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Történt egyszer a messzi, az Ópe-
renciás tengeren is túli Monetáriá-
ban, népszerűbb nevén Harácsiá-
ban, hogy egy éppen csak felserdült
ifjú – nevezzük épp Jancsinak –, úgy
gondolta, hogy egy élete, egy halá-
la, de ő bizony rádióamatőr lesz.
Régebben egy gyermeknapon a
Gyerekszigeten épp egy sátor előtt
sétáltak. Ott bent, a sátorban egy-
két érdekes, addig általa még so-
sem látott szerkezetet látott. Köze-
lebb óvakodott kíváncsian. Tágra
nyílt szemmel nézte, hogy a kortár-
sai – szintén gyerekek – milyen
örömmel ténykednek valamin. Rö-
videsen megtudta, hogy ők bizony
forrasztanak valamit, és az a bizo-
nyos dolog egy rövid idő eltelte
után meg is szólalt. Jé, ez egy rádió
– csodálkozott – és bizony valóban
az is volt. Egy másik asztalnál néhá-
nyan pedig egy mikrofonba beszél-
tek, ami egy dobozhoz volt vezetve.
Mint később megtudta Jancsi, az is
egy rádió volt, de olyan, ami nem
csak vett, hanem adni is lehetett ve-
le. Amikor elhallgatott az épp be-
szélő gyerek, megszólalt egy kedves,
idegen hang a rádióból és válaszolt
neki a távolból. Volt ott a sátorban
néhány bácsi is, nagyon kedvesen
beszélgettek a srácokkal, válaszol-
tak türelmesen a sok-sok kérdésre,
közben vezetgették a még gyakor-
latlan kis kezeket.

No, ezen Jancsi is felbátorodott és
bement a többi gyerek közé. Hama-
rosan annyira megtetszett neki a do-
log, hogy beült a gyerekek mellé és ő
is elkészítette az ő egyszerű, kis rádió-
ját. Volt is nagy öröme benne, hiszen
azt ő csinálta! Jobban örült neki,
mint egy csillogó villogó boltinak,
amit bárki megvásárolhat, ha pénze
van rá. Valahogy már akkor érezte,
hogy azért ez mégis nagyon más, va-
lami sokkal jobb.

A mi kis Jancsink eközben észre-
vétlenül megfertőződött a rádiózás
szeretetével. Jó tanuló volt, fegyel-
mezett gyerek és hamarosan beirat-
kozott egy rádiószakkörbe az iskolá-
ban. Az iskolai tanulás mellett egyre
jobban megismerkedett a rádiók
minden csínjával-bínjával. Valóság-
gal egy kis szakemberré képezte ma-
gát rengeteg szorgalommal és tanu-
lással. Örült ennek mindenki, a szü-
lei, a tanítói és a jóbarátai is. Ezért az-
után nem is csoda, hogy amikor elvé-
gezte az iskolát és szakmát kellett vá-
lasztani, hát őkelme bizony egy
elektronikával foglalkozó iskolában
kötött ki. Naná, hol is máshol!

Szépen tanult az iskolában, egyre
nőtt a tudása, és egyszer csak beke-
rült egy rádióklubba. Rövid időn be-
lül már ott is otthonosan mozgott a
sok ismeretlen szerkezet között, min-
denkivel szívesen barátkozott és a
többiek is barátjukká fogadták. Itt az-
után megtapasztalhatta, hogy amit
akkor, azon a bizonyos régi gyerek-
napon látott, hogy egy adó-vevő segít-
ségével a távolból is tudtak beszélni
egymással az emberek, itt a klubban
valósággá válik. Jancsink ezen annyi-
ra belelkesedett, hogy elkezdte meg-
tanulni a rádióamatőr ismereteket.
Először persze segítséggel, később
pedig már önállóan is létesített rá-
dió-összeköttetéseket a sok-sok távoli
ismeretlen radióamatőrrel. Lassan,
észrevétlenül ő is belépett a rádió-
amatőrök világszerte nagy családjá-
ba. Az öröme ekkor bizony még ha-
tártalan nagy volt. Úgy döntött ő is,
sok társához hasonlóan, hogy vizsgát
tesz a Hivatalnál és kér majd külön
egy egyéni adóengedélyt magának.
Úgy is tett, sikeresen levizsgázott a
sok tanulás után. Nemsokára meg is
jött a vadonat új hívólele. Most már
nincs semmi akadálya annak, hogy ő
is megszólaljon az éterben sok száze-

zer, sőt millió amatőrtársa között –
gondolta a mi kis balga Jancsink.

