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Vissza te kin tés...

Szub jek tív
szak mai
élet rajz -

tö re dé kek

Ír ta: Plachtovics György
okl. mû szer ipa ri tech ni kus,

plachtovics.gyorgy@gmail.com

„Vissza te kin tés... Szub jek tív szak mai
élet rajz tö re dé kek” mot tó val ezen Év -
köny vünk ben so ro za tot in dí tunk köz is -
mert szer zõ ink tol lá ból. Ked ves ol va só -
ink ré gi és szûn ni nem aka rón is mét lõ -
dõ ké ré sét tel je sít jük ez zel, akik a la -
punk ban és an nak év köny ve i ben meg -
je lent cik ke ik ben le ír tak nál töb bet sze -
ret né nek meg tud ni tisz telt törzs-szer zõ -
ink rõl. Szak mai pá lyá juk ról, an nak
kez de té rõl, a mai ma gyar mû sza ki élet -
rõl va ló vé le mé nyük rõl. A ki fe je zet ten
szub jek tív írá sok ból – re mél jük – majd
ki de rül, hogy szak cik ke ink al ko tói is
hét köz na pi em be rek. Csak ne kik va la -
hogy min dig egy ki csit job ban si ke rül -
tek a sa ját ke zû konst ruk ci ó ik... Az tán a
sok si ker él mény – és né mi szer kesz tõi
bíz ta tás – után sor ra lát tak nap vi lá got
jobb nál jobb szak cik ke ik. (A szerk.)

A fõ vá ros XX. ke rü let ben nõt tem fel,
és a nyolc ál ta lá nost a Kál mán ut cai is -
ko lá ban vé gez tem el. 1923-ban épült,
édes apám ide járt pol gá ri ba. Szi go rú és
jó ta ná ra im vol tak. Eb bõl az is ko lá ból
vet ték fel a leg több di á kot a Kos suth
gim ná zi um ba, töb bek kö zött en gem is. 

A de tek to ros ké szü lé kek kü lön bö zõ 
tí pu sa it már 8...10 éves ko rom ban el ké -
szí tet tem, és ezek mû köd tek! Az ak ko ri 
Ecseri úti pi a con vá sá rol tam egy len gõ -
nyel ves hang szó rót. Ez ma már rit ka -
ság szám ba megy. 

Mág ne se a klasszi kus pat kó ki ala -
kí tá sú, eb be dup la lágy vas sa ru volt be -
csa va roz va és eb ben fog lalt he lyet az
1...2 kohmos te kercs. En nek nyí lá sá ban 
egy lágy vas le mez volt el he lyez ve,
amely a lágy vas sa ruk kö zött moz gott.
Er re volt rá for raszt va a me net szál,

amely re két sár ga réz kúp közé a kar ton -
ból ké szült memb ránt csa va roz ták fel.
A La ki he gyi adón az es ti órák ban kel le -
mes szo ba hang erõ vel ve het tük a Kos -
suth rá dió mû so rát.

Va la me lyik ro ko nom tól aján dék ba
kap tam V. G. Boriszov „Kez dõ rá dió -
ama tõr I-II.” cí mû köny vét. Eb bõl ki -
vá lasz tot tam egy egy csö ves, fej hall ga -
tós audion kap cso lást, hoz zá egy táp -
egy sé get, amely pec hem re auto transz -
for mátoros volt! Meg épí tet tem. Fe jem -
re tet tem a sze ren csé re ba ke lit há zas
Stan dard fej hall ga tót, an ten na, föld
csat la koz tat va, be du gom a há ló za ti du -
gót: ék te len vil la nás, az egész ház sö -
tét be bo rult. Saj nos, az osz lo pon is el -
szállt a „du gó”, csak más nap dél elõtt
lett vil lany. A re tor zió nem ma radt el.
Egy da ra big le let tem tilt va az ama tõr -
kö dés rõl... (Egy idõ sebb szak em ber
mond ta el, hogy ez csak Orosz or szág -
ban mû kö dik, mert ott „le be gõ föld”
van, a há ló zat egyik ága sincs le föl del -
ve. A könyv ak ko ri for dí tó já nak, lek to -
rá nak ez el ke rül te a fi gyel mét!)

