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Az alábbiakban nem a kötelező,
havonta megismétlődő adatbevi-
telről lesz szó, hiszen a Rádió-
technika legújabb számának, a
Rádiótechnika Évkönyve legfris-
sebb kiadásának a minél hama-
rabbi feldolgozása természetes.
E helyett összefoglaljuk az adat-
bázis legújabb, jelentősnek
mondható bővítéseit. Az újon-
nan keletkezett bejegyzéseknek
főleg a II. világháborút megelő-
ző és követő időszak rádióit és
egyéb, elektronikai készülékeit
gyűjtők, vagy csupán a korabeli
elektronika iránt érdeklődők,
szakirodalmi forráskutatók,
nosztalgiázni szándékozók vehe-
tik hasznát. Az adatbevitel ko-
moly kitartást igényelt, rengeteg
időt emésztett fel ugyan, de meg-
érte! Nagy élmény olvasni ezeket
a korabeli nyelvezettel megírt,
mai szemmel nézve néha bizony

furcsa terminológiát használó
írásokat, és rácsodálkozni né-
mely szerző briliáns fogalmazá-
sára, pedagógiai érzékére, sőt
egyesek előrelátására, mondhat-
ni jóstehetségére a jövőt, azaz
korunkat illetően. 

Nosztalgiázási hajlamom nem
kímélte az Ezermestert sem (eb-
ben jelentek meg az első cikke-
im), de azért feldolgoztam egy
modern kiadványt is. Lássuk!

Rádió Technika

A Rádió Technika, mint a címé-
ből is következik, főleg rádió-
technikai/rádióamatőr havi fo-
lyóirat 1936 márciusában indult,
tehát ebben az évben 10 lapszá-
ma jelent meg. A lap 1944 máju-
sig regnált, aztán betiltották.
1947-ben indult újra, és az ere-
deti címen 1948 augusztusig ad-
ták ki, majd egyesült a Rádióvi-
lággal, és a továbbiakban Rádió
és film Technika néven szerepel-
tek.

A Rádió Technika KANYI for-
rásablakában olvasható rövidítése:

R Tyy/mm-xx,

ahol yy/mm a kiadás éve és hó-
napja, x az oldalszám. Tekintet-
tel a forrás technikatörténeti je-
lentőségére, a bejegyzések rész-
letesebbek pl. a Rádiótechnika
esetében megszokottnál: a rá-
dióamatőr mozgalmi cikkek és
egyéb rádióamatőr tárgyú, nem
műszaki jellegű cikkek is szere-
pelnek az adatbázisban. A lap
cikkeire összesen 1790 bejegyzés
vonatkozik.

Rövidhullámú Szemle

Kifejezetten RH adóamatőrök
számára alapított, rövid életű
szakfolyóirat. Havilapként indult
1937 júliusában. Ebben az évben
meg is jelent mind a hat száma,
de 1938-ban már csak a januári a
„normál” kiadás, utána egymást
követően három duplaszám lá-
tott napvilágot, és a folyóirat a
júniusi/júliusi számmal meg is
szűnt. Mindöszesen 10 füzetet
adtak tehát ki ezen a címen. KA-
NYI-beli kódja:

RHyy/mm-xx.

A duplaszámokat mindkét hó-
nap sorszámának beírásával je-
löltem, pl. egy 1938 február és
márciusi hivatkozás:

RH38/23-33.
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Folyamatosan izmosodik a KANYI adatbázisa!
Pálinkás Tibor gépészmérnök, tpalinkas@radiovilag.hu

A KANYI kapcsolásirajz-nyilvántartó – és tegyük hozzá, hogy az évek során alaposan kiterjesztett műszaki
tematikájú – adatbázissal felvértezett szoftverről először a Rádiótechnika 1992/1. számában adtunk hírt,
ill. ettől kezdve forgalmaztuk az első változatát. Az 1996/6. számban már a KANYI V2.0-ról számolhat-
tunk be. Jelenleg a 2.04-es verziót árusítjuk. A programra, adatbázisra vonatkozó legutóbbi közleményünk
jó régen, az RT 2011/5., 6. számában látott napvilágot. Ám az adatbázis folyamatos karbantartása és bő-
vítése azóta sem szünetel!
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A Rövidhullámú Szemlére a KA-
NYI adatbázisában 87 adatre-
kord vonatkozik.

Rádióvilág

A Rádió Technikához hasonló
tematikájú havilap, 1946 január-
jában indult, és természetesen az
1948. augusztusi számmal szűnt
meg. A KANYI-ban így hivatko-
zom rá:           

RVyy/mm-xx.

