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AUTOMOBIL—MOTORSPORT—TURIZMUS 

at, autóíurisla számára 

a v i lág legszebb országa! 

A legtökéletesebb, kitűnően biztosított, veszély-

mentes alpesi utak 2000—2500 méter magasban, 

p o m p á s k i l á t á s s a l a z ö r ö k h ó v a l 

b o r í t o t t 4000 méteren felüli hegycsúcsokra 

Hotelek 
Luxus sxállodák 

és 

modern garage -ok 

mindenüit 

Díjmentes felvilágosítást nyújt: 

M Idegenforgalmi Központ 
(Schweizerische Verkehrs Zentrale) 

budapesti hivatalos képviselete, V. Nádor u. 18 

M l / R R E N 
(Berner Oberland) 1642 m. 

Sc0wei h egyik legszebb pontja szem-
ben a világö'.rü Jungtrau panorámával. 

Magaslati gyógyhely: 
Turistacenlrum. Pompás gletscQerturák 
kiindulópontja. Elsőrangú télisportQely. 

Hotelek: 
Bellevue, Belmont, Edeiweiss, Eiger, 
Grand Hotel <£ KurQaus, Jungtrau c£ 
Viktória Palace Hotel des Alpe Alpen-
iuQe, Regina Bau-Site. 

Vasut: Interlaken-Cauterbrunnen. 
Drótkötélpálya: Cauterbrunnen-Műrren. 

I Legnagyobb teljesítményű, 

I l e g k i s e b b üzemköltségü 

motorkerékpár 

a 4 hengeres, 16 HP 

type 

P 1856. 
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30 watt, 8 volt világí-
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Jl ,,Mi Versenyünk 0 0. 
Lezajlott a negyedik, egyben eredményeiben legszebb, legkimagaslóbb, 
legnehezebb „Húsvéti Triúl". Az abszolút győztes Martinék István (Kmac) 
Rex^Acme lett. ^ /11ielmár Valter vándordíjat végleg megnyerte dr. Zsotér 
Bertalan (Dac) Aíéray motorkerékpárfával. ^ A team dijat a "Douglas nyerte. 

Az AMH folytán a húsvéti ünnepekről április 
19—20-ra eltolt, az „AUT0M0BIL-M0T0RSP0RT-
TURIZMUS" által ezúttal negyedízben megrendezett 
nagy motorkerékpár megbízhatósági triál befejeződött 
és egyben eldőlt az 1927-ben bajnokunk, Delmár 
Walter által által alapított vándordíj sorsa is. A ver-
senyről bátran és nyíltan elmondhatjuk, hogy a leg-
szebb volt, amit eddig motorkerékpárok számára 
Magyarországon kiírtak. Rendezőgárdánk, mely im-
már ötödik éve ugyanazokból a kipróbált fiúkból 
állott, ezidén felülmulta önmagát és olyan tereppel 
lepte meg a „nehéz versenyre" éhes kicsiny, de válo-
gatott mezőnyt, amire senki sem mert gondolni. 
Rendezőgárdánk a verseny terepét ezúttal Lillafüred 
központtal a Bükk-hegység szebbnél-szebb pontjain 
bonyolította le. Minden kedvezett, még az időjárás is 
és eltekintve a 48 óra utolsó 4 óráját, mindig verő-
fényes napsugár tette kellemessé az elejétől-végig 
megerőltető versenyt. A nehéz gazdasági viszonyok 
ellenére is, mintegy 16 versenyző jelent meg a start-
nál és körülbelül tízre volt tehető azoknak a száma, 
akik minden igyekezetükkel akartak résztvenni a 
versenyben, de nem tudtak megfelelő géphez jutni. 
Ez a verseny egyébként egy igen érdekes fokmérője 
a leromlott és az utóbbi években állandóan romló 
gazdasági viszonyoknak. Az 1927-ben leadott közel 
100 nevezés 1928-ban 70-re, 1929-ben 50-re, 1930-ban 
30-ra és 1931-ben 20-ra csökkent. Nézzük, miképpen 
folyt le a verseny. 

Az előzmények. 

Helyzetkép három nappal a verseny előtt, össze-
sen három nevezés. Nevezési zárlat kitolva a verseny 
előtti napon este 6 óráig. Szombaton, 18-án reggel 
5 órakor a rendezőség egyik tagjának, Noszlopy 
Kálmánnak STEYR XlI-jén útrakelt a kis csapat 
Lillafüred felé. Az autóban csekélységem, mint a lap 
főszerkesztője, a kocsi tulajdonosa, Fekete Géza 
festőművész, lapunk humoros cikkeinek írója és 
Varga László, lapunk egy régi barátja ültek, ötödik-
nek sipeki Balázs Kornél tartott velünk még, be-
járatás alatt lévő pompás kétkipuffogócsöves Sun-
beamjén. Bár abszolúte nem igyekeztünk és több 
helyütt megállottunk gyönyörködve a pompás nap-

