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Delmár Walter 

STEYR 
vezet a magyar automobilbajnokságban 

Delmár Walter 

STEYR 
vezet Svájc automobilbajnokságában 

Mi a legjobb kiskocsi? A 

STEYR TYPE XII. 
Mi a legjobb nagykocsi? A 

STEYR TYPE VII. 
Próbálja ki őket ! 

O lcsók! 
Üzembiz tosak ! 
Kitűnő át lagtar tók! 
Pompás h e g y m á s z ó k ! 
Kitűnően vannak rugózva! 

A MAGYAR UTAK KOCSIJA A STEYR! 
Magyar Steyr Automobil Részvénytársaság 
Budapest IV., Ferenciek- tere 9 Te le fon: Teréz 219—45 
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De P in e do márki 
mindkét o c e ánr e-
piilése alkalmával 
40,000 kilométeres 
légi útján a bevált 
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olajat használta. Ve-
zérképviselet: Ma-
gyar Abroncs- és 
Kerékgy ár Részv.-
Társ. Budapest VI., 
Jókai-utca 8. szám 
Tel.: Teréz 133-56 
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mégis a v a g y u n k ! 
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Csináljon egy próbautat asz. új 

Merce&es-Bensz 
autókkal 

M E R C E D J E S - B C W Z 4 U 1 0 M 0 n i C R . - T . 

Telefon: T. 29-24 Budapest, V., Vörösmarty-tér 1. Telefon: T. 140-70 

llll HIHIHI(m 

BRENNABOR 
a m o d e r n n é m e t a u t o m o b i l -

g y á r t á s l e g n é p s z e r ű b b k o c s i j a 

megérkezett -Budapestre 

T Í P U S O K : 6/25 HP 4 h e n g e r e s 

10/45 HP 6 h e n g e r e s 

PI21. g y o r s t e h e r k o c s i 

V e z é r k é p v i s e l ő : FABRI B. 
Budapest, VI. ke r., Andrássy-út 61. 

Telefonszám: 159-75 
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Automobil-Motorsport 

FÜGGETLEN KÉPES MOTORSZAKLAF 
Megjelenik minden hó 10-ón és 25-én 

Felelős szerkesztő: DÉVÁN ISTVÁN 

Helyettes szerkesztő: DÁRDAY-ABRIANI DEZSŐ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest, II., Margi t -körút 64/a. V. 2. 

Telefon : Teréz I32—64 

Postatakarékpénztár! csekkszámla : 34240. 

Előfizetési d í j a k : 
Budapesten és vidéken : évi 20 pengő 

Ausztr iába: évi 35 silllng 
J ugosz l áv i ába : évi S00 dinár 

Csehsz lovák iába : évi ISO cseh korona 
Román l ába : évi I200 lel 

A külföldi előfizetésekben a postaköltség Is bennfoglaltatlk. 

Hirdetési árak : 
I oldal I60-— pengő "4 oldal 40-— pengő 
Vi oldal 80-- pengő 'it oldal 20 — pengő 

I mm. I hasábon szöveg között — 40 fillér 
> 16 oldal 10 pengő 

KOIőn helymeghatározásnál 10% felár. Hosszabb Időtartamra feladotl 
hirdetések ese én I0°/o engedmény. 
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Spanyolország 
1927. évi Nagy Díja 

Győztes: Benoist (Delage). 

Materassi (Bugatti) és Benoist (Delage) párharca 500 
km-en keresztül az utolsó évek legszebb versenye volt. 

Ilyen még nem volt! ír ják a külföldi nagy automobil-
szaklapok. „Ilyet még nem láttunk!" mondják azok, akik-
nek megadta az Isten, hogy jelen lehettek az V. Spanyol 
Grand Prix lefutásánál. Mindenki a spanyol Nagy Díjban 
várta a várva-várt összecsapást a három nagy francia 
gyár: Bugatti, Delage és a Talbot között. Bár a Talbot 
forfait jelentett, a nagy összecsapás a Bugatti és a Delage 
között megtörtént. A nézők százezrei, élükön Alfonz 
spanyol királlyal, aki mint tudjuk, nagy automobilbarát 
és maga is kitűnő vezető és a királynéval utolsó pillanatig 
kitartottak. A Circuit de Lasarte ilyen versenyt még nem 
látott. Bár Benoist meg Delage-ja óriásit produkált, ugyan-
ezt lehet mondani a Bugatti vezetőkről, Materassiról, 
Conelliről és a mindjobban fejlődő Chironról, aki ha az 
utolsó körökben pneudefekt nem éri, győztese marad a 
klasszikus versenynek. Chiron körrekordja egyébként, 
amit egy héttel ezelőtt 2 literes Bugattin felállított, érin-
tetlen maradt. A küzdelem mindvégig óriási volt. Külföldi 
nagy francia lapok szakvéleménye szerint Benoist-
Materassi és a Delage-Bugatti jelen esetben teljesen 
egyenrangúnak mutatkoztak. A Delage gyorsabb volt, a 
Bugatti jobban feküdt a kanyarokban. Így egalizálták 
egymást. A verseny startjához 7 kocsi állott fel. Benoist, 
Bourlier és Morei Delage-on, Materassi, Conelli és Dubon-
fiet Bugattin és egy spanyol amatőr, Palacios egy 

Maseratin. Utóbbinak már a startnál defektje volt és 
sokat vesztett, úgyhogy néhány kör után feladta. 

Kitűnő start után Benoist azonnal az élen van és 8 
másodperc előnnyel elsőnek fejezi be a kört, követve 
Materassi, Bourlier, Conelli, Dubonnet és Morei által. 
A hetedik körig Benoist előnye 8 másodpercről 9.16, 21, 
27, 31-re növekszik. A 8-ik körben Materassi erősít, 
de Úrniéta faluban nekifarol egy háznak. Kocsijának 
hegyes hátulja erősen megsérül, de másfél perc veszteség-
gel folytatja a versenyt és üldözőbe veszi Benoist. Mire a 
10-ik kört befejezik, Materassi már a negyedik helyre 
zárkózott fel. Benoist vezet, mögötte a három Bugatti, 
majd a két Delage, Bourlier és Morei. A 13-ik körben 
egyszerre mindhárom Bugatti megáll. Mindenki azt hiszi, 
hogy feladják a versenyt, noha csupán benzint töltenek. 
Materassi 59 mp., Conelli 1:25, Dubonnet 1:19 alatt. 
Materassi balesete és benzintöltése folytán Benoist előnye 
csaknem 4 perc, amit tudatnak is vele, mire az tempóját 
szemmelláthatólag csökkenti. 

A 17-ik körben Morei (Delage) feladja a versenyt. 

A 18-ik körben Benoist megáll a depóknál és 2:25 
alatt tankol. Ezalatt Materassi hátrányát l:35-re csök-
kenti. Most Materassi mindent belead, behozza Benoist-t 
és a 19-ik körben a közönség őrületes ujjongása, valamint 
a Bugattinak drukkoló király szemmellátható mosolya 
mellett előzi a Delage vezetőt. Az öröm azonban korai 
voit, mert a 20-ik körben ismét Benoist van az élen. A fél 
pályán a helyzet a következő: 

1. Róbert Benoist (Delage) Távolság 346.300 2:38:44 

2. Emilio Materassi (Bugatti) 2:39:42 

3. Conelli (Bugatti) 2:42:38 

4. Dubonnet (Bugatti) 2:43:41 

5. Bourlier (Delage) 2:45:03 

A következő három körben Materassi 18 másodpereit 
ledolgoz hátrányából. A 23-ik körben Benoist gyertyazava-
rokkal küzd. Kénytelen leállani és 3:40-et veszít. Ezalatt 
Materassi 3 teljes perc előnyre tesz szert. Ugyanakkor a 
tartalék Bugatti-vezető, Chiron leváltja a fáradt Dubonnet. 
Most Benoist szorítja fel a maximumra sebességét és 
körönként 5 másodpercet dolgozik le hátrányából. A 26-ik 
körben Materassi áll meg a boxoknál. Felfrissíti magát és 
egyben első jobbkereket cserél. Mindez 2:05 alatt tör-
ténik. Az olasz előnye már csak 20 másodperc. A következő 
körben elérkezik ismét a döntő pillanat. Benoist már csak 
40 méterre van Materassitól. Mindenki tudja, hogy a 
kanyarokkal teli Lasarte-körön az előzés csak akkor tör-
ténhet meg, ha a másik engedi. Itt pedig a helyzet egészen 
más. A csoda mégis megtörtént. Benoist Urniéta előtt, 
ami úgy látszik Materassi gyengéje, előz. Az olasz nem 
enged és mint a vadat üldözi Benoist. A tempó óriási. 
A körrekordot felváltva döntik. Végül Benoist tartja 
7:33.6-al, ami az 1.5 literes kocsival 137 km.-t jelent. 
(Chiron legjobb ideje. Idejét azonban 2 literes kocsival 
érte el.) 

A 30-ik körben az izgatottság a tetőpontra hág. 

KERTESZ lUnél 
legele-

gánsabb amerikai 
fürdődresszek. Tenniszcikkek. 

Evezősfelszerelés. 
Autósap-

kák 

Andrássy-út 36 
mii 
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Materassi 30 méter előnnyel elfütyül a céltribün előtt. 
Tehát ismét a Bugatti van elől. A francia nincs nagyon 
elragadtatva, mert nagyon gesztikulál a boxok előtt. 
\ nézők, melyeknek 80 százaléka Bugatti-párti, extázisban 
őrjöng. Az emberek ütik egymást és torkaszakadtukból 
ordítják Materassi nevét. A 31-ik körben vége a világ 
legszebb versenyének. Materassi közvetlenül a tribünök 
előtt belefarol a falba. Neki semmi baja sem történik, 
gépe hasznavehetetlen. Kénytelen a versenyt feladni. 

Már csak négyen vannak versenyben. Újabb szen-
záció. A franica Bugatti-vezető, Chiron körről-körre fel-
nyomul. Szédületes iramot diktál. Benoist úgylátszik 

fáradni kezd. A 35-ik körben Chiron elfogja Benoist és 
újra a Bugatti vezet. A közönség újra tombol, a király 
újra mosolyog. Ez sem tart soká. A 37-ik körben Chiront 
is eléri a végzet. Túlerőltetett motorja állandóan lassul és 
fel kell adnia a versenyt. Benoist ismét egyedül jön. Most 
már őt is éltetik. A 3 perccel mögötte fekvő Conelli mái-
nem tud veszélyes lenni reá, bár az utolsó körökbe még 
egy percet ledolgozik Benoist eredményéből. Végered-
ményben: Győztes: Róbert Benoist (Delage). Távolság: 
692.000 km. 5:20:45. Átlagsebesség: 129.590 km. 2. 
Conelli 5:23:02. Sebesség: 128.730 km. 3. Bourlier (De-
lage) 5:28:12. Sebesség: 126.800 km. 

Ő 3 S S Ö Í 3 3 E Ö «<»:«o»t«c»t«<»t :<< >>{<<»:<< >>:« » ; « » t « >>;<<>>t<<öai>i<<o>>*̂  8 3 C I Í Ö 3 8 E Ö « » : « » : « » 3 3 3 S £ Ö 8 3 £ 8 3 3 3 £ 8 

Szemelvények európai uíamból! 
d ISürburgring - Belgium — Oslenöe — A fronton — Váris — Svájc és 

Bern — /I őágóh. — Esetem a Grimselen — /I Passo Stelvio 
Már a múlt számunkban beszámoltam részletesen 

arról, mibe kerülne egy nagyobb automobiltúra. Leszö-
geztük, hogy bizony az nem is tartozik azok közé a csak 
álmunkban elképzelt „lehetetlenségek" közé és bizony 
nem is kell hozzá más, csak egy megbízható jó túra-
kocsi és csak annyi pénz, amennyit az ember itt Buda-
pesten is elkölt ugyanazon idő alatt. Talán még annyi 
sem. Ha négyen összeállunk, elosztjuk négy részre a 
benzin, olaj és garage költségeit, no meg mindenikünk 
vállal egy-egy új pneumatikot, úgy egy emberre maxi-
mum 200 pengő esik. Ehhez jön azután a három hétig 
tartó napi 10 pengő és a végén kiderül, hogy 400 pen-
gőért, vagyis 5 millió koronáért olyan utat tettünk, 
amit vasúton, hordár- és autótaxipénzekkel, magas ho-
telszámlákkal és étkezőkocsi-ebédekkel 10 millióból sem 
hoztunk volna ki. Sokan érvelnek az automobilon való 
nagyobb utak kényelmetlensége ellen, továbbá, hogy 
kopik a kocsink stb. Mindkettőre könnyen válaszolunk. 
Akinek kényelmetlen az autó, az maradjon otthon és 
burkolja be magát vattába. Aki pedig félti a kocsiját, 
az tegye be a garageba és zsírozza be, vagy ne vegyen 
autót. A jó autó nem kopik egy 4000—5000 kilométeres 
út alatt. Ha pedig elkopott, akkor nem automobil. No, 
de erről ne elmélkedjünk. Nézzük inkább, mit láttunk 
érdekeset. Nem akarok hosszú fogakat csinálni olva-
sóimnak, de minden szerénytelenség nélkül bevallom, 
hogy az általam megtett útvonal a lehető legjobban volt 
összeállítva. Utam csaknem 80 százaléka hegyes vidéken 
vitt keresztül, egyszóval mindig a lehető legszebb és leg-
egészségesebb étherben mozogtunk. Érintette Európa 
legszebb és legnagyobb városait. Láttuk a tengert, tova-
siklottunk a svájci és olasz tavak partján, láttuk a vi-
lágháború borzalmait, láttuk Párist, minden ember vá-
gyát. Láttuk a Louvre-t, a Mona Lisát, voltunk a Bois 
de Bologneban, voltunk az Eiffel-tornyon, a Champs Ely-
séen, a Notre-Dame templomban, sőt még kontrasztként 
a Folies Bergereben is. Traverzáltuk Európa legszebb és 
legmagasabb hágóit a Grimselt, a Furkát, a Gotthardot, 
majd a legnagyobbat, a Stilfser Jochot. Utánuk a 
Reschen-Scheidegg és a Pass Thurn már csak mint kis 
dombokon átvonuló hegyiutak hatottak. Láttuk a Jung-
frau-t ezüstös örök jegével, láttuk a belga határon a 
kecses holland szélmalmokat, láttuk Páris szédületes 
autóforgalmát és végül láttuk, hogy „automobilisztikus 
szempontból" mennyire el vagyunk maradva a Nyugattól. 
Mindezt azért említem fel, hogy azoknak, akik esetleg a 
közeli napokban indulnak és pozitív útirányuk nincsen, 

kövessék példámat. Nem fogják megbánni' 
* 

A Nürburgring. Szinte ostromolnak ismerőseim 
milyen a Nürburgring. Az adatait ismerjük. Nem erre 

vagyunk kíváncsiak. Az általános benyomásra. Valami 
egészen különös. Talán azt lehetne mondani, hogy épí-
tője „Lángész, vagy őrült !" Mint sokan mondották, akik 
látták, a mondás nagyon találó. Nem is országút, nem is 
pálya. A kettőnek egy egészen furcsa, modern, talán 
ultramodern keveréke. Egy 28 kilométeres hullámvasút, 
egy egymásba folyó lengő-ringó valami. Kivéve 3—4 
kilométeres egyenesét, a tribünök előtt, a többi 24 kilo-
méter forduló emelkedők és ereszkedők összevisszasága. 
Hetek kellenek, sőt még talán ez sem elég, hogy kiismerd. 
Legjobban az angolok jellemezték: „Sky-sky". Eget-eget 
látok, mondta Woods. Tökéletesen igaza van. Meredeken 
siklassz alá, majd ugyanolyan meredeken felfelé. Jobb-
ról-balról a fenyőerdő, középett egy vízszintes vonal. Fo-
galmad sincs, mi van fenn. Közeledsz a vonalhoz és minél 
közelebb jutsz, annál bizonytalanabb a helyzet. Most 
már csak eget lelsz, mert jobbról-balról eltűnnek a fák. 
Önkéntelenül stoppolunk. Fenn vagyunk. Teknőszerűen 
emelt kanyar balra. Nem veszélyes, de azért könnyen 
ki lehetett volna szállani, ha nem fékezünk. És hasonló 
hely van vagy 10—15. Bizony beletelik jó pár nap, míg 
megtudjuk, hol milyen tempóban haladhatunk. Nekünk 
magyaroknak, akik pályán ritkán versenyeztünk, a Nür-
burgring valami egészen különös dolog. A magyar ver-
senyző belemenős stílusa itt nem érvényesül. Nincs a 
pályának egyetlenegy hajtűkanyarja sem, ahol hirtelen 
fékezés, visszakapcsolás, helyből való kiakcelerálás sze-
repet játszana. Itt egy folytonos gyors, sima futást kell 
produkálni. Akinek ez nincs a vérében, az bizony igen 
nehezen szokja meg. Urbach azonnal megszokta, Balázs, 
a Gugger szerpentinjeinek hőse, semmiképen sem tudta 
megszokni. Nem pálya a Nürburgring, de nem is ország-
út. Mi őszintén szólva nem jósoljuk neki azt, amit sokan 

remélnek. Lehet azonban, hogy tévedünk. 
* 

Belgium lepett meg legjobban egész utam alatt. 
Egy tökéletes kis paradicsom. Az a rend, rendezettség, 
amit ott láttam, meglepett. Azt tudtam, hogy Belgium a 
legsűrűbben lakott országa Európának. Mindig olyannak 
képzeltem, mint Francia- és Olaszországot. Azt gondol-
tam, ott is mocskos, szurtos gyerekekkel találkozom az 
utcán, az országúton. Nagyon csalódtam. Kövezett or-
szágutak, jobbról-balról fű, remekszép kertek, kastélyok, 
villák, egyszóval jólét. Olyan rendezett utakat és épít-
kezést, mint Belgiumban, sehol sem láttam. De nehogy 
azt gondolják olvasóim, hogy csak egyes helyeken. Min-
denütt. Bukkanok, vízátereszek sehol. Tökéletes útjelzés, 
szép növénnyel befuttatott falak, házak. Ennél szebb, 
rendezettebb már csak Anglia lehet. Ganaj, trágya itt az 
utakon, utcákon ismeretlen fogalom. Az autóközlekedés 
olyan, mint Budapesten a Lánchídon, vagy az Andrássy-
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úton. 40—50 kilométeres kövezett nyílegyenes útak. 
Mikor fogjuk mi ezt megérni. Azt hiszem soha. 

* 

Közeledünk Ostendéhez. Ki látja meg legelőször a 
tengert, összeadunk fejenként 5 belga frankot, kicsiben 
megy a játék, inkább a mulatság kedvéért és az kapja a 
20 frankot, aki először látja meg a nagy vizet. Egyikünk 
sem nyerte meg, mert bár tizenötször képzeltük, hogy 
már látjuk, mindannyiszor kisült, hogy csak képzelődés 
volt és csak a fantáziánk működött. Csak midőn kiér-
tünk az erősen emdt strandra, a fedett sétány és a ló-
versenytér között nyilt meg előttünk a fenséges pano-
ráma. A kis nyugati szél szebbnél-szebb hullámokat ver-
desett a parthoz, ahol a fürdőzők százai heverésztek a 
délutáni napsugárban. Kocsinkat a parton hagyva, azon-
nal elindultunk kabint keresni. Négy belga frank és már 
toltak is befelé. A négy hatalmas keréken húzott kabin 
néhány perc alatt már messze benn volt a tengerben. 
Csak arra ébredtünk, amikor a mecklenburgi ló gazdája 
a borravalóért kopogott be ostorával az ablakon. Csak-
hamar készen voltunk és kis idő múlva már vígan har-
coltunk a 2—3 méteres hullámokkal. Az ijedelemből is 
kijutott. Már vagy egy órája élveztük a mesés habokat, 
midőn egy pillanatban észrevesszük, hogy 163-as kajü-
tünkből egy idegen jön kifelé. Óriási izgalom vett erőt 
rajtunk. Minden vagyonunk, igazolványaink, triptique 
benn a kabinban. Valamikor 100-yardos sprinter voltam. 
Nosza hát utána, ki lehetett az idegen. Azonnal fantasz-
tikus gondolatok villantak meg agyamban. Láttam üres 
zsebeimet. Őrületes energiával rohantam kifelé a térdig 
érő vízben, majd a félméteres finom homokban. Elfog-
tam az emberemet. Kiderült, hogy egy angol, aki téve-
désből tért be kabinunkba. Ügy ment ki onnan, ahogyan 
bejött. Azonnal meggyőződtem a tényállásról és idegeim 
megnyugodtak. A fürdésnek azonban már erre a napra 
vége volt. A 200 méteres megerőltetett futástól bizony 
olyan erős fejfájást kaptam, hogy minden kedvem elment 
a további fürdéstől és vagy másfél óra kellett, míg ismét 

megnyugodtam. Hiába, a tréning hiányzott. 
* 

Elhagytuk Ostendét. Itt kezdődnek már a front ma-
radványai. Minden ötven-hatvan lépésnyi távolságban 
beton-ágyúállások, a német partvédőütegek fedezékei. 
Nieuportban keresünk éjjeli szállást. A valamikor vi-
rágzó város most alig 2—300 házból áll. Minden vörös 
új tégla. Főterén egy szép, tiszta, virágos kis szálloda. 
Itt töltjük az éjjelt. Reggel kelünk át az Iseren Dix-
muidennél. Itt volt a világháború legrémesebb frontja. 
Nieuport—Dixmuiden—Ypern! Volt-e hadijelentés. ahol 
a nevek egyike ne szerepelt volna? A híd túlsó oldalán 
a belga-angol-francia fronton a gyalogsági állások még 
olyanok, mint 9 évvel ezelőtt. Csak a fű lepte be őket. 

Két frank belépődíj mellett megtekinthetők. Az út men-
tén szebbnél-szebb katonai temető, külön angol, francia, 
belga és német. Mindenütt hatalmas obeliszk, kis ház a 
gondozó őr számára. Mindegyik oly szép, mintha most 
húzták volna ki egy skatulyából. A hősök emlékének az 
összes országok példásan áldoznak. Az út mentén a ti-
pikus francia sisakkal díszített egy méter magas fara-
gott kis kőobeliszkek. Mindegyiken vésés. Egy-egy 
nagy ütközet emlékei. Dixmuiden főterén háborús em-
lékszobor, mellette jobbról-balról zsákmányolt német 
aknavetők. Nieuport bejáratánál a tetején kiterjesztett 
szárnyú gémmel (olyan, mint a Hispano-Suiza-automo-
bilok hűtődísze) hatalmas szobor. Mellette egy szétlőtt 
hatalmas francia tank. Már belepte a rozsda és a fű. Ott 
fogja hirdetni örökre a világháború borzalmait és fen-
séges pillanatait. Ypernben most épül a nagy angol 
diadalkapú. Nagyobb, mint Párisban az Arc des 
Triumph. Tiszta márványból készül. Minden elesett an-
gol hős neve ott szerepel az oldalfalakon. Munkások 
százai dolgoznak a mesterművön. Ypern főterén most 
épül újjá a dóm és a városháza. Még mindig igen sok a 
rom. Lens-Arras-Bapaume mind-mind még erősen magu-
kon viselik a világháború eme legerősebb frontrészének 
karakterisztikumát. Itt nem volt kő kövön. Arras leg-
nagyobb hoteljében ebédelünk. Tele van angollal. Az ud-
varon hatalmas autóbuszok, rajta öles betűkkel „A 
frontra". Itt van egy frontrész, amit a franciák úgy 
ápolnak, mintha örökké kellene, hogy tartson. Benne még 
minden olyan, mint 1918-ban. Az embereket viaszból ké-
szült bábuk helyettesítik. Halottak és élők fekszenek a 
lövészárkokban. Géppuskák, tankok, aknavetők be-
ágyazva. A gránáttölcséreket szorgalmasan gyomlálják, 
hogy a fű be ne lephesse. Itt üzletet csinálnak a háború-
ból. És a külföldiek, angolok, amerikaiak úgy járnak rá, 
mint a sáskák. 

* 

Párisról, illetve annak forgalmáról Nagy Pál gé-
pészmérnök útitársam írt egy igen érdekes és jellemző 
kis cikket, erről tehát nem igen irok. Csak azt említem 
meg, hogy Párisban a gyalogos és autós között valami 
egészen más kapcsolat fejlődött ki éveken keresztül, ami 
nálunk talán sohasem lesz. A párisi ember nem utálja 
az autót. A gyalogos és soffőr megérti egymást. Ha va-
laki az úttestre lép, az tudatában van annak, hogy ott 
vigyázni kell. Néz jobbra, néz balra, ahonnan a forgal-
mat várja. Bátran állítom, hogy merészebben haladok 
át a Rue de Rivolin, vagy akármelyik nárisi utcán egyik 
oldalról a másikra, mint Budapesten. Itt a gyalogos néz, 
áll, vagy egyiránvban megy, de nem ugrál, nem tétová-
zik. mint a pesti ember. Itt mindenki nyugodtabb, mint 
Pesten. Minden a közös megegyezésen alanul. Aki Pá-
risba megy. annak azt ajánlom, menjen fel az Eiffel-
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amerikai túrakocsi 
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toronyra,, nézzen ott körül egy térképpel kezében egypár 
órát és azután ismerős lesz odalenn mindennel és köny-
nyebben mozoghat. Párisban minden a régi. Űj csupán 
kettő van nézetem szerint. A „Névtelen katona sírja" 
Napoleon diadalíve alatt és a világháború múzeuma a 
Palais des Invalides-ban. Mindkettőt meg kell nézni. 
A névtelen katona sírja olyan hatással volt reám, hogy 
sokáig némán állottam könnyezve. Idegenek százai állják 
körül a sírt és bizony a zsebkendő nagyon sűrűn előkerül. 
Nagy zseni tervezte. Egyszerű, de fenséges. Egy kékes 
örökláng egy mélyedésben, melyből rövid római kardok 
mutatnak a világ minden tája felé. Előtte egy hatalmas 
kriptalap a felírással: „Le tombeau du sóidat inconnu". 
Köröskörül a friss virágból készült koszorúk és 
csokrok halmaza. Ugyanilyen megható a hadi múzeum. 
Bár az ententehatalmak és szövetségeseik „külön 
termei": a román, csehszlovák és szerb szobák nem 
valami kellemes hatást gyakorolnak a magyar nézőre, a 
nagy háború lefolyásáról készített gyönyörű falfestmények 
és képek a legjobb francia festőktől mély nyomot hagynak 
az emberben. A szívenlőtt francia gyalogos, amint éppen 
elbukik és fegyverét kiejti kezéből, mellette a lecsapó 
gránáttal, alatta a felírással „1914" egyike a világtörténe-
lem legszebb művészi festményeinek. 

* 

Bern. A szabad Helvétia fővárosa. Itt kezdődött a 
kálváriánk. Mintha pneumatikjaink delejes vonzóerővel 
ragadták volna magukhoz az összes túristacipők szögeit. 
Sorban kapjuk a defekteket. Mire beérünk Bern régi 
stílusban épült főterére, már elfogy a pótkerék. Betérünk 
egy cukrászdába uzsonnázni és mire félóra múlva ki-
jövünk, hogy folytassuk utunkat Interlaken felé, szo-
morúan tapasztaljuk, hogy jobb hátsó kerekünk 
leenged. Szerelés. Majd egy kedélyes pillanat. Kéz-
mosás a főtéren a szökőkútban, még hozzá szap-
pannal, rendőri asszisztencia mellett. Még sokkal 
kedélyesebb volt egy 10 perccel később, amikor két 
egymásutáni „túristaszög" megfosztott minden póttöm-
lőnktől. Ismét a szökőkút. Mintha azért állana Bern utcáin, 
hogy a szegény autós megtalálja a lyukat a tömlőjében. Egy 
jó órát ragasztgattunk, miközben a legnagyobb kedélyes-
séggel két vaskerítésen átmászva jutottunk egy újabb 
szökőkút vizéhez, ahol a lyukat konstatálni lehetett. Csodá-
latos, egy a minap Svájcból jött ismerősömnek egyheti 
svájci útja alatt csupán két gumidefektje volt. Nekünk 
talán 15—20. 