Kö vet ke zõ ké szü lé kem egy 2+1-es
audion volt, me lye ket szín üveg (loktál) 
csö vek kel épí tet tem meg (EF22,
EBL21 és AZ21). Egy „Nép rá dió”
sasszit hasz nál tam er re a cél ra. Va ló szí -
nû leg va la me lyik Makai-leírás alap ján
ké szí tet tem. A rez gõ kö ri te kercs nem
volt a leg si ke re sebb. Így a 873 kHz-es
Pe tõ fi adó ban hal kan hal lat szott a kö -
ze li Kos suth rá dió hang ja. Ér de kes volt
hal la ni, hogy a dé li pon tos idõ jel zé sek
kö zött kb. 1 mp kü lönb ség volt.

Mi u tán a Kál mán ut cai is ko lát
1956-ban ki fosz tot ták, en nek a rá di ó -
nak a vég fo ko za tá val han go sí tot tam az

is ko lai ren dez vé nye ken (5 W). El sõ ko -
mo lyabb hang szer erõ sí tõ met 1960-ban 
épí tet tem. Csö vei a kö vet ke zõk vol tak:
2 db ECC40, 1 db 6L6G és az EZ2/3-as
egyen irá nyí tó csõ. A hang szó ró egy
25...27 cm-es ko sár át mé rõ jû, 10 W-os,
ger jesz tett (elektro-) di na mi kus hang -
szó ró volt. Az egé szet egy masszív fa -
do boz ba épí tet tem be. Az erõ sí tõ alul
he lyez ke dett el. Dög ne héz volt. Gi tá -
ros ba rá tom mal ket ten ci pel tük, et tõl
né ha úgy re me gett a ke ze, hogy alig tu -
dott ját sza ni. Az akusz ti kus gi tár ra egy
ko ra be li „Ba logh” hang sze dõ lett fel -
sze rel ve. Mai szem mel néz ve pri mi tív
szer ke zet volt. Ki me nõ fe szült sé ge ala -
csony volt, ma gas han got alig adott ki.
A két ECC40-es csõ kö zé egy H-ta gos
(lep ke) hang szín sza bá lyo zót épí tet tem
be, en nek hasz ná la tá val va la mit ja vult a 
hang zás. Ki me nõ tel je sít mé nye kb.
8...10 W le he tett.

Már pon to san nem em lék szem, de
vagy a „Rá dió tech ni ká ban”, vagy a
„Rá dió ama tõr fü ze tek ben” Makai Ist -
ván nak cik ke je lent meg az or sós sza la -
gos mag ne to fon ké szí té sé rõl. Gim ná zi -
u mi osz tály tár sam mal ne ki lát tunk az
épí tés hez. A me cha ni ka bo nyo lult volt,
te le dörzs haj tás ok kal. Sze ren csé re ba -
rá tom édes ap ja, aki mû ve ze tõ volt egy
for gá cso ló rész leg ben, so kat se gí tett.
(Gya kor la ti lag el ké szí tet te a me cha ni -
kát.) Az elek tron csö ves erõ sí tõ egy sze -
rû fel épí té sû volt, nem tar tal ma zott nor -
má lis (szab vány sze rin ti) fel vé te li és le -
ját szá si kor rek ci ót. Csö ve zé se kis sé
sze dett-ve tett volt, amit a fi ók ban ta lált
a konst ruk tõr, rimlock, oktál és kör mös
(ko sár fog la latos) csö ve ket ve gye sen
al kal maz va. Vi szont meg szó lalt a szer -
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ke zet, óri á si örö münk re, fel vett és le ját -
szott! Ak ko ri ban már kap ha tó volt a
BRG „Mam bó”, va la mint a TETRA
„811” je lû mag ne to fon ja. Az utób bi
mel lett dön töt tünk. A súly kup lun gos
meg ol dást meg tart va a me cha ni kán
vál toz tat tunk. Az ere de ti kap cso lást
épí tet tük meg. Az MHSZ Le nin körúti
„Ezer mes ter bolt”-jában si ke rült ere de -
ti Bogen-fejet, va la mint ere de ti, az
Ikladi Mû szer gyár ál tal ké szí tett mo tort 
vá sá rol ni. Kö zel egy évi mun ká val el -
ké szült a „nagy mû”. Hang ja azo nos
volt a ke res ke de lem ben kap ha tó mag -
nók hang já é val.

Ezt ké sõbb el cse rél tem egy ha zai
gyár tá sú „MILLAVO” tí pu sú uni ver zá -
lis mû szer re. Bel sõ el len ál lá sa 10
kohm/V volt, egyen- és vál ta ko zó fe -
szült sé get és ára mot mért, el len ál lást
100 kohmig. Eb ben az idõ ben a ke res -
ke de lem ben nem le he tett mû szert vá sá -
rol ni. 