felkeltében és a Bükk-hegység állandóan változó 
panorámájában, féltízre megérkeztünk a kies Lilla-
füredre. Elhelyezkedvén a gyönyörű Palota-Szálló-
ban, megbeszélve a sportszerető Marschall igazgató 
úrral a versenyzők elhelyezését, azonnal elindultunk 
a terep kiválasztására. A nap melegen sütött, a gyors 
pisztrángok vigan száguldottak ide-oda a kristály-
tiszta Szinva vizében. Hamarosan fennvoltunk a tél-
ről már jól ismert ródlipályán, a Bagolyhegyen. 
Megállapíttatott, hogy a terep nehéz, de a feljutás, 
dacára a 20—22 százalékos emelkedéseknek, motor-
kerékpárral nem lehetetlen. Ez lesz tehát az első 
Non-Stop. Azt mondták a fiúk Budapesten, hogy 
nehéz versenyt csináljunk. Zsótér, Zboray, Erdélyi 
és a vén motoros róka, Martinék, már égtek a vágy-
tól, hogy egyszer úgy Isten igazában kimotorozhassák 
magukat. Felérve a Bagolyhegy keleti lejtőjén, pom-
pás terepverseny helyet fedeztünk fel, úgyszintén 
egy ideális domboldalt egy második Non-Stopra. 
Miután a verseny magva már készen volt, nekiindul-
tunk a „lefelé szakasz" kikutatásának. A téli emlékek 
jól beváltak. Egy, a faszállításra használt mélyút 
felfedezése itt is segített. Itt lesz a két titkos fék-
szakasz és most már csak a vizes árok hiányzik. 
Ezzel azután határozott szerencsénk volt, mert a 
mélyút végén ott terült el egy 10—12 méter hosszú 
természetadta „water splash", mintha csak nekünk 
csinálták volna. Ezzel az előkészítő munka egy része 
befejezést nyert és mi félháromra már farkas ét-
vággyal láttunk neki a pompás ebédnek. Délután egy 
rövid órát sütkéreztünk a meleg tavaszi napsugárban 
és utána felmeszeltük a síkfékpróbához szükséges 
vonalakat a kis Lilla-Szálló előtti térségen. Ezalatt 
Budapesten az utolsó 24 órában gyűltek a nevezések. 
Este 9 órakor az otthonmaradottak egyike, vitéz 
Bolhóy Imre már tudatta telefonon, hogy az effektív 
indulók száma meg fogja haladni a tizenötöt. így 
azután nyugodt lélekkel tértünk nyugvóra, hogy 
reggel négyig még alhassunk valamit, mert a terep 
lejelzése bizony jó néhány órát vesz igénybe és 11 
órára már várható az első beérkező Budapestről. 

Reggel 5 órakor már alaposan megrakodva 
úton volt a kis csapat. Az erdőgondnokság részéről 
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Csermely László mérnök barátunk két embert bocsáj-
tott rendelkezésünkre, akikkel együtt nekiláttunk a 
jelzőmunka elvégzésének. Mindenkire 5—6 vastag 
fenyőnyél, zászló és egyéb jelzőanyag jutott, úgy-
hogy mire felértünk a Bagolyhegyre, csurgott 
rólunk a víz. Mindezt azonban örömmel tette a kis 
társaság, mert hiszen sportról volt szó, amatőr sport-
ról és a magyar motorsport előbbreviteléről. Folyt 
a munka és mire az óramutató kilencet mutatott, 
már reggelinél ültünk ismét odalenn, ahol már várt 
a KMAC kiküldöttje, Hild Károly, aki Harley-
Davidsonján érkezett meg feleségével a versenyre. 
Tízkor már készen állott minden és a forrón tűző 
napban vártuk az első beérkezőt. 

Budapesten. 

Ezalatt Budapesten a Méray-gyár Zápolya uccai 
telepén már a kora reggeli órákban megtörtént a 
gépátvétel és az indítás. Régi rendezőgárdánkból 
Dárday-Abriani Dezső, vitéz Bolhóy Imre, Toepke 
Alfréd, Aczél András, Acsády György, Lengyel 
Árpád, valamint két új kedves segítőtárs, Wiesen-
grund Ferenc és Komlósy Béla végezték hiba nélkül 
munkájukat. Hat óra után néhány perccel, már az 
összes versenyzők úton voltak. Az útvonalat Koncz 
Endre min. tanácsos úr (belügyminisztérium) tökéle-
tesen biztosította. Ezért neki ezúton is hálás köszöne-
tünket fejezzük ki. A versenyzők szerint az egész út-
vonalat csendőrség, rendőrség és a leventék tartották 
megszállva és mindenütt a legtökéletesebb rend ural-
kodott. 

Beérkezés Lillafüredre. 

