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Ismét egy aranybetűs nap a STEYR-gyár történetében 
3 vándordíj 
5 győzelem 
5 tiszteletdíj 
5 aranyplakett 

Gróí Kinsky Ultich 

• S T E Y R • 
a versenykocsik és az összes automobilok legjobb idejét futja 

és végleg megnyeri a Svábhegyi Nagy Vándordíjat 

Delmár Walter S T E Y R 
a sportkocsikategóriák legjobb idejét iutja 

Delmár Walterné S T E Y R 
a leggyorsabb nővezető és végleg nyeri a Shell-díjat 

Almássy László Ede STEYR TYPEXII 

Wolíner László STEYR TYPE V I I 
kategóriagyőztesek 

A gróí Kinsky Ulrich által STEYR-versenykocsin 1926-ban felállított 3:43.36 
másodperces útvonalrekord megdöntetlen 

Magyar Steyr Automobil Részvénytársaság 

Budapest, IV., Ferenciek-tere 9 Telefon: Teréz 219-45 
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Cd • 
Ú J A B B 

99 R:E:X" 
D I A D A L O K ! 

Balázs László (Sunbeam) a leggyorsabb solo motorkerékpár 
Urbach László (AJS) a leggyorsabb sidecar — Delmár Walter 
(Steyr) a leggyorsabb sportkocsi — Kinsky Ulrich gróf (Steyr) 

a leggyorsabb versenykocsi 

„Super Rex" 
illetve 

vvRexM-benzinnel 
valamint az összes versenyzők 90%-a REX-üzemanyagokkal 

érték el pompás eredményeiket 

Delmár Walter Magyarország 1927. évi automobil bajnoka, 
Urbach László Magyarország 1927. évi solo motorkerékpár és 
oldalkocsi bajnoka az összes bajnoki versenyeken kivétel nélkül 

v v Rex"-benzint 
illetve 

„Rex"-motorolajat 
^ ^ ^ ^ használtak ^ ^ ^ 
m n~\ 

„ S T E A U A " Kőolajkereskedelmt Rt. , Budapest 
V. , N á d o r - u t c a 8 
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Svábhegyi verseny 
1927 

MERCEDES-BENZ 
ismét gyöz 

Báró Wentzel von Mosau 

MERCEDES-BENZ 
a túrakocsik legjobb idejét futja 

Herceg Esterházy Antal MERCEDES-BENZ 
a túrakocsik második legjobb idejét éri el 

MERCEDES-BENZ 
AUTOMOBIL R.-T. 
BUDAPEST, V., Vörösmarty-tér 1. sz. 
Telefon: Teréz 229-24 
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JÁNOSHEGYI VERSENY 
1927 

Balázs László (Sunbeam) 

a nap legjobb idejét Bosch-mágnessel 

Delmár Walter (Steyr) 

a sportkocsik legjobb idejét Boseh-mágnessel 

és gyertyával 

báró Wentzel Mosau (Mercedes-Benz) 

a túrakocsik legjobb idejét 

Bosch-mágnessel 

gróf Kinsky Ulrich (Steyr) 

a versenykocsik legjobb idejét 

Bosch-gyertyával 

érték el 

Minden európai és amerikai motorhoz 
szállítható a Bosch-mágnes 

ós gyertya 
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VULKÁN GUMIJAVÍTÓ R.-T. BUDAPEST r 
VI., ROZSA-UTCA 90 Magyarország legnagyobb és 
Telefonszám: 271-75 legmodernebbül berendezett 

pneumatik- és tömlőjavító-
Címre ügyeljen! üzeme. A javításokért szava-
Alvállalatunk nincsen tosságot vállalunk! 

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll illlllllil 

D e l a g e a világbajnok! 

Francia GRAND PRIX (Monthléry) 

1. Róbert Benoist (DELAGE) 
Spanyol GRAND PRIX (San^Sebastían) 

1. K o b e r t B e n o i s t (DELAGE) 
Európa GRAND PRIX (Monza) 

1. Róbert Benoist (DELAGE) 
Angol GRAND PRIX (Brooklantl) 

1. Róbert Benoist (DELAGE) 

D E L A G E 
Magyarországi vezérképviselet : 

REIMAN 
Budapest V, Vörösmarty-tér 3. 

Autófelszerelések } 
Felszerelési 

különlegességek 

Ford alkatrészek! I 

M1CHE.CI1S P i V E l / 
legversenyképesebben 

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

Telefon: 21-97 

îiit.wntii-.iniii..rinii..iniii..tiiiii..<íiiii..mii>..iriiii>.iiiiii..iiiiiti.J<tiiiî iii»t.Jii»i«..iTiiii.niiiTi.«iniiiwitiiii..iiî  

^ ^ HÖLGYEK ÉS URAK 
Autóvezetést hol tanuljunk, bizalom dolga, éppen 
ezért ne kísérletezzen senki, hanem forduljon 
felelősségünk mellett a jó hírnévnek örvendő és 
legmegbízhatóbb Viktória autószakiskolához, 
ahol csalódás nem érheti, mert az országban 
az első és legelőkelőbb iskola, ahol oki. gépész-
mérnökök oktatnak mindenkit egyénileg, kíván-
sága szerinti időben, többféle legújabb autókon 

TELEFON: TERÉZ 219—90 

„ V I K T Ó R I A Ú R V E Z E T Ő I S K O L A " 
VI, VÖRÖSMARTY-UTCA ÖTVENHÁROM 

ÁLLANDÓ FELVÉTELLK - PROSPEKTUS DÍJTALAN 
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Cordatic Cortíatic Cordatic Cordatic Cordatic Cordatic 

SVÁBHEGYI 
V E R S E N Y 

1927 

ismét bebizonyította kiválóságát 

Delmár Walterné (Steyr) 
Feledy Pál dr. (Bugatti) 
Schiiller László (Amilcar) 
Wilheim Sándor (Ballot) 
Iványi Gyula (Lancia) 
Kelemen Lajos (Fiat) 
C. G. Friese (Magosix) és 
Schléderer lózsef (Magosix) 

érlék el győzelmeiket és kitűnő 
helyezéseiket! 

Föelárusítás : 

BUDAPEST, VI., MOZSÁR-UTCA 9 

Cordatic Cordatic Cordatic Cordatic Cordatic Cordatic 
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F O R D személy- és teherautomobilok 
O R D S O N traktorok és alkatrészek 

legnagyobb magyarországi raktára 

" l e . o. Automobil- és Traktorkereskedelmi R.-T. .» 
180-38. B u d a p e s t , V ! ! . , R á k ó c z i - ú t 1 9 . s z . t E L E * ° 

\80—38. 

N O R T O N 
NEW-HUDSON 

ROYAL-ENFIELD 

angol 
világmárkák 

magyarországi vezérképviselete. 

Megérkeztek 
a legszebb és legjobb amerikai 

motorkerékpárok, a 

SUPER=X és a CLEVELAND 
1927-es tipusai. 
M e g t e k i n t h e t ő k : 

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

lllllllllMllllllMlllllMnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllMllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllM Illlllllllllllllll l g 

Svábhegyi verseny 1927. 

GALTOL 
üzemanyaggal futottak és győztek! 

Gróf Andrássy Imre (Bugatti) GALTOL 
benzinnel, 

gróf Zichy Tivadar (Bugatti) ll-ik GALTOL 
benzinnel és olajjal, 

Hi ld Károly (Raleigh) I l i k G A L T O L 
benzinnel és olajjal. 

+ 

GALTOL benzin és 
GALTOL olaj a leg-

jobb üzemanyag 
• 

PANNONIA-PETRA 
O L A J ÉS P E T R Ó L E U M R.-T. 

Budapest, VI. ker., Szabolcs-utca 23 25 

350-500 

l|B= 

kcm-es 2 és 4 ütemü 
motorokat Jjj^^ ^ j2 m ' l í i ó koronától (1320 P) 

raktárról azonnal szállítja 

G i i l e í 9 M o t o G u z z i , S a r o l é a 

Képviselet: 

PETRÁKOVITS TESTVÉREK 
IV. kerület, Királyi Pál-utca 8. sz. — Telefon: József 431—93. 
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BALÁZS LÁSZLÓ 
493 ohv. 

S Z J N B E A M 

motorkerékpáron 

KLG-gyertyával és 

CASTROL-olajjal 
a nap legjobb idejét 
futja, és új motorkerék-
pár pályarekordot állít fel 

BALÁZS LÁSZLÓ 
347 ohv. 

S u n b e a m 

oldalkocsival 
új rekorddal, fölényesen nyeri 
kategóriáját, a nap második leg-
jobb oldalkocsi idejét futva 

Vezérképviselet: Magyar Abroncs és Kerékgyár Rt. 
Budapest, VI., Jókai-utca 8. — Teleion: Teréz 133-56 
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Az óceánrepülők, 
a német Lufthansa 
és Könnecke, német repülő 
keletázsiai repüléséhez 

Junkers-motorral 

S C I N T I L L A 
MÁGNEST HASZNÁLNAK 

Vezérképviselet és beépítő üzemek: Urner és Berkovits 
Budapest, VPozsony i-út 4 / 

""Illllllllllllllllllî "'"""'̂ ^̂ !!!!!!!!!11111 IIII||||||||||||||III "Illlllllllllllll 111 HIIHHIIIIIIIII"" IMI|II||||||||||||III 'llllllllllll11111 

VIII. Svábhegyi verseny 
abszolút legjobb autógyőztese 

gróf Kinsky Ulrich 
Steyr-versenyautón 

S C I N T I L L A 
MÁGNESSEL GYÖZ! 

Vezérképviselet és beépítő üzemek: Urner és Berkovits 

Budapest, V., Pozsonyi-út 4/f 
11 • • 11111 r>' 111111 • • 111111" 111111 • 'NII|l|,i||||l''i||||i''Hlllll'|l|||l,'H|||i''ii||!i',HI||l̂  
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I I . évfolyam. Budapest, 1927 október 16 19. szám. 

j l u í o i n o b i l - M o i o r s p o r í 

FÜGGETLEN KÉPES MOTORSZAKLAP 

Megje len ik m i n d e n hó 10-én és 25-ón 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : D É V Á N I S T V Á N 
H e l y e t t e s s z e r k e s z t ő : D Á R D A Y - A B R I A N I D E Z S Ő 

S z e r k e s z t ő s é g é s k i a d ó h i v a t a l : 

Budapest , VI., Rózsa-u. 111 sz. II. em. 

T e l e f o n : T e r é z 1 1 2 - 4 4 , 112—45, 1 1 2 - 4 6 

P o s t a t a k a r é k p é n z t á r t c s e k k s z á m l a : 34240, 

Előfizetési d i j ak : 
B u d a p e s t e n é s v i d é k e n : é v i 20 p e n g ő 

A u s z t r i á b a : é v i 35 s l l l l n g 
J u g o s z l á v i á b a : é v i 300 d i n á r 

C s e h s z o v á k l á b a : é v i 160 c s e h k o r o n a 
R o m á n l á b a : é v i 1200 le i 

A k ü l f ö l d i e l ő f i z e t é s e k b e n a p o s t a k ö l t s é g is b e n n f o g l a l t p t i k . 

'l||||lMl||lll>'l||||lMl||||l,'l||||l<'l||||l<<l||l|lMl||||l"l||||l''l||||l><^ 

Versenyeredmények 
Angol Grand Prix 

Benoist győz az év utolsó világversenyében — Bourlier 
(Delage) második, Divó (Delage) harmadik — A Fiat 

kocsik nem indultak. 

Folyó hó 1-én került eldöntésre az angliai Brookland-
autodromban az Angol Nagy Díj. Az angol Grand Prix, 
mely tavaly került először eldöntésre, egycsapásra világhír-
névre tett szert és ma ugyanannyira beletartozik a nagy 
nemzetközi versenyek naptárába, mint akár a Francia, akár 
az Európa Nagy díj. Ezidén is, mint az elmúlt esztendőben, 
Delage-kocsi nyerte el az első díjat, de míg tavaly a kitűnően 
futó 1.5 literes Bugatti (Campbell) kocsi és az idei versenye-
ken nem szereplő Talbot-gépek erősen megszorították, addig 
idén a kitűnő francia gyárnak sikerült benevezett három ko-
csiját az első három helyre behozni. A győztes az 1927. év 
automobilversenyeinek hőse, Róbert Benoist lett, aki ma két-
ségkívül a legelső automobilversenyvezetők egyike. Benoist 
már hosszú évek óta híres versenyző, mindig mestere volt a 
volánnak, de idei teljesítménye felülmúl minden eddigit. A 
Francia Grand Prix, San Sebastian-i Nagy Díj, monzai 
Európa Grand Prix és Angol Grand Prix eddig még soha-
sem került egy évben egyugyanazon vezető kezébe és így 
Benoist teljesítményét az automobilversenyzés történetében 
egyedülállónak kell tekintenünk. A Delage-kocsik bebizonyí-
tották, hogy az 1.5 literes kategóriában ma verhetetlenek és 
gyáruknak, ugyanúgy mint konstruktőrjüknek az idei világ-
versenyeken elért rekordteljesítményükkel soha el nem múló 
dicsőséget szereztek. A benevezett Bugatti-kocsik lassúbbak 
voltak ezúttal a Delage-oknál és a versenyben komoly sze-
rephez jutni nem tudtak. A Thomas-Speciál gépek sem bizo-
nyultak elég gyorsnak és megbízhatónak ahhoz, hogy ilyen 
nagyjelentőségű világversenyen szóhoz juthassanak. 

Október 1-én, zuhogó esőben és kisszámú közönség jelen-
létében állottak fel a versenyzők a starthoz. Az indulók a kö-
vetkezők voltak: Benoist (Delage), Bourlier (Delage), Divo 
(Delage), Materassi (Bugatti), Conelli (Bugatti), Chiron 
(Bugatti), Campbell (Bugatti), Eyston (Bugatti), Ghica 
herceg (Bugatti), W. B. Scott (Thomas-Speciál) és H. W. 
Purdy (Thomas-Speciál). A benevezett Fiat-vezetők, Bordino 
és Salamano „forfait"-t jelentettek és még a start előtt haza-
utaztak Torinóba. A versenyzők által befutandó táv 325 
mérföld (526.200 km.) volt. Egy kör hossza a mult angol 
Grand Prix-ről jólismert akadályok megkerülésével együtt 

2.5 mérföld, tehát a vezetőknek 125-ször kellett megkerülni 
az autodromot. Az akadályokat ezúttal az egyik egyenesben 
elhelyezett két homokpad képezte, melyeket a versenyzőknek 
meg kellett kerülniök. A sebesség ilymódon természetesen 
csökkent, de az egyes gépek motorjai és különösen fékei fo-
kozott módon voltak igénybe véve. Mindjárt a start után 
Conelli (Bugatti) ugrik az élre, követve Bourlier (Delage), 
Campbell (Bugatti), Eyston (Bugatti), Divo (Delage) és 
Benoist (Delage) által. A 3-ik körben már a három Delage 
van az élen. Bourlier vezet, majd nemsokára istállótársa 
Divo kerül az élre. Harmadik Benoist, míg utána sorrendben 
a Bugatti-vezetők, Chiron, Materassi, Campbell következnek. 
Az első 10 kör átlaga 137.700 m., ami tekintve a nedves, 
felázott pályát és az akadályokat, kitűnőnek mondható. A 
helyzet most a 40-ik körig változatlan, amikor is Divo megáll 
és megpuhult elsőgumijait újakkal cseréli fel. A Thomas-
Speciál-ok már eltűntek a láthatárról, míg Ghica herceg se-
bességváltó defektus folytán kiáll. Conelli kocsijának benzin-
csőzavarai vannak és a kitűnő vezető felismerve a helyzetet, 
ahelyett, hogy nyilt pályán egyedül javítson, két kilométeren 
keresztül a boxokig tolja kocsiját. Itt csakhamar rendbehoz-
zák, de a teljesen kimerült Conelli helyett Williams 
vezet tovább. A verseny eközben zavartalanul folyik. A 
Delage-kocsik csupán tölteni állanak meg és máris folytatják 
útjukat. Az élcsoport helyzete folyton változik. Hol Benoist, 
hol Divo, hol pedig Bourlier van az élen. Végül Benoist a 
100-ik körben az élre megy és minimális különbséggel mce-
nyeri a versenyt. Utána Bourlier, majd Divo fut át a cél-
vonalon a közönség élénk üdvrivalgásától kísérve. Chiron, 
Materassi és Conelli mint 4., 5. és 6. csupán 117, illetve 110 
kört abszolválnak. 

A Delage-team tagjai az egész verseny folyamán egyet-
len egyszer sem javítottak és az összes résztvevő közül csu-
pán a három Delage-nak nem nyitották fel egyszer sem a 
motorfedelét. 

A részletes eredmények: Távolság 526 km. 200 méter. 
(125 kör.) 

1. Róbert Benoist (Delage) 3:49:12. Átlagsebesség 137 
km. 700 méter. 

2. Bourlier (Delage) 3:49:21. 
3. Divo (Delage) 3:52:20. 

Az I. Arlberg hegyiverseny 

Büssinger (498 ohv. AJS) fut ja a nap legjobb idejét — 
Az automobilkategóriákban Stuck (3 literes Austro— 
Daimler) a leggyorsabb — Pálffy-Daun József (Austro-

Daimler) kategóriájában második 

Szeptember 25-én futották az első Arlberg hegyiversenyt, 
ami az osztrák nagyravágyás egyik szüleménye. Megiri-
gyelték a svájciaktól a Klausenpass sikerét, nosza, ők is 
kreáltak egy 22 kilométeres hegyiversenyt az Arlbergre. Míg 
azonban a Klausen az ő 21.5 kilométerjével véges-végig a 
legnehezebb hegyiterepen folyik le, addig az Arlberg-verseny-
nek csupán az utolsó 6—7 kilométerje igazi hegyiverseny-
terep, míg az első rész csupán a hegyiterepet megközelítő 
útnak mondható. Az eset némileg hasonlít ahhoz, ha mi a 
Svábhegyi versenyünket 20 km-esre írnánk ki és a startot 
valahol a cinkotai Nagyiccénél rendeznénk. A verseny 
messze elmaradt attól, amit az osztrák sógorok reméltek. 
Induló nagyon kevés volt. Minket, magyarokat a verseny 
annyiban érdekelt, hoey indult Pálffy-Daun József gróf is 3 
literes Austro-Daimler sportkocsijával, azonban kate-
góriáiában csak második tudott lenni. A nan legjobb ideiét 
ezúttal is egy motorkerékpár futotta, Büssinger (AJS) ve-
zetése mellett. Az elért időkön is látszik, hogy a terepen 
jóval több a sík rész, mint a Klausenpasson, hiszen közel 
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három perccel jobb időt futottak hosszabb távra. A részletes 
eredmények a következők: 

250 kcm.: 1. Divorne (Condor-Svájc) 16:59.22. — 350 
kcm.: 1. Dannheimer (Rex-Acme) 19:15.74. — 500 kcm.: 
1. Büssinger (AJS) 14:40.04. Átlagsebesség: 89.996 km. A 
nap legjobb ideje. Arlberg útvonalrekord. 2. Henne (BMW) 
14:53.22. — 750 kcm.: 1. Betik (Condor) 14:40.80. Kari 
Gall (BMW) feladta. — 1000 kcm.: 1. Stelzer (BMW) 
14:40.28. 2. Runtsch (Douglas) 15:32.44. — Oldalkocsik. 
1000 kcm.: 1. Drag (Harley-Davidson) 19:18.19. — Sport-
kocsik: 1100 kcm.: 1. Hamel (Salmson) 18:57.36. — 1500 
kcm.: 1. Lamarche (FN—Belgium) 17:01.62. — 3000 kcm.: 
1. Stuck (Austro-Daimler) 15:15.41. (Az automobilok legjobb 
ideje.) 2. Pálffy-Daun József gróf (Austro-Daimler) 
18:42.02. — 8000 kcm.: 1. Schaumburg Lippe herceg (Mer-
cedes-Benz) 15:45.03. 

A Circuito di Aquila 
Győztesek: Guzzi—Frera—Guzzi 

Szeptember 25-én folyt le az olasz motorkerékpárbajnok-
ság utolsó futama a Coppa Aquila, mely az olasz színek 
fényes győzelmét hozta. Az 500-as és 250-es kategóriában a 
két Guzzi-menő fölényesen győzött, míg a 350-esben szintén 
olasz gép, a Frera vitte haza a pálmát. A részletes eredmé-
nyek a következők: 

250 kcm.: 1. Cimatti (Guzzi) 2:30:09. Átlagsebesség: 
93.906 km. 2. De Gennaro (Guzzi) 2:31:42. 3. Nazzario 
(Guzzi) 2:37:51. — 350 kcm.: 1. Self Eduardo (Frera) 
2:16:40. Átlagsebesség: 103.166 km. 2. Macchi (Frera) 
2:19:24. 3. Valii (Bianchi) 2:31:45. — 500 kcm.: 1. Mo-
retti (Guzzi) 2:13:24. Átlagsebesség: 104.905 km. 2. Qua-
trocchini (Saroléa) 2:34:27. Luigi Arcangeli, a monzai 
győztes, az ötödik körben feladta. A leggyorsabb kört Mo-
retti (Guzzi) futotta 109.564 km. átlagsebességgel. 

A Svéd T. T. 

Westerberg (Harley-Davidson) az abszolút győztes — 

Omega, Saroléa és H u s q u a m a nyerték a kategór iákat 

A Svenska Motorklubben a 6.1 kilométeres Onsala-körön 
rendezte az idei Tourist Trophyt. A verseny távja kissé 
kevés, 10 kör, azaz 61 kilométer volt. Enyhíti a táv csekély-
ségét a körönkénti 50 forduló. Az abszolút győzelmet csodá-
latosképen egy 1000-res Harley-Davidson-vezető, Westerberg 
nyerte, aki kitűnően kezelte nehéz gépét a tömérdek for-
dulóban. A háromszög egyik részén a versenyzők szembe 
futottak a már legnyugvó nappal és a nagy porban a veze-
tés nagy nehézségeket rótt a versenyzőkre. Westerberg át-
laga 74.014 km., míg leggyorsabb köre 75.624 km. volt, ami 
a sokfordulós és. meglehetősen rossz talajviszonyú pályán 
kitűnőnek mondható. 

Részletek a. következők: 250 kcm.: 1. Nyström (Omega-
Jap) 53:34.4. 2. Davison (OK-Supréme). — 500 kcm.: 1. 
Kalen (Saroléa) 50:23.6. 2. Karlsson (Saroléa) 51.44. — 
750 kcm.: 1. B. Malmberg (Husquama) 51:54.2. — 1000 
kcm.: 1. Westerberg (Harley-Davidson) 49:39.4. Az angol 
Davison csak második tudott lenni. 36 induló. 

Ködben és esőben futották Je az angol 
Amateur Tourist Trophyt 

Norton-Velocette az élen 

364 kilométeres távon (6 kör) futották le a Man-szigeten 
az angol Amateur Tourist Trophyt. A szigeten uralkodó ret-
tenetes rossz időjárás következtében már a tréningeken sok 
baleset történt és sokan távolmaradtak a versenytől. Ennek 
dacára, 69 versenyző állott a starthoz. A versenyt fele táv-
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ján már huszonötén feladták, bukás és különböző defektek 
miatt. Győzött Hunt, egy 19 éves Norton-vezető, aki igen 
ügyesen a vezetők mögé bújva, várásra ment. Hunt átlag-
sebessége közel 90 kilométer volt, ami a rettenetes időjárási 
viszonyok mellett, klasszikus teljesítmény. A 350-es kate-
góriát Gates (Velocette) nyerte 83 kilométeres átlagsebes-
séggel. A versenyt 69-ből 25-en fejezték be. Eredmény a 
következő: 

1. P. Hunt (490 Norton) 3:55:55. 2. G. W. Limmer 
(498 Scott) 3:57:36. 3. D. de Ferranti (Scott) 4:03:11. 4. 
C. W. Provis (490 Norton) 4:03:13. 5. A. Cownley (490 
Norton) 4:10:38. 6. S. Gates (348 Velocette) 4:21:55. A 
350-es kategóriában a második és a harmadik is HRD-
vezető lett. 

A buckowi háromszögverseny 

Fölényes BMW-győzelmek 

Az Allgemeiner Deutscher Automobil Club Berlin—Bran-
denburg csoportja rendezte meg a 12.5 kilométeres Buckow— 
Mark—Brandenburg háromszögön sebességi versenyét, mely 
a kitűnő BMW-vezetők klasszikus győzelmével végződött. A 
városokon keresztül kövezeten és bitumenen lefutott verseny 
hőse a most nálunk járt Henne volt, aki 750 kcm. BMW-
gépével a 200 kilométeres távot 2:12:00.4 alatt futva meg, 
90.904 km. átlagsebességet ért el. A verseny keretében kiírt 
Berlin (Gau) bajnokságot Köppen, a Targa Florio győztes, 
BMW-vezető nyerte. A részletek a következők: 175 kcm. 
Távolság 150 km.: 1. Klipfel (DKW) 2:21:46.4. Sebesség: 
64.564 km. 500 kcm. Távolság 200 km.: 1. Soenius (BMW) 
2:20:49.8. Sebesség: 85.236 km. Második és harmadik szin-
tén BMW. — 750. kcm.: 1. Henne (BMW) 2:12:00.4. Se-
besség: 90.904 km. A nap legjobb ideje. — 1000 kcm.: 1. 
Burggaller (500-as BMW) 2:22:48.4. Sebesség: 84.080 km. 
Az oldalkocsi versenyeket Pátzold (347 Sunbeam), Schoth 
(500 BMW) és Gubela (1000 Mabeco) nyerték 60, 58, illetve 
67 kilométeres átlagsebességgel. 

Az arpajoni rekordnap 
5 ú j világrekord 

Az idei arpajoni rekordnap fényesen sikerült. A Sziget-
országból átrándult angolok, élükön a repülő ángliussal, 
Herbert Le Vack-al, nem kevesebb, mint 5 világrekordot 
adtak át a múltnak, kitűnő eredményeket érve el. A rendezés 
mintaszerű volt. 

H. Le Vack az 500-as kategóriában solo New-Hudson-
gépén a kilométert repülőstarttal 20.52-re futotta, ami 
175.438 kilométeres sebességnek felel meg. Ugyanő az angol 
mérföldet (1609.35 méter) 33.12 mp. alatt abszolválta. Se-
bessége: 174.928 km. 

A harmadik világrekordot M. D. Dawenport állította fel 
HRD-gépével a 750-es kategóriában. 21.135 mp. időt érve, 
170.333 kilométert futott. Eredményének azonban nem soká 
örülhetett, mert Le Vack (New-Hudson) 20.03-ra javította 
meg, ami 179.730 km-nek felel meg. Ugyanő a mérföldet 
32.33-ra futotta. Sebesség: 179.203 km. 

Az 1000 kcm. kategóriában Freddy Dixon, az idei angol 
Junior TT győztese 980 ohv. 2 hengeres Brough-Superior-
Jap motorjával 191.336 km-es sebességet ért el, márka-
társa, J. S. Wright ellen, aki 18.84-et futott és 191.082-ig 
vitte. Dixon a későbbi kísérletek folyamán 200 kilométeren 
felüli sebességet ért el, de a villanyóra defektusa miatt, ered-
ményeit. nem hitelesítették. Úgy látszik, Arnajonban is szok-
tak villanyóradefektek lenni, ami enyhítő körülmény a 
hazai viszonyokat illetőleg. 

A Prebichl hegyiverseny. Szeptember 18-án futották a 
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gráciák rendezésében a 4.2 km. Prebichl hegyiversenyt, 
melynek maximális emelkedése 16 százalék. Huszonhármán 
jelentek meg a startnál, amiből 19 érte el a hágót. A nap 
legjobb idejét, óriási meglepetésre, Striedinger futotta 
BMW-gépen, maga mögött hagyva a Semmering-verseny 
motorkerékpárkategóriáinak győztesét, a nálunk is ismert 
Douglas-vezető Runtsch-ot. Striedinger ideje 2:48.9 volt, 
ami 89 kilométeres átlagsebességnek felel meg, míg Runtsch 
2:55.7-es időt ért el. 

AVUS-verseny. Szeptember 18-án rendezték meg az 
idény egyedüli motoros meetingjét az AVUS-on, mely a Nür-
burgring megépítése folytán kezdi elveszteni jelentőségét. A 
verseny a BMW-menő Köppen győzelmét hozta, aki a 3 körös 
versenyben (59.7 km.), dacára az esős időnek, 132 kilométe-
res sebességet ért el. Az egyes kategóriákat a következők 
nyerték: 175 kcm.: Távolság 39.8 km.: 1. Müller (DKW) 
22:40.6. Átlagsebesség: 105.8 km. — 250 kcm.: 1. Wetheim 
(Guzzi) 21:58.8. Sebesség: 109 km. — 350 kcm.: 1. Leimer 

(New-Hudson) 20:43.8. Sebesség: 115.8 km. — 500 kcm. 
Távolság: 59.7 km.: 1. Ernst (AJS) 27:11.0. Sebesség: 
131.2 km. — 750 kcm.: 1. Tennigkeit (AJS) 29:14.8. Se-
besség: 122.1 km. — 1000 kcm.: 1. Köppen (BMW) 27:07.8. 
Sebesség: 132.0 km. 