* 

A Grimsel-Furka és Gotthárd. A világ egyik legszebb 
trikolórja. Svájc három legnevezetesebb hágója. Itt történt 
velünk utunk egyetlen balesete, amit azonban el kell, hogy 
mondjak olvasóimnak, mert „iskolapéldája" a svájci kedély-
nek és rendnek. Meglehetősen elfogultan vágok neki a 
Grimselpassnak. Rémmeséket meséltek nekem róla. Szűk 

út. A postaautomobilok. Az Aar-folyó jobboldalon elterülő 
feneketlen mélysége. Hozzájött még a Grimsel tetején lévő 
villamosmű építkezése és az állandó teherautóforgalom, 
amit egyébként határozottan kárhoztatunk. Svájc ma az 
idegenekből él, tehát kellene is valamit tenni az idegenek 
kényelme szempontjából. A Grimselt szép napokon az autók 
százai látogatják és nem túlozok, ha azt mondom, állandó 
életveszély között. A teherautókat kitiltani a nappali for-
galomból, ez lenne a minimális illendőség, amit a kanton 
megtehetne. Éjjel tilos a személyautóforgalom, mert akkor 
a teherautók pótkocsival járnak. Félelmetesen mennek. 
Hatalmas Saurerek, Bernák rohannak lefelé a szerpen-
tineken 25—30 kilométerrel. Meg is adtuk az árát. A har-
madában lehettünk, amikor egy Berna 10 méterrel előttünk 
előbukkant. Nem lehetett semmit sem tenni. Ő is fékezett, 
én is, de kitérés nem ment már sehogy. A Berna hátsó bal-
kereke beleütődött az én első balkerekembe. Vitt magával. 
Jobbra a mélység, balra a kőfal. Inkább a kőfalat válasz-
tottam. A Berna közben megállott, én pedig bevágtam a 
kormányt és pár pillanat múlva mi is álltunk. Kocsink 
hátsó része kissé benyomódott, még mindig ez volt a jobb 
megoldás. Ami ezután történt, az talán egyedülálló. 
A Grimselpolizei felvette az adatokat. Azonnal megegyez-
tünk. Eullen Hans.fizet, azaz hogy az ő biztosítója fizet. 
Másnapra pedig Mayringenben Johann Boss mechanikus 
mindent helyrehozott. A rendőr pedig, kinek neve Sepp 
Affentranger volt és kinek egyébként a teherautó tulaj-
donosa, Eullen Hans jóbarátja volt, kijelentette, hosrv 
„Hanns du hast Kurve snitté, du wirst fest bestráft. Ich 
werde gege die Strafanzeige mache." Ez a svájci igazság-

szolgáltatás. Itt nincs protekció. Ha bűnös, itt nincs 
jóbarát. önkéntelenül magam elé tünt, amikor egyszer 
Budapesten láttam egy taxisoffőr és egy úrvezető karam-
boljánál a biztos úr szavát. „Ne beszélien sokat, itt maga a 
hibás!" Természetesen az úrvezető. Te pedig meni haza. 
Jóska, majd gondom lesz megírni a jelentést. Ez Magyar-
ország és Sváic. Egyébként nagyszerű volt még a rendőr 
telefonálása Mayringenbe a mechanikusnak. „Du ta ist der 
Kaminoner Eullen Hans in e Bugatti Wagele einghahre. Du 
must alles richten. Der Hanns respective der Versicche-
rung zahlt. Verstande." (Az s betű mindenütt magyarosan 
.,s"-nek olvasandó. Egyszóval a svájci biztosítótársaságok 
is lecsÍDnek a fizetendő kárból, tehát a számlát már eleve 
úgy kell megíratni, hogy ha a biztosító a fele összeget 
lealkudja, még mindig maradjon fedezet a kárra. 

A hágókon tehát vigyázni kell. Lassan hajtani. Nézni 
és állandóan dudálni. Ha nem a hegyfelőli oldalon kell haj-
tani, úgy legjobb minden szembejövő kocsinál lelassítani, 
vagy még jobb egészen megállani. Teherautó és postaautó 
találkozásánál etrészen le kell állani. A haitűkanyarokban 
ha nincs szembejövő kocsi és a kanyar beállott, úgy először 
egy kissé kimenni, majd a kormányt teljesen bevágva kell 
venni a kanyart. Úgy a bevágás, mint a visszavétel igen 
gyors legyen. 

* 

A Passo Stelviot (Stilfser Joch) senki se mulassza el 
megnézni. Ha csak teheti, vegye útját erre. A legmagasabb 
hágó Európában. Szép és jó az útja. Szélesebb, mint a 
svájci hágók és sokkal veszélytelenebb. Emellett nyíltabb 
és határozottan szebb kilátással bir, mint bármelyik svájci 
hágó az előbb említett három közül. Sokkal jobb a fel-
menetel az olasz oldalról. Nem olyan meredek, könnyebb 
a üihentetési lehetőség, értve a kocsira, míg az osztrák 
oldal, a hajtűkanyaros rész, felfelé sokkal nagyobb feladat 
elé állítja a vezetőt. A Passo Stelvio felső részén még 
júliusban is állandó hó között fut az ember. A Jochon 
jobbról balról 5—6 méter vastag a hóréteg. Olyan havazást 
kaptunk reggel, mikor indulni akartunk, hogy kénytelened 
voltunk két óra hosszat várni. Közben elállott a hóvihar 
és egv órát pompásan síeltünk az olaszoktól kölcsönkapott 
síkkel. Reggel kilenckor a Stilfser Jochon az örök jégben 
és hóban és két óra múlva már ott lehetsz Meránban. a 
nyárban, a zöldelő pompás flórában. 

REX-ACME 

OSZTRÁK T.T GYOZ 
HOLLAND I > I i - n b b b 
175 O. H. V. 1300 pengő, 250 O. H. V. 

17OO pengő, 500 S. V. 1880 pengő. 
Kedvező feltételek. Prompt szállítás. 

Vezérképviselet: 
MARTINEK IST VÁN, Horthy Miklós-út80 



7 

Éljen a Balaton! Éljen a balatoni műút ! Éljen az idegen-
forgalom! Mi lesz az utak jelzésével? 

Olvasóink előtt talán már kissé unalmas, hogy la-
punk hasábjain állandóan ostorozzuk a magyar útviszo-
nyokat, a jelezetlen országutakat, a port, egyes tényezők 
nemtörődömségét. Lehet, hogy egyes olvasónknak talán 
már unalmas, mert mi már szintén unjuk. Azonban 
azért vagyunk, hogy addig üssük a vasat, amíg meleg és 
mivel eddig számtalan esetben tapasztaltuk, hogy írá-
sunk nem volt múló malaszt és nem volt falrahányt borsó, 
tovább is dolgozunk a magyar „automobilizmus" érdeké-
ben. Ezúttal ismét a Balaton és a már annyit aposztrofált 
Budapest—székesfehérvári országút lesz a témánk. Bí-
zunk benne, hogy lassan, de biztosan eljutnak soraink 
azokhoz, akiktől az alant felsorolt bajok és sérelmek or-
voslását várjuk és bízunk benne, hogy eljön az idő, ami-
kor a magyar automobilizmus irányítói elszégyenlik ma-
gukat és maguk is tudatára ébrednek, hogy ez már még-
sem mehet így, hiszen mi kultúrállam vagyunk és fennen 
hirdetjük, hogy mi nem vagyunk a Balkán. 

A Balaton! Szegény hazánk egyetlen kincse. Két orvos 
barátomat vittem le egy a Balatonhoz közel lévő pusztára, 
egy kisebb operáció végrehajtására augusztus első vasár-
napján. Míg ők elvégezték dolgukat, elmentem egy bará-
tomat meglátogatni Balatonlellére. A Balaton! Mi lett 
volna belőle, ha nem a Dunántúlon feküdne és nem lenne 
Magyarországon. Nem vagyok túlnagy soviniszta, de ki-
jelentem, hogy vize, homokja felveszi a versenyt bárme-
lyik külföldi tóval és részben a tengerrel is. Tizenegy 
órakor délelőtt léptem a Balaton vizébe és délután négy 
órakor még mindig benn voltam és ha nem kellett volna 
aznap este Budapesten lenni, talán este hétig is benn let-
tem volna. Pedig három hete nem kisebb világfürdőben, 
mint Ostende, töltöttem néhány órát az Északi-tenger 
vizében. 

Sírt a lelkem és fájt a szívem a látottakra. Óriási 5 
emeletes Grand Hotelek, fedett strandsétányok, betol-
ható kabinok százainak kellene állani a magyar tenger 
partján. Circuit de Balaton névvel Magyarország legna-
gyobb automobilversenyének kellene lezajlani a balatoni 
műúton. És ehelyett, kis egyemeletes félelmetes külsejű 
szállodák, elhanyagolt strandok, félméteres sárgödrökkel 
fűszerezett utak a fürdők kellő közepében. Ki ennek az 
oka? Mért nem akad vállalkozó, aki Siófokon, Földváron, 
Lellén és a déli part szebbnél-szebb helyein külföldi 
mintára hatalmas hoteleket épít. Hogy ennek mi az oka, 
azt nem tudom. Elvisszük a tömérdek pénzt a külföldre, 
Abbaziába és Isten tudja hová, csak azért, hogy azt 
mondhassuk „külföldön nyaraltam" és itt áll a kincsünk, 
a „Balaton" pucéran, falumódra kezelve. 

Kénytelen vagyok leszögezni, hogy a Balaton rész-
beni elhanyagoltságának egyik főoka a Balatonhoz ve-
zető utak teljes elhanyagoltsága. 1926-ban kezdték meg 

csak a Balaton körüli műút építését. Addig homok és 
sártenger övezte a Balatont, a magyar tengert, Európa 
e<íyik legszebb tavát. Mi a helyzet ma? Budapest—Szé-
kesfehérvár. Bár az útat javítják, az 50 százalékban még 
ma is járhatatlan. Eltekintve a 37-es kilométerkőtől Szé-
kesfehérvárig, valamint egyes kisebb szakaszokat Mar-
tonvásár és Budapest között, rettenetes útrészekkel talál-
kozunk. Átláthatatlan por, a bukkanok százai. Az útmen-
tén pihenő motorkerékpárok. Pihentetik agyonrázott vég-
tagjaikat. Lépésben haladó automobilok, várják míg a 
por leszáll. Leeresztett sorompók után félelmetes ver-
senyek a vezető pozícióért, mert aki legjobban kerül ki, 
az legalább egy darabig nem nyeli a port. Várni, leállani. 
Nem lehet, a forgalom határozottan nagy. Vasárnap van. 
Olyan mint Belgiumban köznapokon. Órák kellenének, 
míg a por leszállana. A négyórás fürdés a Balatonban 
hiába volt, minden hiába, mint felismerhetetlen négerek 
szállunk ki Budapesten autónkból. Ezért mentünk le a 
Balatonra „fürödni". Kérünk legalább a Balatonhoz, a 
magyar tengerhez vezető főútvonalon bitumenes „por-
mentes" utakat. Bukkanok és szamárhátak nélkül. Kérünk 
jelzéseket, mert ma sincs. Kilenc évvel a világháború 
után, nem tudjuk hol járunk. Látunk háromszögeket 
nagy koronával és nagy KMAC betűkkel, de hogy buk-
kanó, forduló, vasútátjáró, avagy útkeresztezés jön-e, azt 
nem tudjuk. 

Újabb pikantériája a Budapest—balatoni útnak a 
csendőr. Vasárnap reggel minden faluban ott áll a csend-
őr. Baracskán sorban álltak az autók, mert a csendőr 
tekintet nélkül arra, hogy milyen gyorsan hajtott, felírt. 
Nem szólt egy szót sem, csak írt. Gyakorolta magát a 
szépírásban és az olvasásban. Kápolnásnyéken megállít a 
csendőr. Elkéri az igazolványomat. Felír. Kérdem miért. 
Gyorsan jött. De jó uram, én pont maga előtt mentem 
200 métert lépésben, mert egy libanyájat nem birtam a 
folytonos dudálásom dacára az úttest elhagyására bírni. 
Az lehet, de a falu bejáratánál gyorsan jött. Erre már 
csak nevetni tudtam. Hogy a derék csendőr ezt honnan 
tudja és honnan látta, azt nem tudom. De véletlenül az 
egész falun keresztül lassan jöttünk, mert vasárnap lévén 
az összlibák a fővonalon korzóztak. Összesen négy csend-
őr írt fel. 

A balatoni műút. A mult évben nagy garral kezdték 
építeni. Siófoknál érjük el először. Rossz, helyenként 
még rosszabb. Ahogyan távolodunk Siófoktól, ugyan-
olyan mértékben javul. De nehogy azt gondolja a kedves 
olvasóm, hogy azért javul, mert ott jobban lett megcsi-
nálva. Dehogy. Azért, mert ott még egészen friss. Ez év 
tavaszán csinálták. Az egyéves balatoni műút tehát már 
rossz. Ugyan kérem, nem lehetne-e felelősségre vonni 
azokat, akik ezt az utat csinálták. Hiszen úgy tudjuk, ezt 
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az utat vállalkozók csinálták. És az út egy év után már 
rossz. Hihetetlen. Rossz az alépítmény. Rossz a munka. 
Rosszak az útépítő munkások, vagy fogalmuk sincs, ho-
gyan kell utakat építeni. 

Balatonlelle. Ez egy külön szám. Hogy a strandhoz 
jussak, le kell térni a főútról. Szentséges Isten. A leg-
rosszabb tanyai úttal vetekedő szemétdomb fogad. A 
kerékvágások olyan mélyek, hogy a karterem és a benzin-
tartályom állandó veszélyben forog. Elérem a fürdőt. 
Jobbra-balra villasor és kisebb szállodák, penziók. A 
hozzájuk való jutás istenkísértő mutatvány. Inkább nem. 
Leállítjuk a motort. Gyerünk fürödni. Közben az autót 
felírták, mert őrizet nélkül hagytuk az úton. A fürdő-
előtti nagy térség el van kerítve és a bejáró lakattal le-
zárva. ö t embert szólítunk meg, mert kabint szeretnénk. 
Mindegyikük megilletődötten utasítja vissza, hogy ő nem 
kabinos. Végre megtaláljuk a 15 kabin tulajdonosát, 
Nagyné asszonyt. Nincs kabin, mind el van foglalva. 
VasárnaD van. A fantasztikus rendetlenségben össze-
vissza álló 30—40 kabin magántulajdon. Hosszas keresés 
után a csónakkölcsönző műhelyében kapunk öltöző lehető-
séget. Szegény Balaton. 

Egyelőre ennyit. Mondja valaki, hogy túlozunk. 
Mondja valaki, hogy nincs igazunk. Mondja valaki, hogy 
a KMAC kitűnően jelzi a magyar utakat. Mondja valaki 
a szemünkbe, hogy a háromszög jelzés jó. Mondja valaki, 
hogy mi, akik szívvel-lélekkel, önzetlenül küzdünk az 
automobilizmus érdekében, mi vagyunk a magyar auto-
mobilizmus ellenségei. Igenis kellemetlenek vagyunk 
egyes uraknak, mert megírjuk az „igazat". Megírjuk, 
hogy Magyarországon a legdrágább a triptique. Megír-
juk, hogy a Királyi Magyar Automobil Club milliárdos 
nemzeti ajándékot kap a triptique pénzek révén, de az 
utakat nem jelzi. Megírjuk, hogy a versenyeken a rende-
zés hiányos. Mindezért kimondják ránk a bojkottot. A 
vezértitkár úr sorra jár ja az automobilkereskedőket, hogy 
lapunkban ne hirdessenek és azt bojkottálják. Már bizal-
mas körlevelekről is hallunk. Nem gondolja a vezértitkár 
úr, hogy ez „hitelrontás", nem gondolja a vezértitkár úr, 
hogy ha úgy egy kis pert indítanánk, úgy egypár Lancia 
ára rámehetne. Mert vannak tanúink. Mi azt ajánljuk, 
inkább tessék orvosolni a bajokat. Tessék jobban verse-
nveket előkészíteni, tessék azokat jobban megrendezni. 
Ne Touring Clubok alakításában merüljön ki a KMAC 
tevékenysége. Tessék inkább az országot ellátni jelzések-
kel. Ne tessék tűzzel-vassal megakadályozni, hogy mások 
is alakíthassanak automobilklubot. A baj ugyanis ott 
volt, hogy nemzetközi szabályok szerint a Touring Clubok 
is bírnak triptique-joggal Már pedig ha alakul egy 
Touring Club, úgy az is adhatott volna ki triptiquet 
és nemzetközi útigazolványt és a KMAC monopoliuma 
ezirányban megszűnt volna. A Touring Club bizonyára 
olcsóbban adta volna a triptiquet. Nosza tehát, gyorsan 
összefogtak a korifeusok és megalakították a Touring 
Clubot. Helyisége ott van, ahol a KMAC. Elnöke a KMAC 
egyik igazgatósági tagja, összes funkcionáriusai KMAC-
tagok. Hát mi átláttunk a szitán. Még dr. Szelnár Ala-
dár, a KMAC vezértitkára is jutott a Touring Clubban 
pozícióhoz. Ö az egyik számvizsgáló. Nem inkompatibilis 
ez. A Touring Club alapszabályait azonnal jóváhagyták. 
A Budapesti Automobil Club évek óta akar alakulni, de 
mivel minden kérvényt a minisztérium a KMAC-hoz, 
mint motoros fenhatósághoz küld jóváhagyás végett, a 
Budapesti Automobil Clubnak nem sikerült megalakulni. 
No azt hisszük, most adtunk újabb tápanyagot a bojkott-
mozgalom tökéletesítésére. Éljen az autó abszolutizmus. 

Éljen a triptique egyeduralom! 

Autóizzók és autóvilágítúkellékek minden kocsihoz, min-
den formában és minden feszültségben a legnagyobb válasz-
tékban Reich Miklósnál VI., Vilmos császár-út 45. Telefon: 
T 144-72 és T 272-67. 

Jl bukkanó 
A minap délután sokat írtam. Európai utam egyes 

részleteit dolgoztam ki és egy kis jólevegőre vágyva, ki-
felé indultam a Zúgligetbe, hogy onnan a János-hegyre 
jussak. A Zúgligeti-úton hirtelen erős motorberregésre 
leszek figyelmes. A következő pil lanatban már mellet-
tem áll szőke torzonborz hajával a magyar motorosok 
mintaképe, Delmár Walter, ezúttal nem hatalmas 
Steyr-kocsin, hanem oldaltvezérelt kis 347 kcm. Sun-
beam-jével. Megállunk beszélgetni. „Búskomor vagyok!" 
kezdem a szót. „Miért, te suszter?" kérdezi Walter. „A 
bukkanok miatt. Rettenetes! Nem lehet menni. Minden 
pillanatban olyat ugrom, hogy szinte felszisszenek. 
Most jöttem meg tegnap és azóta határozottan búsko-
morságba estem hazánk utainak hihetetlen rossz volta 
és rossz építése miatt ." „Mit szóljak én? — szólt fanyar 
mosollyal Delmár Walter. — Én évente legalább ötször 
megyek ki külföldre és jövök vissza. Én ötször lehetnék 
búskomor. Már megszoktam. És a jelzések h i ánya ! ? " 
„Hiszen te bennforogsz az Automobilklub minden bi-
zottságában, hát odabenn nem beszél senki sem erről?" 
Erre elkomorodik Delmár Walter arca, mond valamit, 
látszik rajta, hogy sokat szeretne mondani, de int egyet 
a kezével és... „Gyerünk motorozni. Majd én megyek 
előre. Viszontlátásra a János-hegyen." 

Másnap felhajtok a Hunyady János-úton. Javít ják. 
Kiszórták a követ félút szélességben.. Aki kitér, tegye 
tönkre a pneuját. Gondolok egyet. Elmegyek a kerületi 
elöljáróságra és beszélek a műszaki főtanácsos úrral . 
Megmagyarázom neki, hogy: Zárja le egészen a Hu-
nyady János-utat. Először gyorsabban megy a munka. 
Másodszor jobb lesz az út, mert nyugodtan dolgozhat-
nak és ki van zárva a két féloldal külön megmunkálása 
esetén a nivókülönbözet. Megmagyarázom neki, hogy 
ezt külföldön így csinálják. Van a Várnak elég út ja. 
Egy kedves öreg úr, Eperjessy Béla főmérnök, műszaki 
főtanácsos fogad. Ott találom Rakovszky Gyurit is. 
Volt híres sportember, jó rúdugró volt és kitűnő úrlo-
vas. „Lehetetlen, uram! — mondja a főtanácsos úr. — 
A Hunyady János-útnak nincs parallel ú t ja . " Hiába 
volt minden. Két nap múlva fel akarok menni a Várba. 
Le van zárva a Hunyady János-út. Éljen. A tanácsos úr 
utána gondolkodott, mint később értesültem és rájött, 
hogy ez a buta firkonc újságíró mégis csak igazat mon-
dott és praktikusan gondolkodik. Az eredménye az lesz, 
hogy hamarább lesz kész az út, jobb lesz és mennyi fe-
lesleges pneukopástól szabadul meg egy csomó autós és 
motorkerékpáros. Most már bátrabb leszek. Ezentúl sok-
szor el fogok menni a tanácsos urakhoz és megkérem 
őket, hogy csinálják meg a bukkanókat is. 

És ilyenkor megint eszembe ju t valami. Ha odafönn 
abban a szép Automobilklubban is gondolnának a 
bukkanóra, ha azok az urak odafönn, akiknek bizonyára 
nagyobbak az összeköttetéseik, szintén elmennének 
időnkint a polgármester úrhoz, a miniszter urakhoz, te-
gyünk valamit, építsük ki a szamárhátakat, hozzuk 
rendbe ezt, vagy amazt, bizony itt is megszűnnének a 
bukkanok. De úgy látom, ők csak akkor mennek, ha ne-
kik kell valami, a közért bizony az ú j juk hegyét sem 
mozgatják. És ha akad valaki, aki ezt megírja, az az 
automobilizmus ellensége és annak a megfojtására egy 
bojkottmozgalmat előkészíteni, arra akad a vezértitkár 
úrnak ideje elég. 

GOOD YEAR Cord. - "APART" VI. ker., Andrássy-út 37. szám. 
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Megfigyeléseim Hyugateurópában 
Irta: rsagy Pál Sánáor oki. gépészmérnök 

Őseink már több mint 1000 esztendővel ezelőtt be-
kalandozták Európát. Megfordultak messze Nyugaton, a 
mai Svájcban, Németországban és Olaszországban. 
A visszatérő felderítő csapatokat lázas érdeklődéssel fog-
ták körül az emberek, a kereskedők — milyen a fű, a 
legelő, a víz, milyen az élet, milyen a vidék? 

A késői unoka nem táltos paripán jár. Bugatti, Sun-
beam, Buick, Chrysler a paripája. Benzinre, olajra éhes 
és jó utakat követel. Bizonyára sok kalandozni vágyó ked-
ves olvasónknak fogunk eleget tenni, ha kis 4000 kilométe-
res portyázásunkról a hasznos tanulságokat közkinccsé 
tesszük. A 4000 kilométeres út meggyőzött engem arról, 
hogy bizony automobilisztikus irányban nagyon, de na-
gyon el vagyunk maradva. Hogy ennek ki az oka, az nem 
ide tartozik, de nagy része van benne annak a sajnálatos 
körülménynek, hogy 500 esztendőn át voltunk Ausztria 
gyarmata és nincs Indiánk, nincs Kongónk, nincsenek 
hatalmas bányáink. Ha mindebből csak egy kicsi is lenne, 
talán mi lennénk Európa Iegkultúrabb állama. 

* 

Tagadhatatlan, hogy sok tekintetben csodálatos dol-
gokat talál az ember. Különösen a svájci, tiroli és olasz-
országi hágóutak szerpentinjei, — továbbá a német és 
franciaországi müutak csodálatosak és tökéletesek. Bel-
giumnak a rendezettsége, népének egyszerűsége, szorgal-
ma és megelégedettsége bámulatbaejtő. Az automobilista 
igazán sok élvezetét találja e csendes és kedves emberek 
országában. 

Az osztrák úthálózatban uralkodó szerepet játszik a 
közönséges, vízzel kötött makadám. Jellemző, hogy a nyu-
gatmagyarországi (Burgenland) utak hihetetlenül el van-
nak hanyagolva. Bukkanó, tócsa, kiforgatott kövek, sár és 
minden elképzelhető rossz feltalálható. Önkéntelenül is 
stratégiai okok jutnak az autós eszébe. 

Bent, Alsóausztriában, átmenet nélkül megjavul az 
út. Hainburg—Wien—Linz—Passau vonalon általában 
csupa jól járható utat találtunk. Hazafelé jövet a Stilfser-
Joch—Landeck—Innsbruck—Leoben—Graz—Szent - Gott-
hardi vonalon már sok elhanyagolt, sőt egyenesen 
borzalmas állapotban lévő útrész is akadt. Sok az útépítés. 
Leoben és Graz között kész az új műút, amely nagy szé-
lességével, lágy kanyarulataival és elsőrendű felületével 
az összes osztrák utakat veri. 100—120 km. sebességet is 
el lehet rajta érni. 

Az osztrák utak általában nagyon keskenyek és 
rendkívül változó lejtviszonyúak. Kellemetlen, hogy a 

hegyipatakok átereszei igen magasra vannak építve és 
ezeken az út éles és meredek szamárhátak alakjában 
vezet át. Ilyen helyen nincs külön jelzés, az út pedig csak 
néhány méterre látható be. Különösen Tirolban, a 
Thurmpasstól keletre eső 30—40 km. van tele ilyen nehéz 
helyekkel. 

A hágóutak aránylag nagyon szépek és szélesek. Két 
autó bőven elfér a kitérésnél. A meredek hegyiutakat 
állandóan javítják és felületük jól tapad. Ha a fékek 
rendben vannak, veszély nélkül járhatók. 

Az útjelző táblák ügyes elrendezésűek és bőven 
vannak. Javításnál a veszélyes szakasz előtt 300—500 
m.-re vöröszászló és nagy feliratú táblák (Strassenbau 
— Abgesperrt) vannak. Kitérőutak gondosan kijelölve. 

Az utakon nagy a forgalmi rend. Előzésnél, kitérés-
nél a vezetők előzékenyek. Az ország belsejében az em-
berek, de még a fiatalság is szolgálatkész, értelmes és 
szives. A falusi gyerekek is jólneveltek, nem ugrálnak az 
autó elé, nem dobálnak. A kis pirosarcú tiroliak élénken 
integetnek és minduntalan felhangzott a jóleső üdv-
kiáltásu: „Heil! Heil!" 

Az egyik gumidefektus javítása után Tirolban 
éppen indulóban voltunk, midőn egy öreg nénike, aki 
hallott minket magyarul beszélni, tört magyarsággal 
búcsúzott tőlünk: „Isten áltja mek". Talán valamikor egy 
sebesült katonánkat ápolta. Áldja meg őt is a magyarok 
istene! 

Passaunál német földre léptünk. A vámhatóság 
mindkét ország részéről rendkívül előzékeny és gyors. 
A vámtól be a városba vezetett utunk legmeredekebb 
szakasza. 