A versenyzőknek a Budapest—Balassagyarmat 
—Gyöngyös—Párád—Eger—Lillafüred, összesen 255 
kilométer hosszú útvonalat 40 minimális, 50 maxi-
mális kilométerátlaggal kellett abszolválniok. Időben 
az alsó határ 5 óra, a felső 6 óra 18 perc volt. Tizen-
egy órakor volt esedékes az első versenyző. Sőt, 
emlékezve a régiekre, amikor Hóra, Puch Jancsi, 
Hűmmel, Haupt és mások már egy jó órával ott 
settenkedtek a cél körül, azt hittük, hogy féltizen-
egyre itt lesznek az elsők. Ezúttal csalódtunk. 
A Balassagyarmat és Gyöngyös között rossz utak, 
valamint a Mátra és Bükk sokszáz fordulója, emel-
kedése és esése ezúttal nem engedték meg a verseny-
zőknek a féktelen rohanást és az 50-es maximális 
átlagot egyetlenegy versenyző sem tudta abszolválni. 
Elsőnek Wéber Oszkár érkezett be 11 óra 10 perckor 
pompás királyláncos AJS-én, akit 2 perccel később 
Andó Antal követett Calthorpon. Határozottan jól 
jöttek, mert mint utóbb kiderült, a terep elég nehéz 
volt. Andó után 2 perccel érkezik Zboray (Sunbeam). 
Mindannyian dicsérik a pompás Eger—lillafüredi 
új műutat, melynél szebbet még nem igen láttak. 
Most hosszú szünet következik. Végre erős motorzaj 
hallatszik és sorra érkeznek be: Kiss László, Marti-
nék, Kisprónay, Zsótér Berci, Erdélyi és a kis 
James-en a hatalmas, közel 90 kilós Kovács Sanyi. 
Szegény James, mondogatják. Ennek volt mit kiállani. 

Egyébként az útvonalon hatalmas, de utóhatás nélküli 
bukások voltak. A Mátrából lejövet, Kovács nem vette 
észre az egyik fordulót és hatalmas szaltóval szállott 
be az árokba. Példáját követte Kisprónay is. Már 
számoljuk a perceket, mert aki 12:18 után érkezik, 
már benne van a veszélyes zónában. Ugylátszik, azon-
ban a fiúk összeszedték magukat, mert sorban érkez-
nek a megkívánt időben: Szojka, Vörös, Gerő, 
Schuszter. Már csak Cserépfalvy és Berger vannak 
hátra. Csak ők késtek. Mindkettőnek balszerencséje 
volt és sorozatos pneudefektekkel küzdöttek. Mind-
azonáltal Cserépfalvy 5, Berger 7 büntetőponttal 
megússza az utat. 

A síkfékpróba. 

Hogy megtakarítsuk az időt, az első 7—8 ver-
senyző beérkezése után, megkezdtük a síkfékpróbát. 
Minden utólagos felszólalást elkerülendő, tudva azt, 
hogy versenyzőink java, (mint utólag kiderült, 
igazam volt), egyáltalában nem olvas, legkevésbé a 
propoziciókat, tehát magam köré gyűjtöttem őket és 
a helyszínén, mindenkinek megmutatva a fehér vona-
lakat, mindenkinek megmagyarázva a teendőket, 
megkezdtük a fékpróbákat. Itt a versenyzőknek egy 
100 méteres utat 45 kilométeres sebességben, illetve 
átlaggal kellett megfutni. Ez 8 másodpercnek felel 
meg. Hárman mértük az időket, egy ember indított, 
egy figyelte a végeredményt. Az egyik időmérő maga 
a KMAC kiküldött sportbiztosa, Hild Károly volt. 
Elsőnek Kovács jött be. Ideje 8.4 mp. Pompásan 
megáll az első és második vonal között. Csupán 4 
büntetőpontot kap, mert 4 tizeddel túlhaladta a 8 
másodpercet. Erdélyi hajszálra ugyanígy végzi a 
próbát, ö is 4 büntetőponttal menekül. Kiss László 
már kellemetlenebb emlékekkel távozik. Ideje 6 tized-
del jobb, mint 8 másodperc, de csak a második és 
harmadik vonal között tud nyugvópontra jutni. 
Sajnos, 20 büntetőpont. Wéber átlaga még nagyobb, 
mint Kiss-é (7.2 mp.), ő azonban már az első és 
második vonal között megáll és így csak 10 büntető-
pontot szed össze. Szojka csupán 4 pontot kap, Zsótér 
ellenben alaposan elszámítja magát. Ideje a 100 
méteren 6.2 mp., ami közel 60 kilométert jelent. Nem 
is tud megállani, csak a második és harmadik vonal 
között, ami 20 büntetőpontot jelent. Szörnyen meg 
van ijedve. Vakarja a fejét. Már csak 1 ponttal vezet 
Erdélyivel szemben a Delmár-díjban, pedig azt meg 
kell nyerni, ha törik, ha szakad. Kisprónay 8.2 mp-re 
fut, de felszed 10 pontot. Vörös ideje 8.9 mp., de 
megáll idejében. 9 büntetőpont. Schuszter 6, Andó 
14 pontot visz el. Zboray ideje 7.9 mp., de azért ő sem 
viszi el szárazon. Cserépfalvy 12 ponttal ússza meg 
a próbát. Most jön Martinék, a mindent napokig 
számító vén róka. Ezúttal ráfizet. Irama túl gyors. 
Ideje 7 mp. és túlszaladja az első vonalat. 10 büntető-
pont. Most jön a nap szenzációja, az egyetlen büntető-
pontnélküli. Gerő ideje pont 8 mp. és pompásan meg-
áll néhány méterrel az első vonal előtt. Rettenetesen 
örül. Már zsebében érzi a verseny abszolútját. Utána 

Magyar Acélárugyár R.-T. Budapest, VI., 
Váci-űt 95. Autórűgók, autóalkatrészek 
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Miért? 
Miért olajozódnak vagy kormozódnak el 

a gyújtógyertyák? 