Szak mai fej lõ dé sem rõl. Leg töb bet
Gebauer Erik vil la mos mér nök nek kö -
szön he tek. Kö zel há rom évig ta ní tot ta
az „Elekt ro ni ka KTSZ” ipa ri ta nu ló it.
Ab ban az idõ ben csak elekt ro mû sze -
rész kép zés volt. Szom bat dél elõt tön -
ként az elekt ro ni kus mû sze rek rõl tar -
tott fej tá gí tót. A szö vet ke zet fej lesz té -
sén más fél évig volt a fõ nö köm. Vég te -
len pre cíz, nagy tu dá sú em ber volt.
Meg ta ní tott a kap cso lá si raj zok elem -
zé sé re, ér tel me zé sé re. A mû sza ki nyel -
vért is so kat tett. Ná la nem le he tett
hasz nál ni, a tra fó, tranyó, kon di és elkó
ki fe je zé se ket.

An nak re mé nyé ben, hogy meg -
úszom a sor ka to na sá got át men tem a
„VILATI”-ba, ahol kis meg sza kí tás sal
25 évet húz tam le. Elõ ször a fõ osz tály
elekt ro ni kus mû sze re it ja ví tot tam,
majd mi u tán meg ala kult a „Spe ci á lis
Osz tály” (ka to nai fej lesz tés), be lép tem. 
Jó is ko la volt. Meg kel lett ta nul ni
áram kö rö ket mé re tez ni szél sõ sé ges hõ -
mér sék le ti kö rül mé nyek (–40...+80 °C) 
kö zött. Kü lön bö zõ „fej tá gí tó kon” meg -
ta nul tam az al kat ré szek fel hasz ná lását
ilyen kö rül mé nyek kö zött. Osz tá lyunk
– a „GAM MA” mû vek kel együtt mû -
köd ve – egy fe dél ze ti su gár zás mé rõ
mû szert fej lesz tett ki a had se reg ré szé -
re. A gyár ré szé re (Eger) el kel lett ké -
szí te ni az egy ség mû kö dé si le írá sát,
élesz té sét, be mé ré sét. Itt ta nul tam meg
a mû sza ki cikk írá sá nak lé nye gét.

El sõ cik kem a „Rá dió tech ni ka”
1971/10. szá má ban a 412. ol da lon je -
lent meg, „Tran zisz to ros örök va ku”
cím mel. A ké szü lé ket az öcsém nek ké -
szí tet tem el, aki igen jó fo tós volt. Egy

ba rá ti be szél ge tés so rán kol lé gám,
Veroszta Jó zsef ja va sol ta, hogy ír junk a 
lap ba egy épí té si cik ket er rõl a be ren de -
zés rõl. A kulcs szá mot egy kap cso ló se -
gít sé gé vel vál toz tat ni le he tett. A ve zé -
relt el len üte mû transz ver ter jó ha tás -
fok kal gyor san töl töt te fel az ener gia tá -
ro ló elekt ro lit kon den zá tort.

Ami hez em lé kem fû zõ dik az a „Rá -
dió tech ni ka” 1973/6. szá má nak 233.
ol da lán meg je lent an ten na erõ sí tõ. Ere -
de ti el kép ze lé sem a Graz-i tv-adó vé te -
le volt, amely nem jött be, mert a föld -
raj zi hely zet ezt fe lül ír ta. Ma radt a
Besz ter ce bá nyai adó. Ez vi szony lag jó
tér erõ vel jött. A cikk ben le írt erõ sí tõ az
an ten na ár boc ra erõ sít ve zaj men tes, tö -
ké le tes vé telt biz to sí tott.

