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Rádióamatőr számmisztika -2. rész

Az előző részben áttekintettük az amatőr rádióforgalomban használt 
leggyakoribb számrövidítéseket. Két speciális esetben használt számot kell 
még szemügyre vennünk.

Ezek közül az egyik a 33 (thirtytree) amelynek eredeti jelentése „fondest 
regards” azaz szerető (gyengéd) üdvözletek. Jelentéséből adódóan két 
hölgyoperátor közötti forgalomban használatos. Emiatt a férfi operátorok 
általában nem ismerik, ráadásul ritkán figyelhetik meg az étermunka során. 
Eredete egyébként rádióamatőr.

A következő szám a 77 (seventyseven). Jelentése teljes egészében 
megegyezik a 73-mal. A diplomavadászok csoportja a DIG - Diplom Interessen 
Gruppe tagjai használják az egymás közötti forgalomban.

S egy érdekesség: idősebb amatőrök forgalmazása során még előfordul a 807-
es szám használata. A 807 nem hivatalos rövidítés, kimondottan a rádióamatőr 
szleng része. Eredete érdekes, ezért a jelentőségénél kicsit többet foglalkozunk 
vele.

A 807 típusú elektroncső az idősebb korosztály számára eléggé közismert. 
Annak idején sokaknak vágyálom is volt egy vagy több ilyen típusú elektroncső 
beszerzése. Ugyanis ez a cső egy nagyfrekvenciás sugárpentóda, amelyet a II. 
Vh-ban fejlesztettek ki és talán a mai napig is használatban lehetnek még 
létező példányai. E cső alkalmas volt rádióadók végerősítőihez, nagyjából 50 
MHz-ig, 25 Watt anódveszteséggel, de ugyanúgy a hi-fi végfokokhoz is. Alakja 
némi fantáziával hasonlítható a kis sörösüveghez, ezért a rádióamatőr 
szlengben a sör szinonimájaként használják, főleg az angolszász 
nyelvterületen.

Például így: „Nincs jobb mint egy hideg (értsd behűtött) 807-es ebben a 
forróságban.”

A „black (azaz fekete) 807” jelentése pedig egy pint (korsó) barna sör, vagyis 
az ír Guinnessből egy korsónyi.

Végül egy olyan szám, amelyet minden alakalommal használunk a távíró 
forgalmazásban, s nem is tudunk róla, ugyanis másként ismerjük. Ez pedig a 
30.

A 30 eredete a korabeli amerikai vezetékes távíróforgalomból 
hagyományozódott át korunkra, mégpedig a korabeli eredeti Morse ÁBC 
formáját többé, kevésbé megtartva. Mint ismeretes, a Morse által feltalált 
jelkombinációkat később korszerűsítették, de a 30 mind a mai napig közel 
eredeti alakjában szalad ki a billentyűnkből.

Jelentése: Nincs több közleményem, az összeköttetésnek (adásnak) vége.

Hallgassuk meg az eredeti Morse jelekkel leadott 30-at:
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{30 eredeti}

A rádiótávírászok lustasága miatt az idők folyamán az eredeti nulla nagyon 
hosszú jele egy mai hosszú jellé rövidült, ráadásul ez a hosszú jel beleolvadt a 
a korabeli 3-as számba: s íme mivé lett mára:

{30 mai}

Vagyis az “sk” rövidítésre ismerhetünk rá. Jelentése megegyezik az eredeti 30-
al, továbbá mint “silent key” értelmezésben, hívójelhez kapcsoltan a körünkből 
örökre eltávozott amatőrtársainkra is utalunk vele.

Miközben e gondolatok kifejezésre kerülnek, az eszem egy jó hideg 807-esen 
jár ebben a különlegesen forró kánikulában, melynek fogyasztását mindenki 
egészségére kívánom és a rádióamatőr számmisztikának pedig immáron annyi, 
azaz

{30 mai}
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