Miért hagy ki a gyújtás? 

Miért indít nehezen a motor? 

Miért ismétlődnek állandóan azok a tör-

hetetlen zavarok, melyek az autós élve-

zetét alaposan elrontják? 

M i é r t ? 

Mert a nem megfelelő kenőolaj alkalma 

zása elősegíti a lerakódások képződését; 

ezen lerakódások ellepik a gyújtógyertya 

pólusait és az erőteljes gyujtószikra kelet-

kezését megakadályozzák. 

Helyes kenés,tehát a helyes fajtájú Mobiloil 

használata a legbiztosabb ellenszere a sze-

nes lerakódások képződésének. Lindbergh 

New Yorkból Párizsba repült és utána 

motorjának 18 gyújtógyertyája mégis olyan 

volt, mintha éppen akkor került volna ki 

a gyárból! Miért? Mert Lindbergh Mo-

biloil-t használt! 

MJttrmT vfbJWr 

V M K Í o í i ) V A C U U M O I L C O M P A N Y R . T . B U D A P E S T 
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Berger jön, aki azonban oly hirtelen fékez, hogy gépe 
megvóblizik és eldől. A vezető idejében leugrik és 
messze viszi a lendülete, de nem bukik el. ő az egyet-
len, aki 30 ponttal fejezi be a versenyt. Vége a fék-
próbának, következik az ebédverseny. Bátran nevez-
hetjük így, mert oly jó volt és annyi volt, hogy még 
a motoros gyomrok sem birták elfogyasztani. A han-
gulat pompás volt. Minden versenyző arcáról lerítt a 
megelégedettség. Meg kell állapítani, nagyon tetszett 
minden a fiúknak és bizony sokan fognak odahaza 
bosszankodni, hogy nem jöttek el. 

Az első Non-Stop. 

Ebédidő alatt megérkeztek Horchler Frigyes 
százados, régi barátunk vezérletével a miskolci autós-
tisztek, akik voltak olyan szívesek és a hosszú, 1.8 
kilométeres Non-Stop szakaszon segítettek a rendező-
ségnek. Az első Non-Stop a teljes ródlipálya volt. 
Hossza 1800 méter, helyenként 20—22 százalékos 
emelkedésekkel. Az alsó részek, miután még pár nap 
előtt jég és hó volt rajtuk, elég nedvesek voltak, ami 
roppant megnehezítette a feljutást. Itt azután eldőlt, 
ki tud motorozni. Ez azonban még nem volt elég, az 
is bebizonyosodott, hogy az egészen kis 175 kcm. 
gépek ilyen nehéz és főleg meredek terepre nem alkal-
masak. Ide minimum egy erősebb, 250-es gép kell. 
A motoroznitudás szintén alapkellék volt és emellett 
érteni is kellett a motorhoz. Eltekintve Kovácsot, aki 
túlnehéz volt a kis 175-ös Jamesre, Wébert, akinek 
gépe egészen rosszul volt áttételezve és Vöröst, aki 
még kezdő és a folytonos csúsztatással kiégette 
kuplungját, csaknem mindenki feljutott a Bagoly-
hegyre. Voltak, akinek leállt a motorjuk és bizony 
felszedtek egy csomó büntetőpontot, mindazonáltal 
szépen feljutottak. Legszebben Zsótér, Gerő és 
Martinék vették az emelkedést, akik csak 5—5 
büntetőpontot kaptak a nehéz helyeken való láblete-
vésért. Vezetéstechnikailag Kiss László, Szojka és 
Kisprónay, valamint Erdélyi is kitűnően mentek, ők 
ott szerezték büntetőpontjaikat, hogy az alsó latyakos 
szakaszon pillanatokra megállottak a gépükkel, bár 
motorjuk tovább járt. így kapott büntetőpontot Kiss, 
Erdélyi és Berger is. A Non-Stop után Zsótér ismét 
G ponttal volt előnyben a vándordíjban Erdélyivel 
szemben. Odafönn pompás látvány fogadta a fel-
jövőket. A hatalmas világfürdőre, illetve téli sport-
helyre emlékeztető síugrósánc és szép hutai rétek, 
a pompás lelátás a lillafüredi völgybe, az ózondús 
levegő, mind megannyi szép emlékei maradnak ennek 
a nehéz, de igazi versenynek. 

A terepverseny. 

Vége az első „Non-Stop" szakasznak. Vörös 
kivételével, aki túlsókat csúsztatta a kuplungját és 
az kiégett, mindannyian fennvagyunk. A fiúk arcá-

ról megelégedett mosoly sugárzik. Mindannyian 
teljes tudatában vannak annak, hogy nagy teljesít-
ményt végeztek. Szinte megilletődve áll az egész 
társaság a hatalmas sísánccal szemben. Valaki meg 
is szólal: „Én nem értem, itt minden olyan szép és a 
lapok java részében csak rosszat és kiábrándítót 
olvasunk Lillafüredről!" Lassan felérnek a Non-Stop 
egyes szakaszain elhelyezett pályabírák. Ott van köz-
tük Horchler autócsapatbeli kapitány is, aki néhány 
év előtt még aktiv indulója is volt a versenynek. Most 
Miskolcon van az autóscsapatnál és hatalmas segítség 
volt tisztjeivel a törzsgárdánknak a rendezésben. 
Felér az utolsó bíró is. Jelenti, hogy a pályán már 
csak Vörös van, de azt üzeni, hogy csak csináljuk 
tovább a próbákat, őt majd csak a vacsoránál látjuk 
viszont. Megadjuk az instrukciókat és az egész tár-
saság motoron megindul a terepverseny startjához. 
Pompás látvány, amint 15—20 motoros igyekszik 
felfelé a meredek füves hegyoldalban a starthoz. 