Az utak jellege egészen elütő. Óriási energiával és 
pénzáldozattal folyik mindenütt az útépítés. A főbb helye-
ken az új utak már mind bitumenes makadámrendszerűek, 
melyet utólag kátrányoznak. Régi makadámutak átépítése 
akként történik, hogy a gödröket gondosan betömik és a 
bitumenes masszát fölé terítve lehengerelik. Ezáltal elérik 
azt, hogy az alépítmény szilárd és az új út nem süllyed 
helyenként, mint a felszántott és újonnan hengerelt 
alépítmény és ezenkívül olcsóbb is. Ezen új német utak 
100—120 km. sebességgel járhatók. A lejtviszonyok sok-
kal egyenletesebbek, mint Ausztriában (leszámítva a 
passaui részletet.) Tekintettel az elérhető nagy sebessé-
gekre, az S-alakú kanyarodok mindenütt feltűnően és 
kellő helyen jelölve vannak. 

A vadonatúj német utak egyetlen hátránya, hogy 
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rendkívül éles, aprószemű bazalt és trahit zúzalékkal van-
nak felszórva. Ez a zúzalék pedig hihetetlen mértékben 
faragja, forgácsolja a köpenyeket. A legmelegebben 
ajánlom a Németországot megjárni szándékozó olvasóink-
nak, hogy az ily utakon álljon ellen a nagy csábításnak 
és ne haladjon 25—35 km.-nél sebesebben, mert rövide-
sen csodálkozva fogja tapasztalni, hogy nem a gumin, 
hanem a cordszöveteken fut. 

Nagyon sok német városban is folyik az útépítés. 
A városokban dominál a kockakövezet. 

A német útépítés összes ideálja meg van valósítva a 
Nürburgring 28.3 km.-es versenypályáján. Sportszerű 
részéről lapunk más cikkében beszámoltunk, most csak 
néhány adatot fogunk megadni. Az úttest bitumenes 
makadám, felülete kátrányozva és részben bazalt, részben 
trahit zúzalékkal beszórva. Az úttest kis ívelésű, általában 

9 m. széles. Teljesen portalan. Laza részek, kavics, 
zúzalék, kövek stb. az úttesten nincsenek, a kerékköpenyek 
erősen tapadnak. Rendkívül gyors kanyarodóvételnél 
sportkocsinál (Bugatti) ha a kerék oldalt csúszik (farol), 
csikorgó hang hallatszik. A lejtők eléggé erősek Az út leg-
nagyobb részét uralják a 7—13 százalékos emelkedések és 
lejtők. Vízszintes rész összesen nem tesz ki másfél kilo-
métert. A pálya majdnem állandóan kanyarban van 
vezetve, rövid egyenesekkel. A kanyarodok sugara 3&— 
300 m. között váltakozik. A pálya legalacsonyabb pontja 
332 m. a 15.8 km.-nél, legmagasabb pontja pedig 628 a 
8.1 km.-nél van. 

A versenypályához mintaszerű úthálózat vezet a 
közeli nagy városokból, Köln, Bonn, Koblenz stb. Ez 
utak nagyrésze a versenypályával részben párhuzamosan 
fut, ami az egészségügyi szolgálatot nagymértékben elő-
segíti. A pályán számos gazdag kivitelű vasbetonhíd van 
az aluljárók számára. A pálya a legmodernebbül van 
felszerelve garázsokkal, tribünökkel, megfigyelő-épületek-
kel, jelzőtáblákkal, vendéglővel, betegszobával stb., stb. 
A németek szorgalmas munkájukkal, nagy technikájukkal 
és nagy pénzáldozattal a világ legnagyszerűbb verseny-
pályáját alkották meg. 

A bajorok nem nevezhetők túlságosan pedáns embe-
reknek. A rendeletek tisztelete nem éppen fő erényük. 
A falusi járművek előszeretettel hajtanak baloldalon, 
azaz szabályellenesen. A poroszoknál e szempontból nagy 
javulás tapasztalható. A kis német falvak piszkosak, ren-
detlenek. A nép azonban szíves, kedélyes és szolgálatkész. 
A magyarokat általában ismerik és szeretik. 

. Megfigyelésünk szerint a biciklisták Németország-
ban is csakúgy, mint nálunk, az összes közlekedők között 
a legfegyelmezetlenebbek. Valóságos csapások a jóérzésű 
autósok és motorosok idegzetére. Minél nyugatabbra me-
gyünk, annál kevesebb kerékpározó tacskót és kölyköt 
látunk. Németországban és Belgiumban komoly emberek, 
útépítők, mezei, munkások járnak munkájukba kerék-
páron. Feltűnően sok nőt látni, amint piaci táskával kar-
jukon suhannak bevásárolni. Érdekes látvány a kerékpá-
ron haladó esküvői menet, élén a kerékpározó pappal és 
ministránssal és a cilinderes urakkal. A mi szemeinknek 
ez a látvány az első pillanatban komikusnak tünt fel, de 
behatolva ezen igénytelen, szorgalmas és komoly emberek 
világfelfogásába, átértettük, hogy itt a kerékpár nem 
serdülő suhancok élete-vágya, hanem közlekedési eszköz, 
amellyel idő és pénz takarítható meg, tehát gazdasági 
szükséglet és magángazdasági tényező. 

Achen és Eupen között léptük át a belga határt. 

A belga határvizsgálat igen szigorú. Ügy látszik a há-
ború nagy csapását még most is érzik. Csak az útlevelek 
és a H-betű láttára engedtek fel fagyos merevségükből. 
Utunk Eupen, Verviers, Liége, Tirlemont, Louvain 
híruxelles, Alast, Gam, Brugesen át Ostendébe, onnan 
Nieuport és Ipres-en át Liliében tartott. Az autósra az első 
meglepetés a kövezett országút. A hegyvidéken kb. 
Liégeig, meglehetősen széles, kanyargós, onnan a domb-
videKenen at pedig hullamos nyílegyenes, széles utak 
vezetnek egyik oldalon az elmaradhatatlan kis vicinális-
sal. Helyenkint feltűnnek a hirdetésekkel bőven ellátott 
szelmaimoK. 

A kövezet rendkívül egyenletes, de nem sima. Érthető 
a belga motorkerékpárosok (F-N, Gillet, Sarolea) óriási 
ballonpneui. A kövezet ugyanis kissé domború elemek-
ből áll, ami kisebb sebességeknél kb. 40 km.-ig erősen 
ráz íélballonnal. Nagy sebességnél azonban ez finom 
remegésbe megy át, majd 80—110 km.-es sebesség esetén 
egészen el is marad. Viszont nem szabad gyorsan hajtani. 
A kövezet kb. 7—8 m. széles, jobbról és balról 4—fa m. 
széles, elég jó állapotban levő, vízzel kötött makadám ige:i 
sok helyen van. 

A kisebb belga falvakon át a főút eredeti szélességé-
ben és minőségében van megtartva, ami kellemes meg-
lepetés a németországi és ausztriai tapasztalatokkal 
szemben. Különösen Németországban és Olaszországban 
olyan kutyaszorító utcákon át vezet a főút, hogy valósagos 
művészet a falakat le nem dörzsölni. Ha pedig netalán 
találkozik az ember egy szembejövő járművel, az egyene-
sen katasztrófa. Belgiumban erre nincs eset. 

A jelzések elsőrendűek. Mindenütt megvannak a 
távolságok is adva. A vasúti átjárók állandó felügyelet 
alatt vannak és jól vannak jelezve. 

Belgiumot jellemzi a nagy kulturáltság, amely a nép 
egyéniségében gyökerezik. A gemütlich Ausztria, a törekvő 
és peckeskedő Németország után különös, nehéz nyomás-
ként ül az emberre a belga hangulat. Az emberek szótla-
nok, csendesek. A háborúsujtotta vidékeken vadonatúj 
városok. Villamosvilágítás, vízvezeték és gáz minden kis 
községben. Mindenki feketében. Gyönyörű katonatemetők, 
rendszerint félkör alakban, gyönyörű emlékművekkel. 
A városokban sehol egy kocsma, sehol egy mozi, soha 
egy kurjantás. Pedig már kilenc éve, hogy vége a há-
borúnak. 

Ezek az emberek nem beszélnek, nem politizálnak, 
hanem hallgatnak, dolgoznak és — emlékeznek. A tenger 
felé lassan-lassan még komorabb, még csendesebb lesz 
minden. Maga Ostende, noha tele van idegennel és ele-
gáncia dolgában igazán páratlan, -— szintén csendes. 
Mintha még az idegenek is respektálnák a belgák mély, 
belső gyászát. 

Franciaország úgy földrajzi viszonyaival, mint lakos-
ságának más természetével egészen új színekkel tárul fel. 
Lille, Arras, Creuilen át Párisba, majd innen Troyes, 
Chaumont, Langres és Belforton át Svájcba mentünk. 

Nagy általánosságban beszélve, a francia utaknak 
jobb a híre, mint a minősége. Igaz, hogy a gondosan 
kiépített főutak egyes szakaszai a legjobbak, amiket útunk 
folyamán találtunk, — azonban százalékosan tekintve, ezek 
bizony elég szerény számot tudnak csak felmutatni. 
A Páris—Lille közötti út sokkal jobb, mint a Pária—bel-
forti vonal. 

A legjobb minőségű utak itt is bitumenes makadám 
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kátrányozva. Felületük, — ellentétben a gumikoptató 
német utakkal — sima, aszfaltszerű. Elérhető sebesség 
100—130 km. megfelelő gyors kocsival. A lapályos, dom-
bos vidéken Franciaországban is egyenesen vannak az 
utak vezetve és mintaszerűen kiképezve. A bitumenes rész 
kb. 10—12 m. széles, kétoldalon 30—40 cm-rel magasabb, 
gyeppel beültetett 6—7 m. széles ré3szel, kétoldalt mély 
árokkal, amelybe 8—12 m.-kint a gyepes részen át lefolyók 
vannak. így az úttest alépítménye az átázás veszélyétől 
meg van mentve és nem fordulnak elő helyi süllyedések, 
amelyek bukkanókra vezetnek. 

Nagyon sok új utat is építenek. Először mindig 
csak vízzel kötött makadámokat. A régebbi utak elég 
gyenge állapotban vannak. Egyenletesen bukkanósak, 
úgyhogy 35—40 km-nél nagyobb sebességet nem lehet 
rajtuk átlagolni. 

A jelzések elég jók. Aránylag kevés van, aminek a 
faluk és városok nagy távolsága, valamint az utak ese-
ménytelen egyenes volta a magyarázata. Az országútak 
autóforgalma nagy. Állandóan jön szembe autó, őrült 
sebességgel. A szembefutó járművek valóságos légütést 
mérnek egymásra. Nem csoda, hiszen a relatív sebesség 
sokszor megüti a 250 km.-t, sőt még többet is a jó 
utakon. 

A francia paraszt mogorva, barátságtalan és nem 
jó indulatú. Nyoma sincs annak a szívességnek és ked-
vességnek, amivel utunk többi részén, még Belgiumot is 
beleszámítva, találkoztunk. Ügy látszik, maga a nép 
gyűlöli az idegeneket. 

Maga Páris valósággal megeszi, felfalja az idegene-
ket. Nem intézményesen, mint Svájc, hanem valaho-
gyan egyénileg. Valóságos csőcselékhadsereg támad az 
idegenre, ki térképet, ki vendéglőt, ki szobrokat, ki a 
várost, ki mulatókat ajánl. Szemérmetlenül zsarolnak, 
kullancskodnak, erőszakoskodnak. Legjobb védekezés, ha 
nem áll velük szóba az ember. Párist meglátogatni szán-
dékozó kedves olvasóinknak melegen ajánljuk, hogy vala-
hogyan sportruhát ne öltsenek a városban. Azonnal 
amerikainak vagy angolnak nézik és még élni sem 
hagyják. 

A párisi forgalomról csak közvetlen szemlélet tud 
alapos képet nyújtani. A forgalom fantasztikusan nagy. 
Az autók nem libasorban haladnak, mint nálunk, hanem 
4—-12-es sorokban. Forgalmi rendőr aránylag igen kevés 
van, azok is nagyobbrészt csak igen forgalmas (párisi 
fogalmak szerint) keresztezéseknél. Egyébként teljesen 
az autóvezetők lelkiismerete és útkombinációja szerint 
alakul a forgalom. 

Párisban tehát nem intézményesen rendes a forga-
lom, — ami az elért átlagot mindig erősen csökkenti, — 
hanem a vezetők rutinja, gondossága és fáradhatatlan-
sága szerint igazodik. 

A párisi soffőr elsősorban nem ideges, nem izgága 
és nem versenyez. Csodálatos, de meg kell említenem, 
hogy nem lusta kapcsolni, fékezni, — megállani, újból in-
dulni. Nem fogja el dühroham, ha elébe furakodnak, 
vagy ha valakit ki kell kerülnie. Nem dudál észnélkül és 
nem adja az urat a bakon. Szintén csodálatos, hogy a pá-
risi autók, dacára, hogy egy-egy megrekedésnél alig van 
l/2—2 m. közöttük hosszirányban, — 5—20 cm. oldalirány-
ban, még sincsenek behorpasztva, máz lekaparva. A sár-
hányók sincsenek összegyűrve. Pedig ütközők, bum-
perek és egyéb kabaré felszerelések, írányjelzők, stb. — 
amivel Budapesten úgy fel vannak szerelve az autók, 
mint a karácsonyfák, — Párisban majdnem ismeretlenek. 
Ott mindezt pótolja a vezető gondos munkája és a jó fé-
kek. Szintén csodálatos, hogy Párisban még a rozoga 
taxik fékje is jó. És a jó öreg taxisok belelépnek a pe-
dálba. Egy kis csikorgás és az autó áll. 

A párisi vezetés technikája egészen más, mint itt. 
Nagy forgalomban a sebesség nem túlnagy. Oldalt egé-
szen nyugodtan belehajtanak a zárt sorokba. Némileg 
emlékeztet az autók mozgása a korcsolyázókra. Utat nyit-
nak, kikerülnek, megállanak. 

A járókelők nyugodtan átmennek a legnagyobb for-
galmon. Az autók kikerülik őket. Igaz viszont, hogy nem 
is ugrálnak előre-hátra, mint a bakkecskék, hanem egyen-
letesen haladnak, a vezető tehát tud számítani. 

Külön ki kell emelnem, hogy Párisban az autók nem 
tülkölnek. Akár a Place de l'Opera-én, akár az Etailen, 
vagy más forgalmas helyen áll is az ember, mély csend-
ben suhannak el az autósorok. Páris a legfényesebb 
bizonyíték arra nézve, hogy a tülkölés egészen felesleges 
és elhibázott dolog. A tülköléssel ugyanis a soffőr dolga 
egyáltalán nincs elintézve. Ha tülkölt is, elütheti a 
járókelőt. Tessék csavarni a kormányon és szükség esetén 
megállni. Természetesen a járókelőket is meg kell rend-
szabályozni. Párisban az üzletembereket az üzletben 
nyomja az üzlet gondja, a vénkisasszonyok pedig a Bois 
de Boulogne árnyas fái alatt ábrándoznak az el nem jött 
vőlegényről. Nem tudom, a párisi gyerekek hol vannak, 
de az utcán nincsenek, az biztos. Aki az utcán van, az 
tudja, hogy ott autó, villamos és autóbusz is van. Tudják 
azt is, hogy nem ők, hanem a járművek lesznek a győz-
tesek az összeütközésnél. Azt is tudják, hogy az autóve-
zető ember, aki esetleg már el is van fáradva, figyelme 
ki van merülve. El tudják képzelni, hogy esetleg éppen 
most fog számításában csalódni és megtörténhetik a bal-
eset. A kultúráltságnak egy magasabb foka az egymás 
iránti sokkal nagyobb előzékenységben, figyelemben és 
tekintetben mutatkozik. 

Nagyon örvendenénk, ha minél több autóvezető és 
illetékes úr abba a szerencsés helyzetbe kerülne, hogy 
személyesen figyelhetné meg a párisi közlekedési techni-
kát. Nem kell egyebet tenni, csak 20 frank árát taxizni a 
legforgalmasabb részeken és olyan mély impresszióval 
száll ki az ember a kocsiból, amit nem felejt el egyhamar. 
Vagy fel kell ülni valamely forgalmas ponton valamely 
emeleti kávéházi terraszra és onnan figyelni vagy fél-
óráig a járművek látszólagos zűrzavarát. Lassan kibonta-
kozik a szemlélő előtt a rend, amely a vezetési tudás ma-
gas iskoláján alapszik. Mint érdekességet említem meg, 
hogy például a Cafe de la Paix előtt, — amely Páris 
egyik legforgalmasabb helye, 3—5 percenkint 80—120 
autó torlódik össze. Magánautók, autóbuszok stb. oly 
sűrűn, mint a birkanyáj. Ez a blokk azonban úgy mozog 
előre, mint a glecser. A legkisebb lehetőséget is kihasz-
nálják a lávavezetők. A sárhányók alig 4—8 cm. távol 
vannak. És közöttük a járókelők vidáman, egész termé-
szetes egykedvűséggel sétálnak át. 

A világért sem akarom azt állítani, hogy a párisi 
közlekedés mintaszerű. Feltétlenül sok hibája van, de a 
vezetők tudása semmi kívánni valót nem hagy hátra. 

Ha kedves olvasóink Párist felkeresik, — az első nap 
hagyják autójukat valamely garázsban és tanulmányoz-
zák a forgalmat és jelzésekre való reagálást. Ugyanis a 
párisi közönség nem sokat ad a dudálásra, hozzá van 
szokva, hogy az autó megáll, vagy kikerüli őt. A vezetők 
sem jelzik a fordulást karkinyujtással. 

Ezek és ehhez hasonló apróságok igen elütök a né-
met viszonyokra emlékeztető hazai viszonyokra, — ahol 
az emberek erősen hozzá vannak szokva ahhoz, hogy má-
sok jelezzenek, gyámkodjanak felettük, — ahol mindenki 
követel, — még a saját életbiztonságát is. Csak ha már 
átérezte, átvette a párisi vezető felfogását és millimé-
terre tud számítani kanyarodással és fékezéssel, akkor 
merészeljen aktív részt venni a boulevardok és avenuek 
forgalmában. Mint különlegességeket, meg kell említe-
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niink a sok járdaszigetet. A főbb és nagyforgalmú uta-
kon a taxiállomások az úttest közepén vannak, elvá-
lasztva a jobb és baloldali kocsisorokat. 

A szűk utcákban egyirányú a forgalom. A tilos be-
járást éjjel-nappal villogó vöröslámpa jelzi. A forgal-
mas keresztezéseknél a forgalmi rendőrök munkáját 
csengő és lámpa támogatja. 

A párisi forgalomban ránk nézve nem annyira az 
intézményes rend, mint a vezetők nagy figyelme, munka-
szeretete, óvatossága és egymásiránti bajtársias érzülete 
tette a legnagyobb benyomást. 

Automobilisztikus szempontból Svájc a legnehezebb 
ország. Deliénél léptük át a határt. Utunk Delémont, 
Biel, Bern, Thun, Interlaken, Brienz, Mayringenen ke-
resztül a Grimsel és Furka-hágón át Haspenthál—Ander-
matton keresztül a Gotthard-hágón át Faidon, Biascán, 
Bellinzonán, Lugánón, Mendirisión át Chianóba, az olasz 
határhoz vezetett. Keresztülmentünk a Júra-hegységen 
és az Alpokon. így alkalmunk nyílott a különböző közle-
kedési utakat megfigyelni. 

A határon a vizsgálat alapos, de nem kellemetlen 
volt. Minden automobilistát ellátnak pontos utasítással, 
amelyben a különböző városok és kantonok, valamint a 
hegyi utak közlekedési rendje, megengedett legnagyobb 
sebességek, kitérések stb. részletesen fel vannak sorolva. 

Első pillanatra, — ezen utasítás áttanulmányozása 
azt a gondolatot ébreszti, hogy az automobilizmus ellen-
ségei találták mindezt ki. Hamarosan meggyőződik azon-
ban az ember arról, hogy nagyon is liberális az előírás, 
mert ahol pl. 15 km/o van előírva és a 100—120 km/o-
sebességes kilométerfaláshoz szokott vezetőn az ingerült-
ség verejtéke folyik az elolvasáskor, ott olyan szépen 
vezet az illető 6—8 km/o sebességgel, hogy öröm nézni. 

Mindennek az oka nagyon világos. Oly nagyok a 
terep nehézségei, hogy még a gazdag, idegenek milliói-
tól látogatott Svájc sem építhet széles hegyi utakat. 
Mi tűrés-tagadás, útunk alkalmával Svájcban talál-
tuk a legkeskenyebb utakat. Az út általában oly széles, 
hogy személy- és teherautó vagy autóbusz találkozásnál 
már csak lépésben, a legnagyobb óvatossággal lehet az 
érintkezést (6—15 cm. távolság) elkerülni. A kanyaro-
dok még a Júra-hegységben is rendkívül éleesk, olyany-
nyira, hogy az utat nem ismerő vezető legfeljebb 40—45 
km-es sebességgel haladhat. 

Az útburkolat kis részben bitumenes makadám kát-
rányozva, azonban ezzel meglehetősen rövid szakaszon 
találkozunk. Nagyobbrészt vízzel kötött makadámburko-
latot találtunk, ami, különösen hegyi utakon durva, ta-
padós felületű, meglehetősen gumikoptató. Az útfelület 
minősége általában másodrendű. Nem hasonlítható 
semmiképen össze a pompás francia és német műutak-
kal. A meredek részeken azonban ez nem is volna kívá-
natos. így az utak jól tapadnak, jól működő négykerék-
fék esetén az autók nem csúsznak és biztosan haladnak. 

Legveszélyesebb útszakaszok egyike Mayringenből 
— ahol autocontrollstatio is van — föl a Grimsel-
Hospitzra. Az út szerpentines, rendkívül keskeny, oly-
annyira, hogy kitérés csak helyenkint lehetséges. (Berg-
strasse mit Beschránkungen.) Még rosszabbá teszi a 
helyzetet az, hogy a legtöbb kanyarodó nem belátható 
és az egyik oldalon szakadékban dübörgő Aáre oly po-
koli zajt csinál, hogy még a saját motorját sem hallja 
az ember. Képzelje most ehhez a kedves olvasónk a vi-
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dék gyönyörű panorámáját, amely akarva, nemakarva, 
a vezető figyelmét részlegesen leköti és azt a kellemes 
tudatot, hogy minden pillanatban kibukkanhat a kanya-
rodó mögül egy 40 személyes „Bergpostwagen". 

Ezek a hegyi postakocsik a svájci utak rémei. 
Bár meg kell hagyni, hogy nagyon óvatosan és lassan 
hajtanak és egész útunk alkalmával egyetlen egyszer 
sem volt semmi kellemetlenségünk velük, mégis ijesztő 
mumusok, mert egész sereg olyan kiváltsággal rendel-
keznek, ami óriási előnyt jelent számukra a magán-
kocsikkal szemben. Ezek a hatalmas kolosszusok — ve-
tekednek az Andrássy-úton járó autóbuszainkkal — bo-
nyolítják le a vasútnemjárta helyeken az idegenforgal-
mat és a postát. 

Legfontosabb kiváltságuk, hogy mindig a hegy 
felől kerülnek, a magánautó pedig mindig a szakadék 
felé tér ki. A rendes kitérési viszony (jobbra hajtás, 
balra előzés) csakis a magánautók egymásközötti viszo-
nyára vonatkozik. A bizonytalanság érzetét nagyban 
növeli az is, hogy az út szakadékfelőli részén csak 5—8 
méter távolságban kis csonka kúpalakú szegélykövek 
vannak. Nagyon ritka a kőfal vagy vaskorlát szegély. 
Ha a postaautó szűk szakaszon — tehát ott, ahol a ki-
térés lehetetlen — találkozik magánautóval, ott a ma-
gánautónak hátra kell vonulnia a legközelebbi kitérőig. 
Ilyen utakon természetes, hogy a megengedett sebesség 
akkora, hogy az autók 6 méteren belül biztosan megál-
líthatók legyenek. (Gondoljunk a 15—22%-os lejtőkre.) 
Ez völgymenetben alig tesz ki 4—5 km-es sebességet. 

Külön specialitás a szerpentinkanyarodók vétele. A 
meredekséget és a kis görbületi sugarat tekintve, azt a 
megjegyzést merjük megkockáztatni, hogy a Grimsel és 
a Furka — de különösen az olaszországi Passo Stelvio 
(Stilfser Joch) — kanyarulatai oiyan hajtűk, hogy hoz-
zájuk képest a mi svábhegyi hajtűink valóságos auto-
drommok. Ezeken a kanyarodókon a legtöbb túrakocsi 
nem képes egyszerű kanyarodóvétellel áthaladni, hanem 
legalább egyszer hátra kell kapcsolnia. A szerpentine-
ken lefelé haladva, ajánlatos állandóan erőteljes motor-
féket alkalmazni és a kanyarulatban óvatosan első-
kerékféket adni. A gyors menet — hirtelen fékezéssel, 
melynél kerékcsúszás léphet fel — a legborzalmasabb 
katasztrófára vezethet. 

A svájci útjelzések jók, világosak és bőven van-
nak. A hegyi utakon a különösen veszélyes helyek külön 
is meg vannak jelölve. 

A Svájcot megjárni szándékozó olvasóinknak 
ajánljuk, hogy az útjukra lehetőleg minél vastagabb 
gumifelületű, új köpenyeket vigyenek. A svájci utak 
specialitása ugyanis a bakancsokból bőven elhullajtott 
hegymászó szög. Különösen rengeteget lehet össze-
szedni a falukban, a benzinkútaknál. Majdnem biztos, 
hogy a benzinvétel egyúttal 2—3 bakancsszögvétellel 
is jár. A hágókon és a hegyi utakon egyetlen bakancs-
szöget sem kaptunk. Ennek a látszólagos érthetetlen-
ségnek nagyon egyszerű a magyarázata. Először 
Svájcban is sok a kocatúrista, aki teljes felszerelés-
ben sétál, kötéllel a derekán és nagy bottal a kezében a 
városka főutcáján, másrészt a hegyi útakon az útszélen 
haladnak libasorban és az általuk elhullajtott szegek 
nem esnek az autók keréknyomába. Mint érdekességet 
jegyezzük meg, hogy négynapos ott-tartózkodásunk alatt 
huszonnégy tömlőragasztásunk volt, mind szúrás követ-
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Vezérképvise let : B U D A P E S T , VI . , A N D R Á S S Y - Ú T 10. -o- T e l e f o n : Teréz 8 - 1 4 . 
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keztében és ezek közül 18 darabot kutaknál, 6 darabot 
pedig rendes interurbán utakon szedtünk fel. Hágó 
utakon (Bergpostrasse) nem volt egyetlenegy defek-
tünk sem. 

A Svájci lakosság barátságos; látszik, hogy hozzá 
van szokva az idegenekhez. Csak az a baj, hogy minden 
szívességét aprópénzre váltja fel. 

Az északolaszországi útunk Como—Lecco—Man-
dello—Tonzaniko Colico—Sandrio—Tirano—Grosatto— 
Bermián át a Passo del Monte-Stelvión (Stilfser Joch) 
át Trafaiba, onnan pedig Tirolba vezetett. Az út meg-
tevése után teljesen megértettük az olasz autóstradák 
jelentőségét és szükségességét. Az olasz automobilista 
délvidéki temperamentumát követve, vadul hajt. Már 
pedig az olasz utak mindenre inkább valók, csak nem 
gyors hajtásra. Elsősorban keskenyek, olyannyira, hogy 
pl. a teherautók megelőzése állandóan a legnagyobb 
nehézség árán történhetik. Ehhez nagyban hozzájárul 
az útfelület egyenetlen volta, ami irgalmatlanul rázza 
és zörgeti a camionokat és annak vezetője nem hallja a 
mögötte kétségbeesetten tülkölő személykocsi vezetőjét. 
Ehhez járul még az utak kétségbeejtően poros volta. 
Nagy szerencsénkre olaszországi útunk jelentős részét 
esős időben tettük meg, ami rengeteg pornyeléstől men-
tett meg. 

A comoi tó partján, a Valtellina vasút mentén gyö-
nyörű út vezet. Számtalan alagút, feltöltés, sziklafalba 
vágott rész adja meg az út pikantériáját. Gyönyörű ki-
látás nyílik a tóra és a szembenfekvő városokra. 

