
Szerkesztőségi tájékoztató olvasóinkhoz, 
cikkíróinkhoz · 

Örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az elmúlt évben megindí
tott folyóiratunk eddig megjelent két száma a néphadseregben és a többi 
fegyveres testületen belül is széles körű érdeklődést váltott ki. Egyre 
növekvő cikkíró táborunktól számos közlésre alkalmas tanulmány, cikk 
érkezik hozzánk. E mellett több olvasónk kereste fel szerkesztőségünket 
elismerő, biztató nyilatkozatával. Mindezek lehetővé teszik folyóiratunk 
szerkesztésében az időszerű aktualitások nagyobb figyelemmel kísérését, 
növelését, a minőségi színvonal fejlesztését és a szerkesztőségi munka to
vábbi rendszerezését. 

Folyó évben a Tanácsköztársaság 50. évfordulójának tiszteletére leg
dicsőbb forradalmi hagyományaink ápolása céljából a Magyar Tanács
köztársaság Vörös Hadseregének hadtápjáról tanulmánysorozatot indítot
tunk el. Kérjük munkatársainkat, hogy e témakör aktuális cikkeivel mi
nél többen keressék fel a szerkesztő bizottságot. 

Továbbiakban nem érintjük a cikkírással kapcsolatos tudnivalókat, 
mert erre vonatkozóan hasznos és tanulságos cikk jelent meg a Honvé
delem 1968. 3. (nyílt) számában ,:Néhány tanács a cikkíráshoz" címen. E 
cikkben foglaltakkal a Hadtápbiztosítás szerkesztő bizottsága is teljes 
mértékben egyetért, és javasoljuk valamennyi cikkírónknak a fenti 
cikk figyelmes tanulmányozását. 

Jelen tájékoztatónkban főleg azokra a tartalmi és alaki szempon
tokra kívánunk kitérni - a teljesség igénye nélkül -, melyek megítélé
sünk szerint a kéziratok végleges formába öntésével és a szerkesztő bi
zottsághoz történő beküldésével kapcsolatosak. 

Alapvető követelményként szögezhetjük le minden cikkre vonatko
zóan - tartalmi jellegétől és terjedelmétől függetlenül -, hogy az tar
talmilag feleljen meg az érvényben levő harcászati elveknek, a mindenkor 
érvényes katonai szakkifejezéseknek, a magyar nyelv szabályainak és 
nyelvtani sajátosságainak. Ezenkívül rendszerezett, folyamatos, szerkeze
tileg egységes legyen. A különálló gondolategységek új bekezdésekben 
különüljenek el a cikken belül egymástól. 

Fontos követelmény, hogy a cikk címe fejezze ki a cikk egészének 
mondanivalóját. Némelykor bizony sok gondot jelent elfogadható cím 
megfogalmazása. Sokszor csak a cikk elkészülte után alakul ki bennünk 
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a végleges cim. Ekkor ugyanis már tartalmilag át tudjuk tekinteni a 
megírt anyagot. 

Nagyon fontos követelményként jelentkezik a cikkek tartalmával 
kapcsolatban, hogy nyelvi (ragok, képzők, jelek stb. helyes alkalmazása), 
helyesírási (főleg összeírás-különírás tekintetében), valamint stilisztikai 
vonatkozásban is elfogadható legyen. Ezért javasoljuk cikkíróinknak, a 
M&gyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelent „A Magyar He
lyesírás Szabályai", valamint az 1969-beri kiadott „Helyesírási Tanács
adó Szótár" és „A Magyar Nyelv Értelmező Szótára" című kiadványok 
tanulmányozását és alkalmazását. 

Ha a gondolatok helyes nyelvi, helyesírási papírra vetésében még 
ezután is kérdések merülnek fel, úgy alapvető szabályzataink (harcászati 
szabályzatok), utasításaink (Tábori Törzsszolgálati Utasítás, Csapathadtáp 
Utasítás), valamint a hadtáp szolgálati ágak utasításai segítséget nyújt
hatnak a helyes szövegezés elkészítésében. 

A cikkek stílusára vonatkozóan külön előírások nincsenek. A stilisz
tika ide vonatkozó követelményeit - világos, egyszerű, tömör, szabatos 
és magyaros stílus - azonban minden cikkírónak szem előtt kell tartani~ 
Mivel a cikkben foglaltak javaslat jellegűek, így kötetlenebb, fordulato
sabb, változatosabb megfogalmazásban készülhetnek. 

Érinteni kívánjuk az idegen sza'Vak használatát is. Elvként tartsuk 
szem előtt, hogy amire van jó magyar kifejezésünk, azzal fejezzük ki 
gondolattiinkat. Kétségtelenül vannak olyan szavak, amelyeknek nincs 
magyar megfelelőjü/c. Gondolunk itt például a rádió, televízió kifejezé
sekre. Ezek átvételével gazdagodik nyelvünk. Am az is igaz, hogy nem 
minden idegen szó gazdagítja nyelvünket. Téves az a felfogás, hogy ak
kor tudományos egy cikk, minél bonyolultabb mondatszerkesztésü, és mi
nél több idegen szó van benne. Fentiek éppen ennek ellenkezőjét bizo
nyítják. 