A Ruselberg hegyiverseny. Az ADAC délbajorországi 
csoportja rendezte meg az idei Ruselberg-versenyt, melyet 
éppen úgy, mint a legtöbb őszi versenyt, elmosott az eső. 
Ez okozta, hogy dacára a 80 indulónak, nem született új 
rekord. A nap legjob bidejét az innsbrucki Sunbeam-vezető 
Edi Linser futotta 3:39.1-el, ami kitűnő 95 kilométeres át-
lagsebességet jelentett. A versenyen csaknem az egész német 
elsőklasszis képviselve volt. Részletes eredmény a következő: 
175 kcm.: 1. Peyerl (DKW) 4:48.2. — 250 kcm.: 1. Giggen-
bach (Bayerland-Jap) 4:05.2. — 350 kcm.: 1. Kimbeck (AJS) 
4:03.1. Thumshirn (Ardie) 4:10-es idővel harmadik. — 500 
kcm.: 1. Linser (Sunbeam) 3:39.1. A nap legjobb ideje. — 
1000 kcm.: 1. Giggenbach (Bayerland-Jap) 4:14.4. 

A VIII. Svábhegyi verseny 
A verseny abszolút győztese Balázs László (493 ohv. Sunbeam-tnotorkerékpár) új szenzációs 
útvonalrekorddal — Gróí Kinsky Ulrich (Steyr) az automobilkategóriák legjobb idejét lutva 
végleg megnyerte a Svábhegyi vándordíjat — Delmár Walter (Steyr) a legiobb sportkocsi — 
Báró Wentzel-Mosau (Mercedes-Benz) a leggyorsabb túrakocsi — Urbach László (AJS-sidecar) 

új oldalkocsi útvonalrekordot fut — Óriási közönség — Jó rendezés 

108 nevezés — 73 induló — 65 beérkező 
Lefutották a svábhegyi versenyt, vége az automobil-

versenyszezónnak Magyarországon. Nyugodt lelkiismeret-

tel megállapíthatjuk, hogy a V I I I . svábhegyi verseny, 

hasonlóan elődeihez, nagyon szép sikerrel zárult. Óriási 

propagatív értéke mellett — legalább 100.000 ember volt 

a pályán — jó sportot nyújtott és egy soha el nem homá-

lyosuló magyar győzelmet hozott, melynek hősét Balázs 

Lászlóban üdvözöljük. 

A verseny rendezése jó volt. A Királyi Magyar Auto-

mobil Club ezúttal számos újítást produkált, melyek egy-

től-egyig hozzájárultak ahhoz, hogy a verseny nívóját 

emeljék. Az időmérőtorony felépítése lehetővé tette, hogy 

a villanyóra kezelői zavartalanul és nyugodtan szentelhes-

sék figyelmüket nehéz feladatuknak. A „főnézőtér" köze-

pén elhelyezett emelvényről szócsövön értesültünk a ver-

seny egész tartama alatt az eseményekről és ez legalább 

némileg enyhítette az időközben néha tűrhetetlenül 

hosszúra nyúlt szünetek unalmát. Az eredménykihirdető 

táblát úgy látszik elvitték Voronoffhoz, mert frissen és 

virgonc életerővel eltelve, rövidéi a versenyzők célba-

futása után tudatta azok idejét. Ebben egyébként hatá-

sosan támogatta az eredményeket szócsövön továbbító 

kikiáltó. Tökéletes volt a pálya lezárása és sokhelyütt, 

igen helyesen, megtisztították a fordulók karimáit a ve-

zetőt módfelett zavaró belógó emberfürtöktől. A rendezés 

hiányai közé tartoztak a túlhosszú szünetek, melyekre nem 

találunk magyarázatot, hiszen egyetlen súlyosabb baleset-

től eltekintve, semmiféle incidens nem zavarta a verseny 

lefolyását. Oda kellene hatni, hogy a versenyzők sűrűbb 

időközökben indíttassanak és az esetleges defektust szen-

vedtek a pályáról azonnal az út szélére, félre álljanak. 

Helytelen továbbá az egész „főnézőtér" elrendezése. Ha 

már magas beléptidíjat szednek, gondoskodjanak arról, 

hogy az „áldozatok" lássanak is va'^mit. A. főnézőtérről 

egyáltalában semmit sem látni és csak azok, akik a ver-

seny keskeny útvonalán verekedtek maguknak ki helye-

ket, láttak egy keveset. A főnézőt .ret teljesen meg kel-

lene tisztítani a magasra nőtt gaztól és cserjétől. A sváb-

hegyi verseny ma olyan nagy érdeklődést váit ki, annyi 

külföldi versenyzőt és vendéget vonz, amennyit talán 

semilyen más sportesemény sem. Építsenek egy tribünt, 

melyről látható volna, pl. a célkanyar, vagy a hídalatti 

kanyar és egyenes és egészen bizonyos, hogy minden ülő-

hely gazdára fog akadni. 

A verseny rendezésének nehéz munkáját a Királyi 

Magyar Automobil Club ezúttal teljes számban felvonult 

amatőr rendezőgárdája végezte nagy ambícióval és körül-

tekintéssel, akik közül megemlítendők: Jakab Tivadar, 

Delmár Tódor, gróf Festetich Pál, Sissovits Gyula, Nagy 

Géza, dr. Schmidt Gyula, Vadász Miklós, Wittenberg 

Ottó, Csonka János, Kádár Imre. 

Tréning 

Az idei tréning legjellegzetesebb momentuma a külföldi 
résztvevők korai megérkezése volt, akik már az első napon 
megjelentek a kékgolyóutcai startnál. Bár a megérkezett kül-
földiek között igen sok volt a régi ismerős, nagy részük tel-
jesen új, részben még nálunk ismeretlen kocsikkal jelent 
meg, melyek a szakértő nézőközönség körében nagy feltűnést 
keltettek. A nevezett külföldi versenyzők közül ránknézve a 
legnagyobb fontossággal Zsolnay startja bírt, hiszen a gug-
gerhegyi verseny alkalmával Delmár fölött aratott minimá-
lis győzelmének realitását kellett volna bebizonyítania. Zsol-
nay a tréningeken igen szépen ment, kocsija jól akcelerált, de 
nem hisszük, hogy ha végig is futja a versenyt, amit defektje 
folytán nem tehetett meg, Delmárt megverte volna. Gróf 
Kinsky, a svábhegyi rekorder, idén harmadszor jött el 
azért, hogy a nap legjobb automobilidejét futva, végleg meg-
nyerje a Svábhegyi Nagy Vándordíjat. Kinsky új Steyr-
kocsija igen előnyös külsejű, teljesen egy Grand Prix-
kocsira hasonlít. Alacsony, keskeny, de kissé nagyon hosz-
szú benyomást kelt a szemlélőben. Kinsky a tréningeken 
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szokott belemenős stílusát csillogtatta, de mintha tavaly job-
ban szaladt volna bele a fordulókba és később vette le a gázt. 
Kocsija oly gyors volt, hogy az első egyenesben már nem 
volt képes azt teljes gázzal tovább vinni. Wentzel-Mosau 
báró és herceg Esterházy Antal már az új Type S, 7 literes 
kompresszoros Mercedesekkel indultak, melyek az idei német 
Sportkocsi Nagy Díjban aratott fényes győzelmükkel vonták 
magukra először a szakkörök érdeklődését. A gépek valóban 
gyönyörűek és hosszú motorfedelük, alacsony építésük, erős 
motorra és kiváló stabilitásra enged következtetni. Mindket-
ten szépen vezették a nehéz és a svábhegyi pálya éles kanya-
raira talán túlhosszú kocsikat, de távolról sem voltak képe-
sek kocsijuk teljesítőképességének maximumát érvényre jut-
tatni. Sajnos, a gyári vezetők, Rosenberger, Merz és Werner 
már nem jöhettek el a versenyre, mert a Mercedes-Benz 
művek, engedve az óriási keresletnek, a semmeringi verseny 
után minden kocsit eladtak. Franciaországot ezidén Liocourt, 
az ismert Renault-vezető képviselte, aki félelmetesen nagy és 
nehéz 9 literes Renault túrakocsiját ijesztő tempóban vezette 
a tréningeken. A szimpatikus kinézésű francia mindent ki-
hozott kocsijából, amit csak lehetett és nem rajta múlott, 
hogy láncszakadás folytán a versenyt még az útkaparó ka-
nyar előtt kénytelen volt feladni. A külföldi nagyságok mel-
lett a teljes hazai autóvezetőgárda készült szorgalmasan a 
versenyre. Ott láttuk Delmár Walter 5 literes Steyr Sport-
ját, melynek új, 5 literes motorja, saját megállapítása sze-
rint, jóval lassúbb a régi 4.5 literesnél. Delmár panaszko-
dik és szomorúan elmélkedik azon, hogy Kinsky kocsijával 
mennyivel jobb időt volna képes futni. Benevezte guggerhegyi 
kétüléses kocsiját is, mellyel közel oly jó időt ért el a verse-
nyen, mint sportkocsijával. Delmár Walterné a 4.5 literes 
Steyr Sport-tal trenirozik. Munkáján meglátszik férje isko-
lája. Az első 1.5 literes kompresszoros Bugatti, melynek bol-
dog tulajdonosa gróf Zichy Tivadar, szenzációs tempót fut. 
Gróf Zichy, aki eddig egy 8 hengeres túrakocsival verseny-
zett, talán túlsókat is követel kis versenykocsijától. A ka-
nyarokat hajmeresztő stílusban veszi és nem egyszer kis 
híja, hogy balesetmentesen keresztül jut rajtuk. Az útkapa-
róházi fordulót talán még senki sem vette olyan gyorsan, szé-
pen és annyit kockáztatva, mint ő. A kocsi második napon 
hajtókartörést kapott, talán mert gazdája túlságosan túráz-
tatta üresen járó motorját. A verseny napjára sikerült az 
eltörött alkatrészt pótolni és gróf Zichy mégis starthoz áll-
hatott. A kocsi külsőleg semmiben sem különbözik a kom 
presszornélküli 1.5 literes típustól, csupán a motorfedő jobb-
oldalán, a kompresszor fölött van egy kis kerek lyuk. Gróf 
Széchenyi 1.5 literes Bugattija nem készült el az első tré-
ningnapra és ezért egy, a képviselettől kapott kölcsönkocsin 
trenírozott. Noha figyelmeztették, hogy a kocsi fékei nincse-
nek teljesen rendben, Széchenyi teljes erővel belement a ka-
nyarokba, aminek nemsokára meg is látszottak szomorú kö-
vetkezményei. Az útkaparóház előtti éles kanyar előtt nem 
tudta kocsiját lefogni és nekiszaladt az út külső szélén álló 
fának. A kocsi elsőrésze, hűtője és tengelye súlyosan meg-
sérült, míg Széchenyi száján és orrán sebesült meg. Termé-

szetesen szó sem lehetett arról, hogy a versenyen elinduljon. 
Haupt Károly lovagnak, nem kis bánatára, csak egy négy-
hengeres túrakocsi jutott, mellyel a tréningeken szenzációs 
formáról tett tanúságot. Sajnos, a versenyen túlságosan 
benn vette az útkaparó fordulót, pneumatikjai súrolva a 
járda szélét, leugrottak és Haupt kénytelen volt a versenyt 
feladni. Báró Wolfner András kompresszoros kocsiját leko-
pasztotta és sárhányók nélkül a versenykocsi-kategóriában 
startolt. A tréningeken mitfahrer-je kapcsolt, ami azonban 
nem bizonyult túlszerencsés ötletnek, mert eltekintve a szá-
mos mellékapcsolástól, semmivel sem volt gyorsabb, mintha 
a vezető kapcsolt volna. A kormánykerék elengedése pedig 
egy stabil Bugattin nem lehet túlságosan nehéz probléma. 

Nagy feltűnést keltett még az új kétliteres Magosix-ek 
megjelenése, melyek alacsony építésükkel és tetszetős külse-
jükkel bebizonyították, hogy itthon is tudunk már kifogásta-
lan sportkocsit előállítani. A kis gépek C. C. Friese és Schle-
derer mesteri keze alatt igen szépen mentek és különösen a 
fordulókban mutatkoztak abszolút stabilnak. A Magosix 
sportkocsik, melyek egyébként szériában is kaphatók lesznek, 
számos sikerült konstrukciós megoldásuk mellett még feltűn-
tek tágas, kényelmes építésükkel. Vezető és utasa, eltérően a 
szokásos sportautomobil modellektől, kényelmesen elférnek 
egymás mellett. A kocsik nagy hátsó púpjában 2 pótkerék, 
amerikai tető és szerszámok foglalnak por- és piszokmente-
sen helyet. Újdonság volt még a 2.1 literes vízhűtéses, hat-
hengeres Tátra sportkocsi megjelenése, mely Rákossy Lajos 
vezetése mellett már a tréningen is előnyös benyomást keltett. 

A verseny tulajdonképeni szenzációja a külföldi mo-
torkerékpárosok, elsősorban a gyári BMW-menők megjele-
nése volt. Kari Gall és Ernst Henne, a két 750 kcm.-es BMW-
gép vezetői legelső klasszisú versenyzők. A tréningen azután 
kitűnt, hogy a volt osztrák New-Gerrard-vezető Gall, igazi 
európai klasszis, akinek győzelmét a tréningeredmények 
után senki sem merte kétségbevonni. A BMW-menők óriási 
felkészültséggel érkeztek Budapestre. Négy gépet, három kü-
lön motort és több gyári szerelőt hozva magukkal. Erősen 
készültek az abszolút győzelemre, melyben őket csupán egy 
kivételes képességű magyar versenyző volt képes meggá-
tolni. Gall és Henne a tréningeken kitűnő formáról tett ta-
núságot és különösen az egyenesekben fantasztikus tempókat 
futottak. Gall fordulói tökéletesek és emellett teljesen bizto-
sak voltak. Runtsch, a kiváló osztrák Puch-vezető, ezúttal 
egy igen gyors Douglas-gép nyergében startolt. A trénin-
geken jobban ment, mint a versenyen, mert sebességváltó 
defektus folytán az utolsó tréningnapon és a versenyen már 
nem tudta gépének 3-ik sebességét igénybevenni. Elért ideje 
így is igen respektábilis. A gyári DKW-menők, Friedrich és 
Geiss megjelenése egy csapásra eldöntötte a kiskategória 
sorsát. Fölényük már a második tréningnapon szembetűnő 
volt, noha Puch János csupán másodpercekkel volt lassúbb 
náluk. Az ismert wieni New Gerrard-vezető, Franz Reiter 
250 kcm.-es gépe a tréningek alkalmával a leggyorsabb 
250-esnek mutatkozott. Az itthoniak közül elsősorban Balázs 
Lászlót kell említenünk, aki már a tréningen is elsőrangú 
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futást produkált. Fenomenálisan gyors fordulóvételei sejteni 
engedték, hogy ha egyáltalán valaki, úgy ő képes csupán a 
BMW-gépek legyőzésére. Balázs összesen talán csak 4—5 
ízben trenírozott 500-as Sunbeam-jával, de ez is elég volt 
neki ahhoz, hogy új útvonalrekordot futva, biztosan le-
győzze a 750 kcm.-es BMW-gépek vezetőit, Gall-t és Henne-t. 
Balázs Gall legyőzésével bebizonyította, hogy az európai első-
klasszissal egyenrangú és egészen bizonyos, hogy reális kö-
rülmények között külföldön a legnagyobb konkurrenciában is 
megállná helyét. A 750 kcm-es BMW-motorok idén először a 
Königssaal—Jilowiste versenyen tűntek fel és azóta, ahol el-
indultak, kivétel nélkül mint győztesek értek célba. Balázs 
teljesítményének értékét növeli az, hogy rajta kívül az idei 
versenyszezónban talán senki más sem tudta a félelmetes 
BMW-gárdát legyőzni, noha az minden jelentősebb német és 
osztrák versenyen starthoz állott. A BMW-gyár egyik igaz-
gatója, aki a versenyzőket Budapestre kísérte, a verseny 
után kijelentette, hogy a svábhegyi pálya egyike a legnehe-
zebbeknek. Már nem is hegyiverseny, hanem ghymkana 
(ügyességi verseny) képességeket kíván, annyi szűk, éles ka-
nyarodó és bukkanó, vízlefolyó, stb. van a pályán. Szerinte 
a BMW-vezetők nem tudták kihasználni gépük erejét és a 
pálya egyetlen szakaszán sem mentek háromnegyed gáznál 
többel. Errevonatkozólag megjegyezzük, hogy Balázs szá-
mára ugyanolyan nehéz volt a pálya és győzelme még na-
gyobb mértékben járul ahhoz, hogy kivételes képességeit 
napfényre hozza. 

Az oldalkocsivezetők közül Urbach Lászlót kell elsősor-
ban említenünk, aki 500-as AJS sidecarjával már a trénin-
gen bebizonyította, hogy a nap legjobb oldalkocsi idejét ő 
fogja futni. Mellette még Balázs, Paul, Stanzell, Bauer és 
Meggyessy voltak jók. 

A verseny 

Vasárnap reggel 10 órára több mint 150.000 ember 

lepte el a svábhegyi pálya útvonalát, hogy szemtanuja 

lehessen az év legnagyobb hazai automobilversenyének. 

A svábhegyi verseny népszerűsége évről-évre emelkedik. 

A nézőközönség tömött sorokban állott végig a teljes út-

vonalon. A célnál lévő elkerített nézőtéren az ország szü-

letési és pénzarisztokratái, tudományos és művészvilága 

egyaránt képviselve volt. Pont 10 órakor indultak a leg-

kisebb kategória résztvevői és alig 4 és fél perc múlva 

már befutott az első induló és első győztes a célszalag alá. 

A részletes eredmények a következők: 

175 kcm.-es kategória: 1. Arthur Geiss (175 DKW-kom-
presszor) 4:32.61. Kategória-rekord. Átlagsebesség: 

2. Kurt Friedrich (175 DKW) 4:52.92. 
3. Erdélyi Ferenc (Méray-Villiers) 4:58.76. 

A versenyt, mint előrelátható volt, a jóképességű német 
gyári DKW-vezető, Geiss nyerte meg. kinek kompresszoros 
gépe lényegesen gyorsabb volt az angol Villiers-gépek-
nél. Puch János (Puch) verseny előtti napon dugattyú-
defektet kapott és azt a start idejéig nem tudva rendbehozni, 
sajnos, nem indult. 

250 kcm.-es kategória: 1. Jordán Endre (Suno-Jap) 
4:43.69. Átlagsebesség: 64.404 km. 

2. Franz Reiter (249 New-Gerrard) 4:44.10. 
3. Joó Gyula (247 Guzzi) 5:11.89. 

A kategóriát meglepetésre Jordán nyerte, egy Suno-
vázba épített két kipuffogócsöves Jap-motorral. Az új ma-
gyar vázkonstrukció előnyös külsejűnek és igen stabilnak 
mutatkozott. A favorit Franz Reiter (Wien) bukott, de ennek 
dacára be tudta gépét hozni kategóriájának második he-
lyére. Dragos (249 AJS-Speciál) és Wéber (Méray) defekt-
jük folytán nem szóltak bele a küzdelembe. Multévi re-
kord H. Höbel (Puch) 4:30.01 megdöntetlen. 

350 kcm.-es kategória: 1. Urbach László (348 AJS) 
4:07.30. Átlagsebesség: 

2. Hild Károly (348 Raleigh) 4:24.56. 
3. Hűmmel Endre (348 Velocette) 4:24.89. 
Urbach biztosan nyerte kategóriáját, de Wolfner László 

tavalyi rekordját (4:01.99), melyet az egy two-port Zenith-
Jap-en ért el, nem tudta megközelíteni. Hild Károly és Hűm-
mel Endre kemény küzdelmet vívtak, amit hűen kifejez a 
33 századmásodperces időkülönbség. Hild egyébként trénin-
gen 4:20-on belül futott, a versenyben azonban gyertya-
zavarai voltak. 

500 kcm.-es kategória: 1. Balázs László (493 Sunbeam) 
3:51.08. A nap legjobb ideje. Uj motorkerékpár útvonal-
rekord. Átlagsebesség: 79.092. 

2. Urbach László (498 AJS) 3:59.54. 
3. Deli Lajos (493 Sunbeam) 4:14.02. 

Balázs óriási meglepetésre szenzációs futást produkálva, 
közel 10 másodperccel javítja meg dr. Feledy sokat dönge-
tett 4:00.01 mp.-es rekordját. Balázsnak sikerült a nap leg-
jobb idejét futni és egyszersmind a verhetetlennek hitt 
Kari Gall-t is, aki pedig 750 kcm.-es géppel indult, legyőznie. 
Elsőrangú futásával bebizonyította, hogy ma kétségkívül Ma-
gyarország legelső rövidtávú versenyzője, de a külföldi világ-
nagyságokkal is nyugodtan fölveheti a versenyt. Itt tulaj-
donképen nem a kategória-győzelemről volt szó, hanem arról, 
hogy sikerül-e a félelmetesen erős BMW-legénységgel szem-
ben a győzelmet megszerezni. Balázs László megcsinálta, ezer 
és ezer ember örömujjongása volt jutalma. Belemenős, me-
rész stílusa fényesen érvényesült és olyan új motor-
kerékpár útvonalrekordhoz segítette, melyet rajta kívül ide-
haza aligha fog még valaki az elkövetkező két évben meg-
dönteni. Urbach László kitűnő futást produkált, gépe lassúbb 
volt Balázsénál, de ennek dacára sikerült 4 percen belüli időt 
futnia. Ha ehhez hozzávesszük, hogy Urbach a második tré-
ningnapon elég súlyosan bukott, úgy kellően tudjuk méltá-
nyolni elsőrendű eredményét. Örvendetes még Deli Lajos nagy 
följavulása, aki el fogja érni rövidesen elsőklasszisunk nivó-
ját. A benevezett D-Rad gyári vezetők nem jöttek el a ver-
senyre. 

750 kcm.-es kategória: 1. Kari Gall (734 BMW) 3:56.78 
mp. Kategóriarekord. Átlagsebesség: 77.140. 

2. Ernst Henne (734 BMW) 4:00.14 mp. 
3. Rudolf Runtsch (596 Douglas) 4:10.03 mp. 

Gall kivételes képességű versenyző, aki mindent kockáz-
tatott, hogy az abszolút motorkerékpárgyőzelmet elnyerje. 
A mészáros-fordulóban kifutott a pályából és csak drága má-
sodpercek múlva tudta folytatni a versenyt. Dacára, hogy 
azután életveszélyes vakmerőséggel abszolválta a pálya hátra-
lévő részét, 5 másodperccel verve maradt az abszolút értéke-
lésben Balázs Lászlótól. Teljesítménye elsőrangú, tekintve, 
hogy a 750 kcm.-es BMW-gépet ezen a pályán nem lehetett 
teljesen kihasználni. Különös figyelmet érdemelt a két gyári 
BMW-gép fölszerelése. Külsőleg hasonlóak a széria-gépekhez, 
csupán másformájú karter alsó részük és kettős első rugójuk 
különbözik azoktól. A BMW-vezetők szektorokkal szabályoz-
zák a gázt és gyújtást és rövidzárógombbal kapcsolnak. Érde-
kes volna, ha utóbbit itthon is kipróbálnák. Gall és Henne 
határozottan a legrövidebb idő alatt kapcsolt, amivel igen sok 
időt takarítottak meg. A slusszgombot és kupplungot egy-
szerre működtették. 

Oldalkocsik 350 kcm.-ig: 1. Balázs László (347 Sunbeam) 
4:39.53 mp. Átlagsebesség: 65.376. 

2. Stanzell Gyula (348 Velocette) 5:09.16 mp. 
Balázs bebizonyította, hogy nemcsak kitűnő szóló, ha-

nem igen jó oldalkocsivezető is és kis tréningje dacára feno-
menálisan jó időt ért el, amiben utasa, Scherer Miklós is 
nagy segítségére volt. Stanzell Gyula a tréningek folyamán 
óriási javuláson ment keresztül, elért ideje igen respektábi-
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lis. Meggyesynek oldalkocsija levált és nem fejezhette be a 
versenyt. 

Oldalkocsik 600 kcm.-ig: 1. Urbach László (498 AJS) 
4:20.54 mp. Oldalkocsis útvonalrekord, a nap legjobb oldal-
kocsi ideje. Átlagsebesség: 69.984. 

2. Paull József (588 Norton) 4:43.41 mp. 
3. Bauer József (497 Ariel) 5:35.30 mp. 
Urbach idén fele nagyságú géppel 7 másodperccel jobb 

időt ért el mint tavaly és kategóriájának rekordját, melyet 
szintén 6 tartott, 26 mp.-el javította meg. Urbach ma Ma-
gyarországon a legjobb oldalkocsivezető, akinek sidecar tudo-
mányát maga Simpson is elismerésreméltónak találta. Ideje 
elsőrendű és abszolút tudás mellett a gép gondos, szorgalmas 
előkészítésére vall. Paull szépen ment és sikerült is neki a 
tavalyi rekordon belül célt érnie. Bauer gépén a Diana-for-
dulóban lejött a kábel. Ellenesetben jóval jobb időt ért 
volna el. Kovách Andor (BSA) a Nagyszálló fordulóban bu-
kott és könnyebb természetű agyrázkódást szenvedett. Álla-
pota örvendetesen javul. 

Oldalkocsik 1000 kcm.-ig: 1. Déván István (980 OEC-
Jap) 5:06.62 mp. Átlagsebesség: 59.580. 

Dévánt az útkaparóház utáni állandó sebességváltó-
defektje akadályozta meg a jobb idő elérésében. 

Túraautomobilok 750 kcm.-ig: 1. Szmick Viktor (WM) 
7:51.22 mp. 

A kis Weiss Manfréd tavaly óta lényegesen gyorsabbo-
dott, hiszen rekordját 8:22.66 mp.-ről sikerült erősen 8 perc 
alá vinnie. Minden bizonnyal hozzájárult ehhez a nyitott ka-
rosszéria is. 

Túraautomobilok 1100 kcm.-ig: 1. vitéz Kaszala Károly 
(1074 Rover) 6:20.24 mp. Átlagsebesség: 48.060 km. 

2. Szászy-Kovách Ernő (1090 Majola) 6:33.22 mp. 
Kaszala szép stílusban, ellenfél nélkül nyeri versenyét. 

A kis léghűtéses Majola ideje is tekintélyes. A benevezett 
Káthe Rantzau (1100 Grofri) és Somogyi Nusi (1074 Rover) 
nem indultak. 

Túraautomobilok 1.5 literig: 1. Almássy László Ede (1.5 
Steyr) 5:19.94. Átlagsebesség: 57.096 km. 

2. Kelemen Lajos (1.5 Fiat) 6:47.49 mp. 
Almássy mesteri vezetésével a kis kétüléses Steyr XI I . 

biztosan nyeri kategóriáját. Schmidt (Magomobil) nem 
indult. 

Túraautomobilok 2 literig: 1. Wilheim Sándor (1986 
Ballot) 5:40.16. Átlagsebesség: 53.712 km. 

Wilheim kitűnő idejét teljesen széria kivitelű Ballot túra-
autón érte el, mely vidékre eladva már két éve teljesít hű 
szolgálatot tulajdonosánál. 

Túraautomobilok 3.0 literig: 1. Rákossy Lajos (2.16 
Tatra) 5:14.47. Átlagsebesség: 58.104 km. 

2. Iványi Gyula (2.12 Lancia-Lambda) 5:30.01 mp. 
A nálunk még ismeretlen ú. n. „kis hathengeres" Tatra 

kétüléses Roadster túrakocsi, Rákossy Lajos vezetése mellett 
szép stílusban futva nyeri meg kategóriáját. A Tatra igen 
gyors, stabil és előkelően zajtalan kocsi benyomását 
keltette. 

Túraautomobilok 5.0 literig: 1. Wolfner László (3.3 
Steyr) 4:36.02. Átlagsebesség: 66.214 km. 

2. Gorzó Nándor (3.19 Crossley) 6:02.12 mp. 
Wolfner László szokatlanul gyors és a fordulókban szé-

pen fekvő túrakocsiját a legrégibb versenyzőket megszégye-
nítő elánnal hozta célba. Ideje fantasztikusan jó és nem egy-
hamar fog más gyártmányú túrakocsi által megdöntetni. 

Túraautomobilok 8.0 literig: 1. báró Wentzel-Mosau 
(6.75 Mercedes-Benz kompresszor) 4:23.06 mp. Átlagsebes-
ség: 69.444 km. 

2. Herceg' Esterházy Antal (6.75 Mercedes-Benz kom-
presszor) 4:25.92 mn. 

Wentzel-Mosau báró a multévinél lényeeresen gyorsabb 
és stabilabb kocsiiát, bizonyára a csúszós pályára való tekin-

tettel, nem volt képes tavalvi ideién belül c^lba hozni. Herceg 
Esterházy csupán nüanszokkal volt lassúbb. 

Sportautomobilok 2.0 literig: 1. C. C. Friese (1 98 Mago-
six-Sport) 5:41.44 mp. Átlagsebesség: 53 496 km. 