Ked velt ko ra be li té ma volt a hang -
le mez kor rek to rok szí nes vi lá ga. A
33-as for du la tú LP-k vá gá si ka rak te -
risz ti ká ja gyár tó cé gen ként vál to zott.
Ezt iga zá ból ne héz meg ér te ni. Az
1960-as évek vé gé re több cég ka rak te -
risz ti kái lé tez tek. A tel jes ség igé nye
nél kül né hány is mer tebb: RCA-Viktor,
Decca-FFR, New Orthophonic, RIAA
stb. Né hány (ame ri kai) le me zen fel tün -
tet ték a vá gá si ka rak te risz ti kát. A le ját -
szó (kor rek ci ós) erõ sí tõ frek ven cia me -
ne té nek en nek a tü kör kép ét kel lett pro -
du kál nia, így lett tel jes a hang kép. A
gya kor lat ban ezt egy olyan elõ erõ sí tõ
va ló sí tot ta meg, amely nél a kor rek ci ós
ta go kat egy kap cso ló val vál ta ni le he -
tett. Két kor rek tort ké szí tet tem, egy
tran zisz to rost és egy in teg rált áram kö -
röst. Mind ket tõ ki vá ló an mû kö dött.
Egy dup la tár csás (szte reó) kap cso ló val 
le he tett ki vá lasz ta ni a kor rek ció tí pu -
sát. Em lí tet tem, hogy né hány hang le -
mez gyár tó cég fel tün tet te a vá gá si kor -
rek ció tí pu sát. Az RCA pél dá ul a ’60-as 
évek ben a „New Orthopohonic” ka rak -
te risz ti kát hasz nál ta. A Decca cég is
meg ad ta a vá gá si ka rak te risz ti ka tí pu -
sát. A töb bi cég mik ro le me ze i nél jött a
ta lál ga tás. A Phi lips, Co lum bia, EMI,
Telefunken, Parlophone, Polidor stb.
le me zek nél kü lön bö zõ kor rek ció ál lás -
ban hall gat tam a le me ze ket, fi gyel tem,
hol szól job ban. Saj nos a szub jek tív
meg íté lés nem mérv adó. Nem le he tett
el dön te ni, me lyik a jó, mert né ha a má -
sik kor rek ci ót hal lot tam jobb nak. Sze -
ren csé re a RIAA-korrektor meg ol dot ta
ezt a prob lé mát. Az egész vi lá gon el ter -
jedt, an nak ide jén az Ma gyar Hang le -
mez gyár tó Vál la lat is át vet te. 

Az idõ seb bek (kor osz tá lyom) még
em lé kez nek ar ra, hogy az MTV hét fõn
és pén te ken nem su gár zott mû sort – na -
gyobb is volt a nép sza po ru lat... Aki nek

hi ány zott ez a két nap, az Bu da pes ten a
cseh szlo vák te le ví zi ó ra fa nya lo dott,
amely nek ak kor még volt ma gyar nyel -
vû adá sa is! Leg töb ben a Besz ter ce bá -
nya-i tv-adót vet ték, amely vi szony lag
jó mi nõ ség ben jött. Egy 15 ele mes
Yagi-antenna nye re sé ge elég volt, hogy 
zaj men tes ké pet néz hes sünk. Saj nos
lak he lyem (Pest lõ rinc, Szemeretelep)
ép pen egy völgy ben van. Ab ban az idõ -
ben es tén két a kör nyék te le ví zi ó it ja ví -
tot tam, ez zel ki egé szít ve „ha tal mas”
fej lesz tõi fi ze té se met. Tõ lem né hány
száz mé ter re Besz ter ce bá nya, Kas sa,
né hány ele mes an ten ná val ki vá ló an
jött. Hoz zá te szem, hogy õk domb te tõn
lak tak. Meg épí tet tem a 15 ele mes
„Hirschman” yagit. Besz ter ce bá nya
kis sé za jo san, de be jött. Te le ví zi óm a
VI DE O TON „Elekt ron 24” ké szü lék
volt. Az ORI ON ál tal gyár tott ké szü -
lék csa lád, Ori on 60, Szen zo ri on, Or -
phe us stb. lé nye ge sen ér zé ke nyebb
volt, tá vol sá gi vé tel hez job ban meg fe -
lelt. An ten na erõ sí tõ épí tés be kez de tem.

Több szö ri ne ki fu tás után el ké szült
egy igen jó kap cso lás. A kasz kád erõ sí -
tõ MESA tran zisz to rok kal fel épí tett
kap cso lás el sõ fo ko za ta az elek tron csö -
ves URH tech ni ká ból is mert „Zwi -
schen basisschaltung” be ál lí tás ban mû -
kö dött. Lé nye ge: az el sõ tran zisz tor
egy kapacitív osz tó al kal ma zá sá val a
föl delt bá zi sú és a föl delt emitteres
üzem mód kö zött van. Ez zel op ti mum ra 
hoz ha tó a zaj- és a tel je sít mény il lesz -
tés. Leg jobb ered ményt az AF239S je lû 
tran zisz tor ral ér tem el. Nagy já ból
14...15 da rab ké szült az erõ sí tõk bõl. (A
cikk az RT 1973/6-os szá má ban ta lál -
ha tó.)