Az interurbán utak majd mind vízzel kötött maka-
dámok, elhanyagolt, kövekkel felszórt felülettel. Szinte 
fájt a lelkünk, ha lerongyolt köpenyeinkre gondoltunk. 

Az olasz kisvárosokban, amint már említettük, a 
fővonalak is sokszor hihetetlen keskeny utcákon át ve-
zetnek, száradó fehérneműek és éktelenül visítozó gye-
rekhadsereg között. Az ottani fiatalságnak is kedvelt 
szórakozása a versenyszaladás az automobillal. A kis 
városok macskafej kövezettel vannak burkolva, de a 
főbb közlekedési úton a keréknyom két vonalban szé-
les és sima felületű kőhasábokkal van veretve, amelye-
ken olyan simán gördül a kerék, mintha aszfalton járna. 
Szembe jövő járművel 50 percentre kiegyezik az ember 
a kitérésnél és csakis az egyik keréknyomot veszi 
igénybe. 

Az olasz útjelzések talán a legbővebbek. Nemcsak 
az S alakú fordulókat, hanem a szerpentineket is külön 
jelzik. Figyelmeztetnek az éles kanyarokra (Kuroa 
Stretta vagy Periculosa), a vasúti sorompókra, a víz-
átereszekre, amelyek emlékeztetnek a néhai visegrádi 
árkokra. Az egyes falukon átvezető sikátorok keskeny 
voltára külön táblák hívják fel a figyelmet, megadva a 
szükület hosszát is. Nagyon sok helyen találkoztunk is-
kolát jelző táblákra. 

Az olaszok barátságosak, Magyarországot és a ma-

gyarokat szeretik. A sportköreik a magyar versenyzőket 
jól ismerik. Maga a falusi nép is barátságos, vendég-
szerető. Coliko előtti kis faluban történt velünk, hogy 
defektjavítás közben a gyerekek fügét hoztak a szá-
munkra. Mikor még kértünk tőlük, elpirulva vallották 
be, hogy csenték a számunkra. Persze, hamar elláttuk 
őket kellő mennyiségű lírával, mire pár perc múlva 
tobzódhattunk gyümölcsben, tejben, borban és minden-
féle földi jóban. 

Helyes felfogással az olaszok kimondott autóútak 
építésén fáradoznak. A régi lovaskocsi és szekérforga-
lom céljait szolgáló útak nem alkalmasak még átépítés 
esetén sem modern autóközlekedésre, viszont a lovas-
kocsinak oly mértékben való eltűnése, mint Belgiumban 
és Franciaországban, itt még csak sok idő múlva vár-
ható. Szükségük van tehát a kétféle és egymástól merő-
ben elütő forgalom számára két, különböző jellegű útra. 

Szeretnénk még végül megemlékezni arról a benyo-
másunkról, amit háromhetes külföldi útunkról megér-
kezve, Magyarországon szereztünk. Szeretnénk egyné-
hány megjegyzést tenni, az összehasonlítást frissiben, 
azon melegében, hogy némileg érzékeltetni tudjuk, mit 
vár az idegen, mihez van hozzászokva és minek fogja 
legnagyobb hiányát érezni. 

Kezdjük talán dicséreten. A magyarországi főútak 
szélessége egyenesen pazar, összehasonlítva a legtöbb 
osztrák, német, svájci és olasz úttal. Szén szélesek ál-
talában a falukon keresztülvivő szakaszok is. Ebben 
feltétlenül előnyben vagyunk a Nyugat fölött. A földdel 
űzött parlagi gazdálkodás legalább ez egyszer, a későbbi 
modern automobilos Magyarország számára valami 
előnyt is nyújt. Sivár azonban helyzetünk az útjelző 
táblák dolgában. Túlsókat kell kérdezősködni. A. veszé-
lyes szakaszok nem kellő távolságban vannak jelezve. 
Gondoljunk arra, hogy pl. Franciaországban, ha jó '>3 
sima út előzi meg az S alakú kanyarodót, azaz, ha az 
autó futhatott előzőleg 80—100 km-es sebességgel, úgy 
3—500 méterrel a veszélyes szakasz előtt már feltűnik 
a jelző tábla. Így a vezetőnek van ideje a sebesség foko-
zatos mérséklésére. Rendkívül kellemetlen jelenség az 
úttesten tanyázó liba, kacsa és csirke. A magyar határ-
tól kezdve mindenki az utcán van. Egész libanyájak 
zárják el a közlekedést. Malacok, disznók, tehenek, nem 
is szólva a rendszertelenül hajtó ökrösfogatokról. Hogy 
milyen mértékben rontják a fentiek az automobilista 
átlagját, arról jobb nem is beszélni. A csirke, liba az 
udvarba való. Tessék ott tartani őket. Németországban 
már nem büntetik meg az automobilistát, aki libát, csir-
két vagy egyéb szárnyast gázol. Ez irányban feltétlenül 
kellene tenni valamit. A kezdeményezés mindenesetre a 
Királyi Magyar Automobil Clubot illetné. 

Egyelőre talán elég ennyi is. Remélem, olvasóim 
hasznát fogják venni rövid elbeszélésemnek és hasz-
nosan fel fogják használni a fentieket. 

A A A A AT* 

ITALA AUTOMOBILOK 
Az olasz detailmunka remekei! 

A G Y Á R LEGÚJABB TÍPUSAI ÁLLANDÓAN R A K T Á R O N 

Magyarországi vezérképviselet: C A D D I P 
Telefon : T. 159—75 I M D IX I D • 

Budapest, VI., Andrássy-út 61. 
Telefon: T. 159—75 

' Javítóműhely és alkatrészraktár : Budapest, VI. , Király-utca 9. — Telefon J. 123-08. 
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Dr. ZSÓTÉR BERTALAN 

WÉBER OSZKÁR és ERDÉLYI FERENC 

ÉRAY 
MOTORKERÉKPÁROKON 

IMMÁR NEGYEDSZER NYERIK 
AZ IDEI MEGBÍZHATÓSÁGI VERSENYEK 

LEGNAGYOBB TRÓFEÁJÁT, A 

TEAM-DIJAT 
I 

AUTOMOBIL-MOTORSPORT húsvéti versenye 
Győztes team: M É R A Y 

TTC megbízhatósági versenye 
Győzte team: M É R A Y 

KMAC Magyar fúraút 1927 
Győztes team: M É R A Y 

MAC lutárversenye 1927 
Győztes team: M É R A Y 

Bebizonyítván, hogy mindenütt, minden körülmények között 
dicsőséggel állják meg helyüket a világ összes gyártmá-

nyaival szemben 

Méray Motorkerékpárgyár Rt. 
B u d a p e s t , V . k e r ü l e t , V á c i - u t c a 1 — 3. s z á m 
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A Nyugati Automobil és Motor Club bécsi szereplése 
Az ügyességi versenyben Petrovics Ernő 60 résztvevő közül második lett. A motorkerékpár futball eredménye 

9:1 az osztrákok javára. Kirchknopf István nagy sikere. 

A NyAMC az Österreichische Motor Rennfahrer 
Vereinigung meghívása folytán vasárnap délutánra 
Bécsbe rándult, hogy ott az osztrák motorversenyzők 
egyesületének pályamegnyitó ünnepségén résztvegyen. 
15 klubtag indult el szombaton délután motorkerék-
páron, akiket Almásy Ede László sport Steyr-jén 
kisért. Az osztrák határon a vendéglátó egyesület 
funkcionáriusai fogadták őket, Dirtlnek, az osztrák 
motorversenyzők szeniorjának vezetésével. 

A sportünnepség délután 2 órakor kezdődött a 
Bécs melletti Breitenfurtban levő ú j sportpályán. A 
programm első pontja a motorkerékpár-ghymkhána 
(ügyességi verseny) volt, melyben 60 nevező indult, 
akik között 5 NyAMC tag volt. A ghymkhána váloga-
tott nehéz figurákból állott. Üvegek közötti éles kanya-
rok, dárdákkal karikák elkapása menetközben, vizes-
pohár felvevése egy asztalról és egy a gép másik olda-
lán levő asztalra helyezése (a víznek nem volt sza-
bad kidűlni), kalap felvevése a földről és felakasz-
tása egy fogasra, himba stb. Az értékelés büntetőpon-
tok szerint és időre ment. Egy-egy versenyző többször 
is indulhatott, a nevezési díj újbóli lefizetése mellett. 
Tekintettel arra, hogy a vendéglátó egylet az NyAMC 
versenyzőit a nevezési díjak alól mentesítette, nem 
vették igénybe a többször indulás kedvezményét. Bün-
tetőpont nélkül csak ketten tudták abszolválni a ver-
senyt, egy osztrák versenyző, Peregrini, akinek a har-
madik kísérletnél sikerült csak büntetőpont nélkül át-
jutni az akadályokon és Petrovics Ernő NyAMC tag-
nak. A bécsinek az ideje 0.3 mp-el jobb volt és így 
kénytelen volt Petrovics Ernő a második hellyel meg-
elégedni, melynek tiszteletdíja egy gyönyörű mívű 
ezüstserleg volt. Közbeszóltak azonban a többi magya-
rok is, mert ifj. Müller Ede hatodik, Müller Jenő dr. 
pedig 11-ik lett és a 18 tiszteletdíj közül ők is szép 
emléket hoztak haza és nagy dicsőséget szereztek úgy 
maguknak, mint klubjuknak, mert a legjobb 60 osztrák 
között 5 közül három magyar bizonyította be, hogy a 
motorkerékpársport milyen magas nívón áll nálunk. 

A ghymkhána után jött a nap legfontosabb ese-
ménye, a 2x30 percig tartó motorkerékpár-futballmér-
kőzés, melyet az osztrákok mint osztrák—magyar mér-
kőzést tüntettek fel, hogy a mérkőzés nemzetközi jelle-
gét minél jobban kidomborítsák. T. i. ez a mérkőzés 
volt az első nemzetközi motorkerékpár-mérkőzés a vilá-
gon és ennek megrendezéséért a pálma az övék. Csak az 
volt a baj, hogy az osztrák—magyar név alatt való hir-
detés sok félreértésre adott alkalmat, úgy hogy a klub 
tagjainak állandóan fel kellett világosítani a közönséget, 
hogy nem a magyar válogatott szerepel, sőt még csak 
nem is pestiek. Dörgő éljenzés és „hoch" fogadják a 
tetszetős zöld-sárga dresszben a pályára vonuló magyar 
versenyzőket, amely a fehértrikós osztrákok felvonulá-
sakor megismétlődik. Az osztrák csapat a következő-
képen áll fel: Franz Mayer (Ausztria tavalyi és ezidei 
motorkerékpárbajnoka), Michael Gayer (Ausztria pálya-
versenyző bajnoka), Róbert Jellinek (Ausztria hegyi-
versenyző bajnoka), Kurt Revinger, Hans Wachat, Hans 
Kopriva. 

A magyar versenyzők a következőképen állanak fel: 
Sulzbeck István, Varga Kálmán, ifi. Müller Ede, Müller 
Jenő dr., Petrovics Ernő, Almásy Ede László. Matejcek, 
az osztrák klub elnöke üdvözli a csapatot, melyet Polgár 
László, az NyAMC motorkerékpár szakosztályának igaz-
gatója viszonoz. Majd a két csapatkapitány: Mayer és 
Petrovits kicserélik az emlékzászlókat és megkezdődik a 
játék. Az osztrákok mind könnyű Puch-gépeken vannak, 
melyek erre a célra készültek és boszorkányos ügyesség-

gel vezetik a gép mellett a labdát. A magyarok túra-
gépeikkel sokkal nehezebben és lassabban mozognak, a 
labdát vezetni nem tudják, inkább passzjátékkal és fel-
szabadító rúgásokkal igyekeznek az osztrákok gyilkos 
tempóját és labdavezetését ellensúlyozni, ami nem igen 
sikerül. Már a 2. percben gól esik a magyar kapuba, amit 
3 perc múlva a második követ. A magyar csapatot szinte 
kapujához szegezi az osztrák, egy pillanatra sikerül 
Petrovicsnak egérutat törni és lefutni az osztrák kapu-
hoz, lövését az osztrák kapus védi ugyan, azonban lábá-
ról a labda a belső kapufára, onnan a kapuba repül. A 
félidő végéig még 2 gólt lőnek az osztrákok. 4:1. 

A második félidőben a magyar csapatba Sulzbeck 
helyett Porpáczy áll be, a játék mindvégig a magyar 
kapu előtt folyik. Egy lerohanásnál Petrovics bukik, gépe 
megsérül, a játékban tovább nem vehet részt, a játék 
végéig 5 emberrel játszanak, az osztrákok még 5 gólt 
lőnek, úgyhogy a végeredmény 9:1 lesz az osztrákok 
javára. 

Kölcsönös éljen és hoch, az osztrák kapitány meg-
kapja hatalmas ezüst serlegét, a magyar csapat tagjai 
remek ezüstplaketteket kapnak. 

Az osztrákok könnyű gépeik miatt óriási fölényben 
voltak, nem hallgatandó azonban el, hogy mesterei a lab-
davezetésnek. Az ismert három kitűnő versenyző Mayer, 
Gayer és Jellinek gyönyörű játékot produKált. 

A magyar csapat tagjai közül senkit sem emelünk 
ki. Mind küzdöttek, mint az oroszlánok és nem rajtuk 
múlott a vereség, egy ilyen együttestől kikapni nem 
szégyen. 

A futballmérkőzés 2 félideje között a programm 
szerint művészi mutatványok voltak. Kirchknopf István 
állott először starthoz. Habár az egyenetlen pálya nagyon 
sokat elvett mutatványai szépségéből — úgyhogy a nye-
regben való felállásnál bukott is — mutatványai bámu-
latosak voltak. A szakértők és a közönség szinte extá-
zisba jöttek, úgyhogy a mutatványok után az azok szép-
ségétől elragadott közönség vállaira kapta és körülhor-
dozta a pályán, hogy mindenki közelről láthassa. Általá-
nos volt a vélemény, hogy ebben az irányban nálánál na-
gyobb művész nincs. Mutatványairól az osztrák sajtó is 
az elragadtatás hangján emlékezik meg. 

Utána senki sem mert starthoz állni. A vendéglátó 
egylet hatalmas ezüstserleggel lepte meg. 

Este az osztrák Touring Club alelnöke, Oberbaurat 
Spitzer köszöntötte a magyarokat és különösen kiemelte, 
hogy fair játékukkal megakadályozták, hogy a játék ve-
szélyessé fajuljon és ismét bebizonyították, hogy egy 
lovagias nemzet fiai. Kedves szavait Polgár László dr. 
köszönte meg, poharát az osztrák—magyar sportbarát-
ságra ürítve. 

Az NyAMC tagjai a hétfői nap folyamán érkeztek 
vissza Szombathelyre. 

A fentiekhez csak annyit fűzünk még hozzá, hogy 
melegen üdvözöljük a szombathelyieket, illetve a Nyugati 
Automobil és Motor Club vezetőségét és tagjait, akik 
merész vállalkozásukkal újabb dicsőséget szereztek a ma-
gyar motoros sportnak. Ne gondolják azt, hogy csak a 
pestiek tudnak, az tévedés. Talán azt mondhatjuk, hogy 
eddig csak a pestiek tudtak, mert ők jutottak legelőször 
a motorokhoz. Biztosak vagyunk azonban benne, hogy ha 
minden vidéki városban oly szakértelemmel és oly foko-
zott munkával fogják a motorsportokat kultiválni, mint 
Szombathelyen, úgy a vidék, mint sok más sportban is, 
csakhamar vezetőszerephez fog jutni. Sok szerencsét és 
további kitartást kívánunk a szombathelyieknek és köve-
tendő minta gyanánt állítjuk őket a többi vidéki városnak. 
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A nyár autótúráin 
nem nélkülözheti a villamos 

• • í j wr 

BOSCH K U R T O T E S KERESŐT 
ha biztosan és veszély nélkül akar utazni 

Régi, jó BOSCH-kivitel Új o l csó ár 

Kürt, egyenes tölcsérű, nagy . . . P 40.— 
Kürt, egyenes tölcsérű, kicsi . . . P 35.— 
Kereső tükörrel P 37.— 

Kapható az autókereskedőknél 

BOSCH RÓBERT k. f. t. 
Budapest, VIII., Vas-utca 16. szám. — Telefon: József 413—39 és J. 328—91 



Részletek a Lancia-gyárból. 

A LANCIA-LAMBDA 
Közel öt esztendeje, hogy a párisi Salonon megje-

lent a turini Lancia-gyár „Lambda"-típusú új túrako-
csija. Határozott forradalmat idézett elő. A gyárat 
azonnal óriási megrendelésekkel halmozták el és jól em-
lékszem, amikor a budapesti vezérképviselet csak há-
romnegyed év után jutott az első „Lambdá"-hoz Buda-
pesten. A Lancia-Lambda megjelenése után rövid idő 
múlva egyike lett a legkedveltebb európai kocsitípusok-
nak. Számos és forradalmi újítása nem merült el ismét a 
feledés homályába, mint igen sok más „szenzációs új-
donság", hanem kiválóságának bizonyságaképen elter-
jedt, világhírűvé vált és igen sok utánzóra talált. 
A Lancia-Lambda ma is él. Eltelt öt esztendő. Öt hosz-
szú esztendő és a Lancia-Lambdát még Magyarországon 
sem tudták kikezdeni. Bátran áll íthatjuk, hogy a Lamb-
dáról még a legelvakultabb konkurrencia sem tud „rossz 
híreket" közölni. A három-négy éves Lambdák ma is 
éppen olyan kecsesek, gyorsak, mint évekkel ezelőtt és 
ma is visszafordul utánuk úgy a laikus, mint az auto-
gourmand. Az alváz, mely egyszersmind a karosszéria 
vázát is képezi, a rendkívül alacsony építés, a nagy 
stabilitás és gyorsaság, az egymással szemben eltolt 
hengerek, valamint az igen rövid főtengely és a külön-
leges rúgózás alkotják a Lancia-Lambda mérnöki kon-
strukciós újdonságait. A finom Ízlésű vásárló közönség, 
melynek a sima vonalú és alacsony kocsi különösen Ma-
gyarországon nagyon megtetszett, maga gondoskodott 
róla, hogy az ú j típus ismertté váljon. A Lancia-
Lambda önmagát reklámozta, mert képviseletek dolgá-
ban bizony a Lancia-gyárnak éveken keresztül nagy 
balszerencséje volt. 

A Lancia-Lambda egyike azon ritka típusoknak, 
melyek a hosszú évek során sem belsőleg, sem külsőleg 
nem változtak. 

Az ezelőtt öt esztendővel kihozott Lambda annyira 
bevált a használatban, hogy jelentős változtatásokra 
egyáltalában nem volt szükség. A kocsi teljesítménye 
elsőrendű. 12 liter 100 km.-enkénti benzinfogyasztás 
mellett 110 km.-en felüli órasebesség kifutására képes. 
Ezt ma nagyon kevés szériakocsiról ál l íthatjuk, mert, 
ha a katalógusokban megadott sebességek bizonyítására 
kerül a sor, nagyon leolvadnak a „max. sebesség"-ek. 
Az alacsony vázépítésü Lambda stabil és a fordulók-
ban is igen jól fekszik. Hegymászóképességéről, többek 
között a svábhegyi versenyeken is fényes tanúságot 
tett. (5:15—5:25). Nyugodtan áll íthatjuk, hogy az ösz-
szes Lancia-automobilok között a Lancia-Lambda aratta 
a legőszintébb és legnagyobb sikert. 

A „Lambda" igen sokban lényegesen különbözik 
azoktól a kocsiktól, melyeket a piacon „könnyű kocsik"-
nak neveznek. Legfőbb ismertetőjelei közé tartozik a 
különleges, első rúgózás, az alvázkonstrukció, mely 
egyszersmind a karosszéria kerete is, a motorblokk 
megépítése, a speciális olajozás, valamint a fentemlített 
stabil, alacsony építés, mely a kocsinak kitűnő úttartást 
kölcsönöz. A motor négyhengeres, V alakban épített, 
egymással 20°-os szöget képező hengerekkel. A henge-
rek nem egymás mögött egy sorban fekszenek, hanem 
egymással szemben haránthelyzetet foglalnak el. A fő-
tengely teljes hossza, beleértve a lendkereket és a ven-
tillátort is, 60 cm.-nél rövidebb. Ez az elrendezés nagy-
ban hozzájárul a motor sima és rázásmentes járásához 
és amellett a motor térfogatát mind oldal-, mind hossz-
irányban nagyon megrövidíti. A szelepek a levehető 
hengerfejben függenek és a blokk hátsó részén elhelye-
zett királytengely, valamint bütyöktengely ú t ján emelő-
karokkal működtetnek. A szelepekhez egy fedő levétele 
út ján könnyűszerrel hozzáférhetünk. A fogaskerekek 

Részletek a Lancia-gyárból. 
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Nyitott hatüléses Lancia-Lambda. 

Csukott belsőkormányos Lancia-Lambda. 
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Részletek a Lancia-gyárból. 

spirális fogazásúak és zajtalanul működnek. Közös ten-
gely hajtja meg a víz-, valamint az olajszivattyút, a 
gyújtómágnest és a világítódynamót. A hajtórúdak I 
keresztmetszetűek és acélból készülnek. A dugattyúk kü-
lönlegesen könnyítettek. A motor olajozása nyomás-
alatti körfolyós és külön szűrőberendezéssel bír. A kar-

terben lévő olajat egy, a karterben elhelyezett fogas-
kerék-szivattyú egy hengeralakú tartályba nyomja, 
melyben a benne elhelyezett sziták segítségével minden 
tisztátalanságtól megszabadul. Az égéstermék-maradé-
kok stb.-től megtisztított olaj azután a főtengely csap-
ágyain és a kifúrt főtengelyen keresztül ju t el a hajtó-
rúd-csapágyakhoz és ezeken keresztül a dugattyúcsa-
pokhoz. Az olajnyomás automatikusan szabályozódik és 
a szerelékfalon elhelyezett manométer segélyével ellen-
őrizhető. A friss olaj adagolását egy külön tartályból, a 
királytengelyről meghajtott kis dugattyúszivattyú vég-
zi, még pedig a motor sebességének megfelelően. Ezáltal 
a motorban az elhasználódott olajat állandóan friss és 

kenőképes olaj pótolja. A porlasztó háromfuvókás „Ze-
nith"-rendszerű. A hűtővizet centrifugái-szivattyú 
tartja keringésben. A kupplung, mely lágyan és simán 
működik, többlemezes, száraz. A sebességváltómű 4 
előre- és egy hátramenettel bír. A motorblokk rend-
kívüli rövidsége folytán a sebességváltó-szekrény is a 
motorfedő alá került és itt könnyen hozzáférhető és 
ellenőrizhető. A meghajtás spirális kúpkerék és kardán-
tengely közbenjöttével történik. A kocsi rúgózására kü-
lönös gondot fektettek. A hatásos rúgózás megengedi, 
hogy aránylag rossz úton is magas sebességet lehessen 
tartani. Különös figyelmet érdemel az első rúgózás, 
mely spirál rúgós és hydraulikus lökhárítóberendezés-
sel bír. Igen hatásos, mind a négy kerékre ható fékek 
szolgálnak a vezető biztonságára. A kerekek Rudge-
Withworth-rendszerűek és egyetlen csavar meglazítá-
sával levehetők. A kocsi hátsó részén elhelyezett ben-
zintankból nyomás alatt kerül az üzemanyag a porlasz-
tóba. Egy „Nivex" benzinóra segítségével ellenőrizhető 
a tartályban lévő benzin mennyisége. A szerelékfalon 
foglalnak helyet az összes szükséges műszerek. Az 
egész alvázon Tecalemit-zsírzás található. A sokféle Íz-
léses karosszériák közül említésreméltó a 4 és 6 üléses 
torpedó, valamint a 4 és 6 üléses „Grand Luxe" Wey-
mann. Nagyon ízlésesek továbbá a kétüléses „Roadster" 
típusok is, melyek különféle színben és kivitelben ké-
szülnek. 

A Magyarországon igen kedvelt, de már régóta nem 
képviselt Lambda-kocsik vezérképviseletét az Automo-
bilbehozatali r.-t. Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 3. 
cég vette át, mely remélhetőleg rövid idő alatt megkét-
szerezi a kiváló gépeket a magyar piacon. 

A Lancia-Lambda főbb adatai: 

Motor: 4 hengeres, V-alakú blokkban. 

Fúrat : 79 mm. 

Löket: 120 mm. 

Hengerűrtartalom: 2370 kcm. 

Olajtartályűrt. : 5.500 liter. 

Pótolajtartályűrt.: 3 liter. 

Benzintartályűrt.: 68 liter. 

Vál tómű: 4 előre-, egy hátramenet. 

Rúgózás: Elől tokozott spirálrúgó, hydraulikus lök-

hárítóval, hátul félelliptikus lökhárítókkal. 

Kerekek: Rudge-Whitwort. 

Pneumatik: Michelin „Comfort" 775.145, vagy drót-

betétes 31, 5, 25. 

Súlya: 1320 kg. 

Kocsihossz: 4 m. 973 mm. (6 ülésesnél). 

Kocsihossz: 4 m. 660 mm. (4 ülésesnél). 

Kocsiszélesség: 1 m. 670 mm. 

Legkisebb magasság a talajtól: 42 cm. 

Csukott Lancia-Lambda belseje. 
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A minap rendezték meg a francia-
országi Bretagneban a Coppa Flo-
riót. Hogyan került a Florió-serleg ^ ^ 
francia földre? A Peugeot-gyár -HHi _ A ^fc 
miután végleg megnyerte Sziciliá- R ^ A A ' - - ^ ^ ^ ^ ^ 
ban a Madonie-körön, újra kiírta, f ^ J H N f t l i H B ^ H H I ^ f l j 
de azzal a feltétellel, hogy azt fran- ^ f l ^ H H ^ L 

kies Bretagne-félszigeten, a Circuit 
St. Breuilön tartották meg. A ver-
senyt 20.000 ember nézte végig és 
távja 402.224 km. volt. Két részre ^ H K S f g w ^ ; ' 

egy sebességi versenyre és e 
egy egyenletességi versenyre. Elöb- , ^ ^ / " ^ ^ ^ ^ A ^ J T e k j É ^ S e S 
bibén a Bugatti-gyár, utóbbiban az • 'i-fft / * 
Ariés-gyár győzött. A leggyorsabb * .. 1 m [ ! f ^ B ^ ^ v H H 
ezúttal a multévi Monza Grand Prix B B B B P f i ^ J H K S ^ t í f F • I »_ tflH" ^ B g l m 
győztese, a francia Sabipa, valódi j ^ J Í S t ir t_ S í ® 
nevén Charavel lett, aki 1.5 literes H ^ f t t i h |piu/ ' ' • • 
kompresszoros kocsijával a leggyor- ^ „ j ^ ^ ^ j l E j ^ H ^ ^ ^ B i j K 
sabb időt futotta. A részletek a kö-
vetkezők: 110 keni.: 1. Casse (Salm-
son) 4:21:05. Sebesség: 92.600 km. 
2. Gregoire (Tracta) 4:29:47. 3. ... " " ^ f ; 
Violette Morris (BNC). — 1500 • • £ 
kcm.: 1. Charavel (Bugatti) '3:56:51. 
Sebesség: 102.036 km. A nap legjobb ideje. — 2000 kcm. 1. holtversenyben Etancelin (Bugatti) és Eyston (Bu-
gatti) 4:18:28. Sebesség: 93.600 km. 3. Imbert (Bugatti) 4:18:38. 4. Lehoux (Bugatt i) 4:18:48. — 3000 kcm. 
felül. 1. holtversenyben Wagner (Peugeot) és Rigai (Peugeot) 4:02:59. Sebesség: 99.514 km. 3. Block 

(Lorrain-Dietrich) 4:37:46. 