Megkezdődik a terepverseny. A táv kb. 2.5—3 
kilométer. A starttól a célig minden kis darab be-
látható. A távot hatalmas fehér zászlók jelzik. Akinek 
a szeme nyitva van, az el nem tévedhet. Megindul az 
első versenyző, Kovács Sándor személyében. Kis 
James-ével vészesen rohan felfelé. Ugy cikázik a ki-
vágott fatörzsek között, mint egy vészmadár. Eléri 
hamarosan a legmélyebb pontot és megkezdi a kapasz-
kodót. A kuplungja azonban már a ródlipályán el-
készült és így a felfelé szakaszon küzködik rettene-
tesen. Most következik a terepverseny legnehezebb 
szakasza, egy zsombékos, vizes rét. Ezen kell keresz-
tülvergődni. Nem megy. Kovács perceket veszít. Ez-
alatt már újabb három versenyző van a pályán. 
Erdélyi kis Méray-Blackburne-jével nemcsak lefelé, 
hanem felfelé is siet. Ideje 6 perc 45 mp. Ugylátszik, 
ez marad a legjobb idő. A versenyzők java belefullad 
a zsombékba. Most jön Zsótér Berci. Szemmellátha-
tólag gyorsabb, mint Erdélyi. Sikerül neki a zsombé-
kot részben kikerülni és már fenn is van a célban. 
Ideje 5:32. Elsőrangú. De egy kis bibi van a dolog-
ban. Zsótér elnézte az egyik zászlót és kb. 150 métert 
levágott. Azonnal összeül a jury és megállapítjuk a 
levágott szakasz hosszát. Hamarosan meg van a dön-
tés. „Az idő nem rekord, a zászló kikerüléséért pedig 
5 büntetőpont jár ." Mindenki megnyugszik. Közben 
Andó vérzik el a zsombékos részen, pedig lefelé 
nagyon szépen ment. Ugylátszik, a parafás kuplun-
gok nem igen birják a csúsztatást. Kisprónay, 
Schuszter pompásan veszik a terep nehézségeit, de a 
zsombékban mindegyikük lead egy jó percet. Ismét 
rekord, most azonban egészen reálisan. Zboray éri el 
5 perc 54 másodperccel, ő is vészesen rohant lefelé. 
Olyanokat ugrott öreg Sunbeam-jével, mint egy 
kengura a sivatagban. Cserépfalvy kétéves Douglas-

„ T E V E S 
£ £ dugattyúgyűrűk, olajlehúzógyűrűk, zsirzó-

csapszegek minden kivitelben. Dugattyú-
csapok edz ve és köszörülve. Megmunkált 
és nyersszelepek, zsírzóprések, Lockheed-
fék, teljes készülék és alkatrészek nagy 
raktára. Vezérképviselő: Balog Arthur oki. gépészmérnök 
.Kérjen árjegyiéket" Budapest, V., Lipót-körűt 27. Tel. 295-39 
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gépén alig marad el mögötte. Most jön az öreg róka, 
Martinék. Halálos biztonsággal halad a legnehezebb 
részeken is, odalenn kikerüli a zsombékot, többet fut 
néhány méterrel, de ideje abszolút legjobb: 5:43. 
Még egy ellenfele van, Gerő, akiről tudvalévő, hogy 
két év előtt a Strázsahegy körül ő futotta a legjobb 
időt. A rossz nyelvek akkor azt mondották róla, hogy 
a gázbowdenje felakadt és gépe akaratán kívül is 
vitte. Most azonban rácáfolt az ellenkezőjére, ő is 
remekül állotta a terep nehézségeit, de furfangban 
itt elmaradt Martinéktől és belekerült a zsombékba. 
Amilyen gyorsan azonban belekerült, éppen olyan 
gyorsan ki is került belőle, sajnos, azonban a Zsótér-
féle zászlót ő is elnézte. A határbíró azonban még 
idejekorán tudomására hozta a hibát, mire Gerő 
visszafordult és bizony jó 400 méterrel többet kellett 
futnia, ami időben nagyon sokat jelentett. Ideje azon-
ban így is közel volt a 6 perchez. Ezalatt Kovács is 
felvergődött. Most is tolta a gépét jó néhányszáz 
métert. Le is adott egypár kilót, de a jó vacsora min-
dent pótolt. Andó már be sem futott, hanem egyene-
sen leszaladt Lillafüredre és feladván a versenyt, 
Vörössel egész éjjel dugókat faragtak. Reggelre 
készen is voltak és másnap, bár csak versenyen kívül, 
ott voltak ők is mindenütt. A verseny után Martinék 
vezetett az összosztályozásban 15 ponttal, Erdélyi 24 
és Zsótér 30 pontjával szemben. A vándordíjban 
Zsótér és Erdélyi fej-fej melletti küzdelmében ismét 
Zsótér volt az élen. 

