
./I mi kUloD miisorun'k.
A RADlOAl\fATOR.

Holgyeim ell Uraiml
A dolog ugy kezdodik,

hogy at cmbemek elromlik
a radi6ja. Az iment meg
semmi baja sem volt, 5zinte
j6kedviicn csevegett a mii-
tl'agya es kenezes hasznos
voltar61, azutan hirtelen 1'1-
hallgatolt. Igaz, hogy te ka-
romkodtal es durva becsu-
letscrteseket vagdostiil a fe-
jebez, de eddigitapasztala-
taid szerint ettOl meg soha-
semnemult e1. Kisse meg-
dobbenve lepsz a kesziile-
kedhez cs razni kezded. Az
Isten tudja, hogy miert,de
ai ember az elromlotl r{ldi6-
jat mindig megrazza. Mint-
ha azt akama mondani: no,
ne bolondozzl Ne vedd any-
nyira szivedre a dolgotl
Nem llkartalal, megserteni...
Beszelj esak tovahb kO'Dlam!
De hiaba rllzod, eleinle

("sak gyengeden, kesobb mar
egcszen" merg'esen, a radi6d
malwcsul hallgat, pedig a
miitragyarol szol6 eloadas
niar veget ert es kedvene
dganyprimasod band,tja huz-
za a szep sZOillom magyar
n6talwt.
Ulolso gyuva kiserleled,

hogy vegigtapogatod a kii-
lonbozo dr6lokat, ki es be-
dugod a 1>anandugokat, az-
u (an csiisgedten megallsz.
Tudomanyod veset crt es
lesujtva allapitod meg, hogy
geped elromlott.
Ekkor lep eloterbe a ra-

di6amatOr.
Hirtelen eszeclhe jut Pisla,

zseni,ilis bariitod, a riidio·
konslruktor, aki sajat fllIi-
tasa szerint mar regen he·
Iveshitelte Herz es Marconi
s'ulyos levedeseit es legalabb
ket tucat ujilasa van, me-
lyek elOhb-ut6bb a radi6zas
uj korszakM leremlik meg.
Pisla telefonhivasra azon-

nal h{lZhoz jon. A legkeszse-
gesebb, legiinzellenebb ba-
rnt. Kesziilekedhez lep,
"gvellen pi11a'lI5~t vel ni.
kissc megkopoglalja. mini a
doktor a heteg' mellel, mi-
k6zben te aggodva es sziv-

szorongva vurod a diagnozis
eredIlIcnyet.
- Megmenthelo? - ker-

dezed rem egve.
Pista szigoruan nez nid.
- Hal eJeg ronda kis gcp,

baratom, ilyent az oziinviz
elolt hasznallak. De gyogyi-
Iottam en mar dog Ioltebb
masinakal is. Termeszetesen
egy kicsit modernizalui fo-
gom. Szerenesedre ismerem
a legjohb es legolcs6bh he-
szerzesi fornisokal, az osszes
hianyz6 alkalreszekel be 11'-
het szerezni negyven pengo-
bOil
Te szomoru s6hajlassal at-

adod a negyven pengot es
ell61 kczdve Pisla bekiillozik

hazadba. Harom napon ke-
reszliil fur, farag, huzaloz,
ugy huzza ki a lampakat,
mint fogorvos az odvas fo·
gakat, felnez a hazlelore,
hogy mi van az anIcnnavaI
es a negyedik napon komo-
ran jclellli ki, hogy a baj
sokkal nagyobb, mint 1'150
pillanalra lalszoll es sokkal
eroleljesehb beavatkozasra
van sziikseg.
--.: Mihe kertil? - kerde-

zed balscjlelemmeJ.
Hetven pengobel

Illondja vcglel!'n egyszerii<ln
es n1l'gmagyarazza, hogy ez
nem is penz, hiszen egy
olvan kCsziilt\k, smilyent I)
ebbm a helven pengohol fog
keszileni, az iizlelben leg-
aliibb olszazba keriilne.
Ujabh mnnkacikllls kezdc'S-

dik {s Pi~tn mar egy selyem-
hernyohoz hasonlil. amelyik
teljesen begubodzolt, esak
selyemsza.lak helyett clr6t-

szalakat csavar maga kOT!.
A heledik napon Pisla ki-

lep a drolokb61 es nll'gve-
10en Iegyint.