Sandler, a gráci Puch-gyár egyik legjobb vezetője, aki már sok győzelmet szerzett a kiváló osztrák gyárnak. 
Képünk Sandlert az idei Osztrák TT egyik körében mutatja be. 
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» STEAUA KŐOLAJKERESKEDELMI RT. 

« BUDAPEST V, NÁDOR-U. 8.SZ. 

TELEFON: LIPÓT 994--38, 994--39. TERÉZ 43*47, 133--43 
TELEP: CSEPEL, PETRÓLEUMKIKÖTÖ. TEL.: J. 9-86 
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Érdekes fejek, az angol motorkerékpársportból. A gépen ülő alak James Guthrie, aki i'J6 kcm. Neiv-Hudson 
motorkerékpárjával Allec Bennett (Norton) mögött második helyen végzett az idei angol Tourist Trophyban. 
Mellette balról a másik híres New-Hudson exponens, a vakmerőségéről ismert Tom Bullus áll, míg a Guthrie-
nek kezet nyújtó civil nem kisebb nagyság, mint Herbert Le Vack, a sokszoros világrekorder, a volt JAP-gyári 
vezető, most a New-Hudson-gépek konstruktőrje. H. Le Vack nemrégen New-Hudsonon állított fel újabb szenzá-

ciós világrekordokat. 

Laly Ariés-gépén a St. Breuil (Bretagne) mellett rendezett Coupe Florióban. Mint tudjuk a verseny 

két részre oszlott, egyenletességi és egy sebességi próbára. A sebességi próbát Charavel (Bugatti), az 

egyenletességi versenyt Laly (Ariés) nyerte 
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A II. Jánoshegyi versenynek szabályai 

1. A MAC 1927. évi szeptember hó 4-én, vasárnap dél-
előtt 10 órai kezdettel a Jánoshegyre országos gyorsasági 
versenyt rendez. Az útvonal hossza kb. 4600 méter, az 
átlagos emelkedés kb. 4 százalék, hat fordulóval. Start a 
Szép juhászné vendéglőtől, útvonal a Tündérhegyi-út és a 
Jánoshegy északnyugati oldalán épült műút, cél a János-
hegy vendéglőnél. 

2. A Magyar Athlétikai Clubot a versenyben részt-
vevő automobilokat és motorkerékpárokat bármi okból 
ért bárminemű kárért felelősség nem terheli, tehát vele 
szemben semminemű kártérítési igény nem támasztható. 

A versenyben résztvevő automobilok és motorkerék-
párok tulajdonosai és vezetői egyedül felelősek azon 
károkért, melyeket a tulajdonukat képező automobilok 
és motorkerékpárok akár a versenyben, akár az azt meg-
előző tréningben okoznak. A rendező MAC nem tehető 
felelőssé és a MAC ellen semminemű kártérítési igény 
nem támasztható. 

A rendező klub a verseny tartamára az azon részt-
vevő összes járműveket szavatosságra biztosítja. 

A résztvevők kötelesek ezen átalányszavatossági biz-
tosításban résztvenni, teljeáen függetlenül egy esetleg 
fennálló normális biztosítástól és ezért a reájuk eső biz-
tosítási összeget nevezési díjjal együtt tartoznak fizetni. 

3. A versenyben magánosok a tulajdonukat képező 
automobillal, vagy motorkerékpárral vehetnek részt, 
amely autókat és motorkerékpárokat azonban csakis 
amatőrvezetők vezethetnek. 

Cégek csakis oly autókat és motorkerékpárokat ne-
vezhetnek, amelyeket bárkinek a bejelentett (katalógus) 
áron eladni hajlandók. Ezt az árat a nevezésnél meg kell 
adni. 

A cégek autóit és motorkerékpárjait szintén csak 
amatőrvezetők vezethetik, minden nevezéshez a KMAC 
által kiállított versenynevezői igazolvány szükséges. 

4. Autók és motorkerékpárok (tetszészszerinti üzem-
anyaggal) indulhatnak. 

5. A versenyben résztvevő automobilt és motorkerék-
párt csakis hatósági vezetői jogosítvánnyal bíró olyan 
amatőrvezető vezetheti, kinek neve a nevezéssel egyide-
jűleg megadatik és aki a KMAC által a nevére szóló ver-
senyigazolvánnyal el van látva. Nem vezetheti a beneve-
zett gépjárművet oly egyén, ki : 

a) a gépjármű vezetését keresetforrásként gya-
korolja, 

b) aki kereseti célzattal pénzdíjas versenyen vett 
részt. 

A versenyben csakis oly autó és motorkerékpár 

vehet részt, amely forgalmi engedéllyel és hatósági 
(esetleg külföldi) rendszámmal bir. 

7. Az A) és B) osztályba tartozó motorkerékpárok-
nak a gépjárművek közúti forgalmára vonatkozó sza-
bályrendelet szerinti felszereléssel kell birniok. Az A) és 
B) osztályok összes versenyzői és utasai védősisakot kell, 
hogy viseljenek, szeges cipők használata tilos. 

8. A C) osztályba tartozó túraautóknak széria alvá-
zaknak kell lenniök, rugózott, párnázott háttámlával és 
üléssel biró karosszeriával. 

Legkisebb ülésszám: 1.5 literig 2 ülés, 1.5 literen 
felül 4 ülés. Az utasok száma nincs korlátozva. 

9. Széria alváznak számítanak azon járművek, ame-
lyekből a nevezés alkalmával a származási gyár bizony-
lata nyujtatik be arról, hogy az illető gyár 1927. évi 
szeptember hó l-ig általános szerkezetükben ugyanilyen 
20 drb alvázat, mint a benevezett szállított, vagy vett 
munkába. 

A C) kategória számára előírás: konstruktív 
sárvédőszerkezet, mind négy kerék számára, szilárd 
anyagból, amelyek normálisan befordított első kerekek 
mellett a kocsiban ülőket védik. Egy a szerelékfalig ter-
jedő tető, szilárd felhágó, villamosvilágítási és indító-
berendezés. 

A D ) ' csoportban sportautomobiloknak azok vétet-
nek, amelyeknek alvázai a C) kategóriába nem soroz-
hatok, vagy melyeknek karosszériái szemmel láthatólag 
sporttípusúak, avagy a gyár katalógusa és adatai sze-
rint sportautomobilok és nem kimondott versenykocsik. 

Kimondott versenykocsik nem indulhatnak. 
10. Nevezési határidő 1927 aug. hó 20. este 7 óra. 

Nevezés helye a MAC titkári hivatala, I I I . , Szent Mar-
gitsziget, sporttelep. Tel.: Ter. 204—13. szám. 

Utónevezés határideje: 1927 augusztus hó 31. este 
7 órakor, kétszeres benevezési díjjal. 

Nevezési díjak: 
A) csoport motorkerékpárjai részére 15 .— P, 
B) csoport motorkerékpárjai részére 25 P, 
úgy a C) mint a D. csoport automobiljaira 45 P. 
A nevezési díjakban a szavatossági biztosítás bent-

foglaltatik. 
11. A járművek a következő kategóriákba osz-

tatnak : 
AJ motorkerékpárok: 

I. szóló motorkerékpárok 0.175 ltr hengerűrtarta-
lom bezárólag, 

I I . szóló motorkerékpárok 0.250 ltr hengerürtalta-
lom bezárólag, 
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I I I . szóló motorkerékpárok 0.350 ltr hengerűrtarta-
lom bezárólag, 

IV. szóló motorkerékpárok 0.500 ltr hengerűrtarta-
lom bezárólag, 

V. szóló motorkerékpárok 0.500 ltr felüli henger-
űrtartalommal. 

B) Motorkerékpárok, mellékkocsival: 

I. motorkerékpárok 0.350 ltr. hengerűrtart.-ig, 
II . motorkrékpárok 0.350—600 ltr hengerűrt.-ig, 

I I I . motorkerékpárok 0.600 ltr hengerűrtart. felül. 

C) Túraautomobilok: 

I. túraautomobilok 1.1 ltr hengerűrtart.-ig be-
zárólag. 

II . túraautomobilok 1.5 ltr hengerűrtartalomig 
bezárólag, 

I I I . túraautomobilok 2.0 ltr hengerűrtartalomig 
bezárólag, 

IV. túraautomobilok 3.0 ltr hengerűrtartalomig 
bezárólag, 

V. túraatomobilok 3.5 ltr hengerűrtartalomig 
bezárólag, 

VI. túraautomobilok 5.0 ltr hengerűrtartalmon 
felül. 

D) Sportautomobilok: 

I. sportautomobilok 11 ltr hengerűrtartalomig 
bezárólag, 

I I . sportautomobilok 1.5 ltr hengerűrtalomig 
bezárólag, 

I I I . sportautomobilok 2.0 ltr hengerűrtartalomig 
bezárólag, 

IV. sportautomobilok 3.0 ltr hengerűrtartalomig 
bezárólag, 

V. sportautomobilok 3.0 ltr hengerűrtartalmon 
felül. 

12. Az egyes kategóriákba való beosztás a nevezési 
űrlapokon megadott adatok alapján történik. Oly jár-
művek, amelyek tényleges méreteik alapján más kate-
góriába tartoznak, diszkvalifikáltatnak, azonban 5 száza-
lékos tolerantia engedélyeztetik. 

A menetidő mérésének kezdete azon időpont, mely-
ben a starter által megadott startengedély megadása 
után a gépjármű első kereke a startszalagról legördül. 
A startengedély megadása után a startnak 1 percen 
belül meg kell történnie. Ezen startidő túllépése a 
menetidőbe számíttatik. Ha valamely gépjármű a start 
sorrendjében jelen nem volna, az a versenyben részt 
nem vehet. 

•A időmérőszalagon való áthaladás után újabb indí-
tás nem engedélyezhető. 

14. Minden kategória győztese arany (vermaill) 
plakettet, amennyiben ugyanazon kategóriában háromnál 
több induló van, a második ezüstplakettet, hét induló 
esetén a harmadik bronzplakettet nyer. 

Ha az A) csoport II—-IV. kategóriában, a C) cso-
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port II—V-ig kategóriában, illetve D) csoport I I—IV-ig 
kategóriában csak egy induló volna, ez csak az esetben 
nyert aranyplakettet, ha elért eredménye nem rosszabb a 
legközelebbi alacsonyabb és magasabb kategóriák győz-
tesei által elért időeredmények számtani középarányo-
sánál. Ha az egyedül induló automobil, vagy motorkerék-
pár a legalacsonyabb, vagy legmagasabb kategóriában 
indult, az csak az esetben ismertetik el kategória-
győztesnek, ha a versenyvezetőség az általa elért időt, 
a hengerűrtartalmat és súlyt tekintetbe véve, a többi 
kategóriák győztesei által elért időeredményhez viszo-
nyítva megfelelőnek találja. 

15. Azon gépjárművek, amelyek az A) B) és D) 
csoportok egyes kategóriáiban a legjobb időket érik el, 
kategóriagyőztesek. A Jánoshegyi versenynek, mint 
egésznek, négy győztese van, ezek a motorkerékpárok 
A) és B) csoportjában külön-külön legjobb időt elért 
motorkerékpár, továbbá a túra- és sportautók C) és D) 
csoportjában külön-külön a legjobb időt elért túra, 
illetve sportautó. 

A versenyben legjobb időt elért motorkerékpár és a 
legjobb időt elért automobil egy-egy vándordíjat nyer. 
Ezen Jánoshegyi Vándordíjakat véglegesen azon auto-
mobil és motorkerékpárversenyző nyeri meg, aki három-
szor egymásután vagy ötször sorrendhez nem kötött 
győzelemmel nyerte. 

16. A MAC jelen szabályzatmódosításának jogát 
az utónevezési határidőig magának fenntartja. 

A verseny kezdetének pontos idejét, az indítási sor-
rendet és időközöket, valamint a nevezők számára 
kijelölendő hivatalos tréning idejét, esetleg egyéb intéz-
kedéseket és módosításokat a végrehajtási utasításban 
közli a klub. 

17. Azon motorkerékpárok és automobilok, melyek 
mint győztesek tekintetbe jöhetnek, felügyelet alatt ma-
radnak addig, míg a versenyvezetőség ezt kívánatosnak 
tartja. A vezető tartozik gondoskodni arról, hogy a 
motorkerékpár, illetve automobilnak mindazon részei 
haladéktalanul leszereltessenek, melyek leszerelését a 
versenyvezetőség kívánja. 

18. A nevezés leadásával a tulajdonos, a nevező és 
vezető aláveti magát a KMAC általuk ismert verseny-
szabályzatának és az ezen versenyre vonatkozó jelen 
szabályoknak, valamint a versenyvezetőség minden intéz-
kedésének és kijelenti, hogy minden bírói jogorvoslat 
igénybevételének kizárásával aláveti magát a KMAC 
sportbizottsága fellebbezhetetlen döntésének. 

A MAC Jánoshegyi Versenyének végrehajtási utasításai. 
1. A versenyre benevezett gépjármüvek részére 

1927 szeptember hó 2. és 3-án reggel fél 8 és 10 óra közt 
a verseny útvonala tréningre rendelkezésre áll. A tréning 
alatt az útvonal nem lesz teljesen elzárva, hanem az át 
nem tekinthető kanyarodóknál felügyelők lesznek, kik 
jelzésekkel fogják figyelmeztetni a tréningezőket, hogy 
az útvonal szabad-e. A tréninget a MAC sportbizottsága 
által kiküldött tréningfelügyelő vezeti, akinek utasításai 

Az összes óceánrepülések 
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szigorúan betartandók. A tréningen a jelzések hiányos-
sága, vagy bármely okból támadt balesetért, illetve 
kárért a MAC semminemű felelősséget nem vállal, min-
den felelősség és kár a gépjármű tulajdonosát és vezető-
jét terheli. 

2. A tréningező gépjárművek a Szép juhászné ven-
déglőnél a Budakeszi-úton gyülekeznek, úgyhogy az utat 
el ne zárják. Innen fordulnak be a Tündérhegyi-útra, 
ahol a tréningfelügyelő utasításai szerint lesznek indítva. 
A céltól Normafa-út, Béla király-út, Zúgligeti-úton 
Budakeszi-úton át juthatnak újból a starthoz. 

A tréningezők tartoznak a tréning megkezdése előtt 
a MAC tréningstarterénél jelentkezni és a nevezési és 
biztosítási díj lefizetését igazolni. 

Be nem nevezett és be nem biztosított járművek nem 
tréningezhetnek. Startolni csakis a tréningstarter enge-
délyével szabad és az ő, valamint a pályabírák utasítá-
sainak be nem tartása diszkvalifikálást von maga után. 

A céltól az újbóli starthoz a gépjárművek a jelzett 
útvonalon csak a közlekedési szabályok szigorú betartása 
mellett közlekedhetnek. 

Hivatalos tréningre a megállapított időn kívül a 
verseny útvonalán tréningezni tilos. 

3. A versenyre benevezett automobilok és motor-
kerékpárok hivatalos átvétel, valamint startszámaik (5.— 
P betét ellenében) átvétele végett szeptember hó 4-én, 
vasárnap reggel 8 órakor a startnál jelentkezni tar-
toznak. 

4. A verseny kezdete 1927. évi szeptember hó 4-én 
reggel 10 óra. Először a motorkerékpárok, azután a 
mellékkocsival biró motorkerékpárok, majd a túra-, 
illetve sportautomobilok indíttatnak a kategóriák számo-
zásának sorrendjében. 

Ugyanazon kategóriában a nagyobb hengerűrtar-
talmú motorkerékpárok, illetve automobilok indíttatnak 
előbb. Az indítás lehetőleg úgy történik, hogy a gépjár-
művek egymást a pályán utói ne érjék. 

Ha ugyanazon versenyző többször indul, ennek lehe-
tősége a beosztásban meg lesz adva. A verseny tartama 
alatt az útvonal rendőrileg le lesz zárva. 

5. A gépjármüvek a célhoz érkezvén, a részükre 
kijelölt helyre mennek. A gépjárművek a versenyvezető-
ség intézkedéséig ezen kijelölt helyen kell, hogy marad-
janak. 

Ha a versenyvezetőség bármi oknál fogva a verseny 
félbeszakítását tartaná szükségesnek, úgy az esetleg 
pályán lévő versenyzők a vázlatban feltüntetett mentő-
állomásoknál egy piros zászló lengetése által állíttatnak 
le. Ezen jelre a versenyző köteles a zászló után legrövi-
debb időn belül megállani és az úttestet szabaddá tenni. 
A további intézkedéseket itt bevárni. 

A mentőszolgálat mindenkor alulról felfelé láttatik el. 

6. A versenyeredmények a MAC helyiségében 1927. 
évi szeptember hó 4-én este 7 órakor fognak kifüg-
gesztetni. 

Ünnepélyes vacsora és díjkiosztás szeptember 6-án 
este 8 órakor a később megjelölt helyen lesz megtartva. 

7. A résztvételi jogosultságra és beosztásra vonat-
kozó óvások csupán 1 órával a start előttig, tehát vasár-
nap, szeptember hó 4-én reggel 9 óráig adhatók be írás-
ban, a versenyvezetőségnél. Óvások, amelyek a verseny-
ben magában előfordult eseményekre vonatkoznak, köz-
vetlenül a verseny után jelentendők be és legkésőbb 
1 órával az eredmény kihirdetése után írásban meg-
ismétlendők. Elkésve benyújtott óvások figyelmen kívül 
hagyatnak. Egy ily óvás alapján a verseny újból való 
megtartását, vagy a saját időeredmény kijavítását kérni 
nem lehet. Az összes óvásokhoz a nevezési díj három-
szorosa, mint óvásdíj melléklendő, amely összeg az ó'-'ás 
elvetése esetén elvész. Fellebbezések a versenyvezetőség 
valamely döntése ellen a döntés kihirdetését követő 24 
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A magyar utaknak leg-
jobban megfelelő autó 

Speciál-és 
Pótkocsik 
A magyar utaknak leg-
jobban megfelelő autó 

Szolid kivitel, gazdaságos üzem, előnyős árak és feltételek. — Ajánlati 
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R A L E I G H motorkerékpár 
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órán belül nyújtandó be, a MAC motorsportosztály 
sportbizottsága út ján a KMAC sportbizottságához. Fel-
lebbezési dij a nevezési díj ötszöröse, mely a fellebbezés 
figyelembe nem vételénél elvész. 

8. A versenyben résztvevő gépjármüvek nem látha-
tók el reklámfeliratokkal. Ezen intézkedés a hivatalos 
eredmény kifüggesztéséig marad érvényben. 

Jóváhagyta: a KMAC sportbizottsága. 

Bláthy s. k. 

a KMAC sportbizottságának elnöke. 

Egy rutinos versenynéző kalandja 
Irta: Fekete Géza 

Nem vagyok gyáva ember. Mentem már falnak mo-
torbiciklivel és olyat repültem, hogy — barátaim szerint 
— ha ezt harminc évvel ezelőtt csinálom, ma engem ünne-
pelnének a repülőgép úttörőjének Blériot helyett. Pofoz-
kodtam a városligeti apacsokkal. Vitorláztam a háborgó 
Balatonon. Ültem a képviselőház karzatán a legviharosabb 
üléseken. De ha rendőrt látok, behúzom kalapomat és 
sietve távozom. 

Hogy miért? . . . Hát éppen ezt akarom elmondani: 
Rajongok a motorbicikliért! Imádom a motorfüstöt. 

Előfizettem az összes motorujságokra (a második félévi 
díj jal még mindegyiknek adósa vagyok). Ott vagyok az 
összes versenyeken és tréningeken, örömmel keresem fel a 
legveszedelmesebb fordulókat. Barátaimmal kéjjel kriti-
záljuk a motorosokat, míg egy közénk repülő versenyző-
jelölt el nem hallgattat bennünket. Szóval egy igen elmés 
barátom szerint „rutinírozott versenynéző" vagyok. 

Egy ilyen tréning alkalmával jelentem meg a Szarvas-
vendéglő környékén, hogy eddig látott bukásgyűjteménye-
met egy szerencsés falnakmenettel, esetleg egy jól sikerült 
szaltó mortale-val gyarapítsam. Szó, ami szó, kritizáltuk a 
motorosokat és a rendezőség ragyogó monokliját, amikor 
egy „biztos úr" lépett nem éppen csendes társaságunkhoz. 
Én rosszat sejtve, egyenes arányban hátráltam a biztos úr 
közelgő lépteivel. Mellesleg megjegyzem, az előérzetemre 
igen sokat adok. 

Tehát a biztos úr jött. Én mentem. (Ez a különbség 
volt közöttünk. Később rájöttem, hogy az is, amennyiben ő 
rendőr, én pedig nem az vagyok.) Sikerült egy közeli fa 
mögött kedvező állást foglalnom és így szem- és fültanuja 
lehettem a következőknek: 

A biztos úr: Kié az a motorbicikli a fánál? . . . Nini, 
hiszen itt egy motorbicikli is van, örvendezett a társaság 
s a másik percben már jégesőszerűen pattogtak a külön-
böző szakvélemények, a körülálló suhancok és bliccelő 
diákok között, akik szakértőket megszégyenítő tárgyila-
gossággal nevezték az alulvezérelt motort királytenge-
lyesnek. 

Egyik közülünk: Az enyém. 
A biztos úr: Vigye el rögtön. 
Egyik közülünk: Miért? 
A biztos úr: Ne kérdezősködjön. Különben is, ma itt 

nincs tréning. Jobban teszik, ha hazamennek. I t t nem lehet 
csoportosulni. 

Egy másik barátom: De, kedves biztos úr ! Ma van 
tréning. Ettől függetlenül azonban engedje megállapíta-
nom, hogy mi nem csoportosulunk. 

A biztos úr: Ne feleseljen az ú r ! Ha én azt mondom, 
hogy nincs tréning, akkor nincs. Mi lesz a biciklivel? — 
fordult előbb felszólított barátomhoz a rend őre! 

Az illető: De kérem, ez itt nincs útba senkinek. (He-
lyeslő morgás a közben odagyűlt suhancok között.) 

A biztos úr (dühösen): Én azt mondtam, hogy vigye 
el innen. Különben maradjon, előbb igazolja magát ! 

Az illető (Izgatottan kotorász a zsebeiben, miközben 
állandóan egy gázszámla, egy elhasznált villamosjegy és 
egy ötpengos akad a kezébe, míg végre megtalálja az iga-
zoláshoz szükséges papírokat a . . . legutolsó zsebben. Hogy 
miért nem kereste mindjárt ott?? . . . ) : Tessék . . . ez jó 
lesz? 

Ezekután halálos csönd következik, melyben csak a 
kérdező biztos úr hangja hallatszik. A hallgatóságon lát-
szik, hogy mindenki Markó-utcára gondol. Én is. Lelki 
szemeim előtt kellemes betörőpofák jelennek meg. Lánc-
csörgés. Az apagyilkost most vezetik „öröklakása" felé. A 
légben felelőtlen illatok úszkálnak. 

— Rettenetes — suttogtam félhangosan, a fentebb 
említett idillre gondolva. 

— Micsoda? — kiál t ja rám a biztos úr, sasszemei-
vel észrevéve engem a fa mögött. — Uraságod búj jon 
elő és igazolja magát, a hatósági közegek ténykedését 
bírálat tárgyává tenni tilos. 

— Nem... igeeen??... azaz, hogy tessék — hebegém 
s a másik percben egyetlen igazolványom, a képzőmű-
vészeti index is ott lebegett a biztos úr kesztyűs ke-
zében. 

— Hány éves? 

— Huszonkettő, — feleltem szerényen súgva, 
miközben óvatosan körülnéztem, hátha véletlenül ott-
tartózkodó ideálom meghallja. (Ugyanis neki huszonötöt 
mondtam.) 

— Nős? 

— Nem, még nem! — kiáltottam boldogan. 
Miután összes adataimat a közönség gúnyos mosolyától kí-
sérve nyilvánosságra hoztam, bűnösségem mibenlétéről tu-
dakozódtam a rend őrénél. Ő minden felvilágosítást kere-
ken megtagadott és méltóságteljesen távozott. Jó minisz-
ter lett volna belőle. Ő távozott, én maradtam. Ügy látszik, 
ebben is különböztünk egymástól. Legnagyobb meglepeté-
semre a motorbicikli továbbra is a fának támaszkodott. 

Az eset nagyon leverte a víg kompániát és szomoro-
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dott szívvel söröztük el zsebpénzünk maiadványait a legkö-
zelebbi kocsmában, miközben élénken tárgyaltuk az eset 
várható következményeit. A pesszimisták 5—10 pengő 
pénzbírságot jósoltak, míg az optimisták megnyugtattak, 
hogy három napnál többet nem ülök. A mérsékelt irányzat 
(egy bliccelő joghallgató) 1—2 heti várfogságra eskü-
dözött. 

Tehát a vélemények — amint látható — teljesen meg-
oszlottak. Szerencsére abban teljesen egyetértettünk, hogy 
a sör kitűnő és a sóskiflik frissek, sőt később, amikor fe-
jenkint az ötödik pohár sörnél tartottunk, abban is meg-
egyeztünk, hogy memorandummal fordulunk a kormány-
hoz, miszerint a sör ezentúl ingyen méressék. 

Következő napjaim állandó rettegésben teltek. Damok-
les kardját éreztem fejem felett. „Hatósági közegek tény-
kedését bírálat tárgyává tenni tilos" — mormogtam állan-
dóan elannyira, hogy környezetem lassankint gyógyítha-
tatlan bolondnak kezdett tartani. 

Nyolcadik napra rá megjött az idézés. 
Képzeljék csodálkozásomat. Az ellenem emelt vád a 

következőkből állott: Gyorshajtás, füstölés és hangos 
kipuffogás. 

Rohantam az idézett helyre, ahol megpróbáltam be-
bizonyítani, hogy nem vezettem motort, nem puffogtam 
hangosan, nem füstöltem, sőt hajtási engedélyem 
sincsen. 

— Ügy??... — hangzott a válasz, — annál rosszabb, 
uraságod mindamellett 15 pengőt tartozik lefizetni. 

Lefizettem. 
Barátaim unszoltak, hogy fellebbezzek, de nem felleb-

beztem. A zsebpénzemből nem futja, hogy egy elméleti 
motorozásért 30—40 üengőt fizessek. 

Azóta, ha rendőrt látok, lélegzetem kiáll, elsápadok 
és elrohanok. Ha valaki egy dúltarcú fiatalembert lát 
rohanni az utcán, úgy tudja meg, hogy az én vagyok. 

U. i. A történeti hűség kedvéért meg kell jegyeznem, 
hogy elsőnek felírt barátom még máig sincs beidézve, pe-
dig annak már 2—3 hónapja. 

Hogy vesztette el Chiron (Bugatti) 
a Francia Grand Prix keretébe 

iktatott sebességi versenyt 
De Courcelles halálos balesete — Miért nem 
indultak a Bugatt ik a Francia Grand Prixben? 

— Pierre Gratzer, az „Automobil-Motorsport" franciaországi 

tudósítójától. — 

Az idei Francia Grand Prix-vel kapcsolatban, mely 
600 kilométeres távon folyt le a Linas-Monthléry auto-
dromban, még két versenyt rendezett az Automobile Club 
de Francé. Szombat délelőtt futották le a tetszőleges hen-
gerűrtartalmú 125 kilométeres (15 kör) sebességi ver-
senyt és délután a 400 kilométeres Cup Comission 
Sportive-t (az ACF sportbizottságának díja), ahol a se-
bességen kívül a benzin- és olajfogyasztás is maximálva 
volt. Az első verseny a 125 kilométeres sebességi verseny 
volt. Esős, szeles időben állott fel 2 Gu.vot-Speciál, 1 Tal-
bot (Divó), 4 Bugatti, 2 Sunbeam és 1 Salmson. Dacára a 
hétköznapnak, az autodrom igen látogatott volt. Reggel 10 
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FREUND J. 
elnkogratiai m t i l n t é z e t é b e n készülnek. 