2. Schlederer József (1.98 Magosix-Sport) 6:25.49 mp. 
Sportautomobilok 3.0 literig: Beérkező nem volt. Szini 

János (2.994 ADM-Sport) már a start után egynéhány mé-
terrel leállt és így elesett kategóriájának biztos győzelmétől. 
Gróf Zichy Ede nem állott starthoz. 

Sportautomobilok 5.0 literig: 1. Delmár Walter (4.9 
Steyr) 4:07.26 mp. Átlagsebesség: 74.484 km. 

Versenykocsik 1.1 literig: 1. Schüller László (1094 Amil-
car Grand Sport) 5:11.93 mp. Átlagsebesség: 58.572 km. 

Schüller ideje osztályrekord. 

Versenykocsik 1.5 literig: 1. dr. Feledy Pál (1.49 Bu-
gatti) 4:31.32 mp. Átlagsebesség: 67.356 km. 

2. Zichy Tivadar gróf (1.94 Bugatti) 5:07.55 mp. 
A sportkocsikategóriából a versenykocsiosztályba áttett 

dr. Feledy a győzelem minden reménye nélkül startolt a 
kompresszoros Bugattit vezető gróf Zichy ellen. A lehetetlen 
megtörtént, Feledy dr. nyugodt vezetésével lassúbb kocsija 
dacára, legyőzte gróf Zichyt, aki túlgyorsan véve az egyik 
kanyart, tengelye körül megfordult és rengeteg időt vesztett. 
Csermely tavalyi 4:21.23 mp.-es rekordja megdöntetlen 
maradt. 

Versenykocsik 2.0 literig: 1. Andrássy Imre gróf (1.99 
Bugatti) 4:14.08 mp. Átlagsebesség: 71.928 km. 

2. Heteés Sándor (1.99 Bugatti) 4:58.08 mp. 
3. C. C. Friese (Magosix-Sport) 5:32.16 mp. 
Gróf Andrássy már a tréningen feltűnt merész, de 

biztos vezetésével és bár lovag Hauptnak tavaly ugyanezen 
kocsijával felállított kategóriarekordját (4:12.1) megdönteni 
nem tudta, ideje mégis kitűnőnek mondható. A nyolchengeres 
Grand-Prix Bugatti tavaly óta már számos versenyen futott 
és így nem képes már olyan sebességekre, mint mikor új 
volt. Ezenkívül a pálya csúszós volta is közrejátszott a gyen-
gébb idő elérésében. Ha Andrássy gróf rendszeresen verse-
nyeznék, rövidesen legelső versenyzőink sorába kerülne. 

Versenykocsik 3.0 literig: 1. báró Wolfner András (2.480 
Bugatti-kompresszor) 4:11.33 mp. Átlagsebesség: 72.720 km. 

Versenykocsik 5.0 literig: 1. Kinsky Ulrich gróf (4.800 
Steyr) 3:55.66 mp. Átlagsebesség: 77.544 km. 

2. Delmár Walter (4.500 Steyr) 4:08.13 mp. 
3. Delmár Walterné (3.3 Steyr) 5:14.83 mp. 
Gróf Kinsky idén lényegesen gyorsabb kocsija dacára 

gyengébb időt futott, mint tavaly. Ennek magyarázatát első-
sorban a csúszós pályában kell keresnünk, melynek folytán 
a vezetők távolról sem mertek úgy belemenni a fordulókba, 
mint száraz idő esetén. Gróf Kinsky egyébként, hír szerint, 
már nem ambicionálja az automobilversenyzést, hanem áttért 
a lovaspóló sportra. Tréningje is kevesebb volt a tavalyinál 
és így valóban nem csodálkozhatunk azon, hogy multévi 
kitűnő rekordját nem sikerült megjavítania. Kinsky győzel-
mével végleg megnyerte a svábhegyi nagy vándordíjat, mely 
három egymásutáni, vagy öt sorrendnélküli abszolút legjobb 

D - R a d vezérképviselet. 

/U>AHT AUTÓ R . - T . 
Budapest. VI., Andrássy-úl 37. 

Telefoni T. 2S9-44. 
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automobilidő eléréséhez volt kötve. Delmár Walter régi ver-
senykocsiján respektábilis időt futott, úgyszintén Delmárné, 
aki férfiakat megszégyenítő szakértelemmel és rutinnal hozta 
célba Steyr-Sportkocsiját. Reméljük, Delmár Walter jövőre 
már szintén fog versenykocsival rendelkezni. 

A Svábhegyi verseny általános osztályozása 

3:51.08 
3 :Ö5.66 
ö:56.Y 8 
3:58.54 
4:00.14 

4 :07.26 
4:07.80 
4:08.13 
4:10.03 
4:11.33 
4:14.02 
4:14.08 
4:14.86 
4:20.54 
4:23.06 
4:24.56 
4:24.89 
4:25.92 
4:26.44 
4:31.32 
4:32.61 
4:36.02 
4:39.53 
4:43.41 
4:43.69 
4:44.10 
4:52.86 
4:52.92 
4:54.38 
4:54.76 
4:58.08 
4:58.56 
5:06.62 
5:07.55 
5:07.68 
5:09.13 
5:09.16 
5:11.89 
5:11.93 
5:14.47 
5:14.83 
5:14.84 
5:15.03 
5:19.94 
5:22.04 
5:24.27 
5:30.01 
5:32.16 
5:32.26 

1. Balázs László 493 
ü. Kinsky Ulrich gr. 4800 
3. K a r i Ga l l 734 

4. Urbach László 498 
5. iiirnst Henne 734 
b. Delmár Walter 4800 
7. urbach László 349 
8. Delmár Walter 4500 
9. Rudolf Runtsch 596 

10. Wolfner A. báró 2300 
11. Deli Lajos 493 
12. Andrássy I. gróf 1998 
13. Wolfner László 596 
14. Urbach László 498 
15. Wentzel-Mosau báró 6750 
16. Hild Károly 348 
17. Hűmmel Endre 348 
18. Eszterházy A. hg. 6750 
19. Meggyessy Zoltán 348 
20. Feledy Fal dr. 1492 
21. Geiss Arthur 175 
22. Wolfner László 3300 
23. Balázs László 347 
24. Paull József 588 
25. Jordán Endre 246 
26. Reitter Franz 249 
27. ifj. Tima-Horváth J. 344 
28. Kurt Friedrich 175 
29. Sabrnák Ottó 344 
30. Kovács János 497 
31. Heteés Sándor 1992 
32. Erdélyi Ferenc 172 
33. Déván István 980 
34. Zichy Tivadar gr. 1492 
35. Kovács Emil 595 
36. Valentiny Károly 498 
37. Stanzell Gyula 348 
38. Joó Gyula 247 
39. Schüller László 1096 
40. Rákossy Lajos 2160 
41. Delmár Walterné 3300 
42. Zamecsnik Tivadar 344 
43. Baumgarten László 172 
44. Almássy László Ede 1600 
45. Szilner József 348 
46. Rosenblüth Sándor 246 
47. Iványi Gyula 2120 
48. C. C. Friese 1980 
49. Weiner Zoltán 249 

"Sunbeam M 
Steyr V 
tí. M. W. M 

A . J . S. M 
B. M. W. M 
titeyr S 
A. J . S. M 
bteyr v 
Douglas M 
Bugatti V 
Sunbeam M 
Bugatti V 
Douglas M 
A. J. S. 0 
Mercedes-Benz T 
Raleigh M 
Velocette M 
Mercedes-Benz T 
Chater-Lea M 
Bugatti V 
D. K. W. M 
Steyr T 
Sunbeam 0 
Norton O 
Suno-Jap M 
New-Gerrard M 
Royal-Enfield-Jap M 
D. K. W. M 
Zenith-Jap M 
Ariel M 
Bugatti V 
Méray-Villiers M 
O. E. C.-Jap O 
Bugatti V 
Horex M 
Guzzi M 
Velocette 0 
Guzzi M 
Amilcar V 
Tatra T 
Steyr V 
Royal-Enfield M 
Sun-Villiers M 
Steyr XI I . T 
Chater-Lea M 
Nova-Jap M 
Lancia-Lambda T 
Magosix V 
Rex-Acme-Blackb. M 

50. Bauer József 497 
51. Wéber Oszkár 246 
52. Haczek Anita 493 
53. Wilheim M. Sándor 1986 
54. C. C. Friese 1980 
55. Herz György 498 
56. Linzbauer Katalin 346 
57. Goldfarb Emil 680 
58. Adorján Zsigmond 249 
59. Gorzó Nándor dr. 3190 
60. Wellisch Pál 344 
61. Kaszala Károly 1070 
62. Schlederer Józseí 1980 
63. Szászy-Kovács Ernő 1090 
64. Kelemen Lajos 
65. Szmick Viktor 
66. Nagy István 493 

Ariel O 5:35.30 
Méray-Jap M 5:37.23 
B. S. A. M 5:38.74 
Ballot T 5:40.16 
Magosix S 5:41.44 
Gillet M 5:41.55 
Méray-Jap M 5:47.93 
New-Imperial-Jap M 5:54.89 
Cotton-Blackburne M 5:59.53 
Crossley T 
Terrot-J ap M 
Magosix V 
Rover T 
Majola T 

1450 Fiat T 
748 W. M. T 

B. S. A. M 

6:02.12 
6:18.97 
6:25.49 
6:20.24 
6:33.22 
6:47.49 
7:51.22 

15:46.45 

Indult még, de a célba nem futott be: Dragos Gyula 
(249 AJS), Kovách Andor (493 BSA-sidecar) és Wollemann 
Istvánné (344 Royal-Enfield-Jap). Dietl Hubert (1070 Amil-
car-kompresszor), Szini János (2998 Austro-Daimler-Sport), 
Zsolnay Fritz (4950 Gráf & Stift), lovag Haupt Károly 
(1492 Bugatti) és Charles Liocourt (9120 Renault). 

Jelzések magyarázata: A márkák előtti számok a mo-
tor hengerűrtartalmát mutatják köbcentiméterekben. M = 
Motorkerékpár. O = Oldalkocsis motorkerékpár. T = Túra-
kocsi. S = Sportkocsi. V = Versenykocsi. A dűlt betűkkel 
szedettek az öt csoport győzteseit mutatják. 

Kiket illet dicséret? 

Lezajlott a Svábhegyi verseny, mely határozottan 
sikerült. A Semmering messze maradt a Svábhegytől és 
az osztrákok bizony vakarhatják a fülük tövét. A husz 
egynéhány semmeringi résztvevő helyett nálunk 70-en 
felül volt az indulók száma és másik harminc támogatta 
a versenyt anyagilag, mert bár nem indult, leadta obulu-
sait a horribilis nevezési dijak alakjában. NézzüK, ki-

ket illet a dicséret., Mindenekelőtt a nagy külföldi gyá-
rakat, akik teljes készenléttel vettek részt a versenyen, 
így elsősorban a Steyr-t, mely egymaga 6 kocsit indított, 
a Gráf & Stift-gyárat, mely ismét leküldte Zsolnayt, a 
Daimleréket, a német BMW és DKW-gyárakat, valamint 
a budapesti Douglas képviseletet, amely nagy anyagi ál-
dozatokkal hozatta le az osztrák menők egyik legjobbját 
Runtsch-ot. A budapesti képviseletek mondhatni egypár 
kivételével teljes erejükkel támogatták a versenyt. I t t 
előljártak a Bugattiék, akik minden saját és privát 
kézben lévő kocsijukat indították, nagy mértékben já-
rulván hozzá a verseny sikeréhez. Dicséret illeti azokat, 
akik igazán normál szériakivitelű kocsikkal állottak a 
Svábhegyi verseny startjához és respektábilis eredmé-
nyeket értek el a túrakategóriákban. így Szmick Viktor 
(Weisz Manfréd), Kaszala Károly (Royer), Szászy 
Kovách Ernő (Majola), akinek kocsija a verseny délelőtt-
jén került ki a karosszériaműhelyből és elért respektábi-
lis idejét mindennemű tréning nélkül érte el. Mondhatjuk 
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azt sem tudta, hogy fekszik a kocsija és milyen gázzal 
vegye a fordulókat. Jól mentek még Kelemen Lajoa 
(F IAT) , Wilheim Sándor (Ballot), Iványi Gyula (Lancia-
Lambda), Gorzó Nándor (Crossley). A sport- és verseny-
kocsi vezetőkről már az általános részben szólottunk. 

Nézzük a domináló üzemanyagokat. I t t ezúttal is a 
Steaua Kőolajkereskedelmi r.-t. termékei domináltak. 
Alig volt abszolút idő, amit nem Rex-benzinnel, avagy 
Super-Rex üzemanyaggal értek el. Gróf Kinsky Ulrich, 
Delmár Walter, Balázs László és Urbach fényes eredmé-
nyeiket mind „Rex" termékekkel érték el. Igen örvende-
tes volt a Shell-ék felvonulása, akik úgylátszik szintén 
komolyan akarnak bekapcsolódni a versenyekbe. A leg-
jobb nővezető Delmár Walterné, valamint 6 kategória-
győztes futott Shell-üzemanyaggai, ami a kiváló angol 
produkció jóságát dicséri. A Vacuum-győztesek között dr. 
Feledy Pált látjuk elsősorban. 

Az| olajokat illetőleg a Castrol ma Magyarországon 
hors-concours vezet. Csaknem minden győztes és helye-
zett „Castrol R " olajat használt. Ez rnár szinte bevett 

szokás, amit megmásítani igen nagy munkába és fárad-
ságba kerülne. 

A mágnesek és gyertyák világában a BOSCH vezet, 
bár Kinsky Ulrich gróf Steyrjén a svájci Scintilla dísz-
lett, már gyertyáin a Uosch-j egyet olvashattuk. Sok 
híve volt az angol KLG-gyertyáknak is. Így Balázs 
László a nap legjobb idejét KLG-gyertyával futotta. Sok 
motorban láttunk amerikai Champion-gyertyákat is. 

Egyes cégek mesteri reklámjaikkal emelték a Sváb-
hegyi verseny díszét. I t t elsősorban a Steau és a Vacuum 
dominált. A hatalmas 6 méter magas „REX"-emberek, 
valamint a Vacuum ügyesen odadobott vászonreklámjai 
nagy feltűnést keltettek. 

Mint lát juk tehát, mindenki megtette kötelességét 
és büszkék lehetünk, hogy ismét egy igen szép nappal lett 
gazdagabb a magyar motorossport, a Királyi Magyar 
Automobil.Club ezúttal mindent megtett és megmutatta, 
hogy ő is tud versenyt rendezni, csak egy kicsit meg 
kell piszkálni. Nagy események mindig az egészséges 
konkurrenciában születnek. 

Jl Zündapp motorkerékpárok 
Az egész világ iparában az elmúlt évtizedben nagy 

fejlődést tapasztalhattunk. Ezen fejlődés leginkább a 
motoroknál, de mondhatni minden más iparág terén is 
ugrásszerű. Mondják, hogy ezt a háború tette, mindenki 
a másiknál tökéletesebb géppel és szerkezettel igyekezett 
ellenfelét meglepni. Ez a fokozott haladás, a felcsigázott 
idegek továbbra megtartották ezt a gyors iramot és így 
mindennek a fejlődése, különleges modern szerkesztések 
tekintetében egyaránt fokozódott. 

A mai ipari versenyben a propaganda is nagy szere-
pet játszik, de mégis a legfontosabb a gép élettartama, 
mely természetesen évtizedes munka és tapasztalat kielé-
gítő eredményétől van függővé téve. 

A Zündapp motorkerékpárgyár Németország egyik 
legnagyobb vállalata, gépei az egész világon futnak és 
így méltán megérdemli azt a hírnevet, melyet magának 
eddig kivívott. Sportsikerek és a versenyeredmények 
nagyban hozzájárultak a gyár hírnevéhez. Bebizonyítható 
tények közé tartozik, hogy nem volt olyan megbízható-
sági verseny a külföldön, ahol Zündapp az elsők között 
nem lett volna, dacára, hogy a külföldi versenyek igen 
hosszú, 1000—2500 kilométeres útszakaszokon szoktak 
lezajlani. 

A gyár nem gyors versenygépek készítésére törek-
szik, hanem egy komoly túragépet hozott forgalomba és 
ezt az egy típust tökéletesítve, máig megtartotta. 

A Zündapp-gykr 249 köbcentiméteres, kétütemű 
gépet hoz forgalomba, kétféle formában. Az egyiket 
mint motorkerékpár, a másikat egy háromkerekű teher-
szállítókocsi alakjában, melynek motorja ugyanaz, csak 
kisebb áttételezéssel van szerkesztve, hogy a 250 kg. 
hasznos terhet, ugyan lassabban, de könnyedén vihesse 
síkon és minden emelkedésen. 

Tekintettel, hogy a Zündapp-gykr motorja kétütemű, 
nem tartjuk érdektelennek, ha pár szóval megemléke-
zünk a kétütemű gépek előnyeiről. 

A közvélemény nagy része jogtalanul ellenszenvez a 
kétütemű motorokkal, pedig a kétütemű motor szerkeze-
tileg egyszerűbb, kevesebb a mozgó része, egyenletesebb 
a működése, a motor sokkal stabilabb, olcsóbb a beszer-
zése, melyek mind indokolttá teszik a kétütemű motor 
terjeszkedését. 

A Zündapp motorkerékpárgyár egyhengeres, há-
romcsatornás rendszerű, 62 mm. furat, 82.5 lökettel, 249 
köbcentiméteres űrtartalmú, 1.4—5 lóerőt leadó túra-
gépet hoz forgalomba. 

Normális 2400-as percenkinti fordulatnál 3.5 HP. 
legnagyobb 3000-es fordulatnál 5 a leadott lóerőszám. 
Legnagyobb sebessége kompresszor nélkül 75 kilométer 
óránként, mely oknál fogva a gép élettartama igen 
hosszú. 

A főtengely golyóscsapágyakon fut, a dugattyú 
speciális öntvényből készült és három gyűrűvel van 
ellátva. 

Olajozása teljesen speciális Zündapp-olajozó, mely 
automatikus pumpával dolgozik, olyképen, hogy a feles-
leges olajat ismét egy golyósszelepen keresztül vissza-
nyomja a tartányba, ahol az ellenőrző csepegtető is elhe-
lyezést nyer. 

Az olaj a henger oldalfalán keresztül két helyen 
olajozza a dugattyút, egyszersmind a karterbe juttat meg-
felelő olajat. 
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Ezen speciális olajozás teszi lehetővé, hogy a 
Zündapp-gép napokon keresztül, bármilyen úton állandóan 
túrán lehet, nem melegszik és a dugattyú besülése telje-
sen kizárt. 

Karburátorja angol Binks vagy Amac, mindkettő köz-
ismert jóságánál fogva. 

A váz a világhírű svéd faszénacélból van megépítve, 
külső-belső muffolással, magas hőfokon hegesztve. 

A Zündapp külön sebességváltóművel van felsze-
relve, melyen három sebesség kapcsolható. Az erőátvitel 
lánccal (Coventry-Renold) történik. A beindításra Kick-
starter áll rendelkezésre. A kupplung háromlemellás, 46 
parafadugóval. Az egésznek szerkezete eredeti Zündapp, 
melyben a közismert külföldi sebességváltók összes előnyei 
ki vannak használva. 

A Zündapp motorkerékpárok két fékkel vannak felsze-
szerelve és pedig hátsókerekekre ható lábfék és első-
kerékre ható kézifék. Mindkettő, ferrodóval bevont belső 
szalagfék, nagyra kiképezve, úgyhogy működésük egyen-
letes és pontos. 

Abroncsai úgy a normális 26x2.85 ballonra, valamint 
a nagyobb 27x3.5 túlméretezett ballonhoz is használ-
hatók. 

Másik gyártott típusa a Zündapp-gyárnak a három-
kerekű teherszállítókocsi, melynek a motorikus része tel-
jesen hasonló a motorkerékpárhoz, a változások csak 
egyes külső formában és áttételezési szerkezetekben 
nyilvánulnak meg. 

A váz itt is svéd acélcsövekből készült. A terhet a 
motor húzza maga után, ami a többi gyártmányokkal 
szemben azzal a nagy előnnyel bír, hogy a szekrény 
(karosszéria) tetszés szerinti magasságra építhető, mert 
ez a vezető kilátását nem gátolja. 

A gép mély megépítésű s ezáltal stabil, úgyhogy 
a legélesebb kanyarodókat is terheléssel, minden nehézség 
nélkül, gyorsiramban, teljes biztonsággal lehet venni, 
minden billenés kizárásával. 

Speciális megépítése és hátsó kettős nagy mére-
tezésű rúgózása folytán a rúgók a legkisebb rázódást 
már felveszik és így a gép a legtörékenyebb árú szállítá-
sára is alkalmas. 

MAGYAR WAGGON- és GÉPGYÁR RT. 

:: G Y Ő R :: B U D A P E S T 
r V.. Deák Ferenc-u 1* 
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A magvar utaknak l e g - A magyar utaknak leg-
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Szolid kivitel, gazdaságos üzem, előnyös árak és leltételek 
Ajánlati (elhívások cégUnkböz clmzendők. Képviseletünk nincsen. 
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speciális autó- és traktor-csapágyfémmel öntse ki, mert 
akkor soha sem lesz baja a csapágyakkal. Főelárusitó: 
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AMAC-carburátorok 
L O D GE- gyertyák 
és az összes motorkerékpár alkatrészek legna-
gyobb magyarországi raktára — Vidéki rende-
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A meghajtás egy golyóscsapágyon fekvő tengelyről 
a hátsó balkerékre lánccal történik, ahol egy speciális 
Zündapp-mozgó, láncfeszítő fogaskerék van elhelyezve, 
mely lehetővé teszi a lánc állandó egyenletes működését 
és utánaállítása pillanatok alatt eszközölhető. 

A hátsókerekek egy kettős váz közepén futnak, 
vagyis a tengely kerekenként két helyen van felfüg-
gesztve, úgyhogy még túlterhelésnél sem fordulhat elő 
tengelytörés. 

A gép egy 4 méter átmérőjű körön belül képes meg-
fordulni, úgyhogy a legszűkebb utakon is könnyedén 
mozoghat. 

A gép hasznos terhelése 250 kilogramm, mely meg-
terheléssel síkon 40 kilométer sebességgel, 6—8 százalé-
kos emelkedésnél 20—25 kilométer sebességgel képes 
haladni.- Üresen, illetve középterheléssel 50—55 kilométer 
óránkénti sebesség megtételére is képes. 

A kocsi két fékkel van felszerelve: 

a lábfék egy közös tengelyre hat, melyről a két 
hátsókerék egyszerre fékezhető, míg a kézifék az első-
kereket hozza nyugvóállásba. 

Ügy a motor, mint a fékek szerkezete, valamint a 
sebességváltó, olajozás és gumiméretezés, ugyanazok, 
mint a kétkerekű motorkerékpártípusnál. 

A felszerelhető szekrény síklapja lehet 1 négyzet-
méter, vagy 100x120 cm., a magasság tetszés szerinti, a 
külföldön elterjedt magassági méretezés 80—120 cm. 

A nyomtáv 1130 mm., ami lehetővé teszi az ország-
úton való használatot is, mert az elsőkerék úgy vezet-
hető, hogy közepén a járhatatlan útrésznek a szélén fut. 

Mindkét Zündapp-típus kimondott használati gép, tet-
szetős külsejük, erős húzóképességük és nagy elasztikus-
ságuknál fogva, méltán megérdemlik a külföldi eddigi 
nagy elterjedtségüket és hírnevüket. 

A német gyártmányú Zündapp motorkerékpárokat 
és teherszállító kocsikat Budapesten, illetve Magyaror-
szágon Vigh Jenő, V., Honvéd-utca 2. képviseli. 

Lesz-e még kilométerverseny az ősz folyamán 
az új Tát-Nyergesújfalu között épülő betonpályán? 

Épül a magyar Arpajon a betonból készülő repülő 
kilométer versenypálya. 

A betonút tulajdonképen kísérleti út, melynek épí-
tését annak idején Líelmár Walter propoziciójára kezdték 
meg. A költségekhez némileg az állam is hozzájárult, az 
oroszlánrészt azonban a Magyar Általános Kőszénbánya 
Rt. vezérigazgatója, Vida Jenő kormányfőtanácsos, aki a 
cementet bocsátotta a műút rendelkezésére és Schitfer 
Miksa, a Palatínus Rt. vezérigazgatója viselték. A Pala-
tínus Rt. az amerikai gépeket és a munkásokat bocsátotta 
rendelkezésre. Szó voli annak idején az Automobil Club 
hozzájárulásáról is, mely esetben a munka már készen is 
lenne, ez azonban elmaradt. A magyar automobilista-
tarsadalom nevében mondunk köszönetet e három férfiú-
nak, akik lehetővé tették, hogy Magyarországon a küliöld-
hoz hasonioan reális kilometerversenyek rendeztessenek 
es hasonló nagy eredmények elérhetők legyenek. 

A Budapest—wieni országút 48—51 km. szakaszai, 
illetve Tát és Nyergesújfalu községek között épül tel a 
magyar Arpajon. (Arpajon a Páris—Rouen ország-
úton, Páristól 30 kilométerre fekszik és itt rendezik 
évente kétszer az immár világhírűvé vált „Rekord-
napot".) Ez a 3 kilométeres, betonból készült útszakasz 
fog szolgálni ezentúl a „Kilométerversenyek" megren-
dezésére. Miután a KMAC tervbe vette, hogy az idei 
szezont a most épülő kilométerpályán egy „Rekordnap-
pal" fogja bezárni, felkerestük október 9-én, vasárnap 
a Tát és Nyergesújfalu közötti épülő szakaszt, hogy ver-
senyzőinket tájékoztassuk az építés jelen stádiumát il-
letőleg és, hogy van-e remeny arra, nogy a kiiometer-
verseny még a téli idő beállta előtt megrendeztessék. 

Odakünn serényen folyik a munka. Szerencsénk 
volt, mert egy kútáthelyezés folytán Saly pallért, a 
munka vezetőjét és néhány munkást a terepen találhat-
tunk, akik készséggel adták meg az információkat az 
építésre vonatkozólag. A munka a magyar viszonyokhoz 
képest elég jól halad. A pompás német és amerikai 
gépek kitűnően beváltak, bár még a mieink közel sem 
használják ki őket. Az USA-ban hasonló gépekkel 6 mé-
ter szélességet számítva, naponta 200 métert csinálnak. 
Ezzel ellentétben, nálunk átlag 70 métert. Volt ugyan 
nap, amikor 80-ig vitték, de ezzel ellentétben igen sok 
napon csupán 60 méter volt az előrehaladás. A gép két 
részből áll. Egy német Vögele-rendszerű betonkeverő-
gép, mely külsőleg egy Bessemer acélöntő kemence ké-
pét mutatja. Ez önti a kész keveréket a már előre el-
készített alapra. Mögötte áll az amerikai „Finisher", 

mely egyszerre bunkóz és simít. Mindkét gép a pálya 
oldalán elhelyezett síneken jár . A munkát a budapesti 
Palatínus r.-t. végzi 52 csongrádi kubikosmunkással és 
néhány szakemberrel. A betonrétég magassága a pálya 
két szélén 15—15 cm., míg a közepén 21 cm. A dombo-
rulat tehát a pályatest közepén tí cm., ami elenyésző 
és alig vehető észre. Hála ebben a tekintetben Delmár 
Walternek, aki kezdetében többször meglátogatta a mun-
kát, mert különben a domborulatot olyan magasra ké-
szítették volna, hogy a nagy sebességben futó kocsik 
középentartása szinte lehetetlenség lett volna. A beton-
út teljes hossza 3 km. Szélessége 6 méter. Ettől jobbra-
balra még 2—2 méter rendes kockakövezet. (1 km. 
neknutás, i km. ahol az eredmenyt mérik és 1 km. ki-
futás.)' 

A kész betont napokig öntözik, majd földréteggel 
vonják be, hogy a száradás lassúbb legyen, miáltal az 
anyag sokkal szilárdabb lesz. Október 9-én 700 méter 
állott készen a nyergesújfalui oldalról számítva. Hiány-
zik tehát még 2300 méter. Ha a lehető legjobb időviszo-
nyokat vesszük tekintetbe, amikor naponta 60—70 mé-
tert haladhatnak a munkával, úgy 35—40 napra van 
szükség. Ehhez azonban még hozzáveendő 6 vasárnap 
és egy pár esős nap, ami jól számítva 50 nap. Ha tehát 
minden jól megy, úgy december 1-én készen lesz a 
„Magyar kilométer lancée" útvonala. Ehhez még hozzá-
veendő két hét, ami az utolsó rész száradásához szüksé-
ges és akkor kiderül, hogy motorosaink és automobilis-
táink nyugodtan tehetik vattába gyors masináikat, mert 
nem tart juk valószínűnek, hacsak Budapest k l ímája 
nem cserél Nizzáéval, hogy a KMAC december 10—15. 
felé kilométerversenyt rendezzen. Ámbár semmi sincs 
kizárva. A talaj nem csúszik és ha nincs hó kitűnően 
használható. 