A második Non-Stop. 

Közben a bírák egy része észrevétlenül eltűnt. 
Elsiettek a Lillafüredre vezető mélyútba, ahol a 
titkos fékszakaszok voltak a 30 százalékon felüli 
meredek szakaszokon. Odafönn csak néhányan 
maradtunk, hogy tanúi legyünk, ki birja megtenni 
lábletevés nélkül a 200 méter hosszú és erősen mere-
dek füves, köves második Non-Stop szakaszt. Hát 
bizony éppen annyian, ahány ujjunk van egy kezün-
kön. Erdélyi, Szojka, Kisprónay, Zsótér és Martinék. 
Még Kiss Laci sem tudott feljutni. Mint kiderült, 
nem húzta meg eléggé a kuplungját és az csúszván, 
hiába volt minden, kellett segíteni a lábbal. Itt épüle-
tes jeleneteknek voltunk tanúi. Itt lehetett látni, 
milyen emberfeletti erőt varázsol belénk néha a 
kényszer. A legtöbben ott hibáztak, hogy nem teher-
mentesítették gépüket azonnal, amikor látták, hogy 
a motor nem birja a testük súlyát. Ilyenkor azután 
a motor rendszerint leállt és a büntetőpontok száma 
alaposan felnövekedett. Kovács Sanyi lentről kiabált 
fel: „Mennyi a maximális pontszám?" ötven! Jött 
fentről a válasz. „Akkor fel sem tolom!" hangzott 
odalentről. Wéber, Zboray, Gerő és Berger alaposan 
ráfizettek, ők is a maximális pontszámmal úszták 
meg. Ezt is befejeztük. 

Következett a lefelémenet, egybekötve a titkos 
fékszakaszokkal. Ezzel együtt megeredt a zápor és 
bizony csak a hatalmas szálerdő mentett meg a bőrig-
ázástól. Szerencsére nem tartott soká és így elvisel-
tük, bár egyesek, mint Zboray és Schuszter, akik a 
délutáni melegben csak amúgy ingujjban hagyták el 
a Palota-Szállót, alaposan ráfizettek. A hatalmas eső 
azután elvégezte a munkáját. A meredek erdei csapá-
sok oly síkosak lettek, hogy még a legjobbak is csiga-
tempóban mertek csak haladni. Ennek azután az lett 
a következménye, hogy bármily ügyesen is ugrott elő 

az utolsó pillanatban a rendezők egyike, Balázs 
Kornél a rőzserakás mögül, senki sem volt, aki azon-
nal meg ne tudott volna állani. A lassú menés és a 
folytonos egyensúlyozás azonban jól kivette egyesek-
nek az energiáját. Erdélyi annyira odavolt például, 
hogy kicsúszván, képtelen volt felkelni. Bizony ember 
és gép egyaránt letette ezen a versenyen a vizsgát. 

Már mindenki azt hitte, hogy mindennek vége, 
amikor odalenn, hatalmas vizes árok fogadta a hegy-
ről lejövőket. Wéber, Zboray, Szojka és Gerő alapo-
san ráfizettek a vízre, mert bizony 15—25 büntető-
pont itt is kijárt annak, aki nem simán került át a 
vizén. Legjobban Martinék járta meg. ő kétszer is 
megpróbálkozott. Az történt ugyanis, hogy Martinék 
barátunk ki akart fogni a rendezőség eszén. Ez azon-
ban nem sikerült. Bár ő a zászlókat belül vette, azok 
elhagyása után kiugratta gépét a vízből és a száraz 
füvön akart továbbhaladni, hogy azután a táv végén 
ismét beirányítja gépét a vízbe, a vizes árok végét 
jelző két zászló között átszaladjon. „Martinék újra, 
vagy 50 büntetőpont" kiáltott oda az egyik bíró a 
turpisságra mindig kész vén rókának, amire Marti-
nék Pista barátunk jobbnak látta mégegyszer abszol-
válni a vizet, ami pompásan sikerült is, de a hócipői 
alaposan megteltek vízzel, mert a jól kijárt vizes árok 
most már sokkal nehezebb volt, mint annakelőtte. 

Ezzel azután be is fejeződött az első napi munka. 
Felügyelet alatt vonultak be a gépek a garageba, ahol 
két boxban helyeztük el a kicsiny, de válogatott, 
mondhatnám elite motorostársaság tizenháromra 
csökkent masináját. Két hatalmas lakat, egy jó 
mosdás és félóra múlva már együtt ült a víg társaság, 
nagyban latolgatva az elmúlt nap eseményeit. rm EK9S9 ¡angaa w m h h b H M I b h 
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500-&S S.V. Blackburne typusa 
1931-es árak: 

147 kcm Villiers modell P 950.— 
175 kcm super-sport Villiers P 1250 — 
300 kcm sv. Jap P 1360.— 
350 kcm okv. Blackburne 2 port P 2000.— 
600 kcm s.v. longstroke Blackburne P 1980.— 
Millford oldalkocsi P 560.— 
2 üléses Millford oldalkocsi P 770.— 

Kérjen árjegyzéket! Kedvező feltételek! 
Dijtalan vezetői oktatás! 
V e r s e n y menedzselés! 