Az 1946-os 1-2. összevont szám
forráshivatkozása:

RV46/01-2-xx

A Rádióvilág is technikatörténeti
jelentőségű, ezért szintén a szoká-
sosnál részletesebben dolgoztam
fel. A bejegyzések száma: 419.

Rádió és film Technika

A Rádió és film Technika havi
szakfolyóirat a fentiek értelmé-
ben 1948 szeptemberében in-
dult. A KANYI a következőkép-
pen hivatkozik rá:

RITyy/nn-xx,

Az első évfolyam megjelent négy
számának hónapjai (nn) így sze-
repelnek: 9, 10, 11, 12.

Megjegyzem, hogy azért nem
a logikusabb RFT lett a kódja,

mert az „összeveszett” az RF kód-
dal (MHS Rádióamatőr Füzetei;
ezeket is feldolgoztuk koráb-
ban). A KANYI-ban 679 ide tar-
tozó bejegyzést találunk.

A lap utolsó számát 1951 októ-
berében adták ki. Utódja a még
az év novemberében induló Rá-
diótechnika, Füvesi Gyula szer-
kesztésében. Füvesit 1965 au-
gusztusától Stefanik Pál váltotta
fel, akinek a nyugalomba vonu-
lása után, 1982 szeptemberétől a
mai napig a főszerkesztőnk és
immár a lap tulajdonosa is Békei
Ferenc.

A Rádió Technikáról, a Rövid-
hullámú Szemléről, a Rádióvilágról,
a Rádió és Film Technikáról – több
más régi rádióamatőr/rádiótechni-
kai folyóirat társaságában – a Rá-
diótechnika Évkönyve 2020-as köte-
tében részletes cikket fogunk megje-
lentetni.

Ezermester

Az Ezermester általános barkács
témájú havi folyóirat 1957 janu-
árjában indult. Később címet
változtatott: 1985 januárjától az
„sk” is felkerült a címlapra, majd
az 1992/1. számtól Ezermester hob-
bi lett a megnevezése. A 2000/2.
szám címlapján már az Ezermester
2000 név szerepel, majd 2013-
ban visszatértek a máig használt
Ezermester megnevezésre. 1999-ig
évente 12 szám jelent meg, aztán
2007-ig 11, 2008-ban 12, 2009-
ben 11-et, 2010 óta 10-et adnak
ki évente. Közben előfordultak
nyári, téli kettős számok. Az ösz-
szevont nyári számot 78-cal jelöl-
tük, az összevont télit 1112-vel.
Az 1988-as évfolyamban mind-
kettő előfordult, azaz abban az
évben 10 lapszámot adtak ki. 

Adatbázisunkban a rádió, té-
vé, antenna, általános elektroni-
ka, számítástechnika,  elektro-
technika témájú írásokon kívül
az olyan „ikonikus” cikkeket is
feldolgoztuk, mint pl. Kulin
György távcsőtükör-csiszolásról
szóló sorozata. A fő szempont az
volt, hogy a cikk témája lehető-
leg megfeleljen a KANYI besoro-
lási osztályainak.

A lapot az első számtól 1999-ig
dolgoztam fel, amikor még szép

számmal voltak megtalálhatók a
felsorolt témájú írások, mert
azóta nem jelenik meg benne
kapcsolási rajz szintű elektroni-
kai cikk. A KANYI forrásablaká-
ban látható rövidítése:

EMyy/nn-x

Az Ezermester kiadója időnként
megjelentette az Az Ezermester
Kiskönyvtára sorozat egy-egy kö-
tetét. Tudomásom szerint
19611989-ig összesen 29, sor-
számozott kötet látott napvilá-
got. A kötetek gerincén és a bo-
rítóján olvasható kötetcím eltér-
het egymástól: az „Ezermester Kis-
könyvtár”, az „Az ezermester Kis-
könyvtára” és az „Ezermester Kis-
könyvtára” felváltva is szerepel-
het. A sorozatból hét kötet kife-
jezetten elektronikai témájú, a
KANYI már ezek hivatkozásait is
tartalmazza:                

EEK2  Várhelyi Tamás (szerk.):
Ezermesterkedés tranzisztorok-
kal, 1961, 
EEK6  Várhelyi Tamás (szerk.):
Újabb Ezermesterkedés tranzisz-
torokkal, 1963, 
EEK7  Szűcs József (szerk.):
Tranzisztor mindenütt, 1966,
EEK9  Szűcs József (szerk.): TV-
antennák házi készítése, 1968,
EEK14 Szűcs József (szerk.):
Elektronikai újdonságok, 1975,
EEK15  Szűcs József (szerk.):
„DX” antennák, erősítők, 1976,

S
Z
O

F
T
V
E
R

Tordelt 2019_03 Quark2017_Radiotechnika  2019. 02. 21.  20:51  Page 99