A ’70-es évek ben az OIRT nor más
URH-n ve he tõ könnyû ze nei adá sok
még gye rek ci põ ben jár tak. Aki te het te
a CCIR sáv ban mû kö dõ oszt rák és ju -
go szláv adó kat vet te. Eb ben az idõ ben
VI DE O TON gyárt má nyú RA5350 tí -
pu sú ké szü lé kem volt, két nor más,
varikap han go lás sal. Ez ad ta az öt le tet,
hogy a han go ló egy ség ben al kal ma zott
varikapdiódákkal és a ké szü lék hango -
ló feszültségét fel hasz nál va, egy sze lek -
tív han gol ha tó elõ erõ sí tõt ké szít sek. Az 
n-csatornás FET-tel meg épí tett erõ sí tõ
az an ten naár boc ra sze rel ve sta bil (szte -
reó) vé telt biz to sí tott.

A ’70-es évek ben kü lön bö zõ ama -
tõr ze ne kar ok han go sí tá sát vé gez tem.
Az egyik ilyen ze ne kar nak ké szí tet tem
egy TETRA 811-es me cha ni ká ra egy
vég te le ní tett hang sza lag gal mû kö dõ
vissz han go sí tót. Fel vet te a ver senyt az
Echolana gyá ri vissz han go sí tó val. Ké -
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sõbb egy (szol gál ta tá sa i ban) lé nye ge -
sen jobb mi nõ sé gû  be ren de zést ké szí -
tet tem, Hermann An tal meg ren de lé sé -
re. Gim ná zi u mi ze ne ta nár volt, s mint
bil len tyûs sze re pelt az 1987-ben ki -
adott „Sej, haj Ro zi” cí mû le me zen. A
trom bi tát Ga lam bos (Lag zi) Laj csi fúj -
ta, az éne kes Alfonso volt. Itt az ál ta lam 
ké szí tett vissz han go sí tó üze melt. (A
vissz han go sí tó le írá sa, fo tói az 1980-as 
RT Év könyv 219. ol da lán ta lál ha tó.)

Vissza tér ve Hermann ta nár úr hoz.
Éve kig ja ví tot tam NDK-be li (vagy
cseh szlo vák) gyárt má nyú hang szer erõ -
sí tõ jét. Mint „jól fi ze tett” pe da gó gus
es kü võ kön ze nélt. A csö ves erõ sí tõ
rend sze rint a han gu lat te tõ fo kán ka pi -
tu lált. Az RFT és a TES LA gyár tá sú
EL34-ek gyen ge mi nõ sé gû ek vol tak.
El ké szí tet tem egy 60 W-os tel je sen fél -
ve ze tõs erõ sí tõt. Ta nár úr kér dez te,
hogy ez med dig mû kö dik, mond tam
elég so ká ig. Nem hit te. Fel aján lot tam,
hogy csak fél év el tel té vel fi zes sen. Ez
meg is tör tént, az össze get meg emel te.
Hat év alatt egy szer volt meg hi bá so dás, 
ami kor egy es kü või han go sí tás kor egy
ka pa tos pol gár Unicummal itat ta az
erõ sí tõt, amely nek ven ti lá to ra et tõl
meg állt. A si ke res erõ sí tõ kap cso lá si
raj za (mi at tam!) nyolc év ké sés sel je -
lent meg az 1987/2-es „Rá dió tech ni ka” 
szám ban.

Mun ka he lye men, a VILATI-ban,
kap tam egy fel ada tot, amely nek lé nye -
ge egy fél ve ze tõs nagy fe szült sé gû
(gép ko csi) gyúj tás volt. A ti risz to ros
ver zió az ener gia tá ro ló kon den zá to rok
so ro za tos meg hi bá so dá sa mi att meg bu -
kott. A tran zisz to ros gyúj tás ki vá ló an
mû kö dött, –40 és +80 °C kö zöt ti hõ -
mér sék le ten (hon véd sé gi elõ írás). Ezt
né mi leg át ala kít va meg szü le tett a gép -
ko csi gyúj tás. Ez bár me lyik négy üte mû 
gép ko csi ba be épít he tõ volt. Elõ nye
volt, hogy nem kel lett át ala kí ta ni az
ere de ti áram kört. A „Tran zisz to ros
gép ko csi gyúj tás” cí mû fo tós cikk az
„Az RT Év könyv 1980” 231. ol da lán
je lent meg. A gyúj tás ból több mint 20
da rab ké szült, kol lé gá im nagy örö mé re. 
Aki vé gig ol vas sa a cik ket, meg ér ti a
tran zisz to ros gyúj tás elõ nye it. Ma már
csak ezt a meg ol dást al kal maz zák.