Egy krit izálni valónk azonban mégis akad, bár 
örülünk, hogy a betonpálya meglesz. A pályának ugyan 
nincs törése, az teljesen nyílegyenes, de van benne 
3 púp, ami ugyan nem Svábhegyszerű emelkedés és esés, 
mégis nem az ideális állapot. Akadt volna Magyarorszá-
gon igen sok 3 kilométeres nyílegyenes szakasz, ami 
abszolút sík lett volna. Jelen esetben azonban enyhítő 
körülmény a Budapesthez való közellét, valamint a pro-
paganda jelleg, ami abban nyilvánul meg, hogy a Wien-
ből Budapestre érkező automobilok mind meg fogják 
látni, hogy már van „Kilométer lancée". Természetesen 
az ezt jelző nagy tábláknak ott kell lenni, mert ha már 
az útaink nincsenek jelezve, legalább ezt lássa a nyugat. 



Ifi 1927 október 21. 

A közelmúltban Angliában rendezett „Nemzetközi Hatnapos verseny" egyik érdekes mozzanatát mutatjuk 
be olvasóinknak. A képen látható nö Miss Marjorie Cottle, a híres angol Raleigh-vezetö, aki két nőtársá-
ról megnyerte a nemzetközi serleget, maga mögött hagyván az összes férfiakból álló csapatokat. A 
jobboldali versenyző W. H. Hadfield, a büntetőpont nélkül végző Raleigh-team egyik tagja. Képünk azt a jelenetet 
mutatja be, amint a két Raleigh-vezetö az esőzésektől elöntött terület egyik ösvényén halad előre, csaknem 

térdig érő vízben. 



22 1927 október 16. 

Gróf Kinsky Ulrich a Svábhegyi Nagy Vándordíj győztese Steyr-versenykocsiján a célkanyarban. 

Delmár Walter az első Magyar Automobilbajnokság győztese Steyr-versenykocsiján. 



Ifi 1927 október 25. 

A magyar versenyek állandó német résztvevője V'entzel von Mosau báró Mercedes-Benz túrakocsiján 

Ernst Henne, a müncheni BMW vezérképviselö, egyike a legjobb német vezetőknek BMW motorkerékpárján 
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Urbach László (AJS) a Svábhegyi verseny kettős győztese és a 11-ik Magyar Motorkerékpár és Oldcdkocsibajnoksáff 

győztese 

Etsermann (Bugatti) a comingesi autó mobil- és motorkerékpárhét automobilversenyének győztese. A kép azért bír 

reánk nézve fontossággal, mert mint hírlik, a jövő esztendőben ezen a körön lesz a Francia Automobil Grand Prix. 

Corninges Franciaország legdélibb részén, a Pyr.eneusok lábánál fekszik. 



Ifi 1927 október 25. 

Báró Wolfner András (Bugatti) 

Wentzel von Mosau 
(Mercedes-Benz) 

Liocourt, francia gyári Renault-
ver senyzö, aki a Svábhegyen a tré-

ningben szenzációs időt futott 

Bláthy Ottó Titusz, 
a KMAC sportbizottságának elnöke 
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Látogatás a gráci Puch-műveknél 
Amerikában már hosszú évek óta a Ford-kocsi a nagy-

közönség népszerű közlekedési eszköze. Ausztriában minded-

dig nem volt hasonló általánosan elterjedt gyártmány forga-

lomban és igazán ritkán lehetett egyazon márkából többet 

látni az országúton. Egynéhány év óta a helyzet megválto-

zott. Megjelent egy közlekedési eszköz, mely náluk ma már 

oly népszerű, mint Amerikában a Ford-kocsi. Egynéhány év 

óta mind több és több Puch-motorkerékpárt látunk az osz-

trák országutakon, melyek tulajdonosai a társadalom legkü-

lönfélébb rétegeiből kerülnek ki. És ami a legfeltűnőbb, az 

összes Puch-gépek, melyekkel találkozunk — szólóban és utas-

sal — valóban „futnak" és nem az árok szélén gubbaszta-

nak, mialatt tulajdonosuk „tuningolja" őket. Egész motoros-

pályafutásom alkalmával csupán kettővel találkoztam, akik 

javították a — pneumatikjaikat. Talán véletlenség ez, de, 

hogy e kis gépek teljesítménye figyelemreméltó, az bizonyos. 

Feltűnt ez e sorok írójának is, aki pedig kiskora óta a nyu-

gati országok nagyvonalú viszonyaihoz szokott. Ehhez járul 

még számtalan versenygyőzelem dicsősége, melynek tanuja 

igen sok esetben saját maga volt. Három nehéz T. T. győze-

lem, Ausztriában, kettő Magyarországon, Olaszország motor-

kerékpárbajnoksága stb., stb. a laikus és kezdő szemében is 

olyan tényezők, melyek nagymértékben hozzájárultak a Puch-

gépek valószínűtlenül gyors elterjedéséhez. 

Teljesen érthető tehát, ha feléled bennünk a kíváncsiság, 

hogy megismerkedjünk ezen kis és kötelességüket oly hűen 

teljesítő gépecskék szülőhelyével, gyárukkal. De az újságíró-

nak nem könnyű elszakadnia íróasztala mellől, melyhez any-

nyi elvégzendő feladat köteléke láncolja és így elég tekinté-

lyes idő mult el addig, míg kívánságomat teljesíthettem. Egy 

szép májusi vasárnap délután felnyergeltem forrón szeretett 

motoromat és megindultunk a stájer főváros felé, ahová két 

rövid pihenő után este 7 órakor kitűnő kondícióban és defek-

tusmentesen megérkeztünk. Lefizettük a gráci vámot és elszo-

rult szívvel léptünk be a város kövezetére, mely a teljes és 

ijesztő pusztulás nyomait viseli magán. Miután gépeinket le-

állítottuk Peter Heidinger, a kitűnő volt motorkerékpárver-

senyző garázsába és a Stejer Motorsport Club szállodájában, 

a Wiesler Hotelben megszálltunk, hozzáláttunk, hogy leöblít-

sük torkunkról a „Bundesstrasse"-ék porát. Kedélyes beszél-

getésbe elmerülve néhány gráci lapnál dolgozó kollégánkkal, 

értesültünk az aznap lefutott magyar T. T. eredményei-

ről, majd fáradalmainkat kipihenendő, nyugodni tértünk. 

Kora reggel felkészültünk, hogy a Grác egyik elővárosában, 

Gries-ben a Mura-folyó jobbpartján épült Puch-műveket meg-

látogassuk. A Puch-gyártelep fekvése ideálisnak mondható. 

A bájos stájer táj szépségeit a ragyogó tavaszi napsugár 

megsokszorozta és így legszebb ünneplőjében állt előttünk a 

régi, híres telep. A Puch-gyártelep nagykiterjedésű és nagy-

számú derékszögű földszintes épületből áll, melyek célsze-

rűen építve fürödnek a levegőben és világosságban. A gráci 

Puch-művek, hogy ezt mindjárt kezdetben említsük, nagystílű 

gyártelep, melynek felépítése alkalmával nem takarékoskod-

tak a hellyel. A munkatermek egytől-egyig mintaszerűek. 

Számos tekintélyes motorkerékpármárka gyárában jártam, de 

nyugodtan állíthatom, hogy a Puch-gyár méltán büszke lehet 

telepére, mellyel építészetileg és technikai berendezettség 

szempontjából is, nem sok angol márka veszi fel a küzdel-

met. Építészetileg mintaszerű a gyár, mert, tekintve, hogy 

nem nagy városban épült, nem szűk és nyomott munkater-

mekből áll. Ilyenekbe a munkás és alkalmazott bizonyos el-

lenszenvvel lép be és teljesített munkája is ennek a hangu-

latnak megfelelő. Technikai berendezettség szempontjából tö-

kéletes, mert a modern gyártási eljárás minden vívmányával 

fel van szerelve. Automaták, legújabb rendszerű szerszám-

gépek, a ma minden gyártási eljárásban annyira nélkülözhe-

tetlen speciálgépek, valamint a gyártott modellekhez szüksé-

ges kellékeket előállító készülékek egész sorozatát találjuk 

az egyes műhelyekben. A rendezett és felosztott munka elvét 

szintén ideális módon oldották meg a gyár vezetői. 

Kari Brinkmann igazgató szíves fogadtatása után nem-

sokára alkalmam nyílt megismerkedni Marcellino mérnökkel,, 

a kis Puch-gépek konstruktőrjével. Mielőtt az üzemet megte-

kintettük, mindkét igazgató volt oly szíves nekem a gyártás 

menetét nagy vonalakban vázolni. 

A gyár igazgatósága, mely talán egyetlen „szerény"-nek 

nevezhető része a telepnek, kis, egyemeletes házban nyert el-

helyezést. Egynéhány egészen kis szoba a gyár vezetőségének 

tagjai számára, irodák, modernül berendezett nagyobb kon-

strukciós szoba, (de nem modern bútorokkal, hanem modern,, 

a konstruktőrök számára hasznos gépfelszerelésekkel) fa-

lépcső, kifogástalanul fehérre mázolt folyosó, és — vége. 

Ebből a szempontból kellemesen elüt a gyártelep azoktól,, 

amelyeknek kis műhelyei és pazar berendezésű (főnökök 

számára 16 szobával ellátott) irodái vannak. 

Előre elkészített tervemet mindenekelőtt magam húztam 

keresztül, amennyiben nem voltam képes megtagadni magam-

tól egy kis beszélgetést Marcellino mérnökkel, mialatt termé-

szetszerűleg, mint az egy jólnevelt motorkerékpárenthusias-

tához illik, főleg szakkérdések kerültek szóba. Marcellino mér-

nök kifejezte bizalmát, melyet az általa szerkesztett már 

négy év óta készülő kétdugattyús, kétütemű motorba vetett 

és melynek továbbfejlesztésén és tökéletesítésén fáradhatat-

lanul munkálkodik. 

A konstrukciós iroda kitárt ajtaján keresztül pillantá-

som egy hatalmas rajztáblára esett és igazán nem tudtam 

visszatartani magam attól, hogy megkapott beleegyezés után 

a jövendőt jelentő deszkákat meg ne tekintsem. És itt láttam 

mindenféle érdekes dolgot, melyeket azonban, mint diszkrét 

megfigyelő ki nem fecseghetek. Legyen elég, ha annyit mon-

dunk, hogy Puch-éknál szorgalmasan dolgoznak, a tekintet a 

jövőbe van vetve és a gyár vezetősége azon van, hogy a vá-

sárló közönség kívánalmait szem előtt tartva, a legjobbat és 

legjutányosabbat adhassa, amit a fennálló viszonyok és a 

technika mai állása mellett csak nyújthat. Ügy gondolom, 

hogy Grácban a nem túl távoli jövőben szép meglepetések fog-

nak napvilágot látni! 

A gyártermeken keresztül 

Hosszabb, számomra felejthetetlenül érdekes beszélgetés 

után, melyet Direktor Brinkmannal és Direktor Marcellinoval 

folytattam, a jólismert Ing. Róbert Mikina konstruktőr és 

igazgató szíves vezetése mellett megkezdtem körutamat a 

gyárban. 

Mindenütt élénk élet és mozgás, mely azonban rendsze-

rességével és beosztottságával kellemes kontrasztot alkotott 

azzal a nyüzsgésével, melyet igen sok más gyárban láthatunk. 

A műhelyeket egymástól elválasztó közökben időnként motoros 

szállítókocsik suhannak tova, (átépített mezei vasutak, lég-

hűtéses Puch-motorral), melyek a különböző szükséges anya-

G O O D Y E A R C O R D 
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gokat és alkatrészeket szállítva egyik helyről a másikra, hol 

itt^ hol ott tűntek fel. 

A gyár ezidőszerint kb. 700 munkást és alkalmazottat 

foglalkoztat, és 103.000 négyzetméter területen fekszik, 

melyből 25.000 négyzetméter beépített felület. Külön a pá-

lyaudvartól a rakodótárig húzódó vasúti melékvágány köny-

nyíti meg a nyersanyagok és a kész gépek szállítását. 

Külön nagykiterjedésű gépházban elhelyezett és saját 

zsilipek segítségével meghajtott turbinák szolgáltatják az 

egész gyár területén kizárólagos meghajtó erőnek használt 

villamos áramot, mely berendezés újabb tanújelét adja a 

gyárvezetőség körültekintő és gondos munkálkodásának. 

Utunk először az alkatrész- és nyersanyagraktárakhoz 

vezetett, ahonnan a gyártás tulajdonképen kezdetét veszi. 

Nagy és kényelmes kirakodópárkány teszi lehetővé, hogy a 

vasúton érkező anyagok egyenesen a nagykiterjedésű nyers-

anyagtermekbe juthassanak. Motoros és motornélküli gör-

göskocsik viszik az érkező anyagokat az őket megillető rak-

Nyersanyagraktár. Innen indul el a nyersanyag, hogy a lehetőségig lerövidített úton megmunkált alkatrész váljék 
belőle. Á gyártelepen belül az egyes részek szállítását az ismert kis Puch-motorkoesik végzik. — Jól felszerelt labo-
ratóriumban vizsgálják meg a nyersanyagot, mielőtt az megmunkálásra kerül. — Harmadik képünk a hengerek 
marását mutatja be. A marógép a két sorba állított hengereket páronként munkálja meg. — Többorsós csiszoló-
gép egyidőben végzi négy henger csiszolását. — A vázak kiigazítása különleges vázkiigazítógépen történik, mert 
•csak ilymódon érhető el, hogy a kerekek pontosan vonalban fussanak és hogy az egyes vázrészek kicserélhetők legye-
nek. •— Kitűnően berendezett ellenőrzőosztály a biztosítéka annak, hogy minden a gyárból kikerült motorkerékpár 

kifogástalan precíziós munka 
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tárhelyekre, melyek a gyártási tervnek megfelelően vannak 

rendszeresen elhelyezve. A megérkezett anyagok, mint pl. csö-

vek, lemezek, fémrudak és öntvények, részben hosszú állvá-

nyokon helyeztetnek el, részben, mint pl. a pneumatikok, ab-

roncsok stb. az aranytisztára súrolt padlón lesznek felhal-

mozva, míg megint mások ládákban nyernek elhelyezést. Be-

érkezése után minden részt pontosan megvizsgálnak, szor-

tíroznak, utánamérnek és könyvelnek, minekfolytán termé-

szetesen számon tartanak minden hiányt és minden többletet. 

A beérkezett nyersanyagokból — mielőtt azok még meg-
munkálásra kerülnének — elsőrendűen berendezett kémia-
technikai laboratórium ú. n. „stich"-próbákat tart. Tapasztalt 
mérnökök és kémikusok végzik itt dolgukat, akik minden 
anyagot, mely nem felel meg minden tekintetben a követel-
ményeknek, kérlelhetetlenül visszaszármaztatnak. 

Miután végignéztünk egynéhány törési és szakítási 
próbát, melyek újólag megerősítették azon — már régi — 
tudalatti hitemet, hogy az automobil- és motorgyártás rend-
kívül nehéz feladat, kedves ciceróném, bevezetett a gyártás 

A motor szerelése különleges szerelöpályán történik, a munkafelosztás elvének megfelelően. Minden munkás csu-
pán egy-egy réfszét végzi a szerelésnek és azt befejezve a következő munkáshoz gurítja a szerelökocsit. — 8. Motor-
fékpad. A lefékezés elektromos úton történik, mialatt a motorok hűtéséről exhaustor gondoskodik. — 9. A motor-
kerékpárok összeszerelése, hasonlóan a motorokéhoz, szerelöpályán történik. — 10. Az új típusokkal és a verseny-
gépekkel külön osztály foglalkozik, hogy a különböző kísérletek ne zavarják a szériagyártás menetét. Ennek az osz-
tálynak külön fékpadterem áll rendelkezésére. — 11. A gyár mögött terül el a versenypálya, melynek jól emelt 

fordulói lehetővé teszik, hogy a cég mindjárt helyben kipróbálja gépeit. — 12. Szállításra kész 220-as modellek. 
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első láncszemét alkotó prés- és stanztermekbe. Ötletes speciál-
gépek percek alatt állítják elő vas- és acéllemezekből azokat 
az alkatrészeket, melyek ma a motorkerékpárok legfontosabb 
szerves részeit képezik. Az ehhez használt gépek oly zseniális 
konstrukciók, annyira ravaszul célszerűek, hogy önkénytele-
nül felmerül a kérdés, mit csodáljunk meg inkább: magát a 
motorkerékpárt, mint befejezett készítményt, vagy pedig a 
leleményesen elgondolt gépeket, melyek a legjelenféktelenebb-
nek látszó különböző méretű lemezekből a motorkerékpár sok 
komplikált részét állítják elő? Ez az osztály egyike az egész 
gyár legérdekesebb munkatermeinek, melyben szemléltető 
módon láthatjuk, hogy miképen készülnek pontosan és gyor-
san a motorkerékpárokhoz és kerékpárokhoz szükséges külön-
böző vázmuffok stb. Tudatára ébredünk továbbá annak, 
mennyire helyes az a gyártási elv, mely a Puch-műveknél is 
használatos, hogy számos eddig préselt és kovácsolt alkatrészt 
érdemesebb lemezekből előállítani, mert ezek könnyű súlyuk 
mellett is egyenlő szilárdsággal bírnak. 

Mindenütt megfigyelhető a célszerű helyi berendezettség. 
Egyik rész a másik után hagyja el a munkatermet oly módon, 
hogy kosarakba gyűjtve, azon a folyóson keresztül távozik, 
mely az illető alkatrészt felhasználó másik műhelyhez vezet. 
I t t darabokra vágnak egy darab nyers vaslemezt, ott nagyjá-
ból megadják neki a vázmuff formáját és alakját, amott el-
látják a szükséges lyukakkal és már készen áll, hogy a vázra 
felhegesszék. 

Ismét másik terem. Itt hengerblokkokat fúrnak és 
marnak, még pedig egyszerre többet egyetlen gépben, mely 
századmilliméterre pontosan -működik. Ezután alaposan meg-
tisztítják a hengereket és most már tulajdonképen készen is 
vannak. -w 

Egy másik nagy teremben folyik a vázak készítése. Haj-
lítás és hegesztés gépi úton történik. Gyorsan és biztosan 
erősítik és forrasztják fel a kormányfejhez, nyereghez, ben-
zintankhoz és motormegerősítéshez szükséges muffokat, me-
lyeket azután lefújnak és políroznak. A kész vázakat azután 
egy különleges „Pad"-ba feszítik, melyet leginkább egy óriási 
preciz mértékhez hasonlíthatnánk. Itt milliméter pontosságra 
centrirozzák, illetve kiigazítják őket, miközben mindenütt el-
mésen elhelyezett rudacskák és nyúlványok fognak a muffok 
különböző nyílásaiba, hogy ezek segítségével a vázat, mely 
mintegy a motorkerékpár hátgerince, pontosan helyesbítsék. 
Az ilymódon elkészült vázakat azután a szomszédos zománco-
zóba szállítják, ahol a modern „Spritzlackverfahren" segítsé-
gével pillanatok alatt megkapják szép, fekete ruhájukat. Ezt 
nagyon egyszerű mondani, de igen nehéz megtenni. Mind-
azonáltal csodálatosan rövid idő alatt készül el egy-egy váz, 
hála a racionális gyártási rendszernek és a munkahelyek cél-
szerű elrendezésének. Hihetetlenül rövid idő alatt lesz abból 
az egynéhány darab fémcsőből és egypár lemezből egy kifo-
gástalanul kiigazított és tökéletesen bezománcozott komplett 
motorkerékpárváz. 

Vándorlásunk további folyamán abba a terembe lépünk, 
amelyben a kerekeket készítik. Itt legnagyobbrészt leányok dol-
goznak, akik az előzőleg elmés készüléken kifúrt abroncsokba 
behúzzák a küllőket és befűzik az agyakat. Mindegyiknek van 
egy kis munkaterepe, ahol ügyesen és gyorsan dolgozik a leg-
többnyire fiatal munkásleány és alighogy beléptünk a te-
rembe már egy kész első és hátsó kerék vándorolt megvizs-
gálás után az összeépítő műhelybe, hogy helyét a gépén el-
foglalja. 

Ugyanilyen gyorsan és ügyesen szerelik össze a sebes-
ségváltós hátsó agyakat. A gyártás egyszerűsége és pontos-
sága, amit itt megfigyelhetünk, nem volt az egyedüli oka 
annak, hogy a Puch-művek a sebességváltónak ezt a faját 
állítsák elő. A Puch-gépek nagylátkörű konstruktőrjének 
szeme előtt lebegett, hogy a Puch-motorkerékpárok vevői-
nek nagyrésze a laikus és kezdők sorából kerülvén ki, azok 
nincsenek tisztában egy normálépítésű sebességváltó kezelé-
sével és gondozásával. A Puch agysebességváltó lehetővé 

teszi a kapcsolást gyorsan forgó motornál is, anélkül, hogy 
kárt szenvedjen és kezelés szempontjából is a legkisebb igé-
nyű. Oly tulajdonságok ezek, melyeknek nem legutolsó sorban 
köszönhető a Puch-gépek óriási népszerűsége és elterjedése. 

Másik nagy teremben dolgoznak az asztalosok. Művészi 
módon készülnek itt a különböző öntvények famintái és al-
kalmam volt többek között a készülő új motorok öntési min-
táit is megtekinteni. Ami az öntőműhely berendezését és a 
Oennefoglalt szakmunkások számát illeti, ez a munkaterem 
is méltán sorakozik a nagy gyártelep többi osztályaihoz. Vé-
gül beléptünk abba a terembe, melyben árgusszemü ellenőrök 
finombeosztású tolómércék segélyével minden egyes kész al-
katrészt megvizsgálnak, hogy a hibásakat kiselejtezzék. Ez 
azonban ritkán fordul elő, mert az üzem igen pontosan 
dolgozik. 

A legérdekesebb rész, a gyártelep magva, melyre minden 
motoros egyformán kíváncsi, a gépek összeszerelése a mozgó 
szalagon. t,z az a gyártási renuszer, mely lehetővé tette az 
amerikai óriásvállalatoknak, hogy hihetetlenül rövid idő alatt 
igen nagyszámú gépet állítsanak elő és mely újabban 
Európában is minden igazi nagyüzemnél megtalálható. 

a hosszú munkaasztalokon végig acélsínek futnak. Eze-
ken az acélsíneken kerekes kiskocsik szaladnak, melyekbe 
satuszerűen van befoglalva a megmunkálásra kerülő alkat-
rész. A speciálkulcsok kézzelfogható közeibén fekszenek, úgy-
szintén a szükséges csavaranyákat, alátéteket, tömítéseket 
stb. tartalmazó dobozok. Minden flottul megy, mondhatnám 
vollgázzal, akárcsak a szomszéd próbateremben járatott mo-
torok, melyek tompa búgása áthallatszik a terembe. Mind-
egyik munkás csak egy-egy fogást végez az előtte elguruló 
munkadarabon. Ha befejezték az illető műhelyben készült al-
katrészt, pl. a motort, egyetlen csavarással leoldják és máris 
továbbítják kis szállítókocsik segítségével a sorrendben követ-
kező munkahelyre. A görgőskocsi, mely az alkatrészt a mun-
kaasztalon tovavitte, az asztal alatt folytatódó síneken vissza-
kerül elindulási helyére, hol azután az egész eljárás élőiről 
kezdődik. A szerelés, mely a motorosnak és szerelőnek az al-
katrész kényelmetlen helyzete és nehéz hozzáférhetősége foly-
tán sokszor tekintélyes nehézségeket jelent, itt élvezet és 
örömmel látom, amint a derék munkások a „szalag"-nál gyor-
san és pontosan végzik el feladatukat. 

Átmenve a próbaterembe, melyben a kész motorokat be-
járatják, régi ismerősünkkel, a kitűnő volt gráci motorver-
senyzővel, Dovak mesterrel találkoztunk, amint szakadatlanul 
adta a „vollgáz"-t vizsgázó motorjainak. Természetesen 
ügyelnek arra is, hogy a kipróbált motorok a megfelelő fék-
padteljesítményt (lóerőt) ténylegesen leadják. 

Az ilymódon kipróbált motorok azután ismételten szét-
szedetnek, kitisztíttatnak, majd összeszerelve bekerülnek a 
vázakba. 

Teljesen a motorokhoz hasonlóan történik a gépek össze-
szerelése a mozgó „szalag"-on. Minden 16 percben egy telje-
sen kész motorkerékpár hagyja el a szalagot. Rekord ez, mely 
Ausztriában egyedülálló és munkaadónak és munkásnak egy-
aránt becsületére válik. 

Itt is a lehető legkényelmesebben szerelik a motorokat a 
vázakba, minden szükséges a munkás kezeügyébe esik. A kü-
lönféle speciálszerszámok gyors, pontos és zavarmentes 
munkát biztosítanak. A terem végében sűrű sorokban állanak 
a kész gépek, melyek innen még az „Einfahrer"-ek kezébe 
kerülnek, hogy azután frissen megtisztítva és átnézve becso-
magoltassanak és szállításra készen bevárják sorsukat. 

A versenyosztályban 
Legforróbb vágyaimnak egyike ment teljesedésbe a Puch-

művek versenyosztályának meglátogatásával. Űtrakeltünk 
tehát, már mint Mikina mérnök úr és szerénységem, hogy 
meglátogassuk azt a termet, ahol a Puch-gépek csodate'.jesít-
ményeinek magyarázatát véltük megtalálni. Átlépdeltünk 
azon a hosszú begyepesített területen, mely az egymástól 
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meglehetősen távolfekvő munkatermek között elterül és né-
hány perc alatt elértük a telep keleti sarkában fekvő „Ra-
cing Departement"-et. Már messziről érezhető volt a moto-
rosorrnak oly édes ricinusillatok gőze, mely a virágzásuk tel-
jében lévő orgonabokrok (a Puch-művek a zöldben fekszenek) 
illatát elnyomva, a versenyemberek közellétét jelezte (akik 
maguk is mind Castrol R-szagúak voltak). 

Franz Gálitól, annyi nagy küzdelem és híres verseny-
győztesétől fogadva, kezet szorítottunk munkatársaival 
Ausztria motorbajnokával, Hans Sandlerrel és a tavalyi TT-
győztes, Hugó Hőbel-lel. Nemsokára csatlakozott hozzánk 
Ing. Marcellino is, aki különös érdeklődésével és közreműködé-
sével tünteti ki a versenyosztályt. 

Éppen az osztrák TT-re készült három speciálgepet tu-
nolták, amikor beléptünk és érdeklődéssel figyeltük meg, hogy 
mennyi aprólékos gonddal és mindenre kiterjedő figyelemmel 
foglalkoztak a motorkerékpárok nagymesterei a versenygé-
pekkel. Az új Puch TT-gépek igen sportszerű külsejűek. Ala-
csony nyeregmagasság, kettős kipuffogócső, mindkét keréken 
nagyméretű belső expanziós fékek jellemzik azokat. A moto-
rok — amint arról egy a versenyosztály számára külön fel-
állított fékpadterembe tett rövid látogatásunk meggyőzött — 
kolosszális teljesítményre képesek és egyikét ezeknek a kis 
csodáknak sikerült szemünkláttára egészen hihetetlenül ma-
gas fordulatszámra hozni. Kísérletképen meghajtottak erő-

átvitel segélyével egy motort, melynek nem volt hengerfeje, 
hogy ilymódon győződhessünk meg az olajozás működéséről. 
Az eredmény meglepően érdekes volt. Állandó kis cseppekből 
álló olaj felhő burkolta be a motort, jeléül annak, hogy az ola-
jozás kifogástalanul működik. 

Miután huzamosabb ideig figyeltük a gondos tuning-
munkát, meglátogattuk a közelben fekvő Puch versenypályát. 
Ezen a kb. 500 m. hosszúságú pályán futják be a gépeket a 
gyári „Einfahrer"-ek és eközben állítják be a fékeket és kü-
lönböző szabályozó emeltyűket. Látogatásunkkor a volt bicikli-
versenypályán három gyári vezető körözött éppenséggel nem 
lassú tempóban, akikhez nemsokára Hugó Höbel is csatlako-
zott, hogy TT-gépén egyetmást kipróbáljon. Valóban nem 
csoda, hogy minden gyári Puch-vezető kitűnő pályaversenyző, 
hiszen odahaza bő alkalmuk nyílik a fordulóvételek titkát el 
sajátítani. 

A Puch-művek dicsőséges1 sportmultja egészen a gépjár-
művek születésének idejéig vezetődik vissza. Egyáltalában 
nem hiszem azonban, hogy tévedek, ha azt állítom, hogy még 
sokkal dicsőségesebb jövő áll előttük. 

Defektmentesen, mint az ideutazás, folyt le a hazautazás. 
A „kikötés" simán ment végbe a „Grüner Baum" környékén, 
hogy még hamar egynéhány impressziót gyűjtsünk a „Nem 
hivatalos" TT-tréningről. 