B u d a p e s t V. , K á l m á n - u . 15. V . e m . 

órakor adta meg a versenybíró a jelt az indulásra és 
mennydörgésszerű robajjal útnak indult a 10 kocsi. Már az 
első körben széthúzódik a mezőny. De Courcelles jön első-
nek Guyot-ján. Mint a villám jön és már el is tűnt a 
kanyarban. Utána rémes búgással jön Chiron (Bugatti), 
mögötte 30 méterrel Divó (Talbot) és a többiek. Így 
megy ez öt körön. Szakad az eső, fúj a szél, de a gépek 
csak mennek pokoli sebességgel. 

Most történt a katasztrófa. A még mindior kitűnő he-
lyen lévő de Courcelles elrohan a tribünök előtt és letér a 
nagy körre. Hirtelen, alig 200 méterre a főtribüntől, isme-
retlen okokból a gép egy rettenetes ugrással letért az 
egyenes útról, átugrotta az árkot és egy méterre jobbra 
összeroppan egy fán. De Courcellest a gép alól húzták ki 
összetört fejjel és végtagokkal. Mire a hordágyra rakták 
meghalt. Nagy riadalom támadt, a közönség közelben lévő 
része a roncsokhoz siet, melyek égnek. A többi ^versenyző 
kénytelen fékezni, mert a közönségbe szaladna. Ez is sokat 
változtat a sorrenden. A legnagyobb balszerencse azonban 
a Bugatti-vezető Chiront éri. Fölényesen vezet Divó (Tal-
bot) előtt kb. 500 méterrel, amikor egy hihetetlen eset 
történt. A mentőautó, mely a szegény de Courcelles hősi 
holttestét hozta vissza, nem tért le a pályáról, hanem egy-
szerűen megfordult és jött visszafelé a tribünökhöz, majd 
az esős talajon megcsúszik és össze-vissza farol az úttest 
közepén. Éppen ebben a pillanatban rohan el a tribünök 
előtt Chiron 180 kilométeres sebességgel. A rémület meg-
dermesztette a nézőket. Mindenkiben megfagyott a vér, a 
katasztrófa elkerülhetetlen volt. A következő pillanatban 
Chiron emberfeletti hidegvérrel jobbrafordította a kor-
mányt és berohant az emelt fordulós belsőkörbe. A lendület 
oly erős volt, hogy felvitte Chiront egészen a felsőperemre. 
Alig néhány centiméter választotta el a Bugatti kerekeit a 
forduló legfelső szélétől, de Chironnak sikerült benn-
maradni a pályában és két kilométer veszteséggel foly-
tatni a versenyt. A mentőautó ezalatt kikerült a pályá-
ról és Divó, aki Chiron nyomában volt, olyan előnyre tett 
szert, amit Chiron már behozni képtelen volt. (Mi buda-
pestiek pedig csak azt olvassuk, hogy első Divó (Talbot), 
második Chiron (Bugatti), de hogy mi történt, azt csak a 
szemtanuktól tudjuk meg. A szerk.) Ettore (Bugatti) ter-
mészetesen megóvta a versenyt, azonban az újrafutásnak 
nem adtak helyet. Valószínűleg ez késztette aztán az 
amugyis igen csökönyös olaszt, hogy versenyzőit közvet-
lenül a Grand Prix startja előtt levonultassa a pályáról. 

i t i t u l 
tt 

Az 1926. évi Magya r Tourist Trophy győztes 

i l i l i 
12—14 f>avi résxletie. 

550 kcm. s. v. sport 1840 pengő 
550 kcm. túra, ballonnal 1960 pengő 
500 kcm. o. h. v. 2000 pengő 
500 kcm. ohv. túra, ballonnal 2080 pengő 
500 kcm. ohv. two-port 2320 pengő 

Az árakban a luxusadó benníoglaltatik. 

4riel>i>ezérképi>iselel: 
Bauer József, Budapest, Vll., 

Elemér-ulca 39. 
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A VI. Klausenpass-verseny 
Szenzációs nevezések Európa legnagyobb 

hegyiversenyére 

1927 augusztus 13, 14 
Amikor 1922-ben a Svájci Automobil Club elsőízben 

rendezte meg a Klausen tekervényes útján hegyiversenyét, 
bizony nem igen mertük gondolni, hogy ez a verseny 
verve Európa minden hegyiversenyét, rövid öt év alatt 
tényleg a „hegyi derby" büszke címét fogja kiverekedni 
magának. A Klausenpass, de általában Svájc kitűnő cen-
trikus fekvése lehetővé teszi, hogy a franciák, németek, 
olaszok és az osztrákok könnyűszerrel felkereshessék a 
Klausenpass-t. 

Az idei Klausen-verseny ismét aranyév lesz. 
Az ACS (Automobil Club de Suisse) hihetetlen pro-

pagandát fejt ki versenye érdekében. Szinte naponta ér-
keznek be szerkesztőségünkbe a nyomtatványok és a ne-
vezőkről szóló kimutatás. Nálunk, Budapesten hét pecsét 
alatt őrzik a nevezéseket a zárlatig és csupán nagy kö-
nyörgésekre adják ki a nevezők listáját kegyképen a 
sajtó képviselőinek. Ha pedig szivárognak ki hírek a 
vezértitkári szobából a zárlat előtt, úgy azok javarészt 
nagyhangú frázisok, beígérve Nazzaro, Benoist stb. 
startját, ugyanakkor, amikor amazok az igazak álmát 
alusszák és talán fogalmuk sincs, hogy Budapest létezik 
itt, az automobilizmus Balkánján. A propagandához 
ugyanis egy kis anyagi áldozat is kell, egy kis munka, 
egy kis „túlórázás a levelezésben" és a KMAC szegény, 
nincs pénze, nincs munkaereje. A KMAC tanulhatna a 
svájciaktól propagandát és versenyelőkészítést. No, de 
menjünk tovább. 

Az idei Klausen-verseny nemzetközi színvonala erő-

sen verni fogja a multat. Nem kisebb nagyságok, mint 
a francia Benoist (Gelage), Morei (Amilcar), Divo 
(Talbot), Boillot (Peugeot), Rogal (Peugeot), az olasz 
Campari (Alfa-Romeo), a németek elitje: Werner, Car-
raciola, Merz, Neubauer, Rosenberger és Walb, mind-
annyian Benz-Mercedesen, a belga Steppelle (Excelsior) 
és Lamarche (FN) , valamint az osztrák gróf Kinsky 
(Steyr), Zsolnay (Gráf & Stift) és végül a magyar Del-
már Walter. Fentiekhez a legjobb svájci vezetők és még 
egy csomó német vehető biztosra. 

A motorkerékpárkategóriákban már közel sincs 
ilyen külföldi invázió. Ennek oka talán az, hogy Svájc 
hegyiversenyzők tekintetében igen jól van képviselve és 
bizony a nagynevű külföldiek nem igen akarják magukat 
kitenni a biztos vereségnek. 

Nem lesz érdektelen, ha visszapillantunk a Klausen-
passon eddig elért eredményekre, a rekordok javulására 
és az eddigi győztesekre. 

Az útvonalrekord: 
1922. Nieth (Hispano-Suiza) 21:43:0. Sebesség: 

56.700 km. 
1923. Gróf Guilio Masetti (Alfa-Romeo) 20:24.4 

Sebesség: 64.200 km. 
1924. Merz (Mercedes-Kompressor) 18:48.6. Sebes-

ség: 68.700 km. 
1925. Gróf Masetti Guilio (Sunbeam) 17:28.8. Se-

besség: 73.900 km. 
1926. A hihetetlenül rossz időjárás megakadá-

lyozta a rekord újabb megdöntését. Dacára a ködnek, 
esőnek és hónak, így is számtalan kategóriarekordot ad-
tak át a múltnak. így a kitűnő Motosacoche-vezető Fran-
coni 17:48.6-os idejével 13 másodperccel javította meg 
az eddigi motorkerékpárrekordot, alig 19 mp-el maradva 
el Masetti rekordjától. Gex (Motosacoche) túlszárnyalta 
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a sidecar-rekordot, 21:23-ra javítván azt. A túrakocsi-
kategóriákban Carraciola (Mercedes) adta át Rigai 
(Peugeot) rekordját a múltnak, 20:50.2-őt érvén el. A 
sportkocsik között Gloggner (Bugatti) volt a leggyor-
sabb, de Hansal (Steyr) 19:38.4-es rekordját nem tudta 
verni. A versenykocsik között Kracht (Bugatti) volt a 
legjobb, 18:24.2-őt tudván elérni, ami a mostoha idő-
járási viszonyok között kitűnő idő volt. Egyébként érde-
kes, hogy a multévi versenyen a motorkerékpárosok le-
hengerelték az autósokat. Franconi (Motosacoche), Pi-
etro Ghersi (Guzzi) és Ceresole (Harley-Davidson) vé-
geztek az első három helyen az abszolút helyezésben. 

Az alantiakban közöljük még a jelenleg fennálló re-
kordokat : 

Motorkerékpár pályarekord: 
Franconi (Motosacoche) 17:48.6. Sebesség: 72:876 

km, 1926. 
Oldalkocsis motorkerékpárok: 
Gex (Motosacoche) 21:23.0. Sebesség: 60.432 km, 

1926. 
Turaautomobilok pályarekordja: 
Carraciola (Mercedes) 20:50.2. Sebesség: 61.900 

km, 1926. 
Sportkocsik pályarekordja: 
Hansal (Steyr) 19:38.4. Sebesség: 65.700 km, 1925. 
Versenykocsik pályarekordja: 
Gróf Masetti Guilio (Sunbeam) 17:28.8. Sebesség: 

73.900 km, 1925. (Ütvonalrekord: ugyanaz.) 
A Klausen-verseny részletes eredményét jövő szá-

munkban közöljük. 

Az Olasz Tourist Trophy 
Győztesek: Sunbeam, Bianchi, Guzzi, Benelli. 

Július 24-én zajlott le a Lago di Como (Como-tó) 
melletti Circuito del Lario-nak nevezett 36.5 kilométeres 
körön az olasz motorkerékpárversenyszezon legklassziku-
sabb versenye, a Tourist Trophy. A Lario-kör, mely arról 
híres, hogy nincs 100 méternél hosszabb egyenese és 
hogy egy Körében nem kevesebb, mint 250 íorduló van, 
ezévben is, mint mindig, ugyancsak próbára tette az olasz 
motorosok tudását. A külföld ezúttal is elkerülte az orosz-
lánbarlangot és angolt nem igen láttunk a Larion. Az idei 
verseny bővelkedett szenzációkban. Az utolsó körig ve-
zető Varzi Achille mint biztos győztes esett el váratlan 
defektje folytán a biztos győzelemtől és így a „nemzeti 
márka", a Guzzi kénytelen volt a nagykategóriában a 
második hellyel megelégedni, az olaszok nem kis bosszú-
ságára. A 250-es kategóriában azonban így is fölényesen 
győzött. A német Guzzi-menő Geissler a második helyet 
foglalta le magának. A Sunbeam Arcangeli révén immár 
harmadik nagy győzelmét aratja az európai klasszis 
versenyeken. A ravennai kórházban fekvő olasz motor-
fenomén, Pietro Ghersi mult évi rekordja és leggyor-
sabb köre érintetlen maradt és az olasz lapok büszkén 
írják, hogy „I rekords assoluti di Pietro Ghersi riman-
gone imbattuti", ezzel adózván a kórházban törött vég-
tagokkal fekvő nemzeti hős emlékének és tudásának. 

A verseny 6 körön, azaz 219 kilométeren folyt le, 
csupán a kis 175-ös gépek futottak 5 kört, azaz 182.5 
kilométert. 

A részletes eredmény a következő: 
500 kcm. 219 km.: 1. Arcangeli Luigi (Sunbeam) 

3:17:13.4. Sebesség: 66.626 km. (Pietro Ghersi mult évi 
ideje 3:11:31, átlagsebessége 68.560 Km.) 2. Corti Guido 
(Guzzi) 3:17:31.6. 3. Gatti Valentine (Guzzi) 3:23:30. 
4. Ruggeri Amadeo (Frera) 3:27:33. 

Leggyorsabb kör: Varzi Achille (Guzzi) 31:39.0. 
Sebesség: 69.194 km. Ghersi mult évi leggyorsabb köré-
nek átlaga: 69.767 km. 

350 kcm. 219 km.: 1. Nuvolari Tazio (Bianchi) 

3:17:50. Sebesség: 66.419 km. 2. Moretti Amilcare 
(Bianchi) 3:27:08. 3. Marchi Emilio (Bianchi). Leggyor-
sabb kör: Nuvolari Tazio (Bianchi) 32:08. Sebesség: 
68.163 km. A győztes ebben a kategóriában a mult évben 
is Nuvolari volt Bianchin. 

250 kcm. 219 km.: 1. Pnni Ugo (Guzzi) 3:27:11. 
Sebesség: 63.418 km. 2. Geissler Orth (Guzzi) 3:53:53. 
LeggyorsabD kör: Ugo Prini 33:40.4. Sebesség: 65.061 
km. A győztes a mult évben is Prini volt, akinek ideje 
akkoriban 3:19:51 volt es 250-es ohc. Guzzijával egyéni-
leg Pietro Ghersi után a legjobb időt futotta. 

175 kcm. 182.5 km.: 1. Bsnelli Tonino (Benelli) 
3:02:45. Sebesség: 59.317 km. 2. Brusi Riccardo (Be-
nelli) 3:03:56. 3. Pizzioli Armando (Benelli) 3:06:06. 
Mult évi győztes: Manetti Enrico (Ancora) 3:07:47. 

A Grand Prix San Sebastian 
Győztesek: Materassi (Bugatti) és Mart in (Amilcar). 

Július 25-én futották le ötödízben a San Sebastiani 
Nagy Díjat, a híres Circuit de Lazarte-on. Igazi kék spa 
nyol égbolt fogadta a versenyzőket, melyek két kategó-
riában állottak fel a klasszikus verseny startjához. A 
verseny távja 40 kör, 692.600 km. volt. (Egy kör 17.315 
km.) Sajnos, a várva-várt harc a Bugattik, Talbot és 
Delage között ezúttal nem következett be és csupán öt 
Bugatti állott fel a nagykategóriában (1100 kcm.-en 
felül). A vezetők Materassi, Dubonnet, Conelli, Chiron, 
Bret és Blancas valának. Chiron neve már a mult évben 
kezdett ismert lenni. Legszebb eredményét egy idei fran-
ciaországi kilométerversenyen érte el, ahol kétliteres 
Bugattijával 198 kilométerig vitte. Bret még nem tarto-
zik a francia első klasszishoz és csupán ezidén kezdett 
neve az elsők közé kerülni. A nagykategóriát tehát a 
Bugatti-vezetők entre nous intézték el, azonban annál 
nagyobb energiával és rámenéssel, igazi sportszerű visel-
kedésről tévén tanúságot. Dacára, hogy mindannyian 
kétliteres normál-kocsikkal álltak fel (természetesen 
kompresszorral), olyan kocsikkal, melyekből bármikor 
bárki vehet egyet magának, az összes kocsik remekül vé-
gig állották a versenyt, megdöntvén az összes eddigi 
pályarekordokat. Chiron Bugattijával 7:26.8-as idővel 
olyan körrekordot állított fel a nehéz 17 kilométeres kö-
rön, amilyenről álmodni sem mertek és amiről a külföldi 
lapok megállapítják, hogy egyike a „jelenkor legnagy-
szerűbb teljesítményeinek". Ha meggondoljuk, hogy 
ugyanezt a versenyt 1924-ben az angol Segrave 2 literes 
Sunbeam-jével 103 kilométeres átlagsebességgel nyerte 
és hogy ugyanekkor a körrekordot Costantini (Bugatti) 
9:15-tel 114.526 km.-re tudta csak felvinni, akkor érté-
két adjuk a Chiron és a többi Bugatti-vezető teljesítmé-
nyének. A mult évi körrekordokatCostantini 7:42 (135 
km.) és a Delage-vezető Wagner 7:53 (131 km.) állítót-
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Magyarországi vezérképviselet; L á b a s s y - f é l e M e z ő g a z d a s á g i 

I p a r - é s G é p g y á r R é s z v é n y t á r s a s á g , T t f r t t k s z e n t m i k l A s . 

Budapesti kirendeltség: A r d ó J ó z s e f , VI., Vilmos császár-út 4?. 

Kedvező fizetési feltételen. Kéljen áiajanlatot. 



30 AUTOMOBIL - MOTORSPORT 

ták fel. Jellemző, hogy még Róbert Benoist (Delage), 
aki a Spanyol Grand Prix-ben egy hét múlva, jú l ius 
29-én győzedelmeskedett a Bugatti-vezető felett, sem 
tudta Chiron körrekordját megdönteni és csupán 7:35.6-
ot tudott elérni, ami 136.200 km. átlagsebességnek fe-
lelt meg. 

A kiskategóriában 3 Amilcar (Morei, Martin, 
Leblanc), 2 Salmson (Jourdan, Martinetti), 3 BNC 
(.Gaupillat, Fourny, Zubiaga), 1 BUC (de Maleplane) 
és 1 Hisparco (üríbesalgo) indultak. 

A verseny kuriózuma volt egy amerikai Hudson-
essex startja, kormányánál Bernhart-tal. A kocsi azon-
ban semmiképpen sem tudott a fentiekkel lépést tar-
tani és 18 kör után, körökkel elmaradva, feladta a re-
ménytelen küzdelmet. 

Végeredményben: Távolság 692.600 km.: 1. Mate-
rassi (Bugatti)-5:28:09. Sebesség: 126.600 km. Űj re-
kord. 2. Dubonnet (Bugatti) 5:32:11. 3. Conelli (Bu-
gatti) 5:40:30. 4. Chiron (Bugatti) 5:59:48. 5. Bret 
(Bugatti) 6:21:56. 

1100 kcm. kategóriában: 1. Martin (Amilcar) 
6:25:35. Átlagsebesség: 108.342 km. 2. Jourdan (Salm-
son) 7:11:22. 

Asl autóKiállíicLS 
(Befejező közlemény.) 

Lovag Giuseppe Amerigo 

standján volt alkalmunk látni az egész kiál l í tás egyik 
legimpozánsabb kocsiját, egy remekbe készült, sport-
karosszériával ellátott nyolchengeres Isotta-Frasehinit. 
Ez a legelőkelőbb olasz kvalitásmárka, melyből mind-
eddig al ig egynéhány pélldány volt Magyarországon, a 
kiáll ításon olyan nagy érdeklődést keltett, hogy nem 
csodálkoznánk, ha rövid idő alatt több kocsi találna 
boldog tulajdonosra, 

A Minerva vezérképviselet (Simó Sándor, Budapest, 

IV., Váci-utca 3.) 

kiál l í totta csodálatosan szép kivitelű luxuskocsijait, 
melyek az előkelő v i lág körében imimnár világszerte 
ismertek. A Minerva-automobilok magas áruk ellenére 
Magyarországon már igen szép számban találtaik tulaj-
donosra, ami legfényesebben hizonyítja ezen kocsik 
kiválóságát. 

A Centrum Automobil R.-T. (Budapest, VI., Andrássy-

út 8.) 

standján kiáll ított Chevrolet ós Oldsmobile amerikai 
automobilok olcsó árukkal és szolid kivitelükkel álta-
lános feltűnést keltettek. Mindkét kocsi a detroiti 
Generals Motor Co. művek gyártmányai , mely egyma-
gában véve garancia azok minőségére és teljesítmé-
nyére nézve A Chevrolet-kocsik Magyarországon má r 
régóta jól ismertek és különösen könnyű teherautóik 
örvendenek nagy elterjedésnek. Az Oldsmobile hathen-
geres, képviseli az olcsó, de mindamellett tökéletesen 
felszerelt és csinos külsejű amerikai túraautomobilt 
mely magán hordja az amerikai konstrukciók minden 
ismertető jel ét, m in t a j ó akceleráló képességet, k i tűnő 
rugózást és rendkívüli e laszti kusságot. 

A Gellért-garázs által képviselt Singer angol automobil-

gyár 

egy remek csukott karosszériával ellátott 4 hengeres 

alvázzal volt a kiál l í táson képviselve. A Singer-kocsik 

1927 augusztus 14. 

a legkiválóbb angol kisautomobilok közé tartoznak és 
tökéletes felszerelésük, va lamint kifogástalan kidolgo-
zásuk első pi l lantásra a valódi kval i tásmárkára enged-
nek következtetni. A Singer-kisautomobilok, dacára 
a l ig 1500 kcm.-es motorjuknak, k i tűnő hegymászók és a 
síkon is jelentékeny sebesség elérésére képesek. 

Az Ador ján János (Budapest, VI., Andrássy-út) 

cég által képviselt Sizaire-kocsikat a kiáll ításon egy 
nyitott magyar karosszériával ellátott, pompás 4 hen-
geres alváz képviselte, melynek különösen rugózása 
tarthat érdeklődésre számot. A TSizaire-kocsinak 
ugyanis minden egyes kereke külön rugózik, miá l ta l a 
kocsi különösen igen rossz utakon való használatra 
válik a lkalmassá Tehát Magyarországon mindenesetre 
nagy érdeklődésre tarthatnak számot a francia Sizaine-
Fréres-gépek, mert a j ó rugózás alapfeltétele egy a ma-
gyar útviszonyokra alkalmas kocsinak. I t t említ jük 
meg, hogy Ador j án János nemrégiben rendezte be ú j 
javítóműhelyét és garázsát, Práter-utca 53. szám alatt. 

A báró Rodich Antal (Budapest, VII. , Aréna-út 100.) 

áJtal képviselt Tátra-automobilok, — melyek má r évek 
óta a legsikerültebb kiskocsikonstrukció megtestesítői, 
egynéhány igen szépen karosszált típusa volt látható a 
vezéi'képviselet standján. A Tátra-kisautó szerkesztője 
igen helyesen felismerte azt, hogy az ideális kisauto-
mobil nem a nagykocsi kisebbített mása, hanem egy min-
den tekintetben önál ló konstrukció, mely teljesen egyéni 
kiskoesiszerkesztési elveken épül fel. A Tátra-kisauto-
mobilok elért eredményei világosan beszélnek a gépek 
á l ta l produkált teljesítményekről és hogy a léghűtés 
mennyire bevált, arról leginkább azok az automobil-
tulajdonosok számolhatnak be kellő részletességgel, 
akiknek vízhűtéses automobiljukban felforrt a víz akkor, 
amikor a kis léghűtéses Tátrák zavartalanul és s imán 
futottak a meredek lejtőkön. 

• '.'. í ' ' 

Steinitz Ernő (Budapest, V., Nádor-utca 11.) 

cég standján láttuk az. olasz elitmárka, a mi lanó i Alfa-

Romeo kocsijait kiál l í tva. Az Alfa-Romeo ú j típusai-

nak ára jelentékenyen olcsóbb lett és így valószínű, 

hogy ezek az előkelő kocsik Magyarországon hírnevűk-

nek megfelelő módon igen el fognak terjedni. 

A Bárdi József cég (Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 6.) 

kiál l í tott egynéhány szép karosszériával ellátott 2 és 

a literes ú j Mercedes-Benzet, míg az amerikai automo-

bil ipart a saép kivitelű és jó l rugózott Hu]dson-és Essex-

kocsik képviselték. A cég által képviselt Matchless-

motorkerékpárok közül különösen egy teljesen nikkele-

zett és rézzel bevont kiál l í tási darab keltett feltűnést 

j 

E L A D Ó 

EGY 2 HENGERES keveset haszná 
oldalvezérelt angol gép, torpedó o ldal t ! 
kocsival. Márkacsere miatt sürgősenl-

MEGTEKINTHETÖ A C 
H É T K Ö Z N A P O N ' r O Ó R A KÖZÖTT 

József-kőrút 70 . II. em. 3. alatti ügyvédi irodában. ^ 

PAIGE automobilok: Apart Autó RT., VI., Andrássy-út 37. 
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Moiorkerékpár-RépviseleteK 

Zeniíí>-
Jap 

Vezérképviselet: 
VII. , AKÁCFA-UTCA 7 

Chater-
Lea 

Vezérképviselet: 
S z á n t ó L á s z l ó , Budapest 

VI. kerület, Andrássy-út 34. sz. 

BSA 
Schmalcz József 

Auto-palota 

Budapest, VII. , Dohány-u. 22 

JAMES 
Bruck Nándor és ííai 

Budapest, VIII., József-körút 10. 

HRD 

Lantay Ede 
Budapest, VI., Révay-utca 14. 

VOTTON 
LANTAY EDE 

Budapest, VI., Révay-utca 14. 

Velocette 

LANTAY EDE 
Budapest, VI., Révay-utca 14. 

PEUGEOT 

LANDY FERENC 
Budapest, 

VI., Vörösmarty-u. 5l/a. 

RUDGE 

Bruck Nándor és iíai 
Budapest, VIII., József-körút 10. 

15es<ser<s:ési forrásain 
Aluminiumhegesztés 

Elektro-Forrasztó és Műszaki Rt. 
V., Dráva-u. 5. Telefon: Lipót 909 99. 

Autójavító 
Rex garage. Wolleln Ferenc, V ker., 
Korál u. 4. - Telefon: L, 965—88. 

Motorkerékpárjavító 
Zamecsntk Gyula, IV., Ferenc József-

rakpart 16 (Bejárat a Sörház-u. felől.) 
„Suno" Bekkei és Stowasser. VIII., 

József-körút 65. (Csepreghy-u. 1). 
Lőrlncz Béla IX., Mester-u. 40. 

Csapágy fém 
Magel Sándor „Carmobil" V., Csáky-

utca 15. Telefnn: T. 133-66. 

Autógumijavító 
Taurll Pneumatik K.-T. VI., Mozsár-

utca 9. 

Használt autók 
Csermely Károly, VI., Síp utca 3. 

Alkatrészek 
Blackburne motoralkatrészek. 

Kürtös, VI., Dessewfíy utca 28. I. 12. 

Villamoshegesztés 
Elektro-Forrasztó és Műszaki Rt. 

V., Dráva u. 5. Telefon: Lipót 909-88 

Phosphorbronzrudak 
Nagel Sándor V., Csáky-utca 15 

Aluminiumhegesztés 
Elektro-Forrasztó és Műszaki Rt. 

V., Dráva-u. 5. Telefon: Lipót 909 99. 

Autójavító 
Rex garage. Wolleln Ferenc, V ker., 
Korál u. 4. - Telefon: L, 965—88. 

Motorkerékpárjavító 
Zamecsntk Gyula, IV., Ferenc József-

rakpart 16 (Bejárat a Sörház-u. felől.) 
„Suno" Bekkei és Stowasser. VIII., 

József-körút 65. (Csepreghy-u. 1). 
Lőrlncz Béla IX., Mester-u. 40. 

Csapágy fém 
Magel Sándor „Carmobil" V., Csáky-

utca 15. Telefnn: T. 133-66. 

Autógumijavító 
Taurll Pneumatik K.-T. VI., Mozsár-

utca 9. 

Használt autók 
Csermely Károly, VI., Síp utca 3. 

Alkatrészek 
Blackburne motoralkatrészek. 

Kürtös, VI., Dessewfíy utca 28. I. 12. 

Ebben a rovatban egy alcím alatt 
havonta 5 pengőért kétszer közöliük 
vállalatának elmét.Telefonszámunk: 
Teréz 132-64. 
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Cbenard 
& 

Walcker 

Róka esísa 

Személy-
automobilok 

Nyitott és csukott 
karosszéria 

Négy kerékfék 
7/14 HP, 8/16 HP, 
10/20 HP, 11/24 HP, 
16/40 HP nagyságban 

10 tonnás 
tehervontató 
T R A K T O R 

60% megtakarí tás 
normál is teherautóval 
szemben 

Chenard-Walcker rend-
szerű normál is és spe-
ciális pótkocsik 

Kedvező f izetési fel té-
telek 

Nagy raktárkészlet 

Automobil Részvénytársaság 
Budapest, VI., Aréna-út 57. Tel.;L,906-09,906-17 

N O R T O N 

NEW-HUPSON 

ROYAL-ENFIELD 

angol 
világmárkák 

magyarországi vezérképviselete. 