Ked venc mun kám volt a „Hang -
szer erõ sí tõ ké szí tés is ko lá ja” cí mû
cikk so ro zat, mely több évig fu tott. Itt
min dent le ír tam, amit er rõl tud tam. Bé -
kei Fe renc fõ szer kesz tõ biz ta tá sá ra
elek tron csö ves erõ sí tõ le írá sá ba kezd -
tem. Az 1995-ös RT Év könyv 178. ol -
da lán ta lál ha tó a cikk. Ez 2 ´ EL84-es
vég csö ve zés re épült, ki me nõ tel je sít -

mé nye 10 W volt. A kö vet ke zõ év ben
na gyobb tel je sít mé nyû vég erõ sí tõ ket
is mer tet tem. Mû sza ki ada ta ik lé nye sen
job bak, mint 10 W-os elõ dé. En nek oka 
az osz tott ki me nõ transz for má tor,
amely min den elek tron csö ves erõ sí tõ
lel ke. Az óta fo lya ma to san je len nek
meg elek tron csö ves kap cso lá si am. A
cik ke im olyan fel épí té sû ek, hogy az
alap ve tõ mû kö dés le írá sa után kö vet ke -
zik az el ké szí tés, az élesz tés, be mé rés.
Itt jegy zem, hogy min den ed dig meg je -
lent cik kem áram kör ét össze rak tam,
be mér tem. En nek két elõ nye van. Az
áram kör mû kö dik, ne kem könnyebb
meg ír ni a cik ket a mé ré si ada tok bir tok -
ban.

Saj nos is me ret sé gi kö röm ben is ta -
pasz ta lom, hogy nem ol vas nak szak -
köny ve ket. Volt olyan, hogy cik ke met
meg épí tet te va la ki, de nem ol vas ta el a
hoz zá tar to zó szö ve get. Ez után fo lya -
ma to san hí vott te le fo non és kér de zett
olya no kat, ame lye ket a cikk ben le ír -
tam.

En nél sok kal rosszabb, ami az
internet kü lön bö zõ fó ru ma in ol vas ha -
tó. Ilye ne ket ol va sok „Szi asz tok!
Apám mond ta, mi lyen jól szól tak a csö -
ves erõ sí tõk”. Né hány cik ket meg em lít, 
ame lye ket túl nyo mó részt én ír tam. Az -
tán jön a kér dés: „Nem le het ne a ki me -
nõ transz for má tort ki hagy ni?” Eb bõl
lát szik, hogy if jú ba rá tunk nak, saj nos,
fo gal ma sincs az elekt ron csö vek rõl és
mû kö dé sük rõl. A má sik bosszan tó do -
log, hogy komp lett kap cso lá so kat fel -
tesz nek az internetre, me lyek rõl sem -
mi lyen mû sza ki adat nincs meg ad va a
táp fe szült sé gen kí vül. So ro lom: be me -
ne ti fe szült ség, be me ne ti im pe dan cia,
ki me nõ im pe dan cia, ki me ne ti tel je sít -
mény, frek ven cia me net stb. mind-mind 
hi ány zik. Né mely erõ sí tõ jel lem zé sé nél 
ilyen „pre cíz ada to kat” (hü lye sé ge ket)
le het ol vas ni: az erõ sí tõ hang ja kö zé -
pen telt, szé le in szét hú zot tak... Ezt
konk ré tan az ál ta lam ke vés sé be csült, a
’80-as évek ben jó pén zért áru sí tott
„HI-FI Ma ga zin”-ban ol vas tam.