Delmár Walter (Steyr) 
az 1927* évi magyar automobilbajnok 

Wolfner András báró (Bugatti) második, Sziní János (Austro-Daimler) a harmadik 

Az október 2-án lefutott svábhegyi verseny végleg 

eldöntötte az 1927. évi, a Királyi Magyar Automobil Club 

által kiírt első magyar automobilbajnokság sorsát. Győ-

zött a legrégibb, legjobb és eredményekben leggazdagabb 

magyar úrvezető, Delmár Walter, aki a bajnokság 4 

pontszerző versenyén csupán egy ízben szenvedett veresé-

get. Győzelméhez melegen gratulálunk, mert a bajnoki 

cím egy tetőtől-talpig úriember, lapunk egy igaz, jóbarát-

jának és munkatársának jutott osztályrészül. Nem célunk 

és nem is szokásunk hozsannát zengeni versenyzők és 

eredmények felett, csupán leszögezzük, hogy az első ma-

gyar automobilbajnokság méltó kezekbe került és gyü-

mölcse volt annak az éveken keresztül folytatott komoly 

munkának, amit Delmár Walter a magyar automobiliz-

mus és sport érdekében kifejtett. 

A bajnokság második helyezettje báró Wolfner 

András. Szintén évek óta tagja a magyar elsőklasszisnak. 

Lancia-Lambdáján és később Sport-Steyrjén nem egy 

igen szép futást produkált már. 

A harmadik Szini János lett. Vezetési technika szem-

pontjából egyike a legjobb magyar versenyzőknek. Az 

utóbbi évek csaknem minden versenyén ott láttuk őt az 

elsők között. Harmadik helye ezúttal nem reális, hiszen 

a Svábhegyi versenyen kocsija közvetlenül a start után 

defektet kapott és kénytelen volt 5 ponttal távozni a 

verseny színhelyéről. Ennek dacára, csak minimális, 1 

ponttal szenvedett vereséget Wolfner András bárótól. Ha 

Színi végigbírja futni a versenyt az ő szokott stílusában, 

úgy a legrosszabb esetben 3 ponttal fejezi be a küzdelmet, 

ami részére 9 ponttal a biztos második helyet jelentette 

volna. 

A negyedik helyre holtversenyben került galgóczi 

Heteés Sándor (Bugatt i) és Wolfner László (Steyr). 

Wolfner a parádi hegyiversenyben és a Svábhegyen előzte 

meg Heteést, míg utóbbi a kilométerversenyen és a 

Guggeren futott jobb időt. Mindketten szépen szerepel-

tek, bár egyiküknek sem volt igazi gyors kocsijuk. 

A 6., 7., és 8-ik helyet három Bugatti-vezető, 

Lipthay Antal báró, Feledy Pál dr. és Széchenyi Miklós 

gróf foglalták le. Mindannyian nagy balszerencsével küz-

döttek. Lipthay a Svábhegyen nem is indult, a Guggeren 

nekifarolt a járdának és így 11 pontot kapott két sze-

repléséért, ami esélyeit teljesen lerontotta. Feledy dr. a 

Gugger-verseny előtt a tréningen összefutott Széchenyi 

Miklós gróffal és csak mint nézők szerepeltek. A leg-

nagyobb balszerencse azonban feltétlenül Széchenyit kí-

sérte, aki a Svábhegyi verseny előtt is karambolt csinált 

és ismét kénytelen volt távolmaradni. 

A pontozás négy versenyre terjedt k i : 1. Magyar 

Túraút. — Parádi hegyiverseny. 2. Magyar Túraút. — 
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Kilométerverseny. 3. Guggerhegyi verseny. 4. Svábhegyi 
verseny. Az abszolút első hely 1, a második 2, a harma-
dik 3 pontot számított. Aki indult és végigfutotta a ver-
senyt 4, aki indult, de valamelyes defekt, vagy bukás 
következőképen feladta 5 pontot kapott. A starttól való tá-
volmaradás 6 pontot vont maga után. A bajnokságban 
csak magyar állampolgár versenyzők vehettek részt. 

A végeredmény a következőképen alakult: 
Első számoszlop: Parádi hegyiverseny. Második számoszlop: 
Kilométerverseny. Harmadik számoszlop: Guggerhegyi ver-

seny. Negyedik számoszlop: Svábhegyi verseny 

1 = 5 pont 
2 = 10 pont 

5 = 11 pont 
4 = 1 6 pont 
4 = 16 pont 
4 = 18 pont 

6 = 20 pont 
6 = 20 pont 

1 1 1. Delmár Walter (Steyr) 2 

2. Wolfner András báró (Bugatti) 3 

3. Szini János (Austro-Daimler) 1 
4. Heteés Sándor (Bugatti) 

Wolfner László (Steyr) 

6. Feledy Pál dr. (Bugatti) 
7. Lipthay Antal báró (Bugatti) 
8. Széchenyi Miklós gróf (Bugatti) 4 

Nézzük egyenként a három első helyezett által elért 
eredményeket. 

Delmár Walter (Steyr), Parádi hegyiverseny. Máso-
dik. Ideje: 7:05.0. — Síkverseny Tát—Nyergesújfalu 

2 
3 
4 
4 
4 
1 

4 

között. Első. Ideje: 23.191 mp. Sebesség: 155.232 km. — 
Guggerhegyi verseny. Első. Ideje: 1:51.93. — Svábhegyi 
verseny. Első. Ideje: 4:07.26. 

Wolfner András báró (Bugatti). Parádi hegyiver-
seny. Harmadik. Ideje: 7:12.6. Síkverseny Tát—Nyerges-
újfalu között. Második. Ideje: 24.010 mp. Sebesség: 
149.940 km. — Guggerhegyi verseny. Harmadik. Ideje: 
1:57.13. — Svábhegyi verseny. Második. Ideje: 4:11.33. 

Szini János (Austro-Daimler). Parádi hegyiverseny. 
Első. Ideje: 7:03.6. — Síkverseny Tát—Nyergesújfalu 
között. Harmadik. Ideje: 24.341 mp. Sebesség: 147.888 
km. — Guggerhegyi verseny. Második. Ideje: 1:56.56. — 
Svábhegyi verseny. Nem futotta végig a pályát. 

Mint hírlik, a Királyi Magyar Automobil Club sport-
bizottsága, mely a helyes fejlődés irányelveit óhajtja 
szem előtt tartani, tervbe vette, hogy a jövő esztendőben 
már három csoportban rendezi meg a bajnokságot. Külön 
lesz túrakocsi, sportkocsi és versenykocsibajnok. Szó 
volt arról is, hogy a svájci rendszert vegyék alapul és 
kategorizálják a bajnokságokat, de teljesen igazat adva 
az ezirányban kialakult közhangulatnak, a kategorizálás 
nálunk még korai volna és esetleg nívótlanná tenné az 
egész bajnoki küzdelmet. 

Urbach László nyerte úgy a szóló, mint az oldalkocsi-
bajnokságot 

AJS és Harley-Davidson-motorokon érte el a pontokat biztosító szép győzelmeit — Balázs 
László (Sunbeam), Deli Lajos (Sunbeam), Paull Józseí (Norton) és Benyovits Sándor (Harley-

Davidson) a helyezettek 

A Svábhegyi versennyel a motorkerékpárbajnok-
ságok sorsa is elintéződött. A motorkerékpárosok szá-
mára a Királyi Magyar Automobil Club, mint motor-
kerékpáros fenhatóság csupán három versenyt tett kö-
telezővé, ami nézetünk szerint kevés ahhoz, hogy a baj-
noki cím és helyezés realitását biztosítsa. Előre kell bo-
csátanunk, hogy nem a mostani helyzetről van szó, mert 
hiszen Urbach László különösen az oldalkocsibajnokság-
ban abszolút fölénnyel és az elérhető legnagyobb pont-
számmal győzött, mégis mintha 3 verseny kevés ahhoz, 
hogy eldöntsön ilyen klasszikus trófeát. Ezen állításunkat 
a szólóbajnokságok végeredménye mintha igazolná is. 
Balázs két ízben nagy fölénnyel győzött a hegyiverse-
nyekben, a Tourist Trophyn való szerencsétlen szerep-
lése, dacára leggyorsabb körének azonban olyan pont-
hátránnyal sújtotta, amit két versenyen behozni nem 
tudott. Viszont ha például a Jánoshegyi verseny is a 
pontszerző versenyek közé tartozott volna, úgy Urbach 
László szólófölénye is jobban kidomborodott volna. 
Ajánljuk tehát a Királyi Magyar Automobil Clubnak, 
hogy ha van rá mód, tegye lehetővé egy negyedik verseny 
beiktatását is a bajnoki küzdelembe. 

A bajnokságok szenzációja Urbach László kettős győ-
zelme volt, amit, azt hisszük, az állandóan fokozódó kon-
kurrencia folytán a jövőben megismételni alig lesz le-
hetséges. Urbach László kivételes klasszisú, all-round 
motorkerékpárversenyző, aki óriási ambícióval és kitar-
tással, éveken keresztül tartó munkával érte el a legna-

gyobb dicsőséget, amit magyar versenyző hazájában el-
érhet. Két hű segítőtársa, 348 és 498 köbcentiméteres 
ohv. AJS-gépe ezúttal mindvégig kitűnően megállotta 
helyét és a legminimálisabb disszonancia sem keveredett 
a vezető és a gép munkája közé. Érdekes megjegyezni, 
hogy Urbach a sidecar bajnokságba tartozó parádi hegyi-
versenyen egy 1200-as normálszeria Harley-Davidsonnal 
érte el abszolút győzelmét. 

A szólóbajnokság második helyezettje Balázs László 
2 pontkülönbözettel szenvedett vereséget. Ha a Tourist 
Trophyn végig tudja futni versenyét, úgy a szólóbajnok-
ságot bajosan lehetett volna tőle elvitatni. Vigasz részére, 
hogy még nagyon fiatal és még igen sok alkalma lesz a 
magyar bajnoki cím elnyerésére. Kitűnő Sunbeam-je se-
gítségével még igen sok szép győzelmet fog elkönyvelni 
magának. 

Igen örvendetes javulásról tett tanúságot Deli Lajos 
(Sunbeam), aki a Tourist Trophyn elért abszolút 5-ik, a 
Guggeren futott 4-ik és a Svábhegyi versenyen az abszo-
lút 3-ik helyével végeredményben is a bajnoki táblázat 
harmadik helyére került. 

Deli Lajos lassan, de biztosan fejlődik egyik legbiz-
tosabb vezetőnkké, ami az utóbbi időben ahol indult, min-
dig respektábilis eredményt ért el. Amit külön ki kell 
emelnünk nagy dicséretére válik, hogy Feledy dr. multévi 
TT Sunbeam-jével olyan kitűnően bánik, ami nagy mo-
torhoz való hozzáértést is sejtet Delinél. Egyébként a 
gépre is jellemző, hogy egy meglehetősen erős igénybe-

K. Peimsol malőr oil 
a legtökéletesebb amerikai autóolaj 

Blument&al Testvérek, VI., Váci-út 26. Tel.: 144-53 
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vételt jelentő versenyév után még ilyen kiváló eredmé-
nyeket lehet vele elérni. A Sunbeam, csak Sunbeam ma-
rad mondják egyesek. 

A negyedik és ötödik helyen Wolfner László és a 
fiatal generáció egy kitűnő tagja Hűmmel Endre fek-
szenek. Hűmmel mindhárom pontszerző versenyen becsü-
lettel végigfutotta a távot és mindig az élcsoportban fog-
lalt helyet. Wolfner a Guggeren az abszolút 3-ik volt és 
a Svábhegyen is kitűnő időt ért el, de viszont a Tourist 
Trophyt feladta, ami nagy ponthátrányt jelentett 
számára. 

A sidecarversenyzők közül Urbachon kívül Paull 
József, Benyovits Sándor, Bauer József és Pápay István 
voltak a legjobbak, 

Paull második volt Párádon és harmadik a Guggeren 
és a Svábhegyen. Ő volt tehát a második hely legjogosabb 
aspiránsa. A harmadik helyre Benyovits került, dacára 
annak, hogy a Svábhegyen nem is indult. A Mátrában 
abszolút negyedik, míg a Guggeren abszolút második 
volt. Kár, hogy nincs egy gyorsabb gépe, mert mint 
sidecarversenyző még kitűnő eredményeket érhetne el. 

Bauer József és Pápay István a negyedik helyre kerül-
tek holtversenyben. Bauert a balszerencse igen sokat 
üldözte, ellenesetben jobb helyezést tudott volna elérni. 

A két bajnokság pontozása a következő: 

Szólóbajnokság : 

1. Urbach László AJS . . 1+2+2 = 5 pont. 
2. Balázs László Sunbeam 5+1 + 1 = 7 pont. 
3. Deli Lajos Sunbeam . 4+4+3 = 11 pont. 
4. Wolfner László Douglas-

Zenith 5+3+4 = 12 pont. 
5. Hűmmel Endre Velocette 4+4+4 = 12 pont. 

Sidecarbajnokság: 

1. Urbach László AJS és 
Harley-Davidson . . 1+1+1 = 3 pont. 

2. Paull József Norton . 2+3+3 = 8 pont. 
3. Benyovits Sándor Har-

ley-Davidson . . . . 4+2+6 = 12 pont. 

4. Bauer József Ariel . . 4+6+4 = 14 pont. 
Pápai István James . 4+4+6 = 14 pont. 

Cserkészszemmel a nagyvi lágban 
1927 augusztus hó. 

„Szép emlékekkel nem szegény a szív . . . " így érzem én is 
most, amikor útinaplómat lapozgatva elém tűnik 12 napig 
tartó, 4000 km.-t megtett olaszországi túraútunk, melynek út-
iránya Grácból indulva: Bruck a. d. Mur—St. Andrá—Völker-
mark—Klagenfurt —Villach — Tarvis—Udine—Pordenone— 
Treviso—Mestre — Venezia—Padova—Rovigo—Ferrara—Bo-
logna—Firenze—Pisa—Viareggio—Spezia—Genova —Tortona 
—Pavia—Milano—Brescia — Verona—Vicenza—Feltre—Bel-
luno—Cortina d'Ampezzo—Innichen—Lienz—Spital—Villach 
—Klagenfurt—St. Veit—Friesach—Judenburg—Graz. 

Nem tudom mi volt az oka, talán nem helyesen válasz-
tottuk meg utazásunk idejét, avagy túlmélyen nyúltak zse-
bünkbe a líráért, vagy én vagyok túlságosan soviniszta, avagy 
igaza van Reviczkynek, amidőn azt mondja: „A világ csak 
hangulat . . . " elég az hozzá, hogy nekem egyelőre elég volt az 
olaszországi túrautakból. Majd ha ismét lesz náluk idegen-
forgalom, úgy, mint volt, akkor ismét jól fogjuk magunkat 
érezni. Nem a nyelv miatt, hiszen mi sem könnyebb ennél, 
hanem valahogyan kedélyesebb, hogy ne mondjam: bátorsá-
gosabb másokat is látni. 4000 km. hosszú útunkon — mindig a 
főútvonalon menve! — nem találkoztunk egyetlen idegen autó-
val sem. Az olasz autósok országúti erkölcsei két év óta, 
hogy Olaszországban voltunk, nagyon leromlottak. Fordulók-
ban már nem jeleznek s utóiérve kocsidat, minden jelzés nélkül 
olyan tempóban surrannak el melletted, hogy idegsokkot 
kaphatsz. 

Utaik különben kiváló karban tartva, öntözve s a benzin-
kutak megszámlálhatatlan mennyisége a lelőhely előtt 500 m., 
majd 100 m. távolságban feltűnő módon jelölve. Különösen sok 
a Lampo-benzinkút, de Shell-benzin is minden kis helyiségben 
kapható. Eredeti, hogy 1 líra 80 centesimitől kezdve 2 líra 10 
centesimiig megy fel a benzin ára, aszerint, hogy nagy városhoz 
van-e közel az ember, vagy kisebb faluhoz. Ha lehet, csak kis 
városban töltsük meg a tartályt. Nagyon okosan teszi az úr-
vezető, ha — mielőtt Olaszországba túraútra indul — a motor-
ban előfordulható hibákat, esetleges szakkifejezéseket meg-
tanulja olaszul, hogy alkalomadtán megmagyarázhassa, mi a 
baj. Mi Fiat-kocsival, 503-al, indultunk, tehát mindenütt 
Fiat-garaget, officinát kerestünk, remélve, hogy Firenzében 
vagy Milánóban csak akad munkás, vagy alkalmazott, aki ért 
németül is. Hiú remény. Franciául már inkább megy a magya-
rázás. íme, csak mi, magyarok vagyunk azok, akik megtanul-
juk más nemzetek nyelvét, hogy hozzánkjőve semmiben se 
legyen fennakadásuk. Mestrében és a Dolomitokban már 
inkább boldogul az autós a német nyelvvel, ha valami baja 
lenne gépével, hanem a Pó vizén ne lépjen át, ha nem ura az 
olasz nyelvtudománynak! Az itteni autósnemzedék elrohan 
melletted, nem törődik veled, nem ért meg, de nem is akar 
megérteni. Ez rettenetes érzés az idegenben . . . Űgy vélem, a 
legújabb olasz-magyar barátkozás még nem ment át teljesen 
az itteni köztudatba . . . 

Genova előtt egyik nagy fordulóban öles betűkkel kiírva: 
„Tenere a destra e suonare!" vagyis: Tarts jobbra és jelezz! 

Auíomobil-veszérlcépviselelek 
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Hát bizony, ha mi nem volnánk már otthonról szigorúan a 
rend emberei, úgy számtalan esetben tapasztalhattuk volna, 
miként fut belénk a kanyarodóban az egyáltalán nem lassító 
talián. A nagy városokban szigorúan tilos a Bosch-kürt hasz-
nálata. Ezt udvariasan adta tudtunkra Genovában egy közle-
kedési rendőr, már pedig kürt nélkül kijutni ebből a labirint-
városból, különösen d. u. 6 óra tájban, nem könnyű feladat. 
A rendőrök általában rendkívül udvariasak s majdnem mind-
egyik tud franciául. Milánóban szintén piros korongok jelzik 
fehér felírással — mint nálunk a Belvárosban — a tilos be-
hajtást, de fehér alapon vörös nyíl mutatja azt az utcát, 
amerre viszont be szabad hajtani. Ugyancsak Milánóban a fő-
útvonalakon a városban tilos huzamosabb ideig autóval meg-
állani. A legközelebbi keresztutcában kell a kocsinak vára-
koznia. 

Két jóindulatú soffőrről kell megemlékeznem, mindkettő 
saját jószántából kalauzolt bennünket Milánóban, előttünk 
futva és mérsékelve (!) az iramot, folyton hátranézegetve, 
nem maradtunk-e le. Egyetlen nagyváros a jelenlegi Olasz-
országban, mely jómódjának tudatában is udvarias és nem 
haszonleső. A Fiat-officinában feltöltettük az akkumulátort s 
a benzinspórolón volt némi javítani való. Befejezve a dolgot, 
az illető munkás, aki a rekkenő hőségben kocsink körül fára-
dozott, már nincs is a közelben s a kérdésre, mivel tartozunk, 
mosolygós „niente"-vel felelnek. 

Idegenforgalom, ami eddigelé főjövedelme volt Olaszor-
szágnak, jelenleg nincs. Velencében ritka a magyar szó, de a 
német is. Néhány amerikai hölgy lézengett a Palazzo ducale-
ben, pedig vasárnap lévén, tehát ingyenes a belépés, csakis 
olaszok érdeklődnek. Az Accademia bell arti kongott az üres-
ségtől. Firenze is hasonló képet mutatott s úgy vettem észre, 
nagyon meggondolják az emberek, hogy az Ufficibe leszúrják-e 
fejenként a 12 líra beléptidíjat. Firenzében is, mint minden 
olyan olasz helyen, ahol idegenforgalom volt, fogják a szállo-
dások és penziótulajdonosok az idegent. Jelen esetben nem 
bántuk meg, mert a Pension Martelli nagyon jó kétágyas szo 
bát adott 25 líráért. Ez az ár szinte fehér holló számba megy, 
mert a Hotel Savoy 80 lírát kért. — Velencében is leszállt 
hotelünk ára a I I I . em. szobáért 40 líráról előbb 38, majd 32 
lírára. — Viareggioban — egyetlen hely utazásunk alatt, ahol 
egy gombostűnek is nehéz férőhelyet találni — egy penzióban, 
de csak egy éjszakára, még kaptunk 40 líráért kétágyas szo-
bát és udvarias francia kiszolgálást. Az Albergo des Palmes 
magyar pincére, „János", kieszközölte nekünk, honfitársainak, 
hogy este M8-kor még kivételesen kaptunk fürdőkabint és 
élvezhettük a tengeri fürdőt a csodás naplementével egybe-
kötve. St. Vito de Cadore szállodája a Dolomitokban szintén 
megérett arra, hogy a bersaglierik egy kis razziát tartsanak 
a szobaár kiírott és a valóságban beszedett összege felett. Az 
említett hely négyemeletes szállodájában egy padlásszobából 
vendégszobává avanzsálódott helyiségért 30 lírát kérnek. Mit 
tehetünk mást, este 7 órai érkezéssel, mint hogy elfogadjuk. 
Nagy meglepetéssel és érthető bosszankodással tapasztaltuk, 
hogy a szobában feltüntetett jegyzéken a szoba ára 18 líra. 
Ügy kell nekünk! Miért keresünk a Dolomitokban este 7-kor 
autóval szobát! A garázsokban általában 10 lírát kértek a 
kocsiért egy éjszakára. Itt akarom megjegyezni, hogy Mestré-
ben, kinn a vaporetto állomáson, két új, nagy garázs várja 
az autóval érkezőket, így az autóról egyenesen a vaporettora 
lehet szállani. 

Cortina d'Ampezzoban egyik fayenceárukereskedésben 
elbeszélgetve a kiszolgáló hölggyel, jólesően, de fájó rokon-
érzéssel tapasztaltam, hogy a közös veszteségek mennyire kö-
zelebb hozzák egymáshoz az embereket, ő fájlalta, mint tiroli 
a Dolomitokat s megértette azt a veszteséget, amely bennün-
ket, magyarokat ért. Rokonérzésében az ő egyszerűségében 
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azzal adott kifejezést, hogy a nála vásárolt apróságok árából 
önként egy lírát engedett. . . 

Útunkra a Touring Club Italiano nagy térképével és a jó 
öreg Bádekerrel indultunk el. Talán nem érdektelen, ha még 
azt is megsúgom, hogy 1500 lírát vittünk magunkkal s Inni-
chenben már csak 25 líra boldog tulajdonosai valánk azzal az 
érzéssel, hogy: hála Istennek, csakhogy átléptük a határt! A 
határőrökkel egyáltalán nem volt semmi kellemetlenségünk. 
Tarvisnál lépve olasz földre, ott először egy betűsoros nagy 
könyvben megnézték, nincs-e nevünk a nem kívánatos elemek 
közé bejegyezve, aztán: nyitva a sorompó, de előbb leplombál-
ják a kocsit. Innichennél ismét minden nehézség nélkül jutot-
tunk vissza. Nem így egy gráci házaspár, akik belépve Itália 
földjére, majdnem pőrére megmotoztattak. Benyúltak az autó-
zsebekbe, sőt a hölgy retiküljébe is. 

Mennyire mások az autós tapasztalatai, mint azoké, akik 
a Pullmann-kocsi ablakából nézik a világot! Nincs betekinté-
sük az országút életébe, amely pedig Olaszországban eléggé 
érdekes. Eltekintve attól, hogy a jobbra való vezetésbe mi-
hamar beletanul az ember, azt azután be is kell tartania, mert 
ha rádudálsz egy, a középen hajtó öszvérfogatra, az feltét-
lenül helyesen fog kitérni. 

Udinén túl már fejkötős, felöltöztetett lovak, öszvérek 
húzzák a kétkerekű kordét, orrukon ott lóg a drótkosár széná-
val tele, tehát földi javakban nem szenved Ínséget, ám gazdája 
annyira megterheli, hogy öszvér legyen, amelyik azt a terhet 
elhúzza. Eredeti, amikor mint az orgonasíp, elől megy befogva 
a csacsi, utána az öszvér s a leghátsó a ló. Gazdájuk 
legtöbbnyire zöld napernyő alatt szunyókál, de nem is bírná ki 
a Pó-síkság végtelen egyhangúságát és forróságát más-
képen. Sehol egy árnyat adó fasor, ha van is, annyira meg-
nyírva a platán is, mint a gömb-akác. Egyetlen gyönyörű fa-
sor adott kilométereken keresztül árnyat, ez Vicenzán túl 
Cittadelláig. A napernyőt itt senki sem nélkülözheti, a bicik-
lista hölgyek is napernyő alatt karikáznak tova. A hidakon 
mindenütt jelezve, milyen folyón megyünk át, nemkülönben 
jelezve a hágók is. Ebben a rekkenő hőségben ugyan némely 
folyónál vízről szó sem lehetett. Medrük teljesen kiszáradva s 
csak a kőhalmazok sejtetik, hogy azokat valamelyik tavaszi 
áradás mosta le a kopár hegyekről a folyó medrébe. Nagyszerű 
a Tagliamentó 800 méteres hídja és érdekes, hogy a Pó egyik 
hídján, Pávián alul, 3 líra hídvámot fizettünk. Szárazság min-
denütt. A legszebb növényzet, mely az országút fehér porát 
sínyli, szomjúhozik az éltető eső után. Hanem az égen parányi 
felhő sem mutatkozik. Szürkék a ciprusok, a pálmák, a fává 
nőtt leanderek s Genua felé az óriási kaktuszok. Nyomott a 
levegő s ennek tulajdonítható, hogy a szűk utcákban elvisel-
hetetlen illatok terjengnek. Soha életemben annyi limonatát 
nem ittam, mint 12 napos túraútunkon. Ha hideg kávét kér-
tünk, úgy néztek ránk, mint aki nem tudja mit beszél. Persze, 
hogy meleget kaptunk. Hideg víz? Az nincs, de valamilyen 
kásaszerű jéggel meg lehet hűteni. Inkább ásványvizet ittunk 
hát, a népszerű Pellegrinót. A nagy melegben étvágyunk 
sem lévén, de meg abból az elvből indulva ki, hogy az arabok 
a sivatagban egy marék rizzsel is beérik, étkezésünk akként 
formálódott, hogy reggel fél 8-kor és 12-kor egy komplett ká-
vét fogyasztottunk el. 10 órakor és d. u. 4-kor eery pohár limo-
nata, este a hotelban pedig résztvettünk az ebéden. Nagyon jó 
szokás, hogy a „servizio", a kiszolgálás, mindenkor benne van 
a számlában. 

Olaszországban 4000 km.-nyi útat megtéve, illő, hogy 
Mussoliniről is megemlékezzem. Ott van a képmása minden 
kisebb-nagyobb város házfalán, fekete festékkel, kivágott pat-
ronnal, ráfestve. Néha egy falról három Mussolini-arc szigorú 
tekintete mered reád, gyöngébbek kedvéért alánincrálva.: „il 

/luióruf)ázzcit Wesszely Isi van 
Berendezett toilette- és étkezőbőröndök. Budapest, IV. Kerület, Vád-utca 9 
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Használja ki teljesen kocsiját! 
Mi haszna van kocsija motorerejének, ha szabad pályán nem 

engedheti teljesen szabadjára? Azirányú aggodalmai, hogy rossz 

utakon kocsija a rázkódtatások folytán szenved és az abroncsok 

fölmelegszenek, alaptalanok, ha Continental ballon abroncsot használ. 

Ezen abroncsok még a legnagyobb sebességnél is állandóan 

hűsek maradnak, miután gumival itatott cordszövedékük a súrló-

dást és az azzal egybekötött romboló melegfejlődést megakadá-

lyozza. A Continental ballon abroncs rugalmasságánál és nagy 

légpárnájánál fogva az út akadályait magába veszi. Ezáltal csök-

kenti a kocsi ütődését és azonfelül hozzájárul annak sebességéhez, 

mivel az egyébként a kocsinak az útegyenetlenségek fölé való 

emelésére szükséges erő a motor javára esik. 

D U C O zománclakkal! Fényeztesse kocsiját amerikai 

Budapest , I . , Budafokl-út 9—11. 
Teleion Jozset 115—át és József 85—17. 

Mindennemű műszaki és szakfelvilieositáit nyújt a 
Dupont Duco gyárak magyarországi vezérképviselete B a l k á n Lloyd R.-T, 
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Duce". A nemzeti zászlót minden autón ott lebegteti a szellő, 
csak nálunk tilos itthon a mienket feltűzni az autóra. Termé-
szetes, hogy itt a külföldön a klubzászló mellett a drága tri-
kolor is ott lebeg autónk hűtőjén s a jó bennszülöttek majdnem 
a kocsi alá bújnak, hogy kitalálják, milyen náció vagyunk. 
Egy helyen bolgároknak hittek bennünket a Bp. betűről. Úgy 
látszik, földrajzot is csak mi, magyarok tanulunk alaposan. A 
sokat megénekelt olasz népviseletből semmi, de semmi sem 
volt látható. Lehet, talán még messzebb, délre kellett volna 
érette menni. Rendkívül csodálkoztunk, hogy itt, ahol a hőség, 
a klima megkívánná, hogy minél lengébben, észszerűen öl-
tözzön még a férfi-nép is, Velencében szmokingban, kemény-
mellű ingben sétálnak a Márkus-téren este a gavallérok s 
ugyancsak így a Dolomitokban.* Mivel a Bádeker inkább 
vonaton járó egyének számára íródott, nagyon sok helyen 
csak a véletlen volt segítségünkre úgy a megszállásnál, mint 
az étkezési hely szerencsés eltalálásában. A pompeji vörös 
függönyök, amelyek visszatartják a nap égető sugarait az al-
bergok, különböző bárok, drogériák, osteriák elől, sokszor 
egyáltalán nem étvágygerjesztő helyiségeket fednek el a szem 
elől. Nagyon rossz hatást keltett bennünk a valaha előkelő 
sorban levő velencei Florian-kávéház vendégfogdosása. Hiába! 
Kevés az idegen. Még mindig dívik a pincérek között az ide-
genek régi pénzzel való megtréfálása. Egyik helyen — hasonló 
esetünk lévén — otthagytuk neki a tálcán borravalónak. 