Vezérképviselő : 

MARTINÉK ix. Közraktár u. 24 u 
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Alig telik bele egy félóra, már a rendezőség 
készen van a napi eredmények összeállításával és 
mire felhangzik a budapestiek telefonja, már kész 
eredményeket kap a sajtó. Miután a második napra 
már csak a motorbeindulási próba és a Hill-Stop-
Start maradt, elhatároztatik, hogy a start csak kilenc 
órakor lesz. Ezután mindenki jókedvűen indul fel a 
közös hálóhelyre, hogy kipihenje a nap fáradalmait. 

A második nap. 

Pompás napsütésre virradtunk. Ugylátszik, még-
sem volt olyan erős az első nap, mert mindenki már 
7 órakor fenn van és sütkérezik a meleg napfényben. 
Még az örökös opponáló Zboray is el van ragadtatva. 
A fiúk kijelentik, hogy már csak azért is érdemes 
volt feljönni, hogy megnézzük Lillafüredet. Egyéb-
ként a versenyzők egy kellemes meglepetéssel szol-
gáltak a rendezőségnek. Egy feliratot szerkesztettek 
a Királyi Magyar Automobil Clubhoz, hogy tegye 
lehetővé az efajta versenyek rendezését és hasson 
oda, hogy még ebben az évben egy hasonló versenyt 
rendezzenek. A beadványt még Lillafüredről elküld-
ték a versenyzők Budapestre, őszintén szólva, többet 
ért ez nekünk minden újságcikknél. A résztvevők 
spontán megnyilatkozása volt a legnagyobb jutalom 
azért a körültekintő és igazi sportszellemtől áthatott 
munkáért, amit a rendezőgárda ezúttal művelt. Olyan 
tény ez, ami többet ér mindennél. Hiába volt az irigy, 
önző, üzleties sportsajtó minden antipropagandája, 
hiába igyekezett elijeszteni a résztvevőket a megeről-
tető versenytől, hiába nevezi a versenyt az angoloktól 
lopott kétnapos triálnak, amit névtelen holdlakók 
rendeztek, ez a beadvány többet ér és többet mond 
minden dicsérő szónál. 

Reggel kilencre már az egész mezőny ott állott 
a lelakatolt gépek előtt. A versenyzők egyenként 
hozták ki masinájukat a garageból szigorú felügyelet 
mellett. Senki sem nyúlhatott addig a gépéhez, amíg 
a starter jele el nem hangzott. A fiúk isteni nyuga-
lommal nyitják ki a benzincsapot, megszivatják a 
motort és a kövekező pillanatban már berreg is a 
masina. 

A leggyorsabb Erdélyi. Három másodperc alatt 
hagyja el járó motorral a starthelyet. Martinék 5, 
Schuszter 11 másodperc alatt berreg el. A legnehe-
zebben Berger Douglas-ja indul. Ideje 58.5 mp. Csak 
éppen hogy megmenekül a büntetőpontoktól. Ezalatt 
Andó és Vörös is elkészülnek kiegéett kuplungjaik-
kal és már ők is útrakészen állanak. Találkozás a 
répáshutai elágazásnál, fent a bükki műúton, adjuk 
ki a jelszót és az egész társaság megindul. 

A Hill-Stop-Start. 

Még egy utolsó búcsú Lillafürednek, a ródli-
pályának és vígan emelkedünk a kitűnően fektetett 
úton fel Réháshuta felé. Autónkat egyenként hagyják 
el a motorosok, némelyikük elég jól megeresztve 
gépét, ringatódzva az egymást sűrűn követő fordu-
lókban. Tíz perc múlva az egész társaság ismét együtt 
van. A rendezőség megindul egy ad-hoc meredek 
keresésére, ahol a Hill-Stop-Start próba lesz ki-
jelölve. Alig megyünk két-három lépést, amikor 
Martinék kiabál utánunk, hogy: „Ott a Hill-Stop!" 
Felnézünk magunk elé az erdőbe. Tényleg egy kis 
gyalogösvény emelkedik ott a ritkás erdőben felfelé. 

Éktelen meredek, lehet vagy 30—32%. Schuszter 
odarohan. „Az Istenért, csak nem itt akarnak fel-
küldeni bennünket?" De bizony itt! — volt a válasz 
és kiderül hamarosan, hogy Schuszter volt egyike 
azoknak, akik legjobban megállották a próbát. Azon-
nal kitűzzük a két zászlót egymástól 10 méternyire. 
Itt kell megállani és az adott jelre újra indulni. Aki 
egy percen belül nem tudja elhagyni a két zászlóközt, 
az bizony már ismét kap valamit. Ismét a régi nóta. 
Csak Kovács és Wéber kapnak pontokat. Előbbit nem 
birja a motor, utóbbi rosszul van áttételezve. A leg-
szebben Kisprónay veszi a próbát. Még a lábával sem 
segít az újraindulásnál. Egész tehetséges fiú és a 
motorja is pompásan birta. A többi is mind büntető-
pont nélkül kerül ki a próbából. Tíz órára ezzel is 
készen vagyunk. Miután tizenkettőnél előbb nem 
indulhatunk Budapestre, mert 5 órára van jelezve a 
hazaérkezés, az egész társaság kedélyesen lekarikázik 
Répáshutára és megindul a tejpróba. Először Gerő 
fedez fel egy házat, ahol még kapható friss tej. Saj-
nos, csak két liter és így kevésnek jut. Megindul a 
keresés. Csakhamar a vendégszerető tanítónál fede-
zünk fel újabb litereket. Majd a tanítónő kiadja az 
ukázt és pár perc múlva sorra jönnek a kislányok a 
2—3 literes csöbörökkel. így azután eltelik az idő. 
Schusztert hajszálhijján elkapja a tanító úr láncra-
vert farkaskutyája. Ugylátszik, nem tetszett neki. 
Miután az égbolt mindjobban és jobban borul, pont 
12 órakor elindítjuk a mezőnyt és lassan mi is utánuk 
indulunk. A próbáknak vége. Most már az nyer, aki 
simán hazajut Budapestre. 

