjegyzék (2 példányban)
e) összefoglalás (2 példányban)
f) összefoglaló idegen nyelvre történő fordításhoz (2 

példányban).

Az így összeállított anyagot a Magyar Karszt- és 
Barlangkutató Társulatnak (1027 Budapest, Fő utca 68.
II. 201.) vagy közvetlenül a főszerkesztő (Balázs Dénes, 
2030 Érd, Sárd utca 45.) címére kérjük megküldeni.

A szerkesztőség -  a szakmai lektorálás után -  írásban 
nyilatkozik a kézirat elfogadásáról, az esetleg szükséges 
átdolgozásról vagy a visszautasításról. Utóbbi esetben a 
teljes anyagot visszaszolgáltatja a szerzőnek. A közlésre 
kerülő kéziratot és mellékleteit a szerkesztőség nem adja 
vissza, kivéve az eredeti színes diákat, ill. kérésre a 
fekete/fehér fényképet és az eredeti rajzokat.

A közlésre kerülő kéziratért, fényképekért és rajzokért 
a kiadó tiszteletdíjat nem fizet, de a 4 nyomdai oldalt 
elérő vagy ezt meghaladó tanulmányokról ellenszolgál
tatás nélkül -  korlátolt számban -  különlenyomatokat 
juttat a szerzőnek.

SZERKESZTŐSÉG
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