Mit? Balga? Hiszen eddig csak dí-
csérően szóltunk róla! Persze, hiszen
figyelmen kívül hagytuk, hogy ő nem
a világ boldogabbik felén csepere-
dett fiatalemberré, hanem – nevez-
zük csak most már népiesen –, bi-
zony Harácsiában. Bizony, igen ott
Harácsiában, ahonnan ő nem akart
elmenni, ott akart élni és boldogul-
ni! Az az ország arról nevezetes, hogy
a rosszat szinte jutalmazza, aki pedig
csak jót cselekszik, arról hét bőrt is le
akar nyúzni. Épp, hogy csak fejbe
nem csapja, de csak azért nem, mert
akkor nem lenne kitől harácsot szed-
ni, ha minden szorgos embert egy-
ből agyoncsapna. Talán ettől kapta a
nevét is az az ország. Milyen véletlen,
Jancsi hívójele is, hogy hogynem a
HA betűkkel kezdődik. Rossz ómen,
de Jancsi még akkor ezt nem is gon-
dolta volna. Drága pénzen vett rádió-
jára valót már összespórolta, az ár-
ban már benne volt a VÁM, az ÁFA
is, mind jelentős összegre rúgott.
Épp, hogy csak a LÓFA-t nem szá-
molták fel neki. De nem sokára az is
jött, ne féljünk. Tudta Jancsink – ő
tudta, mert ő korábban már megta-
nulta –, hogy nem elég csak egy rá-
dió, hanem ahhoz feltétlenül egy an-
tennát is kell csatlakoztatni, hiszen
az szerves része egy bármilyen adó-
vevő rendszernek. Anélkül nem mű-
ködik az egész. Tehát antenna is
kell! Nekilátott tehát Jancsink egy
nem túl nagy antenna felszerelésé-
hez. Terveiben volt, hogy később
majd egy még nagyobbat is épít, hi-
szen azt tudta, hogy régebben szinte
megszámlálhatatlan világversenyt is
megnyertek a hazája amatőrei, sok-
sok dicsőséget szerezve szeretett or-
száguknak. Ezt ismerte már az idő-
sebb amatőrök elbeszéléseiből.
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Nem régen lépett hatályba az a módosított rendelet, amely csökkentett mértékben ugyan, de még most is
elviselhetetlen költségű illetékekkel sújtja az amatőrök által épített, építendő antennákat. Ezek az illetékek
gyakorlatilag kihalásra ítélik a jobbára kis jövedelemmel, nem ritkán a szintén kis nyugdíjjal rendelkező rá-
dióamatőrök népes táborát. Figyeljünk: most egy nonprofit tevékenységről szóló, hasznos tevékenységről
van szó! Mit jelent ez a rendelet a gyakorlatban? Azt, hogy pl. egy 80 m-en működő, félhullámú dipol an-
tenna illetéke 2520000 Ft lenne, ami bele sem fér a 2,5 milliós felső határba. És még a tartóoszlopokról
nem is beszéltünk. Igen bizony! Vajon átgondolták e rendeletet az illeték-kiszabó illetékes szakemberek?

Sajnos, nem kitalált történet...

Mese Harácsiából
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Trillala-trillala, szépen sütött a nap
Jancsi feje felett, hatalmas boldogság-
ban ragyogott a lelke. Képzeletében
már versenyeket nyert, tovább öreg-
bítve Harácsia hírnevét – bár koráb-
ban valami más neve volt az országá-
nak. Amint nekilátott, hogy szerény
kis antennáját elkészítse, egyszerre
csak megszűnt a napsütés, beborult
az ég, de nagyon, és egy szörnyűséges
hang mennydörgött a haragos felhők
fölött Jancsi felé. „Jancsi! Csak akkor
építhetsz magadnak antennát, ha be-
fizetsz Harácsia kincstárába több szá-
zezer harácsot illetéknek. De nyu-
godj meg, ez a harács összesen nem
lehet több, mint két és fél millió ha-
rács.” Nagyon megijedt Jancsi. Annyi

pénzt ő nem tud előteremteni, még
csak nem is látott annyit. Ő nem üzle-
telni akar ezzel a tevékenységgel, csak
hobbiból kell neki az antenna. Nincs
neki abból semmi jövedelme, nem
úgy mint mondjuk, egy mobiltársa-
ságnak vagy hasonló vállalkozásnak.
Ők megkeresnek a díjaikból több
milliárdot is, míg Jancsi egy buznyák
harit sem szed össze magának az
amatőr tevékenységével. Ő maxi-
mum, ha a szükség úgy hozná, ha egy
katasztrófa sújtaná Harácsiát, akkor
önzetlenül segítene a megszakadt ál-
lami hírközlés pótlásában, és a men-
tésben nyújtana segítséget a saját
pénzéért megvásárolt rádiójával. In-
gyen, hazaszeretetből. Ő bizony mi-

ből fizessen ennyi rengeteget? Ő
nem egy vállalkozó cég, ő csak egy jól
képzett kis emberke, aki, ha a szük-
ség úgy hozná, önzetlenül segítene az
eszközeivel és a tudásával a köznek, a
bajba jutott embertársainak.

Na, de Harácsia törvénye nagy úr,
így Jancsink kénytetelen volt lemon-
dani nagyszerű terveiről. Mert ő a
törvényeket mindig betartja.

Álmaiban azért olykor hívásokat
ad le rádióján: „CQ, CQ JÓTÜN-
DÉR! Próbáld meg józan belátásra
bírni szép hazánk megtévedt hivata-
lait!” Egyszer talán arra ébredhet,
hogy álma megvalósul. Drukkoljunk
neki mindannyian!
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