Summa summarum, hálátlan lennék, ha azt mondanám, 
nincsenek egész életre való gyönyörű emlékeim utazásunkról. 

* A firenzei dóm bejáratánál megrökönyödve olvastam, 
hogy a templomban a hölgyek fedetlen fejjel nem jelenhetnek 
meg. Milánó nem ily szigorú. Az ottani dómban nagyon ked-
ves, barnafürtös leányka imádkozott minden kendő és kalap 
nélkül borromáusi szent Károlyhoz. 

De ezekért csak azoknak vagyok hálás, akiknek a mai Olasz-
ország is hálás lehet, mert azok hátrahagyott műveiből, épít-
kezési csodáiból él ő is. A természet különös kegyeltje Olasz-
ország s a történelem is megkímélte őt műkincsei elpusztulá-
sától. Mily büszkének éreztem magamat itt a sok palota kö-
zött, arra gondolva, hogy mi, magyarok, méltóak vagyunk 
őseinkhez, mert mi folytatjuk az 1000 éves munkát, a meg-
csonkított hazában is építünk s nem csupán nagyjaink emléke 
vet reánk csalóka fényt. Nem lehet párhuzamot vonni Velence 
sokat megénekelt különös szépsége felett, vagy Firenze hatal-
mas palotái közül felemlíteni a legimpozánsabbat, nem hason-
líthatók össze a milánói dóm, a pisai katedráiéval és ferde 
tornyával, mely csodálkozásba ejt, mert hiszen még mindig 
kísért soha el nem halványuló emlékével Certosa is, ahol min-
denik barátnak külön kis lakosztálya két szobával, kis kerttel, 
külön kúttal és kis haranggal — mellyel maga jelezte ange-
luskor az Ave Máriát —, a certosai márványba mintázott bro-
kátjai az egyes oltároknak, a csodás színű freskók — ó, talán 
mégis ezek voltak a legszebbek! Ez a csend a halottak között, 
a Campo Santo, ahol semmi sem jelzi nyughelyüket... Egy 
fürge gyík oson a lesarlózott száradó fű között s csak a szökő-
kút egyforma csobogása ad altató zenét az örök némaságot 
fogadóknak... 

Felejthetetlen a végtelen tenger megpillantása, a már-
ványhegyek Massa körül — itt van nem messze Carrara is —, 
Rapallo szép villáival, Genua kikötője az ő árbocerdeivel s 
ágyúival szinte félelmetes hatást gyakorolt. Hanem eltekintve 
a műkincsek tömegétől, az emberi alkotások gigantikus mére-
teitől, lelkem mélyén csak az az érzésem, mint mindig, mikor 
hazai földre teszem a lábamat: a magyart azért nem érti meg 
más nemzet és nem is fogja soha, mert különb, mint bármelyik 
nép, úgy érzésében, cselekvésében, még fájdalmában is. 

Gróf Festetics Pálné. 

Budapest—Wien—Monsza 
Széljegyzetek egy nyolcnapos útról — Bugatti-iúrakocsin az /Hpesek 

legszebb í}ágóin keresztül 

Miután szilárd meggyőződésünk, hogy egy modern, 
az automobilizmussal és motorkerékpársporttal, valamint 
a kereskedelemmel intenzíven és komolyan foglalkozó 
szaklapot csak nagy ismeretekkel, nagy tanulmányokkal 
lehet jól szerkeszteni és az ismeretek, tanulmányok leg-
jobb iskolája az utazás, elhatároztuk, hogy ezentúl évente 
legalább is kétszer egy-két hétre búcsút mondunk Buda-
pestnek és felkeressük azokat a nevezetes helyeket, ahol 
az automobil és motorkerékpársport nagy eseményei le-
játszódnak. Júliusban Isten segedelmével a német alkotó 
zseni egyik legnagyobbikát, az Adenau melletti „Nür-
burgringet" tekintettük meg, összekötve utunkat egy 
hat országra terjedő tanulmányúttal. Utunknak ránk 
nézve óriási hatása volt. Kinyílott a szemünk. Láttuk 
óriási elmaradottságunkat az útépítés, a jelzések és 
egyéb az automobilizmus és motorkerékpár fejlődésére 
nagy kihatással bíró tényezők terén. Egy egészen új 
perspektíva nyílott meg előttünk. Megtudtuk milyen 
irányban kell tevékenységünket hasznosítani. 

Ezúttal az Európa Grand Prix adta meg az impul-
zust. Egy automobil világverseny, ha nem is indul mind-
járt egy futamban a Bugatti, a Delage, Fiat és Talbot 
az amerikaik ellen, óriási vonzóerővel bír az emberre. 

Az elhatározást a gyors tett követte. Ezúttal helyettes 
szerkesztőmmel Dárday-Abriani Dezsővel, Gaál Gedeon 
gépészmérnök és Demel Károly, a budapesti Shell Kőolaj 
r.-t. egyik tisztviselője barátaimmal indultam útnak 
augusztus 31-én kis 1.5 literes Bugatt i túrakocsimmal. 
Nem írok ezúttal összefüggő útleírást, azok már nagyon 
lecsépeltek, hanem szemelvények alakjában közlöm olva-
sóinkkal a velünk történt érdekesebb eseteket, valamint 
olyan újabb tapasztalataimat, amit bárki egy hasonló 

túra alkalmából könnyen értékesíthet. 

* 

Mindenekelőtt konstatálnunk kell, hogy a budapesti 
időjárás semmiképen sem irányadó a középeurópai 
helyzetre. Már első utam alkalmából tapasztaltam, hogy 
míg Budapesten egész júliusban verőfényes, meleg idő 
volt, addig mi Belgiumban, Franciaországban, Italiában 
és visszajövet Ausztriában is csaknem mindennap kap-
tunk esőt. Most a helyzet egyenesen kétségbeejtő volt. 
Egész héten esett. Még Delmár Walter is azt tanácsolta, 
hogy ne menjünk, mert a rossz, csapadékos idő most álta-
lános és semmi élvezetünk sem lesz utunkból. Hát ezúttal 
csalódtunk. Aki mer, az nyer! Dacára, hogy a reggel 6 

LAURIN & KLEMENT * SKODA-HISPANO-SUIZA 
7,20 éa 7/2.) 1. e. négyhengeres, szelepes motorral. 25/100 1. e. szelepes, hathengeres. 
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órai szénatéri találkozáskor még szemezett az eső és fel-
húzott tetővel indultunk, Győrnél mintha más világba 
értünk volna, megszűnt a sár, derült égbolt fogadott és a 
lehető legszebb, legtisztább időben tettük meg utunkat 
egészen a Como-tóig, ahol borulni kezdett. Vasárnap, 
szeptember 4-én a „Gran Premio d'Europa" már zuhogó 
esőben folyt le Monzában. Mi azonban ez alkalom-
mal jól jártunk. Olyan kilátást, mint a Jaufenpasson, 
Suldenben és a Stilfser Jochon élveztünk, a legritkább 
esetek közé tartozik. Egyetlen felhőfoszlány nem volt az 
égen. A pompás 3500—3900 méteres hófödte csúcsok, 
gyönyörű gleccserjeikkel fényárban úsztak. 

* i 

Mielőtt utunk egyes érdekesebb részletének leírásába 
fognék, fel kell hívnom olvasóim figyelmét az általunk 
megtett útirányra. A pontosan 2310 kilométeres útvonal 
jelen esetben a lehető legsikerültebben volt összeállítva 
és ami még inkább örvendetes, 90 százalékban kitűnő 
utakon vezetett keresztül. Már maga az a tény, hogy 
Európa legszebb hágóit, az 1362 méter magas Brennert, 
a 2100 méteres Jaufenpass-t, a 2785 méter magasan kí-
gyózó Passo Stelvio-t (ezelőtt Stilfser Joch) érintettük, 
nagyban emelte túránk színvonalát. Kis mellékutunk 
Gomagoiból Suldenbe, Európa egyik legmagasabban fekvő 
magaslati gyógyhelyére (1840 méter) és alpin túrista-
gócpontjához, megismertette velünk az Alpok egyik leg-
nehezebb és legszebb automobilútját. Ennek az útnak a 
megtételére csak igazán elsőrangú hegymászó kocsival 
vállalkozhatunk. A legyőzendő akadályok azonban fénye-
sen kárpótolnak bennünket. Olyan esti alpesi fényt, amit 
a 3902 méter magas Ortler és a 3857 méteres Königspitze 
lábától észleltünk, csak a legritkább esetekben láthatunk. 
A hegyek "tán a Como-tó, maid Desenzánónál a Lago di 
Garda, a Pó síkság és végül Velence olyan együttes, ami 
a legritkább esetekben tömöríthető egy 8—9 napos 
túratervbe. Ha még Monzát, Milánót és a Lidót is meg-
említjük, úgy azt hiszem, az olvasó méltányolni fogja 
azt a kissé túlmerész kijelentésemet, hogy szebben és 
változatosabban összeállított túrát el sem képzelhetünk. 
Síkság, tavak, tenger, fenyveserdők, hófödte csúcsok, 
világvárosok egymásután, egvik napról a másikra, csak 
a legritkább esetben adódnak ilyen közelségben. Ha va-
lakinek tanácsot adhatok, azt tanácsolom, kövesse pél-
dánkat, azzal a különbséggel, hogy azt, amit mi 8 nap 
alatt tettünk meg, toldja meg 5—6 nappal és élvezze 
ki istenigazában azokat a természetadta gyönyöröket, 

amit ezen a túrán tényleg élvezni lehet. 

» 
Nézzük az útat szakaszonkint. Budapest—Wien 

252.8 km. Az útvonal: Budapest—Vörösvár—Komárom 

—Győr—Oroszvár—Kittsee (Köpcsény) -—Hainburg— 
Fischamend—Wien. Ez határozottan a legjobb út 
Bécsbe, bár már helyenkint romlik és mintha tavasszal 
sokkal jobb lett volna. Első szakasza Győrig, eltekintve 
a most új Győr előtti szakaszt, átlagban gyengébb, mint 
a Győr—oroszvári rész. A vámkezelés itt is háromszo-
ros, illetve az osztrákkal együtt négyszeres. A magyar 
részen, de hiszen ezt már éppen ötödször írjuk, éppen 
három helyen kell megállani. Ügy halljuk, most már 
gondolkoznak rajta a magyar hatóságok, miképen le-
hetne egyszerűsíteni az ügyet. Remény van tehát rá, 
hogy a tavaszra felépítenek valami határbódét és min-
den kezelés egy helyen fog megtörténni. Az útjelzés 
eltekintve a kitűnő kilométerkövektől, még mindig hi-
ányzik. Ma sem tudjuk merre járunk, merre ágazik el 
az út és mennyi a távolság. Bele fog telni még egy esz-
tendő, mire a Királyi Magyar Automobil Club a legtöb-
bet ígérő félnek kiadja a jelzések felállítását. Mert hát 
fő az üzlet! Az egész útnak legrosszabb része az a bizo-
nyos Kittsee—Pozsony—wieni műútig húzódó 6—7 kilo-
méteres szakasz, ami tekintve, hogy Burgenland, az osz-
trákok teljesen elhanyagolják. Ott eszünkbe jut a Buda-
pest—gödöllői út vám utáni szakasza. Az szokott olyan 
lenni állandóan. Maga az útvonal elég egyhangú. Néhol 
a Duna teszi festőivé. Benzinkútak szempontjából az el-
látás tökéletes. A Budapest—Győr szakasz esős időben 
sáros és csúszós. 

* 

Wien—Innsbruck. Tekintve, hogy az útvonal legna-
gyobb része hegyek között fut, természeti szépségekben 
elsőrangú. Linzig néhol a Duna mentén haladunk. Itt 
Melk érdemel említést, régi, szép, hegyen épült tem-
plomával és klastromával. Az útak minden sovinizmust 
félretéve, pompásak. Eltűnt a por. Minden fekete bi-
tumen út. Az út szélén éppen úgy fekszenek a kátrányos 
hordók, mint a nyáron Németországban láttuk. Helyen-
kint még útjavítás folyik. Itt tanulhatnának a mieink. Rö-
vid 2—300 m-es szakaszon egy nagy gőzhenger és két 
kisebb motoroshenger dolgozik egyszerre. Az úttest 
csak úgy úszik a vízben. Tökéletes munka. A kész része-
ket már kátrányozzák. Helyenkint már útlevágásokat 
is látni. Ausztria egészen német mintára dolgozik. Min-
denütt mérnökök vezetik a munkát. Ide lehetne jönni 
tanulni. Salzburgnál átvágunk Németországba, ahol 
30.6 kilométert kell megtennünk és megtakarítottunk 
több mint 100 kilométert. Itt azután élvezzük isteniga-
zában a kitűnő útat. Pormentes, gyönyörű széles bitu-
ment út. Érintjük a csodaszép vidékkel bíró híres né-
met fürdőhelyet, Reichenhallt. A Loferer Steinberge, 
a Totengebirge égnek meredő kopár sziklái között me-
gyünk Loferig, ami már ismét osztrák terület. A vám-
kezelések nagyon hamar mennek. Sajnos, a német 
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Steuerkarte erre a pár órára is megváltandó, de ez ellen 
már nem tehetünk semmit. A jó öreg tiroliak szintén 
beszedik a 15 sillingjüket. A németeknél egészen béke-
hangulat van. Mikor elővesszük az útlevelünket, a bajor 
vámőr legyint a kezével és odamondja: „Bei uns sind 
schon Friedenszeiten!" Nem kell a passzus, csak a 
triptique. Ugyanakkor svájciak jönnek. Egy Ansaldo és 
két amerikai kocsi, egy Nash és egy Studebaker. Mind-
egyiküknek carnet-jük van. Megkérdem a boldog swic-
cereket, mennyibe kerül a carnetjük. „Ja ein bagatell, 
ich glaube Zehn frenkli" mondja. Nálunk csak KMAC-
tag kaphatja 30 pengőért, más jámbor halandó vegye 
meg a triptiquet, ami országonkint még ma is 20 pengő. 
De adjunk hálát az Istennek, mert pár hónappal ezelőtt 
még 50, azaz írva ötven pengő volt. Legszebb lesz a 
Wien—Innsbruck vonalon a most épülő Wörgl—Inns-
bruck szakasz. Ezt egészen nyugateurópai mintára épí-
tik. Oldalt kirakott kockákkal, mesés alépítménnyel, 
10—12 méter szélességben készül a Kelet-Nyugat ösz-
szekötő útja. A régi keskeny, kacskaringós utat egész 
darabokon átvágják, feltöltik, kőgátakat emelnek, söt még 
néhol a fordulókat is emelik. Természetesen, minden bi-
tumen. A tavaszra, mint mondották, az Albergen átvivő 
résszel együtt a Wien—Feldkirch-szakaíz egyike lesz 
Európa legszebb és leggyorsabban járható automobil-
útjainak. Érdekes megfigyeléseket tehettünk az alapépít-
ményt illetőleg, ami nemcsak egyszerűen összehányt 
durva kőréteg, hanem egy betonkeverék, ami, ha megszá-
rad, olyan lesz, amit csak gépekkel lehet újra feltörni. 
Ezzel a módszerrel olyan alapépítményt adnak az útnak, 
ami minden elváltozást és süllyedést szinte lehetetlenné 
tesz. Egy határozottan követendő és megemlítésre méltó 
tény az osztrák utakon a telegráfpóznák embermagassá-
gig való fehér színe. Ez azt a célt szolgálja, hogy az 
automobilista éjszaka könnyebben tájékozódhasson. Ha 
ugyanis a reflektor rásüt a fehér olajfestékkel bevont 
nóznára. már 100—150 méterre is kitűnően látja az út-
irányt és nyugodtabban, gyorsabban haladhat. Ausztria 
tehát egy művelt automobilista országgá növi ki magát. 
Irígylésreméltó. 

* 

Tájékozódás szempontjából nézzük, hogy miként 
alakul útunk kilométerekben: 

Budapest 0 km. 
Wien 252.8 km. 
St. Pölten 315.8 km. 
Amstetten 379.1 km. 
Linz 435.8 km. 
Salzburg 661.3 km. 

30.6 kilométer német területen. 

Lofer 704.3 km. 
Wörgl 759.7 km. 
Innsbruck 822.3 km. 

A kilométerek Budapesttől folytatólagosan értendők. 
Budapest—Innsbruck nyugodtan, mindent szépen meg-
nézve és nem sietve, két nap alatt kényelmesen meg-
tehető. 

* 

Innsbruckban aludtunk. Széo város. Ko"sinkat a híres 
osztrák motorkerékpárversenyző, a tiroli Edi Linser ga-
rázsába vittük éjjelre. Az egvik mellékhelyiségben ott áll 
Linser két pompás ohv. Sunbeamje. Egyiken az olajtar-
tály helyett egy kis negyedgallonos Castrol-kanna. Jobban 
szemű gvre vesszük a dolgot és akkor látjuk, hogy Linser, 
aki mellesleg a Castrolt is képviseli Tirolban, saját gépét 
is felhasználja reklámcélokra. A rendes Sunbeam-olajtar-
tály helyett egy belülről megerősített negyedgallonos 
Castrol-kannát illesztett fel üervesen a motor mögé, ami 
— mit tagadjuk — egészen érdekes ötlet és egészen jó 
reklámnak bizonyult. Ausztriában a Castrol bizonv nagv 
elteriedtséornek örvend, ellenkezőleg Olaszországtól, ahol 
nemigen látni. 

SVÁBHEGYI VERSENY 1927 

Urbach László 498 kcm.-es 

AJS 
motorkerékpáron az oldal-
kocsik versenyében a nap 
legjobb idejét futja és uj 
útvonalrekordot állít fel. 
Urbach László 

motorkerékpáron győz a 
350 kcm.-es kategóriában. 
1927. évi Magyar Motorke-
kerékpárbajnokság. Győz-
tes : Urbach László 

1927. évi Magyar Oldal-
kocsibajnokság. Győztes: 
Urbach László 

es 

H A R L E Y - D A V I D S O N 
motorkerékpárokon. Hasonló eredményeket egyet-
len más gyártmány sem képes felmutatni! 

Megbízható Üzembiztos 
Gyors Olcsó 

Stabil 

Mafláig, Hunyadi-tér 12 
Telefon: 984-85 
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Az én barátom, a Pista! 
Irta: lovag Haupt Károly 

(Folytatás.) 

Amikor a vihar elállt és már csak szemetelt az eső, 
Mamus kiszállt és esernyőjével sétálni indult. „Látod 
Pisti, igazam volt, Klagenfurtban mindig esik." Én éde3 
Istenem, 450 kilométerre voltunk Klagenfurttól. Estére 
megérkeztünk St. Veitsberg fürdőre. Viharos üdvözlé-
sek. Ella, Pista felesége volt ott és várta az ő drága, 
aranyos Pityuskáját. Szegény Pista, gondoltam én, mi 
vár még tereád? Mamus azonnal recsegni kezdett, mint 
egy felhúzott gramofon és én előnyösnek láttam elpá-
rologni. Elvittem a Rolls-Royce-ot a „garázs"-ba, egy 
fáskamrába. Aztán bezártam az ajtót, annvira. ameny-
nyire lehetett és ráakasztottam egy cédulát. „Nyugodj 
békében." 

Az élet itt valóban nagyszerű volt. Én nagyon szép 
villában laktam, elragadó tulajdonosnővel, egészen a 
Theimsee mellett. Egész nap fürdőkosztümben, nem tö-
rődtem semmivel és nem is csináltam semmit. Külön-
ben ezt át kell élni. Én voltam a báró úr., sokat ettem 
és mindig a legjobbat és legdrágábbat, volt egy Rolls-
Royce imitációm és egyébként egy fillér sem volt a zse-
bemben. Ennél szebb már csak igazán nincs. Mamus 
lelkes horgász volt. Mindennap elment a közeli Laacher-
see-hez és reggeltől-estig horgászott, de sosem fogott sem-
mit. Miután harmadnap is hiába horgászott, az egyik 
délután arra jött az úton egy paraszt. Megállt és nézte. 
A következő beszélgetés fejlődött ki: „Mondja kedves 
szomszéd, én itt három napja halászok és semmi halat 
sem fogtam, hogy lehet ez?" „Na ja nagysága, itt nem 
is fog soha halat fogni!" „Na és miért nem?" „Azért, 
mert ebben a vízben nincsen hal". Mamus ritkán volt 
olyan dühös, mint akkor és Pista most mindig azt 
énekli: „Fischerin Du kleine. . . " és akkor még dü-
hösebb. 

Egy szombat este elhatároztuk, hogy moziba me-
gyünk. Nagyon kedves és mulatságos volt, hogy mindig, 
mielőtt világosságot csináltak, egy kis harang meg-
szólalt, azután egy kis mesterséges szünet volt és csak 
azután lett világos. Egyébként a film a legborzalmasabb 
volt, amit valaha láttam. Az első felvonásban már 17 
halott volt és a sebesülteket egyszerűen nem lehetett 
megszámolni és az ifjúság már elől is verekedni kezdett. 

A napok, sajnos, igen gyorsan teltek és egy nap el-
érkezett a hazautazás. A mi Rolls-Royce-unk úgy fes-
tett, mint egy bútoros kocsi. Csak koffert lehetett látni 
és a középen trónolt Mamus, sodrófához hasonló dög 
kutyájával. Ella továbbra is a fürdőn maradt, az ő szá-
mára Bécs még igen meleg és nem elég biztos. Amikor 
mi így megyünk az országúton, Pista vezeti a kocsit, 
egy nyúl keresztül szalad az úton. önkéntelenül arra 
gondolok, na most jön egy rugótörés. De semmi ahhoz 
hasonló nem történt. Annál több történt később. Klein-
amming mellett borzasztóan el kezdett esni, a kocsi egy 
kanyarban csúszni kezdett, Pista parírozni akarta és 
kifarolt a másik oldalra, krach, csinn, bumm s már egy 
fán voltunk. Valami nagy átrepült a fejem fölött, aztán 
valami puffant, a víz felcsapódott, a motor még egy 
párat dörgött, valahol kipukkadt egy gumi és azután 
halotti csend. Mamus kiröpült egy hatalmas víztócsá-
nak a közepébe, alatta feküdt Pipsi, a felismerhetet-
lenségig szétlapítva. Mamus ordított és köpködte a vi-
zet. A kofferok a sár közepén hevertek, egy koffer szét-
hasadt és az összes vacak az úton hevert. Isteni látvány 
volt. Mamust újra talpraállítani nehéz volt, de kocsi-
emelő segítségével mégis sikerült. Szidta Pistát és a 
vacak kocsit és Pista azt mondta: „Ahm!" A szép Rolls-
Royce lágyan támaszkodott egy fának, alváz elgörbülve, 
motorpracnik letörve, karosszéria felismerhetetlen, a 

Földbirtokra, házakra 

törlesztéses és váltókölcsönök 
leggyorsabban és legelőnyösebben kapha-
tók. Válaszbélyeggel ellátott levélre pon-
tos címmel azonnal szolgál a Szerkesztőség 

maradványt nem lehetett használni. „Hál' Istennek, ez 
oda van", gondoltam magamban. 

Mi i meséljek még sokat, este a gyorsvonattal 
Pestre utaztunk. Pista 8 hengeres kompresszor Bugattit 
vett, miután írásbelileg és nagylelkűen nekem ajándé-
kozta a Rolls-Royce imitációt. Na, ha egyszer időm lesz, 
elhozom magamnak. 

Amit csak kevesen tudnak 
Irta: ifj. Fekete Géza 

Aki Olaszországban járt, bizonyára elcsodálkozott 
azon, hogy az olasz nép legalsó rétegei is mennyire ismerik 
az autót, a motorbiciklit. Ha egy új konstrukciót látnak, 
első dolguk alá feküdni és azt a legkisebb csavarig meg-
vizsgálni. 

Egy ismerősöm mesélte, hogy Rómában egy nyak-
kendővásárlás után egy drb közlekedési rendőrt, egy drb 
kalaposkisasszonyt és egy drb köztisztasági alkalmazottat 
húzott ki a kocsija alól. Nálunk nem így van. Kocsi alatt 
fekvő embereket én is találtam, de amikor előhúztam őket, 
kisült, hogy tarokkoztak, mire csalódva visszadugtam 
őket. 

Szóval, Olaszországban még a legutolsó briganti is 
tisztában van a motorral. 

Ezt a hiányt akarom én pótolni, amikor e cikket meg-
írom, egyben annak az óhajomnak adok kifejezést, hogy 
e cikk (ami ugyan nem került nagy fáradságomba) 
mindenképen a motoros ügyet szolgálja, melynek szerény 
harcosa csekély személyem is. 

Kezdjük a legegyszerűbbel: 
Mi a motor? A motor az emberi ész olyan elmés ta-

lálmánya, mely minden kerülgetés nélkül a legközelebbi 
fának viszi az embert. Ennek folytán ismerünk első, má-
sod, harmadosztályú temetést és végül nyilt színen való 
elhantolást. 

A motorkerékpárnak két kereke van, lehet három is, 
de ilyenkor a tulajdonos fejéből hiányzik egy. A kerék 
egy olyan görbe gumi, amelynek minden pontja a taho-
métertől egyenlő távolságra van. Ez érthető. (A gumi 
sokféle lehet: Rágó, radír, defektesgumi s tb . . . ) 

A kerekeket a váz tartja össze. A váz ugyanazt a célt 
szolgálja, amit az emberi testben a csontváz, az egész tá-
kolmányt összetartja. Feltűnő hasonlatosságuk az, hogy 
egyszerre törnek össze. A vázon még megkülönböztetünk 
első és hátsó villát. Az első az ingó, a hátsó az ingatlan 
villa. Az előbbiről a vendégek zsebe, míg az utóbbiról a 
telekkönyv nyújthat bővebb felvilágosítást. 

A vázban van a motor, melynek részei a következők: 
Hengerfej, henger és a karter. A hengerfej arra való, 
hogy a többihez minél nehezebben lehessen hozzáférni. 
Különben ebben robban az obskurus keverék, melyet a 
versenyzők álhatatosan tiszta benzinnek neveznek. A hen-
gerfej a hengerhez csavarokkal van erősítve, s e kettőt a 
régiek cilindernek nevezték. Most már ez nem divatos. A 
fej és a henger a karteren ül. A dugattyú egy kartól 
hajtva a hengerben fel és le mozoe. miáltal különböző 
kellemetlenséget okoz. Pl.: Rendőri felírás füstölés 
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Végre én is voltam a rendőrségen 

ANGOL DUPLAVÁZAS MOTORKERÉKPÁROK 

Magyarországi vezérképviselet: I , ábassy-fé le M e z ő g a z d a s á g i 

I pa r- és 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 t r t i k s zen tm ik lAs . 

Budapesti kirendeltség: A r d ó J ó z s e f , VI., Vilmos császár-út 43. 

Kedvező fizetési leli ételen. Kéljen árajanlatot 

miatt. Mozgását a hengerfejben történő robbanás idézi 
elő, melynek percenkénti számát gyorsítani, vagy lassí-
tani lehet, de lehet bizonytalanra állítani is, amikor a 
henger hol robban, hol nem. Ez különösen versenyeken a 
kilátástalan indulóknál tapasztalható. 

A gázok beszívása és kipufogása a szelepek közremű-
ködésével történik. A szelepek azáltal ismerhetők fel, hogy 
állandóan csiszolni kellene őket. De ki a fene ér rá. 

A gázokat a karburátor szolgáltatja. Ennek az az 
előnye, hogy könnyen szétszedhető. Van benne egy úszó, 
amely mindig kilyukad és két vagy töhb düzni, mely soha 
sincsen jól beállítva. 

A gázok meggyújtását a mágnes és a gyertya végzi. 
A mágnes a dróttekercs azon összessége, melyek között 
csak egy mechanikus ismeri ki magát, különben a teker-
csek fele primer, a másik szekunder. Az egész vacak az-
után szikrát szolgáltat, amit a hengerben a gyertya ad 
le. Ez a gyertya annyiban különbözik a naehtkaszlikon ta-
lálható őseitől, hogy hamar bekormozódik, miáltal 
„sehluss"-t okoz. Elvesztett versenyeknél minden ráfog-
ható. 

A hengerben keletkező erőt a hátsó kerékre egy se-
bességváltónak nevezett mű viszi át. Ennek az a tulajdon-
sága, hogy néhány jól sikerült kapcsolás után zsebben is 
szállítható. 

