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A "6F22" a kódja a közönséges kilenc Voltos szárazelemnek 

(valójában telep, hiszen 6 cellája van). Csatlakozója a jól ismert 

patentkapocs kinézésű. Ez a csatlakozó kilóg a sorból, se nem apa, se 

nem anya, hanem, ha folytatjuk a biológiai hasonlatot hermafrodita 

vagyis hímnős. Ez előnyös is, hiszen ha ilyen elemmel táplált 

elektronikát rakok össze, a telepcsatlakozót egy kimerült elemből 

tudom hozzá kioperálni. Van azért egy apróság, amire annak idején 

nem gondoltak: A telep és a fogyasztó csatlakozóját véletlenségből 

rossz polaritással is összeérinthetem. Csak az a szerencse, hogy ezek a 

kis telepek nem túl izmosak... 

 

Ma már lassan feledésbe merül, de az IBM PC elterjedése előtt is 

voltak asztali nyomtatók. Akkoriban a számítástechnika egy 

nagyságrenddel drágább volt és annyival becsületesebb kivitelű is. 

Ilyen eszköz a japán M8510 mátrixnyomtató, Olcsón vettem, olcsón el 

is adtam, de közben sokáig használtam is. 24 cm széles leporellót lehet 

befűzni, meg persze A4 papírt is, csak 9 tűje van, de örökké él. 

Egyszerűen nem akart tönkremenni, elhasználódni, igaz, hogy kb. 10 

kilogrammnyi anyag van benne. Jellemző, hogy a Windowsok 

általában még tartalmaztak hozzá meghajtót, még a Microsoft is 

számolt vele. A DOS korszakban nem volt túl jó, mert betűkészlete 

nem egyezett az IBM PC készlettel, Windows alatt jobb, mert az kész 

bitképet küld neki. 

 

Valamikor rég szinte jelképes áron vettem ezt a számológépet egy 

használt fotócikkeket árusító boltban. Azért vettem, mert a plexi ablak 

sötétpiros volt, gondoltam sok piros LED számjegyet fogok belőle 

bontani. Itthon kinyitottam és nagyot néztem: planár gáztöltésű kijelző 

volt benne. Ez a kihalt "állatfaj" félúton volt a glimmlámpa és a 

plazmatévé közt: a két üveglap belső felületére felvitt fém mintázat 

közt ment a kisülés. Persze ilyen kijelzővel normális ember csak 

hálózati táplálású gépet épít, ez is ilyen volt. Annyira megtetszett, hogy 

nem is szedtem szét, évekig használtam (ezen számoltam az SZJA-t 

is). Máig emlékszem, milyen kellemes, könnyen járó és kattanó 

gombjai voltak, az újabb, olcsóbb számolók a nyomába se érnek. Ez a 

gép több évtizedes élettartamra volt tervezve, a Rolls Royce-ok távoli 

rokona volt. A végén mégis eladtam, túl nagy helyet foglalt. 

 



 

 

Az ellenreformáció építészete, a barokk szerette az íveket, a nehezen 

megindokolható formákat, például a hegedűablakot.  

Rohanó 21. századunkban is felbukkannak öncélúnak látszó ívek, 

például egy 2003-ban Szombathelyen gyártott PHILIPS 

katódsugárcsöves monitor házán.  

Kicsit utánagondolva, az íveket nem csak a tervező szeszélye 

teremtette: ha erre a monitorra ráteszek egy dossziét, vagy lecsúszik 

róla, vagy úgy fekszik, hogy az íves felület szellőző lyukai szabadon 

maradnak, nem melegszik túl a gép... 

 