Fiam, egyellen tanA-
esot adok. Dobd ezl az oreg
kaszlnil ugy, amint van, a
ltizbe. Mingyarl mondtam
neked, hogy rendes ember
nem hasznal ilyen rozzant
vaeakol, amelyre nem lehet
raszerelni modern alkatre-
szeket. Glyan ez kerlek,
mintha egy kilencveneszlen-
dos aggastyan teslebe uj
szivet es tiidot akarnal
dugni. Adj ide haromszliz
pengot es egy helen beliil
gyarlok n szamodra egy
nyolclampas legujahb lipusu
arnyekolt vevOt, mellyel ~~g
a lIIars esillagot is foghatod.
Minthog'y ninesen harom~

sziiz pengod, bocsanatkere-
sek kozoll szegyenkezve 1'1-
buesuzol Pist:it6l, azutlin
h6uod ala dugod a meggyo-
tOrt kesztilekel, levis zed egy
rfidi6tizletbe, ahol ot pen-
goert kijavitjak es misnap
mal' ismCl merges levelet
kiildhelsz a Studioba, mely-
ben felhaborodvatiltakozol
az ellen, hogy az elmult he-
l!'n alland6an nehez zenet
kozvelileltek, melyel nem
volta 1 hajlando hallgatni ea
a jov6ben johb es elvezhe-
t6bb miisort kovelelsz.
Az epilo radioamalOron

kiviil meg kelJ nlt~g emlckez-
niink arr61 a masik rokon-
szenves tipusr61 is, amely az
eur6pai adoallomasok ellen-
orzeset vegzi. Ez az amator
a gepe ele iil es vell'ig fogja
az osszes miikodesben levo
allomasokat. Ot semmifele
miisor nem erdekli. Neki
mindegy, hogy Alpar Gilta
enekel vagy Morse-tanfolya-
mot Iartanak-e? Egyetlen aI-
lomast sem haIlgat toviibb
tiz-husz masodpereneI. Csak
eppen megallapitja, bogy az
iiIlomas miik6dik es , hogy
elesen vagy fMadlan crke-
zik-e a hang? Azulan pedan-
san fcljegyzi, hogy mely al-
lomasokal fogta. Ponto san
Ugy ellenork(ldik az eterben.
n;i'nl a villamos ko~sihban a
karszaiagos ellCllOr. Ha vala-
melyik alJomast nem tudta

tlszta\n fognl, ma\snap leve·
let ir 1\ r'ldi6ujsag szerkesz-
t6scg";he es jelzi ezt a fonlos
l,oriilmenyt. Felviliigosit{lst
ker, Il\gkori zavarok u.t{m
szimatol, szornyen izgatotl,
val6s{lggal laz1>anvan es ugy
erzi, hogy az 0 megfigyele-
setol fiigg 0:milli6 radi6halJ-
gal6 bo!dogsiiga.
Az amaliJriik harmadik

csoportj::iba Iartoznak a ro-

~szaki sarkot. N~ha sz6ra-
kozoltan jegyzik. meg: Ieg-
nap erdekes p,:rbeszedel
folytattam a Himalaya csu-
cs{m feszkelO expedici6vaJ.
TegnapeJOtt pedig varatla-
nul az XZP. {lIlom'ls kopo-
gott. Nagyon izgalmas volt.
Azt kerdezIe, hogy igaz-e,
hogy BUdupesten s{lskaj{\l"{ls
van? Kepzeld, azt hille, hogy
egy afrikai viirossal besz61.

vidhuIlam-ad6 tnlajdonosok.
Ezek az arisztokratiik. Aj-
kuk kozl ulland6an kisse
rejlelycs es fo!cnyes mosoly.
lia radi6z6 felcbar{:tukkal
tal{tlkoznak, szeretnck gyell-
g6den vallon veregetni, mint
ahogyan a felntltlek szoktiik
az 6vod:'lsokal6 Elmelyedt
pillantasuk ulland6an messze
Hlvlatokat l5.tszik' kutatni. Uj
Zelandot, Patag6niaI, az

A r6vidhull{unu radi6ama-
tor esak akkor jon zavarba,
ha megkerdezik Iole, hogy
milyen nyelveken beszel?
I1yenkor kideriil, hogy csak
magyarul ert. Es te akkor
vallig tOrheled a fejedel,
hogyun ertheti meg mcgis
az angolul, spanyolul es
eszkim6ul leadott Morse- je-
Jeket?