Megérkeztek 
a legszebb és legjobb amerikai 

motorkerékpárok, a 

SUPER=X és a CLEVELAND 

1927-es típusai. 
M e g t e k i n t h e t ő k : 

WOLLEMANN ÉS TÁRSA 
Budapest, IV., Veress Pálné-utca 19. 

FORGALMI HIHE.K. 
1927. évi július hó 26-án oldalkocsis motorkerékpárom-

mal Budapestről, az irodámból, Pestújhelyen lévő lakásomra 
igyekeztem délután 6 óra tájban. Az Erzsébet királyné-út 
felső végén, az ügetőversenypályánál, midőn a vasúti sorom-
pón az előttem haladó, illetve döcögő malteroskocsi miatt a 
leglassabban kellett haladnom, büszke mosollyal, a posztos 
rendőr tisztelgésétől támogatva, megelőz egy rendőrfel-
ügyelő. Egycsillagos, a VI . kerületi kapitányságon beosztva, 
350 kcm. Terrott SV—JAP-motorral és hatalmas ballon-
gumikkal. Az Erzsébet királyné-útja ezen felső vége történe-
tesen fel volt öntözve. A felügyelő úr természetesen a szóló-
géppel, a hatalmas ballonokkal, a villamos síneken keresztül 
csak pantallós lábainak erős igénybevétele mellett tudott 
haladni, amely sebesség legfeljebb 15—20 km. lehetett. Én 
természetesen, nem találva élvezetet a felügyelő úr cikk-
cakkos kacsázásában, szabályszerűen leelőzöm őt. Elhaladok 
a versenypályánál álló rendőrőrszem, a Hajtsár-útnál álló 
rendőrőrszem, a Fémlemez-gyárnál lévő rendőrőrszem és őr-
szoba, Rákospataknál álló rendőrőrszem és végül az Erzsébet 
királyné-útja végén álló rendőrőrszem előtt. Az őrszemek 
legfeljebb 150—200 méter távolságra vannak, a felügyelő 
úr természetesen mindenütt jött utánam az erősen öntözött 
úton. 

Másnap a legnagyobb meglepetéssel állapítottam meg, 
hogy a felügyelő úr egyenes utasítására, amely utasítást, 
mint utólag megállapítottam, mindegyik őrszemnek meg-
adott, fel lettem jelentve gyorshajtásért. Azt talán említe-
nem sem szükséges, hogy a fentebb felsorolt 6 rendőrőrszem 
nem látta, hogy a megengedettnél gyorsabban hajtottam 
volna és ezért a jelentésében ezt kifejezetten is beleveszi, 
kiemelve, hogy ő nem látta a kihágást és jelentését csupán 
panaszra, a felügyelő úr egyenes és kifejezett utasítására 
teszi meg. 

A felügyelő úr a sorompók között engem harmadiknak 
szabálytalanul előzött. Én őt teljesen szabályosan előztem. 
Erre ő dühében, mert az öntözött úton az elcsúszástól való 
félelme miatt lassabban kellett haladnia, engem feljelentett. 
Szeretném, ha végre Magyarországon is megtanulnák a 
közbiztonság szervei, hogy az úttest éppen úgy a mienk, ci-
vilmotorosoké, mint az övék is. Itt, az úttesten nincsenek 
előjogok. A forgalmi szabálykönyvben, amit a főkapitány-
ság kiadott, csupán a tűzoltóknak, a mentőknek és a rend-
őrségnek az állami gépkocsikon kivonuló őrségnek vannak 
a többi járművekkel szemben előjogai, de nem saját tulaj-
donban lévő motorkerékpároknak. 

Annál szomorúbbnak tartom a fentebb elmondott esetet, 
mert ha felügyelő úr is az, aki a motort vezette, mégis 
csak motoros, vagy legalább is annak szereti magát ne-
vezni, aki még rászorulhat a lenézett civilmotorosokra, akik 
ezt azonban nem fogják neki elfelejteni. 

Egy motoron járó ügyvéd, 
üres óráiban magyar TT-gyöztes. 

* 

Egy barátom a napokban panaszkodva jött hozzám és 
elmondotta a következő esetet. Reggel fél öt óra tájban 
megjelenik lakásán egy rendőr azzal, hogy parancsa van 
rá őt azonnal előállítani. Nagy sietve felöltözködik, beülteti 
oldalkocsis motorkerékpárjába az őt előállító rendőrt és men-
nek a VI . kerületi kapitányságra. I t t tudódik ki, hogy 
azért lett előállítva, mert 5 pengő 74 fillér büntetéspénzét 
nem fizette be. Erre ő természetesen azonnal fizetne és 
szeretné a megszakított alvását folytatni. Igen ám, de az a 
díjnok úr, aki a pénzek átvételére jogosított, csupán 8 óra 
után jön be a hivatalába, addig tehát tessék csak az őri-
zetes szobában várakozni. Végre 3 órai várakozás után 
megjelenik a büntetéspénznek felvételére jogosított díjnok, 
barátom lefizeti az 5 pengő 74 fillért és elbocsátják a VI . 
kerületi kapitányságról. Midőn a kapun kilép, a legnagyobb 
megdöbbenéssel állapítja meg, hogy a kétkipuffogós special 
HKD-motorkerékpárja egyszerűen eltűnt. Ijedt kérdezőskö-
désére a kapunál álló őrszemesrendőr megnyugtatja, hogy 
legyen nyugodt, egy rendőr vitte el a gépét kipróbálásra, 
mert az egy AJS-motorkerékpárt akar vásárolni. Szinte 
magam előtt látom barátom megrémült és megnyúlt ábrá-
zatát, mikor ezt a megnyugtatást meghallotta. De mit te-
hetett egyebet, várt türelmesen. Ha már eddig tudott várni 
három órát, most már türelmesen (!) kivárta azt a más-
felet is, míg a rendőr kikocsikázta magát a speciálgépen. 
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A kényes és igen gyors gépet természetesen a nem olajozás 
és a túltúrázás folytán, egyszerűen tönkretette. 

A legszomorúbb, hogy a rendőrnek a számát sem tudta 
megállapítani, mert az derékszíja nélkül kocsizott ki a gép-
pel és hová forduljon ő szerencsétlen panaszért, aki csupán 
csak most szabadult ki háromórás fogságából. 

Ajánljuk az ügyet Krizsanecz Kálmán kapitány Sr 
szíves figyelmébe. A motoros, egyébként „vezérképviselő" 
nevével készségesen szolgálunk, aki személyesen is elő fogja 
adni panaszát. (A szerk.) 

Mint lapzártakor értesülünk, már a kocsikázó rendőr, 
sőt az inspekciós, aki nem akarta megmondani a kocsikázó 
nevét, fegyelmi alatt áll. Dicséret az államrendőrség loyális 
vezetőségének. 

* 

Székesfehérvár: 1 -pengő 50 fillér. Alig egy éve volt. 
1926-ot irtunk. De ez a szó Székesfehérvár már akkor is 
igen-igen ismert név volt, a magyar automobilista és 
motorkerékpáros előtt. Eltekintve attól, hogy valamikor 
Nagy-Magyarország koronázó városa volt, ma a Dunántúl 
egyik leggazdagabb városa, arról volt híres, hogy ott volt 
Magyarország legrosszabb kövezetje. Székesfehérvár volt 
hazánk útjainak szégyene. Aki akkoriban elolvasgatta 
„Forgalmi híreinket", bizony csaknem minden számban ott 
találta a székesfehérvári kövezetről szóló sírámainkat. Por, 
piszok, bukkanok, tócsák, gödrök és Isten tudja miféle 
gyönyörűségek jellemezték akkoriban a székesfehérvári kö-
vezetet. 

Azonban megtörtént a csoda. Egy szép napon keramit-
hegyek állták el Székesfehérvár főútvonalát és megkezdték 
a javításokat. Tartott a dolog vagy egy félévig, de végre 
azt mondhatjuk, hogy Székesfehérvár kultúrvárossá nőtte ki 
magát és legalább a városon való keresztüljutás kérdése 
elintéztetett. Nem szidjuk már Székesfehérvárt, sőt hála-
imánkba foglaljuk azok neveit, akik azzal a szép keramit-
tal ajándékozták meg az emberiséget és a Balatonhoz, a 
magyar tengerhez kiránduló fővárosiakat. Megértük, hogy 
már nem kell szégyenkeznünk, ha véletlenül egy külföldi 
lerándul a Balaton kies partjaira és útja Székesfehérváron 
visz keresztül. 

De mi történt. A derék székesfehérváriak úgylátszik 
észrevették, hogy mióta jó a keramitjuk, a budapestiek özö-
nével igyekeznek a Balatonhoz, összefogtak tehát a derék 
civisek és kimondották, hogy ebből csinálunk egy szezón-
üzletet és nosza felemelték a kövezetvámot, ami eredetileg 
1700 korona volt és átszámították a pengő divatba jöttekor 
28 fillérre, 1 pengő 50 fillérre. A kis aranyos árdrágítók. 
Most tehát fizetünk a multévi 1700 korona helyett, csekély 
18.750 koronát. Budapesten ebédet adnak ennyi pénzért. 

Bocsánat Uraim, ez talán egy kissé sok! Nem gondol-
ják. Mindenekelőtt felhívjuk erre a tényre a kereskedelmi 
miniszter úr figyelmét. 

1.50 P. Lefizettük. És boldogan repülünk a Balaton felé. 
Este vissza. Székesfehérvár határában újra megállít a 
zöldkötényes vámőr. Előkullog, mire felé nyujtjuk a pár 
órával ezelőtt 1.50-ért váltott barna cédulát. Felrakja pápa-
szemét az orra hegyére és végül 5 percnyi nézegetés és 
forgatás után kijelenti, hogy a jegy nem jó, mert a pecsét 
azt mondja, hogy a budai vámon jöttek be vele. 

— Ewe a jeggye csak Budárul lehet gyünni. Ehen van-e: 
Budai vám. 

— Aunye, most aztán mit csináljunk? 
— Én nem tudom, de tessék új jegyet váltani. 1.50 P. 
Olyan az öreg, mint egy pesti házmester. Vagy leszur-

kolom a kapupénzt, vagy lehúzza a vékony spárgával a 
sorompót. 

Mit volt mit tenni? Fizettünk. 
Mélyen tisztelt Uraim! Nem gondolják, hogy ez egy 

kissé sok? Nem gondolják, hogy ez a bőrlenyúzás és a 
megkoppasztás egy enyhébb formája? Székesfehérvárhoz 
nem méltó az útjavításból szezónüzletet csinálni. 

Tessék csak elgondolni. Elindul egy gyengébb anyagi 
viszonyok között élő pesti motorkerékpáros le a Balatonhoz 

| Autófelszerelések 
| F e l s z e r e l é s i 

k ü l ö n l e g e s s é g e k 

| Ford alkatrészek! 

I MICHBCIIS jpyVJEl/ 
legversenyképesebben 

Nagy 
Budapest, VI. ker., Andrássy-út 34. sz. ^ 

Telefon: 2 1 - 9 7 ( 

i(iiiiiiiiiiiii>*iiiiit.i*iiiii>.iiiiii><irnitatiiiii>>«iiiiTi»«iiiiii><iiiiii.<iiiri(><iiiiiik<iiiiii>4ffini><iiiiii><iiiiii><iiî ^ 

500 kcm. 1 hengeres 
MOTORKERÉKPÁR 

3 sebesség . — Lánchaj tás . 
Olda lkocsihasználat ra is a lka lmas . 

V e z é r k é p v i s e l e t : 
Reé László, Budapest , IV., Hajó-utca 8 -10 
L e n e k S á m u e l utóda V a r g a F e r e n c , Sopron. 
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K . P e n n s o l motor oil 
a legtökéletesebb amerikai autóolaj 

niumeníöal Testvéreit, VI., Váci-úl 26. Tel.: 144-53 

Autó&aube P 4.20 
1Porköpeny „ 18.40 

Plökl és Haas-nál 
csak VI.. Andrássy-út 13. 

Teljes ruházat 
a legnagyobb 
választékban 

egy kis vasárnapi fürdésre. Visz magával 10 pengőt, mert 
ebből szépen és szerényen ki lehet jönni. Négy pengő a 
benzin, 2 pengő a fürdés és marad 4 pengő az ebédre. 
Ehhez jön 3 pengő, oh ne ájulj el idegen, ki ezt a lapot 
olvasod, igen „három pengő" kövezetvám Székesfehérváron, 
tehát nem kevesebb, mint az egész vasárnapi kirándulás 
összköltségeinek 30 százaléka. Hol itt az arány? Mit ad 
nekünk Székesfehérvár azért a 3 pengőért. Csaknem a 
napi benzinszükséglet és több, mint egy ebéd, több, mint a 
fürdő a Balatonban. Uraim, gondolkozzanak e fölött egy 
kissé és be fogják látni, hogy egy kissé elvetették a sulykot 

Mindenre lehet azonban egy kis jóakarattal ellenvetést 
találni. 

Ha az uraknak az az ellenvetésük, hogy aki motort 
tud tartani, annak kell, hogy pénze is legyen, akkor 
tévednek. 

A motorosok kilencven százaléka részletre kénytelen a 
gépét megvenni és amit gyenge kis fizetésükből nélkülözé-
sekkel önmaguktól megvonva nehezen félretesznek, abból 
engednek meg maguknak néha egy-egy kisebb túrát. 

Ha azt mondják, hogy ne vegyenek részletre, akkor ez 
már csak egy afféle kikényszerített ellentmondás, mert a 
székesfehérváriak is be fogják látni, hogy nehéz dolog 
ezerpengősöket egyszerre letenni a kereskedő asztalára. 
Hiszen a motorosok örülnének ennek a legjobban, mert ez 
szerényen számítva, húsz százalék megtakarítást jelentene 
nekik. 

Az is igaz, hogy nem kötelező a motorkerékpáron vagy 
autón járni és akkor megmarad a pénzük. Azaz, hogy más 
kevésbé okos dolgokra költenék el és végül — megcsap-
panna a fehérvári kövezetvám is! 

Ha mindennek dacára a fehérvári urak azt mondanák 
nagy dölyfösen, hogy akkor ne menjenek Fehérváron ke-
resztül . . . — akkor. . . 

Nos, akkor keresünk egy más utat. A pesti klubok és 
motorosok összetartanak. 

Isten ments! Dehogy akarunk fenyegetőzni vagy 
presszionálni! Csak szerényen óhajtunk. Ez ellen még nem 
jelent meg rendelet. 

E l a d ó i 

A NI ILC A R-Sportkocsi 
| 3 üléses, 4 keréktékes. Fütött: 2 
| 9000 km.-t. Igen jó állapotban. J 
z Tulajdonosnál megtekinthető. Cím a Szerkesztőségben. 2 

És a fehérvári urak megértésére és belátására bízzuk 
az ügy elintézését. Szállítsák le a kövezetvámot, mondjuk 
ötven fillérre. Még ez is több, mint háromszorosa a tava-
lyinak. De ebbe bele lehetne törődni. 

Azon tiszteletteljes reményben, hogy ezen a cikken 
nem fognak a székesfehérvári urak nyom nélkül átsiklani, 
hanem tesznek is valamit az érdekünkben: hogy válaszol-
nak, de legalább is egy pár lépést; előre is hálásan gon-
dolunk a jó keramitos útra, az olcsó kövezetvámra és arra 
a szíves megértésre, amellyel cikkünket fogadták. 

Mondom: ötven fillér. 
Oda-vissza: egy pengő. 
Hogy legalább maradjon valami ebédre is. 

Egy pénz nélküli túrázó. 
» 

A tétényi útszakasz Budapest előtt különösen a visz-
szajövet fáradt utasoknak pikáns csemege. Az út egysze-
rűen eszményien rossz. Tétény községben ugyan javítják, 
de olyan kitérő útra terelik le a járműveket, melyek egy-
könnyen tengelytörést okoznak. Megállapítható, hogy általá-
ban megindult az útjavítás a községekben is, de sohasem 
gondoskodnak megfelelő kitérőről. Elvégre nem kivánható 
senkitől sem, hogy addig várjon, amíg az utat megjavítják, 
vagy pedig egy tökéletesen járhatatlan sikátoron tologassa 
keresztül gépkocsiját. Mit szólnának pl. Amerikában a'nlioz, 
ha egy főútvonalat így merészelnének javítani. Tessék elő-
ször az út egyik, majd utána a másik felét elzárni a forga-
lomtól. Lassabban halad a munka, de a forgalom rendes mó-
don lebonyolítható. 

* 

Az útjelzőtáblák csak nem akarnak megjelenni. Meny-
nyit írtunk erről — hiába. Bizony még mindig nem lehet tér-
kép nélkül kimozdulni a fővárosból. Ha nem is jelentékeny 
az eltévedés, mégis bosszantó és elegendő ahhoz, hogy egy 
jól sikerült túra hangulatát elrontsa. Legalább a legfonto-
sabb útkeresztezésekre állítanák fel ezeket a táblákat. így 
pl. hogyan dönthet az a boldogtalan autós afelől, hogy a 
Veszprém után következő nagy útelágazásnál merre tartson, 
ha Pest felé akar menni (ha alkalmasint nincsen nála tér-
kép). Aki sokat járt erre, az tudja, hogy balfelé, de aki elő-
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Városháza Arany János-u. 2 5 

F O R D személy- és teherautók H A H N , IV., Kossuth Lajos-utca 12. sz. 
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ször életében vetődik ide, az bizony teljesen a véletlenre 
bízhatja magát. Sem közel, sem távol nincsen falu, vagy élő-
lény, akitől az utat megtudakolhatnánk. Egy egyszerű kis 
tábla, akárcsak B. felírással és egy nyíllal már elegendő 
volna ahhoz, hogy tudjuk az utat legalább a főváros felé. 
Nem tudjuk elképzelni, hogy mi lehet az oka a táblák késé-
sének. Azt hisszük, hogyha nyilvános gyűjtést rendeznénk 
az autósok körében, 10 nap alatt össze lehetne hozni legalább 
a legfőbb útvonalak nagy elágazásainak jelölésére szolgáló 
táblákat. A helységjelző táblákat pedig már említeni sem 
merjük! 

* 

Az országúton nincsen rend. Sőt mi több, anarchia van. 
Nem is lesz rend, mert nincsen, aki rendet tartson. A kocsik 
ott hajtanak, ahol akarnak, de a gépjárművek sem tartják be 
a legelemibb szabályokat sem. A kocsik és kocsisok meg-
rendszabályozását csupán a csendőrség végezhetné. Ez azon-
ban csak úgy oldható meg, ha a csendőröknek megfelelő 
gyors járművek állnának rendelkezésre, azon célból, hogy 
azokkal egy nap alatt nagy országútrészleteket bekalandoz-
hassanak. Egy-egy motorkerékpáros csendőr vgy örs ren-
det csinálhatna pl. a balatoni útvonalon két nap alatt. Az 
ismételten szabálytalanul hajtó parasztokat szigorú pénz-
büntetéssel kell sújtani és egészen rövid idő múlva mind-
egyikük ébren a szabályos oldalon haladna. A vaduló lovak-
kal szemben pedig nincsen más mentség, mint lelassítani, 
vagy kockáztatni a karambolt. Csupán pénztárca kérdése. 
Kölcsönös udvariasság volna az ideális. Az út baloldalán 
hajtó lovaskocsik és a kocsik mellett hangtalanul elhaladó 
automobilok. Mindkettő megoldható. Csak akarni kell. A nyi-
tott kipuffogó csakis oda való, ahol embert és állatot nem 
zavar. És ha olyan hely nincsen, akkor csukott kipuffogó! 

Az olasz autostrada és a motorkerékpár. Köztudo-
mású. hogy a motorkerékpár az autóstradákról mind-
eddig el volt tiltva. Ezen a tényen a motoroskörök 
semminemű fáradozása nem tudott változtatni. Mosta-
nában olasz szakemberek az újságokban ismét fel-
emelik szavukat a motorkerékpár ezen elűzetése ellen. 
Felemlítik, hogy az autóstradák elég szélesek ahhoz, 
hogy azokon három autó is elmehessen egymás mellett, 
í gy tehát nem szabad azt ál l í tani, hogy azok a motor-
kerékpárnak túl keskenyek. Úgyszintén megcáfolják 
a.zt az ellenvetést is, amely szerint a motorbiciklisták 
nem eléggé fegyelmezettek aEho®, hogy őket az autó-
utukra bocsáthassák. Rámutatnak arra, hogy annak-
idején ugyanezen okból nem akarták a motorosokat a 
monzai pályára engedni, ahol azonban, miután mégis 
bekerültek, kiderült, hogy éppen ők a legtürelmeseb-
bek és a legengedékenyebbek. Fegyelmezetlennek a 
motorost, vagy legalább is az olasz motorost nem sza-
bad nevezni, hiszen éppen úgy alkalmazkodik a for-
galmi szabályokhoz, akár az automobilista, sőt tekin-
tettel arra, hogy* a forgalomban ő a leginkább veszé-
lyeztetett egyén, neki inkább érdeke a szabályokhoz 
való szigorú alkalmazkodás, mint az automobilistának. 
Az olasz szakemberek ezen áll ításának bizonyára van 
némi alapja és így remélhető, hogy az olasz autóutak 
csakhamar megnyílnak a motorosoknak is. 

A Berlin—Leipzig—München—Róma-autóút. Nem-
rég tárgyalások folytak Lipcsében egy Berlinből ki-
induló, Lipcsén és Münchenen át Rómába vezető antó-
műút építéséről. A tárgyalásokon résztvettek az álla-
mok képviselői, valamint az ú t által érintendő városok 
képviselői és a műút építésénél érdekelt körök. Hatá-
rozatot hoztak, mely szerint beismerik, hogy Német-
országban autó távutakra szükség van, ellenben meg-
állapították, hogy az ezidőszerint az ilyen utak csak a 
már meglévő ál lami útrendszer keretén belül lesznek 
kiépíthetők. Egyútta l munkabizottság alakult, mely-

Az úgynevezett „gum-dipping"eljárás 
útján "minden egyes cordszál kétszer 
van gumiban átitatva és ez ma-
gyarázza meg a 
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nek tagjai Lipcse, Berlin és München városok, vala-
mint a Reichsverkehr ministerium és a porosz-szász-
thüringia i és a bajor kormányok képviselői. A munka-
bizottság székhelyéül Münchent választotta. Svájci 
érdekeltségek szívesebben látnák, ha először a Ham-
burg—Basel—Milano-utat vennék megmunkálás alá, 
tekintve, hogy őket az a veszély fenyegeti, hogy a nem-
zetközi forgalomból kieshetnek 

A Magyar TT. minden évi megrendezésénél nagy 
cikkezés, vitatkozás stb. folyik. A verseny útvonalát 
évről-évre rövidít ik és lezárása is mind több és több 
nehézségbe ütközik. E l lehetünk készülve arra, hogy a 
zugligeti villatulajdonosok reggeli és ebédutáni á lmaik 
biztosítása végett beadványt fognak intézni a belügy-
miniszterhez a TT.-pálya kitelepítése irányában. Mind-
ezen nehézségeket megelőzve, akar a Bükk- és Mátra-
vidéki Automobil Club egy Szikszó—Zsolca—Onga (16 
km.) közötti circuiten sebességi versenyt rendezni 
Északmagyarországi TT. címmel. Az útvonalat a na-
piokban j á r j ák be az egri, miskolci, nyíregyházai és deb-
receni motorosok. Az iij pálya, mely különösen alkal-
masnak látszik sebességi versenyek megrendezésére, 
nagyrészt lakatlan és könnyen lezárható helyen fek-
szik, tehát mindazon előnyökkel rendelkezik, mely a 
budapesti TT.-pályának a legjobban hiányoznak. Ha az 
útvonal megfelel, amit a közeli napokban döntenek el 
helyszíni szemle alapján, akkor a BÉMAC még az ősz 
folyamán megrendezi az Északmagyarországi Tourist 
Trophyt. 

Steyr hírek. Harmincöt kocsit adott el július hónapban 
a budapesti Steyr-képviselet. Mint értesülünk különösen az 
új Type XII. örvend nagy keresletnek. Huszonöt Type XII., 
7 Type VII. és 3 teherkocsi került a mult hónapban eladásra 
Budapesten. Természetesen ezen kocsik egy nagy százaléka 
vándorolt vidékre. Az oly kitűnő sportkocsikból az újabb 
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időben kevés fogy. Mint hirlik a Steyr-gyár őszre 150 HP. 
nagy sporttípust hoz ki, melyről szenzációs hirek keringe-
nek a gyárból kiszivárgott adatok szerint. 

Újra képviseletet nyertek Budapesten a kiváló amerikai 
Elcar automobilok. Az Amilcar és Delaunay automobilok 
agilis képviselői (Budapest, V., Szabadság-tér 18.) átvették 
az Elcar autók képviseletét, melyek a legszebben kidolgozott 
és legelegánsabb amerikai automobilok közé tartoznak. Az 
Elcar kocsik ára nem túl alacsony, de kvalitásuk, felszere-
lésük és pazar kiállításuk legelsőrendű munkáról tanús-
kodik. A kocsik, melyek a legkülönbözőbb karosszériákkal 
felszerelve kerülnek piacra, hathengeres motorral bírnak és 
elasztikusság, valamint gyorsítóképesség szempontjából is 
elsőrendűt teljesítenek. Remélhető, hogy ezen kitűnő márka 
Magyarországon a legrövidebb időn belül hírnevéhez mél-
tóan, nagy elterjedésnek fog örvendeni. 

A Kellner Alfréd Automobilkereskedelmi Rt. a VI., 
Lomb-utca 29. szám alatt hatalmas javítóműhelyt és kiállí-
tási helyiséget rendezett be. A javítóműhelyben kizárólag a 
cég által képviselt Chrysler, OM és Opel kocsik javítását 
bonyolítják le. Már most első látásra megírhatjuk, hogy 
olyan alkatrészraktárral, mint a Lomb-utcában találkoztunk, 
eddig még Budapesten nem volt részünk. A telep vezetését 
kiváló szakemberünk és tehetséges, jó eredményeket elért 
versenyzőnk, gönczi Zolnay Endre vette át, aki eddig is 
vezette a Kellner Alfréd Rt. Szerdahelyi-utcai műhelyét, ami 
most teljesen megszűnt. A telepről, ahol az újdonságok 
egész sora ejti bámulatba a szakembert is, legközelebb 
hosszabb cikkben fogunk megemlékezni. 

A híres afrikai Durban-Johannisburg (402 mérföldön 
646.8 km.) versenyt, mely egyúttal élőnyverseny, most futot-
ták le. A handicapot a mult évben Nortonon versenyző Percy 
Floock nyerte, aki most egy 350-es Douglason indult. A 
scratchversenyben az angol TT-én is ismert kitűnő Triumph-
menő C. H. Young győzött. Ideje 9:12:13 volt, ami 69.460 
km. átlagot jelent. Meg kell állapítanunk, hogy kitűnő tel-
jesítmény. A verseny távja hatszor Budapest—Hatvan és 
vissza. 
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Szeptember 4-én futják Európa Nagy Díját 
Monzában. Indulnak a Bugatti, Delage, Talbot, va-
lószínűleg olasz kocsik is és 2 amerikai Miller. Ér-
demes megnézni. Monza Milánó mellett van 10 ki-
lométernyire. Szeptember 11-én a rákövetkező va-
sárnapon futják a „Nemzetek Nagy Díját". Szín-
helye ugyancsak Monza. 175, 250, 350 és 500 kcm. 
motorkerékpárok számára. 