Célszerűnek tartjuk, ha a szerzők - a tökéletesebb szakmai tartalom 
elérése érdekében - elkészített cikkeiket közvetlen szakmai elöljárójuk 
egyetértő tudomásával küldik meg a szerkesztő bizottságnak. Ez lénye
gében azt jelenti, hogy a cikkben foglalt elvi kérdésekről, állásfoglalásról 
előzetesen tájékoztatják az illetékes elöljárót. 

Ugyanakkor kérjük az elöljáró parancsnokokat, hogy szakmai tudá
sukkal, gyakorlati tapasztalataikkal, tanácsaikkal segítsék a szerzőt minél 
tartalmasabb cikk elkészítésében. 

Nem könnyű feladat egy jó cikk megírása. Alapos előkészületet, sok 
tépelődést, komoly elmélyülést követel. Mindezek ellenére a nehézségek 
senkit ne tartsanak vissza tanulmányok, cikkek megírásától. Akinek van 
élményanyaga és mondanivalója, bátran fogjon hozzá saját gondolatai 
leírásához. A téma anyagának alapos elméleti és gyakorlati ismerete a 
sikeres cikkírás legfőbb biztosítéka. 

A nyomdai szedéssel készülő folyóiratunk alaki követelményeit az 
alábbiakban ajánljuk cikkíróink szíves figyelmébe: 

a) A cikk kéziratát kettő azonos példányban, kis- vagy nagybetűs 
géppel, jól olvasható fekete vagy kék betűkkel, kettős sortávolságra, be
kezdésesen (ahol szükséges), fehér paplrra kell gépelni (normál géppapír), 
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és minden lapot felül középen be kel! számozni. Egy oldal lehetőleg 28-
30 sort és soronként 50 leütést tartalmazzon. (A szavak közötti hézagok 
is leütésnek számítanak.) Célszerű terjedelme 12-14 oldal legyen. 

b) A kéziratnak csak az egyik oldalára szab.ad gépelni úgy, hogy a 
po.pír bal szélén legalább 3 cm, jobb szélén pedig 1 cm széles margó le
gyen. 

e) A kéziratok gépelése közben, ahová az ábrák, a táblázatok kerül
nek, rendes sortávolságra, a sor közepére be kell írni az ábraszámot, il
letve a táblázatszámot (pl. 1. ábra, vagy 1. táblázat). Ebbe a sorba mást 
nem szabad írni. 

d) Egyéb kéréseink: 

- a címek után ne tegyünk pontot; 
- a kéziratban általában mindent írjunk ki. Kivételt képeznek a 

magyar helyesírás szabályaiban előforduló és más műszaki, valamint ma
tematikai rövidítések. 

Bár a szerkesztő bizottság a cikkek nyomdai tipizálását fenntartja 
magának, kérjük tudomásul venni, hogy az egyszer aláhúzott szöveg 
dőlt betűszedést, míg a kétszer aláhúzott szöveg félkövér kiemelést jelent. 
Nugybetűs vagy ritkított írás, a gépelésnek megfelelően történik. 

Kérjük tudomásul venni, hogy a beérkező cikkek nagy számára való 
tekintettel - függetlenül attól, hogy a beküldött szerzemény folyóira
tunkban közlésre kerül vagy sem - a beküldött kéziratokat a szerzőknek 
nem küldjük vissza. 

Folyóiratunkban való megjelentetés céljából korábban bejelentett 
(felajánlott) témákra vonatkozó cikkigényünkről viszont írásban értesít
jük a szerzőket. 

A szerzők a folyó évben elkészített cikkek kéziratait mindenkor a 
1,Hadtápbiztosítás Szerkesztő Bizottsága" címére az MNHF-ség Kik. Osz
tályára, Budapest V., Balaton u. 5-7. sz.-ra küldjék meg bírálatra az 
alábbiak szerint: 

1969. évi II. negyedévi (titkos) számhoz: 1969. április 15-ig; 
1969. évi III. negyedévi (nyílt) számhoz: 1969. jűlius l-ig; 
1969. évi IV. negyedévi (titkos) számhoz: 1969. október l-ig; 
A szerkesztő bizottsághoz beérkező cikkeket a szerkesztő bizottság 

rovatvezetői adják ki bírálatra és lektorálásra. A szerkesztő bizottság ösz
szetételét folyó évi második számunk második negyedéves szám) belső 
címlapjának hátlapján közöljük. A bírálók, illetve a lektorok a beküldött 
cikkeken, tanulmányokon, az eredeti gondolat megtartása mellett a szük
séges stilisztikai, nyelvhelyességi javításokat a jövőben is elvégzik, sőt a 
szerzővel történő megbeszélés alapján a közlésre alkalmas szerzeményeket 
átdolgozzák, illetve a szerzővel vagy mással átdolgoztatják. 

Végül, amikor az előzőekben elmondottakat mégegyszer az eddigi és a 
még leendő szerzők figyelmébe ajánljuk, kérjük olvasóinkat is, hogy a kö
zölt cikkekkel, tanulmányokkal, dolgozatokkal, valamint folyóiratunk szer
kesztésével kapcsolatos pozitív és negatív észrevételeiket a jövőben is kö
zöljék szerkesztőségünkkel. (Hadtápbiztosítás Szerkesztősége, Budapest 
VIII., Kerepesi űt 29//b. HKK Parancsnokság, telefon: 133-290.) 
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