A 2000-es év ben nyer tem el a Rá -
dió tech ni ka szer kesz tõ sé gé tõl az „Év
szer zõ je” el is me rõ cí met. A ná luk meg -
je lent pub li ká ci ó im fõbb té mák sze rint
a kö vet ke zõk vol tak: hang frek ven ci ás
erõ sí tõk (fél ve ze tõs és csö ves), táp egy -
sé gek, ak ku mu lá tor töl tõk, an ten na erõ -
sí tõk, te le ví zi ós áram kö rök (sor ki me nõ 
pót lá sa, adás meg szûn té nek jel zé se
stb.), ze ne ka ri be ren de zé sek ké szí té se
(erõ sí tõ, vissz han go sí tó, tor zí tó, há -
pog ta tó stb.) Szá mí tá sa im sze rint kö zel
já rok a 300 mû sza ki cikk pub li ká lá sá -

hoz. A szak ma egy re job ban „sza ko so -
dik”. Ez elõtt 30...40 éve egy jó fel ké -
szült sé gû szak em ber min den hol meg -
áll ta a he lyét. Ma már ez nem igaz, saj -
nos.

Mint nyug dí jas (há la ha tal mas
nyug dí jam nak) a mai na pig dol go zom,
je len leg egy Kft.-nél. Azt ta pasz ta lom,
hogy a szer vi zek ben is meg szûnt a ja ví -
tás. Ha nem az ol va dó be tét pusz tul el,
tel jes kár tyát, alap la pot cse rél nek. Az
igaz ság hoz tar to zik, hogy egy cso mó
(ázsi ai) gyár tá sú be ren de zés ja vít ha tat -
lan, kap cso lá si, beül te té si rajz nin csen
hoz zá juk, a fél ve ze tõ kön, tran zisz to ro -
kon, IC-ken nincs tí pus jel zés.

Idõn ként el me gyek a fe renc vá ro si
„Pus kás-bör zé re”. Az itt lé võ kö zön ség 
mind 50 év, vagy e fö löt ti kor ban lé võ.
Saj nos, az egész ama tõr, a sa ját kezüleg 
épí tõ moz ga lom las san egy bel ter jes,
ki ha ló fél ben lé võ kor osz tály szív ü gy é -
vé zsu go ro dik. Saj nos, tu do má sul kell
ven ni, hogy a mai fi a ta lok má sok. Meg -
ve szik a leg újabb „kütyüket”, ha ki jön
újabb, egy-két év múl va el dob ják a ré -
git és ve szik az újab bat. Tech ni kai in -
tel li gen ci á juk (áram kö rök) csap ni va ló!

Volt olyan kol lé gám, aki jó ered -
ménnyel kap ta vil la mos mér nö ki dip lo -
má ját. A mi csa pa tunk ba ke rült, kon-
 krétan hoz zám. A lé nyeg a kö vet ke zõ:
nem tu dott for rasz ta ni! A szá mí tás tech -
ni ká ban, a vir tu á lis va ló ság ban pro fi
volt, de egy egy sze rû LED-kigyújtó
áram kört nem tu dott ki szá mol ni. Ugye
hi he tet len? Ez van. (Ter mé sze te sen
eze ket a hi á nyos sá go kat né hány év
alatt pó tol ta és ma már a hard ver ben is
el iga zo dik.)

A szak kép zés ka taszt ro fá li san rossz 
ál la po tú! Fen tebb em lí tet tem, hogy
gim ná zi um után ipa ri ta nu ló nak men -
tem az „Elekt ro ni ka KTSZ”-be. Itt a ta -
nu lók há rom ha von ta ke rül tek kü lön bö -
zõ egy sé gek be: Le mez me cha ni ka, for -
gá cso ló, te ker cse lõ rész leg stb. Meg ta -
nul tuk a kü lön bö zõ szak mai fo gá so kat.
Saj nos, ez má ra a múlt. A most vég zõ
szak mun kás ok nak, tech ni ku sok nak
nincs le he tõ sé gük a szak mai fo gá sok
el sa já tí tá sá ra. Hal lom az el len vé le -
ményt. A mai gé pe sí tett vi lá gunk ban
er re nincs szük ség. Be ta ní tott mun kás
szint jén va ló ban, de egy or szág mû sza -
ki szín vo na lát nem õk kép vi se lik!

Az or szág nyu ga ti ré szén már lé tez -
nek olyan is ko lák, ahol a gya kor la ti
kép zés is elõ tér be ke rül (Au di). Vé le -
mé nyem sze rint, amíg nem ál lít juk
vissza va la mi lyen szin ten a gya kor la ti
kép zést, ad dig nem lesz iga zi szak mun -
kás és tech ni kus ál lo má nya a ha zá nak!