Megjelent: Az Automobilisták Zsebkönyve. 
Megjelent 6-ik kiadásában az immár annyira köz-
kedvelt és a köztudatba átment Schreiber József 
munkája „Az Automobilisták Zsebkönyve". Mi min-
dent tartalmaz a kis könyv 224 lapja? Az automo-
bil fejlődése a közeljövőben. Az autóvezetés ABC-
je. A gépjárművek közúti forgalmára vonatkozó 
rendőri szabályok összefoglalása. A gépjárművek 
vezetőinek képesítése. Automobilforgalmi díjak. 
Budapest székesfőváros villamos vasútainak me-
netrendje. Állami hivatalok. Városi hivatalok. Kö-
vetségek és konzulátusok. A magyar követségek és 
konzulátusok címei a külföldön. Budapest egyéb 
nevezetességei. Bankok. Pályaudvarok. Kórházak, 
stb. Budapesten megjelenő lapok. (Az Automobil-
Motorsport kihagyva.) Szállodák. Penziók. Kávé-
házak. Éttermek. Budapest utcáinak és tereinek 
betűrendes jegyzéke. Nemzetközi automobil jelzé-
sek. Nemzetközi autótúra útmutató. Négyszáz vá-
ros és falu távolsága Budapesttől. Nemzetközi út-
irányok kilométerjelzése. Ötnyelvű utazási szótár, 
stb. Egyszóval sokat olvashatunk benne. A hasz-
nos könyvet az „Autó és Motorujság" adta ki, ért-
hető tehát, miért nincs benne, hogy mi is létezünk. 
Mi mégis írunk róla. Ez a különbség. Az érdekes 
könyv megrendelhető az Autó és Motorujság szer-
kesztőségében Budapest, VII., Dohány-utca 92. 

„One Crescent Kit". Ez nem hirdetés. Ezt sa-
ját tapasztalat után írjuk. Ha valaki egészen kis 
csomagban masszív, erős szerszámot akar venni, 
ami mindenhez jó, menjen el a Dénes és Fried-
mann r.-t.-hez Budapest, VI., Desewffy-utca 29. és 
kérjen egy amerikai „Crescent Kit" szerszámot. Ez 
3 részből áll. 1 fúró nikkelezve, ami kalapácsnak 
is használható, 1 kitűnő nikkelezett csőfogó, két 
áttétellel és egy kitűnő francia kulcs. A szerszámot 
az amerikai Crescent Tool Co. Jamestown gyártja. 
Bátran ajánlom motorkerékpáros és automobilista 
barátaimnak. 

A gumikopás és a feszmérő. Személyes tapasz-
talat. Külföldi túrámon 6 pneumatikomról lekopott 
a rajz. Nem mondom, hogy a pneuk jók voltak, de 
beszélgetéseim során rájöttem, hogy a kopást 50 
százalékban a hiányos felfújás okozta. A minap 
bennjártam a budapesti Firestone képviseletnél, 
ahol kijelentették, hogy vidékről sok panasz érke-
zett pneuikra. Ugyanekkor az amerikai Firestone 
itt járt egyik igazgatójával kiutaztak a vidékre, 
ahol elkeserítő tapasztalatokat szereztek. A pneu-
nak megadott atmoszféra nyomás csak a legrit-
kább esetben volt meg. A soffőrök legnagyobb ré-
sze rúgással vagy kalapácsütéssel méri a levegő-
nyomást. Kiderült, hogy óriásit lehet így tévedni 
és kiderült azután az is, hogy ez főleg az oka a 
pneuk időelőtti kopásának. Irsay igazgató elbe-
szélte, hogy Budapesten, de egyáltalán egész Ma-
gyarországon a pneukkal csak a Marta-taxiválla-
lat tud bánni. Ott minden kocsin naponta mérik a 
nyomást és míg a taxivállalatnál egy pneuval 40— 
45.000 kilométert járnak, addig mások 15.000 kilo-
méternél már panaszkodnak. Azóta saját magam is 
állandóan mértm naponta a pneum nyomását és 
arra a tapasztalatra jöttem, hogy a pneuk java-
része egy-két nap alatt $zinte észrevehetetlen mó-
don enged a nyomásból. Ha valaki az árjegyzékben 
megadott pneu nyomást betartja, gumijainak életét 
nagyban meghosszabbítja. Venni kell tehát egy jól 
működő feszmérő órát és naponta lemérni minden 
guminál a nyomást. Részünkről a Schrader ame-
rikai feszmérőt ajánljuk, amivel személyes legjobb 
tapasztalatokat tettünk. 
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Szilárd Béla autóalkatrészkereskedő cég meg-
szerezte az olasz „Riv" golyóscsapágyak magyar-
országi vezérképviseletét. A Villar Perosában és 
Turinban hatalmas gyárakkal bíró „Riv" golyós-
csapágyak különösen Olaszországban bírnak jó hír-
névvel. „Riv" golyóscsapágyat épít be a Fiat-gyár, 
valamint az olasz gyárak legtöbbje. 

Mint lapzártakor értesülünk, három Dusen-
berg-speciál is nevezett az Európa Grand-Prix-re 
Monzára. Benoist és a Bugattik (Materassi, Co-
nelli, Dubonnet, Chiron és valószínűleg a védő 
Charavel) biztos indulók. A Delage-okat Benoist, 
Morei és Bourlier vezeti. Két angol kocsi is indul. 
Az olaszok között nagy titkos készülődés van. Állí-
tólag az OM-ek és a Fiat indul. Minoia, Campari, 
Bordino és Salamonoról rebesgetnek. 

Lapzártakor. Delmár Walter kitűnő Steyr-
Supersportjával a németországi freiburgi rekord-
napon 175 kilométeres sebességet ért el és úgy a 
síkon, mint a hegyen megnyerte kategóriáját. Del-
már teljesítményét emeli, hogy jobb eredményt ért 
el, mint Carraciola és mások. A nap legjobb ered-
ményét a német Momberger futotta kompresszoros 
Bugattin, 198 kilométeres átlagsebességet érve el. 
Delmár 14-én Klausenpass hegyiversenyen indul, 
ahol ha kategóriájában győz, úgy megnyerte a 
svájci bajnokságot. 

Az augusztus 6-án rendezett UTE Stadion 
versenyeken Joó Gyula (Guzzi) és Kovács Sándor 
(Ariel) gumidefektet kapott és csak nagy lélek-
jelenléte mentette meg a bukástól. A kategóriákat 
Kiss László (Puch), Bagdy Imre (Terrot-Jap) és 
Székely (Ariel) nyerték. 

Új nó'iversenyvezető. Pálffy-Daun József, az 
ismert úrvezető, aki az idei Magyar Túraúton 
Austro-Daimler 3 literes sportkocsijával kitűnő 
eredményeket ért el úgy a parádi hegyiversenyben, 
mint síkversenyben, Nyergesújfalunál feleségének 
egy 2 literes Bugatti túrakocsit vásárolt. Az új ko-
csit augusztus elején vitték ki Tükrös-pusztára, 
ahol a grófnő azonnal megkezdte első munkáját. A 
szakemberek szerint Pálffy grófnő nagy vezetői 
képességekkel bír és remélik, hogy még az őszi 
versenyeken meg fog jelenni valamelyik verseny 
startjánál. Mi sok szerencsét kívánunk neki és csak 
azt tanácsoljuk, lassan, de biztosan. Eleinte ne túl-
gyorsan. A tempót csak akkor fokozzuk, ha már 
teljesen urai vagyunk a kocsinak. 

Augusztus 15-én lesznek a pályabajnokságok. 
Az Újpesti Torna Egylet rendezésében az UTE 
Stadionban lesznek az idei pályabajnokságok. A 
propoziciók nagyjában megegyeznek a multéviek-
kel. Öt kategória lesz 175, 250, 350, 500 kcm. solo 
és 600 kcm-ig oldalkocsiknak. A solo kategóriák-
ban egyszerre 5-en indulhatnak. Minden szám 6 ne-
vező esetén lesz csak megtartva. Tehát összesen 
30 nevezés szükséges. Külön lesz díjazva a legna-
gyobb átlagsebesség. Lesz egy külön lassúsági ver-
seny, mely 3 körön át igen érdekesnek ígérkezik. 
A bajnoki távok 20 kör, vagyis 9 km. 

Bauhofer (BMW), aki június 12-én Prága mel-
lett a Cseh Tourist Trophyt megnyerte, Continen-
tal pneumatikot használt. Ugyancsak Continental-
lal futott Steltzer (BMW) a Nürburgringen az 
Európa Grand-Prix győzelme alkalmából. Continen-
talt használtak a Mercedes-Benz-vezetők Carra-
ciola, Werner és Merz is úgy a Nürburgring meg-
nyitó versenyen, mint a Német Sportkocsi Grand-
Prix-ben. 

Renault hirek. A nálunk és Franciaországban 
oly népszerű Renault automobilok egy érdekes pél-
dányát látjuk valószínűleg a budapesti őszi Sváb-
hegyi versenyen. Mint hírlik, a budapesti képvise 
let azon fáradozik, hogy a Garfield-féle világrekoi 
der Renault egyik példányát egy kiváló francia 
hegyiversenyzővel a volánnál, Budapestre hozza. 
Ha a terv sikerül, úgy a budapestiek ismét látnak 
egy világattrakciót. 
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Rövid hirek. Dixon, a kiváló angol versenyző, 
az idei Junior TT győztese (HRD) a legutóbbi ho-
mokversenyen olyat ugrott gépével, hogy a Stee-
ring Damper felhasította arcát és Dixont eszmé-
letlenül vitték ki a pályáról. Állapota nem veszé-
lyes. 

Magyarország legnagyobb garage-jának, a 
Cyklop Garagenak benizn és olaj ellátását a Steaua 
Kőolajkereskedelmi r.-t. vette át. Az átszervezést 
ismert motorkerékpárversenyzőnk, Schüller 
László végezte az ő szokott agilitásával és szak-
tudásával. Ezután tehát már a Cyklop Garageban 
is éjjel-nappal kaphatunk a kitűnő minőségű Rex-
benzinből és Rex-olajokból. 

A minap egy nagyobb ünnepség alkalmával 

3 hatalmas külföldi kocsit láttunk állani egymás 

mellett. Kettőn a magyar állam jelzése, egy ma-

gánkocsi. Mindhárom kocsi feltűnt, mert mesterien 

volt karosszálva. Nézegettük sokáig, míg egyen-

kint megtaláltuk szerényen a művész nevét. Nem 

francia, sem belga, magyar volt a mestere a ka-

rosszériának. Nagy Géza karosszéria üzeméből ke-

rült ki az Erzsébet királyné-út 50. szám_ alól. Az 

egyik kocsi gróf Karátsonyi Jenőé volt, a másik a 

Belügy-, illetve a Honvédelmi Minisztériumé. Kon-

statáljuk, hogy már Magyarországon is tudnak na-

gyon szép karosszériákat csinálni. 

Meggyessy Zoltán, aki az Automobil-Motor-
sport versenyén, valamint a Tourist Trophyn tünt 
fel a motorversenyzők kis táborából, búcsút mondott 
eddigi gépének egy ohv. Raleigh-nek és egy király-
tengelyes Supersport Chater-Lea motorkerékpárt 
vásárolt. Gépe igen gyors, őmaga pedig szépen ja-
vul, úgyhogy az őszi hegyiversenyeken már látunk 
tőle ismét valamit. 

Hirek az Indián táborból. Mint értesülünk, az 
"'ilis Rotholcz mérnök, a budapesti Indián vezér-
képviselő megszerezte a kitűnő és világhírű ACE 
amerikai 4 hengeres motorkerékpárok vezérkép-
viseletté. Az első ACE már a legközelebbi napok-
ban megérkezik Budapestre. Az '„American Motor-
cyclist" egyike a legautentikusabb USA lapoknak, 
szinte hihetetlen hirt közöl. Miután az Indian-gyár 
megvette az ACE-gyárat, most tárgyalásokba bo-
csájtkozott a Harley-Davidson-gyárral egy esetle-
ges fúzió tárgyában. Egy fúzió az ipar teljes ura-
lása érdekében. Egyelőre csak a tárgyalások foly-
nak, hogy való-e lesz, azt még nem tudni. 

Dixon, aki HRD-Jap gépével az Angol Junior 
Tourist Trophyban győzedelmeskedett, Bosch-mág-
nest használt. 

Z a j t a l a n svéd 5 K F 
í i n t o m o b l l c s a p á g y a k . 
Kúpgörgös-, hengergörgős- e« golyóscsap-
agyak. Az összes „Ford"-csapágvak. Spéci 
alls golyóscsapágyak a Cltroön," Chevrolet, 
Pulck, Fial. slb. autókhoz. Angol zoll 
méretű speciális motorkerékpárcsapágyak. 

Magyarországi vezérképviselet: 

GRE IN ITZ-P IRKNER 
Vaskeresk edelmi és Ipari Rt. 

BUDAPEST, IX, ÜLLŐI-ÚT 55. SZAM 
K é r i e n a r a j a n i a t o t ! 

Az angol Rudge-gyár, mely úgylátszik óriási átszerve-
zésen ment keresztül, hatalmas versenytevékenységet fejt 
ki. Csaknem minden klasszikus versenyen indulnak a Rudge-
gyári vezetők és mondhatni, mindenütt becsülettel állják 
meg helyüket az óriási konkurenciában. A Nürburgringen 
rendezett Európa Grand-Prix 500-as kategóriájában a 3., 4. 
helyet, a Belga Grand Prixben a második helyet foglalták le. 
Ugyancsak szép eredményt értek el a London-Edinburgh 
24 órás versenyben, ahol szólóban 4, oldalkocsival 2 arany-
érmet birtak megszerezni. 

Rex-Acme-hírek. Kunszt Gyula, ki Rex-Acme ol-
dalkocsis motorkerékpárján európai túrára indult, 
Párisból azt írja, hogy 3650 kilométert tett meg min-
den baj nélkül. Mindössze 11 szögokozta gumidefekt 
zavarta gyönyörű utazásukat. — 175 kcm. négyütemű 
O. H. V. Rex-Acme-gépek érkeztek az itteni képviselet-
hez. Itt említjük meg, hogy az idei holland Tourist-
Trophy 175 kategóriájában az angol Smit amatőr 
ugyanilyen gépen győzött. 

85 géppel szaporodott a magyar BSA állomány 1927-
ben. A nemrég megjelent motorkerékpárstatisztika, amit 
mult számunkban közöltünk, alapjában véve nem tartalmazza 
a hű képét a Magyarországon 1927. év első felében forga-

lomba került gépeknek. Ugyanis a statisztika csak a Buda-
pesten vizsgázott gépeket említi, míg a vidékiekről teljesen 
megfeledkezik, igy a Budapesti BSA-képviselet arról értesíti 
lapunkat, hogy a statisztikában nevezett 47 gépet Buda-
pesten adta el, míg a vámboletták és vasúti expedíciós 
leveleiből bebizonyítva vidéken, Székesfehérvárott, Pécsett, 
Szombathelyen és egyéb központokban eladott gépeivel 
együtt, melyek ott helyben vizsgáznak is, összesen 85 a 
szaporulat. 

Sok bajt okoz az automobil és motorkerékpárkereske-
dőknek a francia frank és lira magas volta, ami a fenti 
országokban Franciországban és Olaszországban nagy bajo-
kat idéz elő a kereskedelemben. A francia frank nemrég 
még 2000 magyar korona volt (16 fillér), ami most 
2800—2900 koronára ugrott fel (23—24 fillér). Ennek foly-
tán a francia autók ára csaknem egyharmaddal emelkedett. 
Természetesen az olyan gyáraknál, melyek dollárban, 
fontban kötötték üzleteiket, ez nem okoz bajokat, másutt 
azonban nagy felfordulást csinál. Több budapesti képviselet 
azóta nem tud francia és olasz kocsikat hozni a piacra. 

Puch János a kiváló magyar versenyző a minap kis 220 
kcm. Puch gépén túrisztikai és üzleti ügyekben bejárta az 
egész Dunántult. Egy hét leforgása alatt 2000 kilométeres 
útat tett meg minden defekt nélkül. Fenti körülmény újabb 
bizonyítéka a kis Puch masinák nagy üzembiztosságának. 
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„Not for export." Érdekes esetnek voltunk szemtanúi a 
Nürburgringen. Urbach László a kitűnő magyar motorke-
rékpárversenyző panaszkodott Jimmy Simpsonnak, hogy a 
gyertyáival van állandóan baja. Erre Simpson belenyúlt 
zsebébe és egy mesésen kidolgozott KLG speciálgyertyát 
húzott ki, átadván Urbachnak. A kis kék skatulyán Type 
396 és „Not for export" jelzés állott. Ravaszak az angolok. 

Egy mintabolt. Sok igen szépen berendezett és jólmenő 
autóalkatrészüzlet van Budapesten. Kell is. Állandóan nö-
vekszik az automobilok száma, a karambolok és egyéb kisebb-
nagyobb bajok nagy pótkontingenst követelnek és így bi-
zony az alkatrészkereskedők nem is igen panaszkodnak. A 
Nagymező-utca sarkán állunk. Valamikor a Helvétia kávéház 
volt ezen a helyen. A ledér éjjeli mulató megszűnt. Helyén 
szorgos emberi kezek hosszú évek nehéz munkája árán meg-
nyitották Budapest ma kétségkívül legszebben és legjobban 
berendezett autóalkatrészüzletét. Azt hiszem, olvasóink már 
észrevehették, hogy nem célunk és nem szokásunk dics-
himnuszokat zengeni és meglehetősen fukarok vagyunk a 
jó szóval, de jelen esetben ismét meg kell hajolnunk. Szilárd 
Béla, a világháború Mária Terézia-rendes hőse, aki talán 
lövészárkaiban is a tökéletességet vitte keresztül, olyan al-
katrészüzlettel lepte meg Budapestet, amilyent hosszú, a 
Nyugaton tett utam alatt sem láttam. Amint egy autón 
minden csavarnak, minden résznek megvan a helye, úgy il-
lik ez a szólás Szilárd Béla üzletére. Rendszereken nyugvó 
tökéletes rend uralkodik a Nagymező-utca és Andrássy-út 
sarkán átalakított hatalmas helyiségben. Minden üveg alatt 
és minden állványokon nyugszik. A különböző órák, sebes-
ségmérők, mind kis szerelékfalakba építve, a kürtök és sok-
féle irányjelzők mind, mind kis állványokon. A láncok és 
minden tekercselhető alkatrész, akár a villamosdrótok, min-
denütt felcsavarva, külön-külön kis állványokon. A Goodrich-
pneumatikok hatalmas raktára a pincében külön a gyár ál-
tal előírt temperatúra szerint. Ha a kánikula tovább tart, 
oda megyünk nyaralni. Pompás üdítő, friss hűvös levegő fd-
gadja az embert a hatalmas Goodrich-pneuk között. Itt az-
után friss marad a gumi évekig. Ellentétben az Opera mö-
götti kis Szilárd-bolttal, a mostani a tökéletes ellentét. Sza-
bad mozgás, gyönyörű termek. Külön expedíciós szoba, kü-
lön hatalmas könyvelési terem, ahol szimpatikus arcok fo-
gadják a látogatót, egyszóval a legjobb benyomások min-
denütt. A roppant szívélyes Szilárd Béla önérzetesen mutatja 
meg munkáját. Sorban nyitja ki a fiókokat, ahol a legna-
gyobb rendben fekszenek egymás mellett a legkülönbözőbb 
alkatrészek. Minden srófot megtalálunk, ami csak szüksé-
ges. „És még mindig megesik kérem, hogy keresnek vala-
mit, amiből nincs." „Lassan-lassan azonban ezen is segí-
tünk", mondja Szilárd Béla. A jó katona mintaképe, a béké-
ben is mintaszerűt produkált. Jó érzéssel távozunk, mert is-
mét találtunk egy „szigetet", ami valamiképen, mintha nem 
is erre a Budapestre való volna. 

Új teherautomobil vezérképviselet. A Kellner Alfréd 
Autókereskedelmi Rt., melynek vezérigazgatója, Kellner 
Alfréd, egyike a legnagyobb tudású magyar autoszakembe-
reknek, Chrysler, OM képviseleti mellé megszerezte az egyik 
amerikai teherautomobil gyárnak a „Republic Motor Truck 
Co, Inc. magyarországi vezérképviseletét. Az Alma (Ohio-
ban fekvő) gyár ma USA egyik legnagyobb gyára, mely 
kizárólagosan teherautomobilokat gyárt. A 2—3 tonnás 
„Republic" teherautomobil alvázak első szállítmánya már 
meg is érkezett és a szakemberek osztatlan bámulatát vál-
totta ki. Legközelebb részletes leírással fogunk szolgálni 
olvasóinknak a Republic-ről. 

A Hajmáskéri m. kir. Honvéd Állomásparancsnokság a 
MAC motorosztálya útján értesíti lapunkat, hogy a június 
5., 6-án rendezett futárverseny alkalmával egy versenyző 
autójáról leesett autóköpenyt és tömlőt találtak a hajmás-
kéri lőtéren. A talált tárgyakat az igazolt tulajdonos átveheti 
a hajmáskéri Állomásparancsnokságnál. 

Amerikaiak Monzában. A Gazetta dello Sport szerint 
Earl Cooper és Peter Kreis augusztus 6-án útrakeltek 
New-Yorkban a Biancamano fedélzetén érkeznek augusztus 
16-án Génuába. Peter Kreis már volt egyszer Monzában, de 
annakidején dacára Millerje nagy sebességének, semmit 
sem tudott csinálni, mert kocsijának áttételezése rossz volt. 
Most okulva a két év előttin, speciálisan a Monza pályára 
épített két Miller-Speciállal jönnek az amerikaiak Európába, 
hogy résztvegyenek a világbajnokság eme legfontosabb 
futamában. — A Ballon d'Alsace hegyiversenyt, mely 11.5 
kilométeres távon folyt le Észak-Franciaországban, Marco a 
jeles Bugatti-gyári vezető nyerte meg 2.3 literes kompresz-
szoros Grand Prix kocsiján. Marco ideje 9:25.4 volt, alig 
maradván el Divó (Delage) 9:23.6-os pályarekordjától. 
Marco ideje jóval jobb lett volna, de két ellenfelét volt 
kénytelen előzni, ami a keskeny pályán sok időt levont tel-
jesítményéből. — A thüringiai Ilmenau mellett rendezett 
Gabelbach hegyiversenyben a svájci születésű, Kleinschmal-
kaldeni mérnök Huldreich Heusser győzött Steyr-verseny-
kocsiján. Heusser'immár harmadszor nyerte egymásután a 
klasszikus versenyt és a 4 kilométeres távot 2:32.2 alatt 
futván meg, 94.5 km. pompás átlagot ért el. Heusser győ-
zelmével végleg megnyerte Ilmenau város vándordíját. Ugyan-
itt a sportkocsik között Kimpel (Mercedes-Benz) győzött 
2:39.4-el. — A „Pesti Tőzsde" július 24-iki számában egy 
közlemény jelent meg, amely szerint a magyarországi 
Bugatti képviselet gróf Salm Hermann és Rózsahegyi Ist-
ván felszámol. A hír szerint, tekintve, hogy a Bugatti egyike 
a legjobb kocsiknak, több budapesti előkelő képviselet foly-
tat már tárgyalásokat a Bugattik átvétele iránt. A Bugatti 
képviselet annak közlésére kér fel bennünket, hogy a Pesti 
Tőzsde híre szemenszedett koholmány és valószínűleg annak 
hatása alatt íródott, hogy a képviselet megtagadta „hirde-
tések" feladását a fenti lapba. Egyébként gróf Salm Her-
mann és Rózsahegyi István ügyvédjük útján megindították 
a hitelrontási pert a fenti lap ellen. Ezzel kapcsolatban 
igen érdekes történeteket lehetne elbeszélni, hogy a konku-
lencia milyen eszközöket használ a kitűnő Bugatti kocsik 
létjogosultsága ellen. Volt eslt, hogy egy urat, aki egy bpesti 
képviseletnél szóba hozta a Bugattit, azzal ijesztették meg, 
hogy „Az Istenért Méltóságos Üram csak nem akar Bugat-
tit venni, hiszen, ha beszáll, akkor holnapután már temet-
hetik is. Azok oly gyors kocsik és olyan hirtelen ugranak 
ki, hogy azonnal neki tetszik futni a falnak, vagy egy 
fának". Az idősebb méltóságos úr maga mesélte el az ese-
tet a Nemzeti Kaszinóban gróf Salm Hermannak. Ideje 
volna már, hogy egyes képviseletek ne a mások kocsijával 
törődnének, hanem a magukéval. — Újabb Champion 
sikerek. A Spanyol Grand Prix négy első helyezettje Mate-
rassi, Dubonnet, Conelli és Chiron, akik mindannyian Bugat-
tin vettek részt a klasszikus versenyben „Champion" gyújtó-
gyertyát használtak. — Az olasz Tourist Trophy abszolút 
győztese Arcangeli (Sunbeam) és a második Corti (Guzzi), 
valamint a 250-es kategória győztese Dunlop-pneumatikot 
használtak. — Az Olasz Tourist Trophy mind a négy 
győztese olasz Fert-gyertyával nyerte versenyét. Úgy látszik, 
az olasz ipar ebben a tekintetben már függetleníti magát 
az idegen gyártmányoktól. A Fert-gyertyák tökéletesen 
beváltak a nehéz versenyben. — Az Olasz T. T. 350-es kate-
góriájának győztese Nuvolari Tazio (Bianchi) Shell-ben-
zinnel és Voltol-olajjal érte el győzelmét. 

Felelős szerkesztő és kiadó DÉVÁN ISTVÁN 

Budapest, I I . , Margit-kőrút 641 a., V. emelet 2. 

Hivatalos órák délután3—5-ig. Tel.: T. 132-64. 

Stádium Sajtóvállalat R-T. Nyomdaigazgató : J A N O V I T S FERENC 

MÜLLER mérnök Akkumulátor-eladás , töltés és javítás. 
Budapest, VI., Liszt Ferenc-tér 6. TELEFON • 
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Tiszántúli túraút . . . . 
Targa Florio 1927. Itália . 
Coppa Florio (Franciaország) 
Grand Prix San Sebastian 
Ki lométerverseny Cremona 

(Olaszország) . . . . 

I. gróf Andrássy Imre Bugatti 155km. 
I. Materassi (Bugatti) . 
I. Charavel (Sabipa) Bugatti. 
I. Materassi (Bugatti) . 

I. Maggi gróf (Bugatti) 198 km. 

MAGYARORSZÁGI V E Z É R K É P V I S E L E T : 
GRÓF SALM HERMANN ÉS RÓZSAHEGYI ISTVÁN 
B U D A P E S T , I., Z S O L T - U T C A 9. T E L E F O N : J Ó Z S E F 1 1 2 - 1 8 . 

Az 1927. évi j a n u á r - j ú n i u s hónapokról szóló hivatalos statisztika szerint 

W g * * 
Magyarországon ^ ^ alatt a legtöbb 

. . — — — - — hónap -

PUCH 
motorkerékpár került forgalomba 

Első 
a sebes-

ségi versenyek-
ben! Első a megbízható-

sági versenyekben! Gyors! O l -
v w csó! Üzembiztos! Vegyen v w 
Í 2 > Puch-ot , sohase 
r ^ fogja m e g - — 
Eladási központ: Budapest b á n n i ! VI., Liszt Ferenc-tér 9. sz. 
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felő): 
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>Md! I k 
MAGYAR ÁLTALÁNOS GÉPGYÁR, MÁTYÁSFÖLD 

1 0 . 5 0 0 PENGŐ 
( 1 3 0 , 0 0 0 . 0 0 0 ) 

AZ ÚJ HATHENGERES 
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MAGOSIX 
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u 
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GYÁRI ELADASI K Ö Z P O N T : 
MÉRAY MOTORKERÉKPÁRGYÁR R.-T. B U D A P E S T , IV., V Á C I - U . 1-3 

fele): fele): 

'<219; 
tetei fel Q)i fele): i r 

SUpiUM S A J T O V A L L A L A T RI. 