Tdrcsd:ds ko:ben
HtlIa az Islennekl .. , vegre

eredmenyt erliink 1'1 a Slu-
di6nal, meg pedig a 16ver·
seny!:iizvetites IC1"(~n. Biisz-
ken, 6ntudatosan veregeljul,
Illeg sajal vallunkat. - Visz-
sza kell vonnunk mindent,
amit a Studi6 merevsegerol
irlunk. - Ujjitas van, nagy
uj jjiltls! . .• nem fog elol'or-
dulni tiibM, hogy az ember-
sport hireil megriividitik,
megesonkitj{lk ..• nem, soha
tobbe . " nem. - Neh{mv
nap 61a, a loversenyhireket
kozlik l'lsonek, s uluna jon
az embersport ktizvelitese,
amelynek megesonldtasanak
imm{lr nem a 16versl'llvkoz-
veti"~s az oka Wbbe, 6h
n~m . . . hanem . •. az ido
rovidsege.

A Sludi6 vezerkara szeret
mind;g arra hivatkomi, hogy
nem adhat hclvszini kon'e-
titest, mivel a sporttestiiletek

hatalmas anyagi igenyekkel
lepnek fel a Studi6val szem-
ben. Miir tiibbszor ramutat-
tunk arra, bogy ez nem ege-
szen van igy, t. i. a Stlldi6
ezt ingyen k6veteli arendI"
zokliil, mig eZl'k eSlik azt
kerik, bogy ezze! szemben a
Studio fizessen valamit. -
Kelllleres Arpud, az !I1LSz
f6litk{lra az elmult napok.
ban jelenletle ki, hogy csak
a magyar labdarug6sportnak
nem sikerii It mcg megiilla-
podnia a Sludi6val, a t6bbi-
nek mindnek igen, a Studi6
meg esak t{lrgyalni sem ki-
v{1Il addig, amig ez a kerdes
kompenz,\ci6s alapon nyug-
szik. Egcsz Eur6pa (hogy
Amerik{tr61 ne is beszeljiink)
meg tudf'tt allapodni ... pc-
dig minden mas orsz[lgban
is vannak sportlapok.

*
Az elmult helen • Mn.II~·et.ml

R:\di6 Club ro\'idhullilmu ad6ja
kapcsolatot laUllt a nallyvilaglla!,

az 19az. hogy esak eifel UlAn, de
tai~lt es i61 lalull A derek lech-
nil:usok j6\'ollilb6! a magyar
sportmozgalom is talalt kapcso,
lato!". kiilf61ddd. A SIudi6 "em
akar a Illllcyar sporlnakpropa.
llan<J:it es:r.ilinl. Legalubb Is erre
vall eddigi poliliktja. A techni-
kusok pedlg boldogan adnnk he-
Iyel a sport oak. Az elmilll h.aen
az usa. hi jaboree hirel men-
lek az ••eterbe" .lIgo! nyelven,
!egkozelebb maid mils jon.

*
A Studi6 nem szereli a

sportot, 'sem pedigJcn azo-
kat, akik ezt szolg{lIjak. -
Szolg[t1jon magyariizalul a
k6vetkezo kis tOrlen!'t: Egyik
nagy ntlpilap, sportszerkesz-
tojet felkerlek hogy Iartson
eWadasl a SIudi6ban az
olimpidszr61, - ritka lerme-
szeli llinemeny - de meg-
tOrtent. HeIck mullak el, de
nem volt ido meg esak va-
laszolni sem, kuzhen igen
izgalrnas cloaC:a~ok hangzot-
lak el "a patk{;szeg idoel6tti
berozsdasodasdr61" es ha-
sonlo, kulluralis temakrol.
Kollegiink vart, mivel sz6be-
lilcg kozoltek is vele, hogy
koriilheliil mikor keriil raa
SOl'. Telefonon is erdeklo·
doll, mire masnap levelot
kapot! a post[lval, - ·nem is
az 6 nevere sz61ott. de UII-
szott, hogy neki sz6lt, - eb-
ben roviden csak azt irt{lk
neki, hogy elOadas{tt nem
kiizlik. Ok, indok, de meg
csak sajn£tlkozas sem volt a
Jevelben . .. csak egy velet-
len coincidens, az illeW kol-
lega eleg Mlor volt es meg-
kritiz{tlta lapj{lban a SIudi6
sportpropagand{tjiil, iIletve
az olt elhangzoll csodaboga-
rakal . • • bizony biintet a
Studio.

*
Ad vocem "c8odabogar"

- az elmult hetekben egyik
nagy sportt{trsasaghan
csupa sportvezer volt egucitt
- II Studi6 csodabogarail'ol
beszellek. - Or'lkon keresz-
tiil mondogatl{tk 1'1 a fur.
csabbnal furcsabb Idstoria-
kat. - mire megsz61alt az
l'gyik sportlap fiSszer/.esz-
tOje: •.• lIguan hagyjatok,
mi lenne itt, ha a Studi6
egyszer te.nyleg j61 csincilmf
a do/gat.