Az egész motort a benzintank táplálja, melyben min-
den eddigi nézettől eltekintve benzin van, sőt az is meg-
állapítható, hogy a tank színe nincs befolyással a benzin 
minőségére és viszont. 

A motor leglényegesebb része a pakktartó. Erre min-
den motoros nagy gondot fordít. Édes Istenem, miért ne? 
Itt rázzuk szívünk választottját, erre felé suttogjuk a leg-
édesebb szavakat, miközben elfeledkezünk az olajozásról. 
Hej, ha az a pakktartó beszélni tudna. 

Különben a bájos utas minősége és mennyisége egy 
bizonyos képlet alapján kiszámítható. Tudom, hogy in-
diszkréció, de leírom: 

A pakktartó szélessége szorozva a selyemharisnya 
hosszúságával és ez osztva a hátsó abroncs földtől való 
távolságával. Ha nagyon pontosak akarunk lenni, akkor 
adjuk az egészhez a párfőm szagának intenzitását szá-
mokban kifejezve. 

Egyelőre ennyit. 
Részleteket a könnyebben érthetőség kedvéért mel-

lőztem. Majd legközelebb. 

Autóizzók és autóvilágítókellékek minden kocsihoz, 
minden formában és minden feszültségben a legna-
gyobb választékban Reich Miklósnál VI., Vilmos, csá-
szár-út 45. Telefon: T 144-72 és T 272-67. 

Nyaraló motorok és motorosok. — „Aki tárgyalást kér, 
az természetesen többet fizet." — Budapesti korkép a 

XX-ik századból. 

Lovag Haupt Károly tollából sok fantasztikus tör-
ténet látott már napvilágot az „Automobil-Motorsport" 
hasábjain. Szívemet már-már megközelítette az irigység 
sárgaarcú ördöge, hogy miért is nem tudok én olyan 
érdekes dolgokat írni, amin az emberek oly sokat nevet-
nek, vagy oly borzasztóan megbotránkoznak. Fortuna 
istenasszonya, úgy látszik, megszánta bánkódó szívemet 
és hozzásegített egy felette érdekes riportanyaghoz. A 
legérdekesebb a dologban az, hogy nem is a gondolatok-
ban szegény agyvelőmet tette termékennyé, hanem elvitt 
Budapestnek egy olyan helyére, amit hacsak szárazon le-
írok, éppen elég ahhoz, hogy elhomályosítsa Haupt Ká-
roly dicsőségének ragyogását. 

Már tudniillik, a laikusok előtt lesz így, mert a buda-
pesti motorosok rögtön észre fogják venni, hogy nem 
az én fantáziám ragyogó gyöngyeit tárom eléjük, hanem 
az előttük jólismert szürke kerületi kapitánysági udvart 
fotografáltam le egyszerűen úgy, amint az valójában 
fennáll. 

Bizonyára olvasták, kedves olvasóim, a forgalmi 
hírek rovatában, hogy a mult hetek egyik estéjén a Lánc-
hídnál a 1757-es „K" rendőr megrohamozott kivont kard-
dal, mert nem vettem észre, hogy villamoslámpám nincs 
bekapcsolva kerékpáromon. Az akkoriban elég részletesen 
leírt esetet nem akarom újra részletezni. Leigazoltattak, 
bekísértek, elengedtek stb. A rendes cirkusz. Multak a 
napok és Önök, kedves olvasóim, valószínűleg azt várták, 
amit én, hogy tudniillik, lesz valami folytatása az ügy-
nek, a naivabbak talán titokban valami elégtétel félére 
is gondoltak. Hát lett. Kaptam egy idézést. Igazam tuda-
tában, a legnyugodtabban mentem el a jelzett órára, tízre. 

Belépek a kapun. Amint szétnézek a bolthajtás alól, 
bizony, kicsit elmegy a bátorságom. A szűk, kicsi udvar 
tele idézettekkel és motorkerékpárokkal. A társaság meg-
lehetősen vegyes, csavargók, orvos, gépészmérnök, utcai-
lányok, betörő külsejű egyének. Tárgyalásnak semmi 
nyoma. Kitűnő zsánerképgyüjtési alkalom. 

Két motoros már kora reggel óta sétál az udvaron. 
Szörnyen unatkoznak. Már személyesen ismerik a gon-
dozatlan virágos kertecske minden fűszálát. Az udvaron 
játszó kis macska is már megúnta őket. Várják a taná-
csos urat, addig nem mehetnek haza. Vájjon mit vétet-
tek, bizton elgázoltak valakit. Végső unalmukban a ka-
puban álló rendőrökkel kezdenek beszélgetni. Odahúzó-
dom én is. A beszélgetésükből megtudom, hogy nyugod-

GOODRICH PNEU 
AZ U T A K K I R Á L Y A 

SZILÁRD BÉLA 
VI., Nagymező utca 15 
Főv. Operettszínház 

mellett 
Telefon: 253-34 
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tan a közelükbe mehetek, nem gyilkosok. A nagy Sun-

beam-Sidecar tulajdonosa „füstölt", az csak 4 pengő, 

mondja a jóságos kapuőr. Szinte várom, hogy hozzá-

mondja: „Nekem is többe van kérem!" Ellenben meg-

jegyzi, hogy rövidesen fel fogják emelni. Siessetek tehát 

motorosok füstölni, amíg olcsó. Az ohv. AJS tulajdonosa 

otthon felejtette az igazolólapot. E nagy bűne miatt ül itt 

órák hosszat, pedig már nála van. 

Ki kell jelentenem, hogy ezen cikkemmel nem a 

rendőrséget akarom támadni, csupán meg akarom írni, 

amit itt hallottam és láttam, mert szent meggyőződésem, 

hogy ami itt folyik, az nem a belügyminiszter úr akara-

tából és tudtával, nem a rendőrlegénység illusztris veze-

tője, Török főtanácsos úr akaratából történik így. Nem 

hiszem, hogy a rendőrség vezetői is aláírják azt, hogy a 

legénység egy tagja kedélyesen kijelenthesse: „Mit ne-

kem az intelligens ember, a legtöbbjébe még a lábamat 

sem törölném bele". Határozottan kitűnő szellem. Talán 

1918—19-ben népbiztos lett volna, hasonló kijelentések 

jutalmául. (Száma: 1757.) 

11 óra. Megjött a tanácsos úr. Bemegyünk. Előttem 

folyik le egy érdekes ítélet. Egy kereskedő nem fogadta 

el a büntetőparancsot és tárgyalást kért. A rendőr jelenti, 

hogy bár a jelentést nem ő írta, azt mindenben fenn-

tartja. Vagyis: „kitárt karjaimon keresztül, berohant 

autójával a kocsik közé". A kereskedő kijelenti, hogy 

nem látta a rendőr jelzését és más jármű nem is volt a 

környéken. Szóval, bizonyított. Megnyugszik? 10 pengő. 

Nem egészen hat perc. Miért kell most többet fizetnem, 

kérdi a delikvens. Hja, maga kért tárgyalást, az mindig 

drágább, a büntetőparancs mindig enyhébb. Szembesí-

tettem magukat és nem tudott bizonyítani! 

Sor kerül rám is. 

A tanácsos úr elolvassa a rendőr jelentését. Én el-

mondom vallomásomat. Nem ismerem el bűnösségemet, 

sőt eléggé elhamarkodottan megemlítem, hogy az 1757. 

rendőr ellen több helyen megtettem a feljelentést és 

szeretném, ha tanúimat kihallgatnák. „Szóval, maga fel-

jelentette a rendőrt?" — kérdi a tanácsos úr, kissé meg-

lepetten. Szemlátomást neheztel érte. Vallomásom és a 

rendőr jelentése homlokegyenest ellenkezik. Fenntartja a 

vallomását, kérdi a tanácsos úr a rendőr felé. „Igen", 

hangzik a válasz. Már el is vagyok ítélve. Kettő, meg 

négy, meg kettő, meg kettő, összesen tíz pengőre. Mindez 

nem tartott tovább, — a jegyzőkönyvfelvétellel együtt — 

mint 5—6 percig. Természetesen, fellebbeztem. Dacára 

annak, hogy a tanácsos úr vésztjóslóan kijelentette előt-

tem, hogy „szóval fellebbez?!" 

Az egész ítéletben a legérdekesebb, hogy kiderült be-

R A L E I G H motorkerékpár 

Svábhegyi verseny 
1927. 

350 kcm. kategória 

II HILD KÁROLY 

Raleigh-gépen 

Az „ A u t o m o b i l - M o t o r s p o r t " k l i s é i 

F R E U N D J . 
d n k o g r a f i a t m t t l n t é s e t é b e n k é s z ü l n e k . 

Budapest V., Kálmán-u. 15. V. em. 

képviselet: A P A R T A U T Ó R . - T . 
Budapest, VI. , Andrássy-út 37. Telefon: T. 2 8 9 4 4 

lőle az is, hogy a mi rendőreink olyan csodalények, akik 

sötét este, szemközt jövő kivilágítatlan kerékpár sebes-

ségét képesek pontosan megbecsülni. 

Szomorúbbak voltaik ennél azonban a biztos urak be-

szélgetés közben elejtett szavai: „hogy amikor én egynek 

a küllői közé dugtam a kardomat, hogy jöttek ki a kül-

lők . . . " , amikor meséli, a szeme csak úgy ragyog a gyö-

nyörűségtől. „Összeütközött egy szabálytalanul hajtó sze-

kérrel? Akkor maga fizeti meg a törött rudat, mert azt 

tudnia kellene magának, hogy a parasztok szabálytalanul 

hajtanak!" „Magukat különben egytől-egyig fel kellene 

írni, mert maguk mind szabálytalanul hajtanak." 

Uraim, el vagyok keseredve. A tanácsos úr úgy be-

szélgetett velem, hogy amikor kijöttem, igazán gondolko-

dóba estem, érdemes-e éhezni és becsületesnek lenni. 

Nem tudom, mivel lehet megvetettebb, lenézettebb az 

ember a rendőrségen, mint tolvaj, vagy mint rablógyil-

kos. Uraim, én voltam többször az oláhoknál a sziguran-

cán, mint nem kívánatos idegen, de ott nem bántak úgy 

velem, mint itt, a budapesti kerületi kapitányságokon. 

Pedig ott nem vagyok adófizető és választó polgár ós ott 

a hivatalos balkánon voltam. 

Végezetül még megemlítem, hogy amikor a reggel 7 

óra óta váró motorosok egyike a legalázatosabban kéri a 

tanácsos urat, hogy intézze el a tárgyalások elkezdése 

előtt az ő ügyüket, hiszen 7 óra óta vannak benn és most 

már 11 óra van. „Sohasem intézem motoros ügyét soron-

kívül, — mondja a tanácsos úr — mindegyik megér-

demli, hogy várjon. Ez a legkevesebb, amivel büntethe-

tem magukat!" 

Hát uraim, így talán mégsem lehet. Sehol a jogon 

nem tanítják, hogy az ítélőbíró ellensége lehet a vád-

lottnak. 

Krisz Ferenc oki. gépészmérnök. 

U. i. Utólag megjegyezni kívánjuk, hogy az 1757-es 

kivont karddal rohamozó „K" rendőrt főszerkesztőnk, 

aki az eset közvetlen szemtanuja volt, egészen véletlenül, 

szintén feljelentette ajánlott levélben, írásban. A 1757-es 

egyébként vígan irányítja tovább a forgalmat, most 

azonban már nem a Lánchídnál, hanem az Oktogon-téren 

kezeli a kis miniatűr lámpát. Ügy látszik, a rendőr-

legénység egyik főtámasza, akinek elnézik, ha úgy néha-

napján kardlappal támad a budapesti egyetemet végzett 

polgárokra, mert nem ég a lámpa a kerékpáron és a 

delikvens — „szökést kísérelt meg". (? ) Az esetnek 

egyébként két másik szemtanuja is volt. Az egyik Jakab 

Tivadar nyugállományú százados, most a Mercedes-

Benz magyarországi fiókjának igazgatója és Maertens 

Cézár, a képviselet igazgatóhelyettese. Ezekután igazán 

kíváncsian várjuk, jogállamban élünk-e, vagy a Balkánon. 

Az eset fináléjáról majd annak idején részletesen fogjuk 

olvasóinkat tájékoztatni. Mint értesülünk, az esetet Jakab 

Tivadar igazgató, röviddel annak megtörténte után, el-

mondotta Sztranyavszky belügyi államtitkár úrnak is, 

aki szintén kilátásba helyezte az ügyben való interven-

cióját. (A szerk.J 
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Végre más is 
Végre más is észreveszi azt, amiről mi hetek, hó-

napok és közel két éve írunk és küzdünk. Végre észre-

veszi más is, hogy a kies Svábhegy utai rosszak és a 

székesfőváros semmit sem tesz az utak kijavítása ér-

dekében. Véletlenül kezembe került a Pesti Hírlap ok-

tóber 7-iki száma, melynek vezércikkét báró Szterényi 

József írta, akit országszerte komoly embernek ismer-

nek. Mikor „Utóhangok a svábhegyi gépkocsiverseny-

hez" című vezércikkét megláttam, elmosolyodtam. Biz-

tosra vettem, hogy „Na, ez megint üt egyet az automo-

bilistákon, a motorkerékpárosokon, kijelenti, hogy a 

svábhegyi verseny fölösleges, őrültség, öngyilkosjelöltek 

harca, stb." Nem! Ezúttal tévedtem. Báró Szterényi 

József kifejti cikkében, hogy igenis a verseny szükséges, 

a verseny kitűnő propaganda, kitűnő idegenforgalomfej-

lesztési tényező, d e . . . És itt van az a de, amiről mi 

pont másfél hónapja írtunk. Miért nem lehet az az 

Istenhegyi-út, Budapest legszebb környékének, a Sváb-

hegynek összekötő ere az év minden szakában jó, miért 

kell azt pont a késő őszi svábhegyi versenyre rendbehozni. 

Budapesten ma minden idegen, akinek csak egy-két órá-

nyi ideje van, délután felrándul a jánoshegyi kilátóhoz, 

hogy ott a gyönyörű kilátást élvezze. De míg odaért, el-

ment minden illúziója a Svábhegytől és a Jánoshegytől. 

A tavaszi esőktől kimosott vízmosások, bukkanok, gödrök 

tarkították egész nyáron az utat és amíg felértünk a 

Jánoshegyre, vagy a Svábhegyi Nagyszálló környékére, 

már elegünk is volt a budai hegyekből. A Normafa-út kri-

tikán aluli állapotban van, az ott szerényen meghúzódó 

három-négy bukkanó az automobilizmus legnagyobb ellen-

sége. A többi utakon, ahol a tavaszi Tourist Trophy-ver-

seny szokott lenni, a Királyi Magyar Automobil Club 

intervenciójára már eltűntek a mély bukkanok, de a 

legforgalmasabb úton, a Jánoshegyre vezető Normafa-

úton ott díszlenek a székesfővárosi útépítő mérnökök dí-

szére. Igaza van báró Szterényi Józsefnek, minden betű-

jét aláírjuk és csak azt kérjük tőle, hogy menjen el Buda-

pest székesfőváros polgármesteréhez, mutassa meg neki 

a Pesti Hirlap október 7-én megjelent számát és kérje 

meg személyesen a polgármester urat a Svábhegy és Já-

noshegy utainak rendbehozására, mert úgylátszik, a város 

urai nem igen olvasnak újságot. 

Még egyet, amit talán a báró úr sem tud. Ha a Ki-

rályi Magyar Automobil Club nem járult volna 7000 

pengővel az Istenhegyi-út kijavításához, akkor az még ma 

sem lenne készen, mert a székesfőváros jóvoltából az 

Istenhegyi-út bukkanói még ma is ott díszlenének és ha 

Az 1926. évi M a g y a r Tour is t Trophy győz t e s 

Ü I I E I 
12—14 t)avi r é s z l e t r e . 

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 bennfoglal tátik. 

^fel-vezérképviselet r 

Bauer József, Budapest, 
Elemér-utca 39. 

V l l . . 

a KMAC nem félt volna a sajtó kritikájától és a külföl-

diektől és nem adott volna az útjavítás céljaira hétezer 

pengőt, akkor az idei svábhegyi verseny óriási fiaskóval 

végződött volna, Budapest székesfőváros jóvoltából. 

Nagyon köszönjük a magyar automobilisták és mo-

torkerékpárosok nevében báró Szterényi Józsefnek, hogy 

fölvetette a svábhegyi utak kérdését és reméljük, hogy a 

székesfőváros urai a jövőben fognak néhány percet szen-

telni drága fővárosunk legszebb fekvésű helyeinek közle-

kedési ügyeire. 

Mí hírlik a nyugaton 
Irta: Petrovits Vidor, az „Automobil-Motorsport" 

londoni levelezője. 

Az új Ford. Ez izgatja most legjobban a kedélyeket. 
Senki sem tudja milyen lesz. Csak azt tudják, hogy Henry 
Ford megvette az amerikai leszerelt segéd hadiflottát, meg-
vette a leszerelt kórházhajókat és ebből a hatalmas mennyi-
ségű összeolvasztott acélból új „Ford szériát" csinál, amivel 
el akarja árasztani a világot és le akarja törni a General 
Motors hegemóniáját. Az új Ford nem csak az európaiakat 
izgatja, hanem még az amerikaiakat is. Fordék olyan ügye-
sen végzik a dolgukat, hogy még maguk a munkások sem 
tudják, milyen lesz az új típus? A konkurrencia repülő-
gépekkel figyeltette a detroit-i Ford-műveket, amit észre-
vettek és most állandó repülő készenlét védi az avatatlanok-
tól a gyárat. Mindazonáltal sikerült egyet-mást megtudnunk 
az új világszenzációról. 6 henger. Felül kerekre gömbölyített 
széles hűtő, 4 sebesség, 4 kerékfék, Bosch világítás és Bosch 
önindító jellemzik a kocsit, mely külsőleg a Buick-ra fog 
legjobban hasonlítani. 14/28 HP. és garantált 60 mérföld 
sebesség (96—97 km.). Fogyasztása 30 mérföldre (48 km.) 

Verseny-és tiszteletdíjak 
Mindennemű ezüsttárgyak legszebb kivitelben, legolcsóbb árban 

Az ország legtöbb sportegyletének szállítója 

Toch Manó arany-ezüstműves 
Budapest, IV., Városház-utca 16. — Saját műhely 

'itwrtiTffr n n n n n n n n n n n n n n D n n n ' n n n n n n n n n n a n 
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AUTÓJÁHOZ, motorkerékpárjához, rádióké-
7 szulekehez es egyéb világítási 

célokra csakis 

EREDETI V A R T A V A G Y LUX 
FÉ M A K 84 UMULÁTO RT 
vásároljon K O L L I N A Y BÉLA c ^ n é l 

Budapest. VIII.. Baross-utca 10. — Telefon: József 3:6-16 

Automobil és motorkerékpár-
c v L m ó l i a n specialista okleveles gépész 
^ a n n i d U d n mérnök a kezében lévő ki-
tűnő vezérképviseletek ki I * o r o c 
használása céljából.'tőkeerős a d . 1 
Cím: A kiadóban. Naponta délelőtt 10-től l óráig. 

1 gallon, ami 5 liter benzinnek felel meg. A kocsi tehát 
100 kilométerre 10—11 litert fog fogyasztani. Az új típus 
két formában: kétüléses roadster és mint 4 üléses csukott 
kocsi fog napvilágot látni. Detail ára New-Yorkban 500 
dollár (35,000.000 korona, 2800 pengő), Londonban 100 an-
gol font. Az új Ford árak hatása erősen érezhető lesz a 
többi gyár termékeinél is. Az Austin, melynek ára 145 font 
volt, 135-re, a Morris 152-ről 142-re, a szintén angol Singer 
155-ről 145 fontra szállította le árait. Az új Ford Francia-
országban is erős árcsökkenést okozott. Citroen B. XII . 
26.800 frankról 20.000-re olcsóbbított. Várjuk tehát a közel-
jövőt, mely megmutatja, hogy igazunk volt-e és forrásaink 
jók voltak-e? t 

A nyár folyamán a francia Citroen-gyár, mint tudjuk, 
nagy anyagi gondokkal küzdött. A Renault-gyár, melynek 
Franciaországban korlátlan financiális fedezete van, meg-
vette a Citroen-részvények 50 százalékát és 40 millió frank-
ról 100 millióra emelte a Citroen-gyár alaptőkéjét. A szer-
ződés szerint az 5 HP. Citroen gyártását, mely a 6 HP. 
Renaultnak nagy konkurrenciát csinált, be kellett szüntetni. 
Ekkor tért át a Citroen-gyár a B. XI I . javított formájára, 
a B. XlV-re és most csak ezt az egy típust gyártja. Az an-
gol Citroen-gyár 5000 munkással, napi 450 kocsit dob piacra. 

Az angol Morris-gyár megvette a híres AC gyárat és 
ezentúl Morris-AC néven versenyeken is fog indulni. Ugyan-
csak megvette Morris a híres angol Wolseley gyárat is, ahol 
most egy luxus kiskocsit fognak gyártani, mely az amerikai 
Essex, Chrysler és hasonló típusú kocsiknak óhajt erős kon-
kurrenciát adni. 

* 

Miután a Ford legnagyobb ellenfele, a General Motors 
fuzionált az amerikai acélkirállyal Charley Svaab-al, aki 
a Steel Co. ura és egyúttal érdekeltséget vállalt a Firestone 
guminál, Ford, hogy a jövőben mentesítse magát az ame-
rikai pneumatikgyáraktól, 40.000 dollárért 1,200.000 holdat 
vásárolt a mexikói határon, ahol gumiültetvényeket szervez 
és 5—6 éven belül saját pneumatikjaival akarja felszerelni 
kocsijait. Fordék anyagi helyzetére egyébként jellemző, hogy 
a legújabb amerikai készpénzstatisztika szerint Fordnak ál-
landóan 270 millió készpénze van, ami abszolút függetlensé-
get biztosít minden banktól és pénzcsoporttól. Kevesen tud-
ják még, de már nyilt titok, hogy Ford fia, Edsel Ford a 
repülőgépgyártásra rendezkedik be és hogy a Detroit büsz-
kesége már Ford-gyártmány volt. A közeljövőben 2000 dol-
lárért (140 millió korona) már kaphatók lesznek a Ford-
repülőgépek. 

MoíorkeréKpár-htépviselelek 
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Éríesííés 
Az „Automobil-Motorsport" szerkesztőségét és 

kiadóhivatalát Budapest, VI., Rózsa-utca 111. II. em. 

(Podmaniczky-utca sarok) helyezte át, ahol ünnep- és 

vasárnapok kivételével délelőtt 10—1 óráig rendes 

hivatalos órák tartatnak. 

KérjUk tehát mindazokat, akiket illet, hogy leve-

leket, pénzküldeményeket, csomagokat, hirdetéseket az 

Automobil-Motorsport szerkesztősége és kiadóhivatala 

Budapest, VI., Rózsa-utca 111. II. emelet 

címre kUldeni méltóztassanak. 

A szerkesztőség telefonszáma: 112—14, 112—45 
és 112—46. 

Az „Automobil-Motorsport" főszerkesztőjének, 

Déván Istvánnak címe és lakása ezentúl is II., Margit-

korút 64 a. V. 2. Telefonszáma: Teréz 132—64. Dél-

előtt 9-ig és délután 2—3 óra között. 

Feltalálók 
ina: Nagy Pál Sándor 

Zajtalanul suhan a gyönyörű autó a Váci-utcában. 
A prémbundás vezető, hivatásának gőgjében, merev arc-
cal vezeti kocsiját. A kivilágított szalonban a méltóságos 
mama ül leányával. Mennek a szigetre. A hatalmas ballo-
nok sercegve csapják szét az aszfalt apró tócsáit, mely 
elől fázósan igyekszik menekülni az a szegény mókus, 
aki szent áhítattal nézi a csodát. Tágranyílt szeme hosz-
szan követi az autó elnyúlt testét, a méltóságos kisasz-
szony édes, bubifrizurás fejecskéjét. Önkéntelenül is 
foltos könyökére gondol. Álmodozásából hatalmas dörgés 
veri fel. Szinte a földön csúszva, kis Bugatti-versenykocsi 
villan el mellette, kormányánál ifjú, de tehetséges fiatal-
emberrel, aki ez anyagias világban — dicséretére legyen 
mondva — igen jól választotta meg a papáját. Mellette, 
a bizonyosság diadalmas mosolyával, egy szőke csoda. 
A sarkon vollgázzat fordulnak be. Még néhány perc, — 
akarom mondani forgalmi rendőr — és ők felfelé törnek, 
fel a Jánoshegyre. 

A mi szegény mókusunk fájó szívvel fordul el. Bo-

torkáló léptei csendes mellékutcába viszik. De ott sem 

hagyják a látomások. Hatalmas, kéthengeres amerikai 

motorkerékpár fordul be hirtelen, csak egy hajszál hija, 

hogy el nem ütötte. Elkeseredetten mordul a motorosra, 

de az nem is válaszol. Észre sem veszi. A bérpalota rá-

csos kapujánál elhallgat a motor dorombolása, kialszik 

a reflektor fénye. A fiatalember sietve lehúzza a gyújtás 

kulcsát és eltűnik a kapualj öblében. 

Emberünk keze ökölbe szorul. Nem a társadalmi 

rend felborítása iránt támadnak vad vágyai. Nagy és 

magasztos elhatározás szállja meg lekét. Koplalni fog, 

és bár szakadjon be a gyomra, vagy essen össze az utcán, 

de összehozza a hátralevő összeget és befejezi új kon-

strukciójú motorját. Mert azzal győznie kel'.. Azzal meg 

kell hódítania a világot. Csak még egy kis kitartás, csak 

még egy kis koplalás és biztos a győzelem. Lesz dicsőség, 
lesz pénz és lesz minden. Lesz szép ruha, lesz autó és lesz 
szőke csoda. És meg lesz alapozva a karriérje. 

Ő és hozzá hasonlók százai róják az utcákat, gör-
nyednek rajzaik felett és ábrándoznak a távoli boldog-
ságról, a távoli dicsőségről — hiába. Ők a feltalálók áb-
rándos csoportja. Már a középiskola padjaiban, a szüne-
tek alatt — vagy az órák alatt is — lázasan terveznek, 
szerkesztenek. Arcukon titokzatos mosoly, szemükben 
valami fensőbbség. A profán világgal mit sem törőd-
nek, nem vesznek részt a fiatalság sportjaiban, szórako-
zásaiban. Külön kasztot alkotnak. Ha megnézzük könyv-
tárukat, érdekes megfigyelést tehetünk. Megtaláljuk a 
népszerű és álszaklapok egész légióját. Találunk gyö-
nyörű katalógus-gyűjteményeket, melyek valóságos mű-
gyűjtői szenvedélyről tesznek bizonyságot. Ott találjuk 
a szabadalmi irodák útmutató füzeteit, a „Mit találjunk 
fel!" és ehhez hasonló című és tartalmú nyomtatványo-
kat. Megtaláljuk a korunk találmányait ecsetelő könyve-
ket — és a híres feltalálók életrajzait. 

Ez még mind nagyon szép. Nem is volna rossz, ha 
nem magában lenne. Ha mellette először is volna rend-
szeres és módszeres fizikai tudás, volna egy kis gyakor-
lat. Elismert tény, hogy szabadalmaztatható szerkezetek 
feltalálásához nem kell okvetlenül mérnöki tudás és nem 
kell diploma. A társadalom minden rétegéből, a legkülön-
félébb foglalkozású egyének találtak fel ügyes és hasz-
nálható, sőt jól jövedelmező szerkezeteket. Nem is itt van 
a baj. Hanem ott, hogy elenyésző csekély a gyakorlat-
ban bevált találmányok száma a feltalálókhoz képest. Ez 
más szóval azt jelenti, hogy csak nagyon ritka az az 
eset, amikor tényleg hasznot húzhat a feltaláló a talál-
mányából. 

Az automobil-technika rohamos fejlődése, a folyton 
megújuló típusok, a gyártás láza, a gyárak igyekezete, 
nemkülönben a kereskedők tülekedése olyan izzó légkört 
teremtett, amelyben felnövő if jú generációnk öntudatla-
núl is a közlekedési problémák rabjáúl esik. Ma már 
nyolc-tizenkétéves gyerekek stopperrel a kezükben mérik 
a versenyeken a lokális eredményeket, tizenhárom-tizen-
ötéves fiúk motorkerékpárt terveznek és még a mozit is 
megvonják maguktól, csakhogy összekuporgassák idejére 
a pénzt. A serdülő ifjak pedig valóságos ideglázban él-
nek. A nagy soffőrtermelésnek is egyik oka az ifjúság 
motorrajongása. Legalább, mint fizetett vezető, fog-
hassa a volánt, ha már nem telik autóra. Másik részük 
pedig feltalálással szeretne autóhoz, motorhoz jutni. És 
itt kell megemlítenem egy nagyon fontos jelenséget. 
A folyóirat- és prospektusirodalom ma már olyan felfújt 
és annyira tendenciózus, stílusa annyira bombasztikus, 
hogy díszére válnék még a legindiszkrétebb színházi lap-
nak is. A nem technikus szakműveltségű olvasó szívesen 
olvassa e „népszerű" és „ismertető" irodalmat. A kon-
kurrencia élessége, a fokozott ütemű kereskedelmi ver-
seny kifejlesztett bizonyos formákat és felszínre vetett 
szerkezeteket. Itt épp úgy dühöng a divat, mint a test-
színű harisnyában. A gyárosnak, a kereskedőnek nagy 
segítőtársa ez a divatcsinálás. Mert, ha a divat múlik, 
új jön és azzal együtt új vevő is jön. Egész sereg lap 
vezet rovatot, melynek egyetlen, be nem vallott célja a 
divatcsinálás. Ennek pedig megvan az eredménye. Jeder-
manné ő nagysága angyali ártatlansággal csodálja meg 
a hűtőn ülő nikkelmackót, sportfiúbarátaink pedig elő-
szeretettel fitogtatják mély értelmüket az „áramvonalas 
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test" és a „királytengely" emlegetésével. Ribizlike mű-

vésznő helyes tapintattal csak arra veti a fősúlyt, hogy 

nyolchengeres legyen és sokba kerüljön, — mert hát édes 

Istenem1 — a jövőbe nem lehet látni, és ami biztos, az 

biztos. Az éretlen gyerekész persze mindebből nem sokat 

ért. Halálos komolysággal olvassa a prospektusokat és 

szívja magába a technikai félműveltséget. A disztingválni 

nem tudó, alapjában véve tanulatlan és tudatlan gyerek-

fej a kereskedelmi reklámirodalom befolyása alá kerül, a 

hasonló éretlen társaival lefolytatott szenvedélyes vitái 

belelovalják a legképtelenebb felfogásokba és elméle-

tekbe. Jöj jön ehhez még egy kis siker valami találmány 

révén és i f jú barátunk menthetetlenül a „feltalálók" 

szomorú sorsára jut. 

A világért sem akarjuk az ifjúság technikai ambí-

cióját letörni. Éppen ellenkezőleg, az a célunk, hogy ezt 

a drága nemzeti energiát megvédjük és ne hagyjuk a 

helyes útról letántorodni. Jelszavunk legyen, hogy min-

dent a maga idejében! Aki nem ismeri a betűket, az nem 

vehet regényt a kezébe. Akinek nincs meg a technikai 

alaptudása, az komolyan értékes találmánnyal nem fogja 

meglepni a világot. 

Szándékosan írtam alaptudást és nem alaptudo-

mányt. Lehet a tudományt megszerezni magánúton is, sőt 

legnagyobb feltalálók közül sok teljesen autodidakta volt. 

Előttük azonban nem a dicsőség lebegett, amint az élet-

rajzuk költői bevezetésében olvashatjuk, hanem tanultak 

erős akarattal, mert látták, hogy csak a tudás és az ener-

gikus munka teheti őket az élet versenyében naggyá. 

A feltalálók érdemes társadalmának még több osz-

tálya van. A legelszomorítóbb látvány a notórius fel-

találó, akit egy-két évtized eredménytelen munkássága 

sem győzött meg erőlködése hiába való voltáról. Ezek 

elhanyagolják hivatalukat, családjukat, éheznek, ron-

gyokban járnak és házalják a gyárakat. Szerkesztőmér-

nöki működésem legnehezebb és egyben legszomorúbb 

feladata volt az ilyen szerencsétlen, eszelősen érzékeny 

emberekkel megértetni találmányaik értéktelenségét. 

Sokszor a legmélyebb megrendüléssel álltunk a lerongyo-

lódott, őszbe csavarodott ember előtt, aki a végső remény 

utolsó szikrájával szemében adta elő találmánya műkö-

désének zavaros elméletét a konzervdobozból és szivar-

skatulyából készült modell felett. Talán mondanom sem 

kell, hogy egyetlen egyszer sem akadt közöttük olyan, 

amelyikkel érdemes lett volna foglalkozni. Sőt nagyon is 

primitív, gyerekes megoldások voltak, kivétel nélkül. 

Ismert gépelemek bizarr, sokszor egyenesen értelmetlen 

felhalmozása volt valamennyi, majdnem mindig olyan 

célt szándékozván elérni, amelyekre megvannak közismert 

és jól bevált szerkezeteink. 

Vannak azonban agyafúrt fickók is a feltalálók kö-

zött. Ezek rendesen jó összeköttetésű, sima modorú fiúk, 

akik fellépésüket még hajdanában, tisztes gyermekszobá-

ból hozták magukkal, ők elsősorban önmagukat találták 

fel és rajongó beszédükkel és mesteri diplomáciájukkal 

belopják magukat a „Pénzes Palik" bizalmába, akik gyer-

meteg önkívülettel ringatják magukat abban a kéjes gon-

dolatban, hogy először is felfedeztek egy zsenit, másod-

szor, hogy befektetett tőkéjük dúsan fog kamatozni. Az 

emberi korlátoltságnak ezen élő mintaképei addig finán-

cirozzák a feltaláló tehetséges i f jú rendszerint költséges 

kísérleteit, amíg nevüket belügyminiszteri engedély nél-

kül „Pénztelen"-re változtatják. 

Tengelyek, carterek, kazánok, motorhen-
gerek, aluminiumtárgyak stb. speciális 

HEGESZTÉSE 
jótállással. Lokomotív vörösréz tűzszekrény he gesztés 

Budapest, V. kerület, Dráva-utca 5 . sz. Telefon: Lipót 9 0 9 - 8 8 . 

És ott van a szerelők, géplakatosok és műszerészek 

óriási serege, akik föltalálnak „önműködő kurbli"-tól 

egészem a „hátúitöltő fogkefé"-ig mindent és a mérnö-

kök mély megvetésével beállnak a félreismert lángeszek 

végnélküli sorába. 

A feltalálási düh az ambiciózus, ügyszerető és buzgó 

fiatal nemzedéket is menthetetlenül erre a szomorú 

sorsra juttatja, ha erős önfegyelmezéssel idejében meg 

nem állítja szenvedélyének folyton növekvő indulatát. 

Önkéntelenül is felvetődik itt a kérdés, hogy a mai 

magasszínvonalú gépépítés minek, illetőleg kinek köszöni 

létét. A feltalálók mindenesetre alaposan kivették a ré-

szüket, az bizonyos. Azonban a találmányok száma, össze-

hasonlítva a tudományos kutatások által és a folytonos 

javítások okozta eredmények számával, arra az első pil-

lanatban meglepő felfedezésre vezet, hogy az előbbiek 

száma eltörpül az utóbbiak mellett. Mert ugyan mi lé-

nyegesen komoly változást látunk példáúl a mai modern 

autó és a húsz év előtti automobil között? Jóformán sem-

mit. Minden megvan rajta, de jobb, javított szerkesztés-

ben, jobb anyagokkal, olcsóbb előállításban és divatosan. 

Se szeri, se száma az apró javításoknak és a mai autóban 

nem az elmúlt húsz év találmányai vannak összezsúfolva, 

hanem az elmúlt húsz év tapasztalatai. Ezt1 pedig nem 

ábrándozó feltalálók, amatőr zsenik és bravúros volan-

kezelők követték el, hanem azok a szerény, életgondoktól 

terhelt mérnökök, akik talán soha máskor autóban nem 

is ültek, csak, ha próbaútra mentek. 

„Jó szerkezetet tervezni csakis jó rajzok alapján 

lehet" — mondta egykor öreg kollégáim egyike. A zseni 

bizonyára lázadozik még a gondolatától is. És joggal. 
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REX-A CME 
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ANGOL 
OSZTRÁK 
HOLLAND 
175 O. H. V. 1300 pengő, 250 O. H. V. 

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

Vezérkép viselet: 
MARINEK ISTVÁN, Horthy Miklós-út 80 

Michel. Angelót nem iá féltjük, de komoly aggodal-
maink vannak Bandika és Móricka találmányaival szem-
ben. A gyakorlat még a neves, elismert tervezők (nem 
a nagybácsik ismerték el őket,, hanem a gyáros, akinek 
tárcájára megy a játék) új munkáival szemben is óva-
tos, hiszen közismert, hogy új szériák kibocsátását min-
dig idegenkedés fogadja. Hogyne fogadnák idegenkedve 
az érdekeltek a feltalálókat, akik előtt a fejlődés tiszta 
képe természetszerűen homályban van és sohasem tud-
hatják, nem ugranak-e évekkel vissza a múltba egyetlen 
vonalacskájukkal. 

Teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy az idős, fel-
találásokban megőszült szerencsétlenekre nem lesz valami 
nagy hatással, amit elmondottunk. Pali bácsik sem fog-
ják magukra venni a rájuk vonatkozó megjegyzéseket, 
mert ők „kivételek" és „ítélőképességük" teljében vannak. 
Nem akarjuk őket illúziójukban megzavarni. Hadd ál-
modjanak. Minket a jövő generáció érdekel. Annak egész-
séges gondolkozására, helyes fejlődésére és alapos tudá-
sára már most kell ügyelni. Óva intjük az apákat, hogy 
ne teljék meg apai szívük büszkeséggel, ha Bandika fel-
talál, hanem lássák meg a gyűlő felhőket a jövő egén és 
óvatosan, tapintatosan vegyék elő minden fortélyukat és 
vegyék rá csemetéjüket, hogy menjen futballozni, vagy 
merüljön el a latin nyelvtan rejtelmeiben. Szent meggyő-
ződésünk, hogy például a történelemtudás egyáltalában 
nem zavarta nagy feltalálóinkat és még senki sem -lett 
irigyelt tudós azért, mert geometriából sürgős feltalálás 
miatt elhasalt. 

Különösen figyelmeztetem a szívrepeső mamákat és 
a boldog tantikat, hogy ne engedjenek az emberfeletti 
csábításnak és tartóztassák meg önmagukat a Bandika 
istenítésétől, mert így feltétlenül többet tesznek az ifjú 
óriás későbbi boldogulásáért, mintha hisztérikus ömlen-
gésekben dicsérik fűnek-fának. 

Végeredményben több komolyságot, több tudást és 
alaposabb készültséget várunk a jövendő technikus-nem-
zedéktől. Ne találgassanak föl tücsköt-bogarat, amilyenek 
leírásával kötetek vannak tele a szabadalmi hivatalokban, 
hanem tanulják meg jól az analízist. A középiskolások se 
képzeljék be maguknak azt, hogy nekik okvetlen csoda-
gyerekeknek kell lenniök. 

Aki még csak a gombócevésnél tart, arra legyen 
gondja, hogy minél többet nyeljen le. 

Mindent idejében és idejében mindent! 

Urbach László, az idei oldalkocsi- és solo motor-

kerékpárbajnok jövőre már az új 350 kom. ohc. AJS-

géppel fog startolni. 

Bourlier (Delage) 228 km.-es sebességgel győzött 

a La Baule-versenyen. A repülőkilométer alakjában le-

futott versenyt kitűnő eredmények jellemezték. Bourlier, 

a kiváló Delage-vezető nyolcliteres versenykocsiján, az 

országúton rendezett versenyen, kilométer-lamé-n 228 

ezer 670 kilométerórás sebességet ért el. Sőt egyik fu-

tama alkalmával, gyenge hátszéllel 230 kilométerórás 

tempót futott. Részletes eredmények: 

1100 kcm.: 1. Guotte (Salmson) 176.211 km.-óra! 

1500 kcm.: 1. Bourlier (Delage) 180.904 km.-óra. 

2 literig: 1. Jauky-né (Bugatti) 151.386 km.-óra. 

3 literig: 1. Eystone (Bugatti) 174.757 km.-óra. 

Unlimited: Bourlier (8 Iit. Delage) 228.670 km.-óra. 

Wollemann István-cég vette át a magyarországi 

Citroen-vezérképviseletet. A vállalkozást a Jelzáloghitel-

bank fináncirozza. A cég a Belvárosban legközelebb ki-

állítási helyiséget nyit. 

Illllll llllllllllll llllllllllll Illlllllllllll Illllllllllllliiinii iiillllllll 

M A C Jánoshegyi versenye 
1927. szeptember 4. 

A nehéz, csúszós pályán hihetetlen stabilitása, 
gyorsasága és jó fékei folytán fölényesen győz 
kategóriájában DietI Hubert vezetésével az 11(K) 
ccm. hengerűrtartalmú négyüléses széria kivitelű 

AMILCAR 
túrakocsi és 4 perc 513 mp. időeredménnyel 27 
mp.-cel javítja meg az Amilcar által tartott kate-
gória-rekordot és éri el a sokkal nagyobb hathen-
geres gépek előtt a nap legjobb túrakocsi idejét 

KMAC Svábhegyi versenye 
1927. október 2. 

SCHÜLLER LÁSZLÓ 1100 kcm. AMILCAR 
versenykocsin kategóriagyőztes. 

Vezérképvise le t : 
V. ker., Szabadság-tér 18. sz. 

Telefon: 159-93 
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„Járműmotorok" címmel Jalsoviczky Lajos 
oki. gépészmérnök, a budapesti m. kir. állami 
felső ipariskola tanára, egy sor kitűnő szak-
könyv szerzője, újabb könyvet írt, melyben a 
folyékony tüzelőszerekkel dolgozó gyorsjáratú 
automobil-, repülőgép-, traktor-, csónak- és 
kerék oármotorok szerkezetével ós kezelésével 
foglalkozik. Ez a könyv az elméleti és szerkezeti 
részletek teljes elhagyásával, csak a gyakorlat 
embereihez, vagyis az automobilvezetőkhöz, 
pilótákhoz, eke- és traktortulajdonosokhoz stb. 
szól. A szerző világos, de tömör nyelven, egy-
mással párhuzamosan tárgyalja az amúgy is 
csak kis mértekben különböző szerkezeteket, 
ami a sok közös vonás mellett nemcsak időmeg-
takarítást, de alaposabb megértést is jelent, an-
nál inkább, mert az egyes típusokon (pl. repülő-
motorokon) szerzett igen gazdag tapasztalat 
nagy befolyással volt a többi típusok kifejlődé-
sére is. Nagyon könnyen érthetővé teszi a 227 
oktáv oldalas könyvet a közvetlenül a könyv 
számára szerkesztett 187 ábra is. Ezek a világos 
és érthető ábrák a tanulást nemcsak megköny-
nyítik, hanem élvezetessé is teszik, amihez az is 
nagyban hozzájárul, hogy a könyv az általános 
működési alapelveket eleinte kizárólag egy-
szerű vázlatrajzok alapján tárgyalja s csak a 
tárgyban már teljesen otthonos olvasó találko-
zik részletes szerkezeti rajzokkal. A gyorsan át-
tekinthető rajzok a hosszadalmas ós fárasztó le-
írásokat is feleslegessé teszik, úgyhogy bőven 
marad hely a különféle szerkezeti kérdések tár-
gyalása után az üzemzavaroknak, azok okainak 
és kiküszöbölésének megvilágítására is. A nagy 
gonddal kiállított könyv az Athenaeumnál je-
lent meg s ára 9 pengő. 

Indián és ACE 1928. Az Indian-gyár 1928-ra 
öt típust hoz forgalomba: Priuce, Scout, Seout 
„45", Big Chief ós az ACE. A Prince ú j vázzal 
kerül forgalomba, ami sokkal alacsonyabb 
nyereginagasságot von maga után, sokkal szebb 
és ízlesesebb benzintankkal. Ricardo hengerfej, 
ú j olajozás és tökéletesebb hangtompító jellem-
zik az új típust. A többi modelleken lényeges 
változások nemigen találhatók. 

I)e l'inedo márki, az Óceán körülrepülője, 
4000 km.-es légiutat tett meg a „Santa Maria"-
val, mely az Isotta Fraschini-művek Asso mo-
torjával volt felszerelve. A „Santa Maria" sze-
rencsés megérkezése után az Isotta Fraschini-
művek levelet intéztek az S. A. Officine di Vil-
lar Porosához, melyben többek között ezt írják: 

„. . . Egyszersmind nem mulaszthatjuk el 
önökkel közölni, hogy mennyire örülünk, 
miszerint annakidején gondoskodtunk ar-
ról, hogy motorjainkat, tehát a „Santa 
Maria" motorját is, az Önök által gyártott 
golyóscsapágyakkal láttuk el és így az Önök 
nagybecsű háza kétségtelenül szintén hozzá-
járult a körrepülés sikeréhez..." 

Az S. A. Officine di Villar Perosa által 
gyártott R1V gördülőcsapágyak magyarországi 
vezérképviselője Szilárd Béla autófelszerelési 
cég, Budapest, VI., Nagymező-utca 15. 

Az új angol motorok szenzációja a P & M-
gyár által gyártott „Panthette", mely egy 250 
kcm. ohv. kéthengeres, négysebességes váltóval, 
ami egy blokkban van a motorral. 

Az osztrák „Motorrad" szerint az angol 
AJS-vezetők, Simpson és Rowley, már most le-
vélileg megígérték, hogy 1928-ban biztosan 
résztvesznek az osztrák Grand Prix-n. 
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V e z é r k é p v i s e l e t 
VI. kerület, 

Podmaniczky-
utca 18. 

A JAP-gyár 1928-ra nem kevesebb, mint 34 

modellt hoz ki. Ebből 6 AZA-motor, 28 JAP-

motor lesz. Az AZA kétütemű motorok 124, 147 

és 173 kcm. hengerűrtartalommal, míg az AZA 

négyüteműek 344, 490 és 548 kcm. űrtartalommal 

jelennek meg. A JAP-motorok között egy ú j 

kéthengeres, 746 kcm. modell jön a piacra. 

Az 1928-as magyar TT-nek sikere már bizto-
sítva van. Brenner mérnök, az itt járt BMW-
menők vezetője szerint Bauhofer, Henne és 
Gall biztos indulók a magyar TT-én, melynek 
revans jellege lesz Balázs Lászlóval szemben. 

Magyarok az Olympia Show-n. A világ leg-
nagyobb motorkerékpárkiállítása zajlik le Lon-
donban október 31. és november 6-ika között. 
Magyar részről ezidén is igen sokan keresik fel 
Londont. Elsőnek Gyöngy Pál, a Magyar 
Abroncs- ós Kerékgyár igazgatója (Sunbeam, 
Smith, KLG, Castrol vezérképviselet) indult út-
nak, aki megtekinti közben a párisi Salont, va-
lamint az október 2-án lefolyt angol Grand 
Prix-t Brooklandban. Később indulnak útnak: 
Méray-Horváth Lóránt, a magyar Méray-
ínotorkerékpárok konstruktőrje, Majláth Mi-
hály az AJS, Triumph és Brough-Superior an-
gol és a Harley-Davidson amerikai motorkerék-
párok vezérkei viselője. Résztvesz a kiállításon 
Székely Ferenc (Douglas) is, aki a kiállításról 
egy magával hozandó 600-as Douglas sidecaron 
ter vissza, a Riviérán keresztül. Keres útitársat. 
Ezidén is kilátogat a kiállításra Bíró Jenő, aki 
100.000 kilométert megtett Bean-kocsiját cseréli 
ki egy nagyobbal és hír szerint a Bean-képvise-
letet is magával hozza. Ugyancsak felkeresik 
az Olympia Show-t Wollemaim István, aki mái-
rendes vendége az angoloknak és most másod-
szor Bruck Nándor, a James- ós Rudge-képvi-
selő is. Eddig ennyi, valószínűleg azonban meg-
nő a számuk, sőt nem lehetetlen, hogy szerkesz-
tőségünk is képviselve lesz a világ eme kétség-
kívül legnagyobb motorkerékpárkiállításán. 

A Bükk- és Mátravidéki Automobil Club 
1927 október 30-án országos autós- és motoros-
kongresszust rendez. Az agilis klub nyilvánosan 
akarja megvitatni az automobilizmus problé-
máit. A tárgysorozat főbb pontjai az automobil-
és motorkerékpáradó megvitatása, a luxusadó, 
a városok által indokolatlanul szedett magas 
kövezetvámok elleni tiltakozás, a közúti állapo-
tok, az útjelzés kérdése, a klubok hatósági tá-
mogatásának ügye, a sajtópropaganda, a tisz-
tességes kereskedelmi verseny és a hazai szak-
mabeli ipar fejlesztése. Mint látjuk, tehát csupa 
aktuális kérdés. A rendezőség eddig cirka 3000 
embert hívott meg, akik számára 6, illetve 8 
pengős napi ellátást biztosít. A kongresszussal 
kapcsolatban kedvező időjárás esetén egy kíser-
leti motorkerókpárversenyt óhajtanak a mis-
kolciak rendezni, az általuk felfedezett Mis-
kolc—Zsolca—Onga-i körön, mely egy TT meg-
rendezésére rendkívül alkalma^ lenne. A kon-
gresszuson teljesen egyetértünk az agilis mis-
kolciakkal, de a „kísérleti verseny" megrende-
zésé és annak előkészítése nem vall ügyes poli-
tikára. Ki kell írni a versenyt, komolyságot 
kell neki kölcsönözni, úgy feltétlenül lesa in-
duló. De egy kísérletre, aminek nincs dekóruma, 
a késő ősszel már nemigen mennek fel verseny-
zőink. A motor szállítási költségei stb. anyagi 
áldozatokat követelnek, aminek egy próbakör 
lefutása nem ellenértéke. 
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Svédországban nagyon terjed a motorkerék-

pár. 1925-ben 2239 gépet importáltak a svédek, 

míg 1926-ban 3843-ra emelkedett a behozott gé-

pek száma. 

Elsőkerékfék az 1928-as Harley-Davidsono-

kon. Mint az „American Motorcyclist" írja, a 

milwaukee-i gyár jövőévi modelljein több igen 

érdekes újítás található. Látható mechanikus 

olajozás, sportkormány a kis 350-es ohv. típu-

son, elsőkerékfék és alacsonyabb sidecar-alváz 

a legfontosabbak. 

Berlinben, a Luna-parkban, nov. 4-től 13-ig 
nemzetközi automobilkiál l í tás lesz, melyet a ke-
reskedők rendeznek. — A „Grosser I'reis von 

Deutschland", az Association Internationale des 
Automobile Clubs Reconnus határozata értel-
mében 1928-tól beleszámít az automobilvilág-
bajnokságba. - Egyetlen amerikai vál lalatnak, 
az American Ra i lway Express Co. cégnek 
(iOOO-nél több teherszállító gépkocsija van forga-
lomban. Ezzel szemben a Standard Oil Co. of 
Ind. 3400, az Armour zsírművek 3500 teherautó-
val rendelkeznek. Newyork város a maga 1200 
utcatisztító és 800 tűzoltó-gépkocsijával szintén 
az élcsoportban foglal helyet. — Németország 
gyárai közül a Mercedes-Benz, Horch, B M W és 
D K W lesznek képviselve az őszi londoni Olym-
pia automobil- és motorkerékpárkiállításon. 
A világháború óta ez az első eset, hogy a néme-
tek résztvesznek a volt ellenségek nagy .kiállí-
tásán. — Ashby, a k i tűnő angol PM- ós OK-
menő megházasodott. Arról nem szól a krónika, 
hogy felesége kikötötte-e a házassági szerződés-
ben a további versenyzés beszüntetését? •— 
Érdekes statisztika szerint az Egyesült Álla-
mokban megkérdezett 4,101.581 csaiauuot 
3,714.233-nak van telefonja, 782.994-nek zongo-
rája, 480.637-nek rádióvevőkészüléke, 849.825-nek 
gramofonja és 2,285.739-nek gépjárműve. Az 
automobil ezek szerint úgyannyira nélkülözhe-
tetlen tárgy odaát, m in t a telefon. — Német-
országban az 1926-ik óv végén 236.411 motorke-
rékpár, 26.934 kismotorkerékpár, 20.392 géperejű 
bérkocsi, 186.095 személyautomobil, 90.029 teher-
gépkocsi és kb. 5,000.000 kerékpár volt forgalom-
ban. Németország ezzel a statisztikával az ötö-
dik helyen áll a v i lág összes országai között. 

A német repülők szintén Scintilla-mágnest hasz-
nálnak. A Scintilla-mágnesek óceáni sikerei után külö-
nös érdekességei bír annak megállapítása, hogy a német 
„Lufthansa", mely Európában a legnagyobb repülő-
parkkal rendelkezik, Scintilla-mágneseket épít be, te-
kintettel arra, hogy ezen gyártmányú mágnesek mű-
ködnek a legnagyobb biztonsággal. — Könnecke német 
repülő keletázsiai út ján Junkers-moterral ellátott Cas-
par repülőgépébe szintén Scintilla-mágneseket épí-
tett he. 

Folyó évi december hó l-ig, különösen esős időben, 
nehezebb járművek, teher- ós személyautók, gépek stb. 
a hídépítés miatt az á l lami közút Szentes—Hódmező-
vásárhely alatti szakaszán, mintegy 300 méter hosszban, 
csak nagy nehézséggel közlekedhetnek. A Hódmező-
vásárhelyről jövő vagy Szentesről Hódmezővásárhelyre 
menő jármüvek, melyek Szentesre, illetve Hódmező-
vásárhelyre igyekeznek, Mindszent és Szegváron ke-
resztül közlekedhetnek a legcélszerűbben. Az épiilő híd 
mellett felállított szükséghídon legfeljebb 70 méter-
mázsáig terjedő járművek fognak osak átengedtetni. 

A Bosch Róbert kft. a közelmúlt napokban a követ-
kező levelet kapta: „Tavasszal vásárolt ú j hathengeres 

kétliteres Magosix-autónmial a nyáron nagy túrát tet-
tem Svájcon és Felsőolaszországon át. A mindenben 
gyönyörűen sikerült út kellemességéhez nagyban 
hozzájárult a kocsi k i tűnő villamosberendezése és mi-
után elismerésemet a Magyar Általános Gépgyárral is 
közöltem, nem mulaszthatom el, hogy az Uraknak is 
leghálásabb köszönetemet fejezzem ki. Ez ugyan 
előttem nem volt újság, mert eddig is minden kocsim 
Bosch-alkatrószekkel volt felszerelve. Tisztelettel ké-
rem, hogyha lehetséges részemre a „Magosix" Bosch-
berendezés kapcsolási vázlatát, nemkülönben részletes 
utasításokat ós a technikai szerkezet ismertetését meg-
küldeni szíveskedjenek. Maradtam kiváló tisztelettel 
Váncza Mihály, oki. mérnök." 

Felelős szerkesztő és kiadó: DÉVÁN ISTVÁN 

Budapest, II., Margit-kőrút 61,1a. V. em. 2. Tel.: T. 132—6J,. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Rózsa-utca 

111. I I . emelet. Hivatalos órák hétköznapokon délelőtt 

10—1 óráig. Telefon: T. 112—1,5, 112—1,6, 112—1,7 

Stádium Sajtóváll. Rt. Nyomdaigazgató: Janovits Ferenc 

Zajtalan svéd S K P 
a u t ó m o bilcsap ágyak. 
Kúpgörgös-, hengergörgős- es golyóscsap-
agyak. Az összes „ford"-csapág\'ak. SpecI 
alls golyóscsapágyak a Citroen,' Chevrolet, 
Buick, Fiat, stb. autókhoz. Angol zoll 
méretű speciális motorkerékpárcsapágyak. 

Magyarországi vezérképviselet 

GREINITZ-PIRKNER 
Vaskereskedelmi és Ipari Rt. 

BUDAPEST, I X , ÜLLŐI-ÚT 55. SZÁM 

K é r i e n á r a j a n l a t o t ! 

sürgönyeim: 

PIO. BUDAPEST 

Telefon: J 102-78 

J. 130-38 

J . (MIN 
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SVÁBHEGYI VERSENY 1927 

4 
győzelem 

4 
győzelem 

Sportkocsik. 2 literig. I-ső Heteés Sándor . . 
Versenykocsik. 1*5 literig. I-ső dr. Feledy Pál . . . 

Il-ik gróf Zichy Tivadar . 
Versenykocsik. 2 literig. I-ső gróf Andrássy Imre . 
Versenykocsik. 3 literig. I-ső báró Wolfner András. 

MAGYARORSZÁGI V E Z É R K É P V I S E L E T : 
GRÓF SALM HERMANN ÉS RÓZSAHEGYI ISTVÁN 
BUDAPEST, I., ZSOLT-UTCA 9. TELEFON: JÓZSEF 112-18. 

BUGATT 
BUGATT 
BUGATT 
BUGATT 
BUGATT 

UNLOPCORD 
TÖMÖRGUMI 
MOTORGUMI 
Gyári képviselet 

AUTÓ-
FELSZERELÉSEK 

Pneumatik és Autó-

' felszerelési Szaküzlet 

BUDAPEST, VI., 
Vörösmarty-!!. 33(Andrássy-út sarok) Tel.:L. 983-63 

IRÁNYJELZÖK 

Nagy v á l a s z t é k b a n 
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MAGYAR ÁLTALÁNOS GÉPGYÁR, MÁTYÁSFÖLD 

10.500 PENGŐ 
(131,250.000) 

AZ ÚJ HATHENGERES 

2 
L I T E R E S 

MAGOSIX 

GYÁRI ELADASI KÖZPONT: 
MÉRAY MOTORKERÉKPÁRGYÁR R.-T. BUDAPEST, IV., VÁCI-U. 1-3 
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