Megérkezés Budapestre. 

A versenyzők útja ezúttal Füzesabonyon, Ceglé-
den keresztül vezetett Budapestre. A megteendő kilo-
métertávolság 228 kilométer volt. Az időminimum 
4 óra 28 perc. Mi rendezők a rövid utat választottuk 
és miután Gyöngyös táján eleredt az eső, igyekeztünk 
hamarosan beérni Budapestre. Sikerült is a 180 kilo-
méteres távot 4 óra alatt könnyen abszolválni. Nagy 
volt a meglepetés idehaza, amikor a Méray-telep 
udvarán már ott áll az esőben Kiss László Puchja. 
ő ugyancsak gyorsan ért be Budapestre. A többinek 
még nyoma sincs. Tőle tudjuk meg, hogy Wéber 
Oszkárnak a motorjával van valami baja és vasúton 
jön haza. Tehát már csak 12 versenyző van az út-
vonalon. Nemsokára sorban érkeznek meg a verseny-
zők. Mind úgy néznek ki, mint a kiöntött ürgék. 
Simán beér mindenki. A beérkező gépeket azonnal 
kondicióvizsga alá veszik. Csodálatosan jó állapotban 
van minden gép. Sehol semmi hiba. Ugylátszik, még-
sem olyan gépgyilkos ez a verseny, amint egyesek 
igyekeznek azt azzá tenni. Kitűnő kondícióban érkez-
nek be Martinék, aki most már biztos abszolút első, 
a másik Rex-Amce vezető Kisprónay, Zsóter dr. 
(Méray), Szojka Sándor (Calthorpe), Gerő Andor 
(Motosacoche) és a három Douglas-menő, akik ez-
által biztosan nyerték a team-díjat. 

Még három versenyző hiányzik. Zborayról hama-
rosan megtudjuk, hogy a felszedett egri kövezeten 
bukott és a vállcsontja repedt meg. Sajnos, nem 
találkoztunk vele, mert az útjavítás miatt egy uccá-
val odébb kerültünk. így azután az ismert egri 
motoros, Valentiny, vette gondjaiba és tette vasútra 
őt is, meg a gépét is. Most egyvalaki drukkol a leg-
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jobban. Ez Kiss Laci, vele szemben pedig Szántó és 
a BSE tábor. Mi van Erdélyivel és Kovács Sándor-
ral. Erdélyinek 24, Kiss Lászlónak 65 büntetőpontja 
van. Ha tehát Erdélyi 41 percnél többet késik, akkor 
Kiss nyerte a 250 kcm. kategóriát. Múlnak a percek. 
Egyszerre befut Kovács Sándor. Már neki is hatal-
mas a késése. Mi van Erdélyivel? kérdik. Mágnes-
defektje van az üllői úton. Hirtelen motordurro-
gás és Erdélyi 50 perc késéssel befut. Büntető-
pontjainak száma 74, Kiss Laci 65-jével szemben. 
Erdélyi egyébként a sportkolléga és a klubszeretet 
áldozata lett. Több ízben állott meg segíteni Kovács-
nak és a végén, amikor saját maga került bajba, 
minden elmaradt perc már büntetőpontokat jelentett 
számára. Ezután következett az egész verseny leg-
humorosabb része. A Kovács Sanyi által megkínzott 
kis „Janes" kondicióvizsgája. A több bukás és a közel 
90 kilós teher erősen meglátszott, az egyébként pom-
pás kis masinán. Elgörbült kormány, behorpadt tank, 
nem működő kuplung, egy csomó hiány és görbülés 
folytán csekély 110 büntetőpont esett, ő volt egyéb-
ként az egyetlen versenyző, aki a kondicióvizsgán 
büntetőpontot kapott. Kovács beérkezése után két 
perccel, már készen volt az eredménytáblázat, amire 
azt hiszen még nem volt példa Magyarországon. 
A rendezőség ugyanis minden próba után azonnal 
bevezette a büntetőpontokat a már előre elkészített 
összesített táblázatba. így azután a beérkezéskor 
csupán Erdélyi és Kovács elkéséséért, valamint 
Kovács géphibáiért kellett beírni a megfelelő helyre 
a pontokat, összegezni és minden készen volt. „Aki 
gyorsabban tudja ezt megcsinálni, az csal, vagy festi 
magát!" mondotta valaki a körülállók közül. Ezzel 
végetért az „Automobil-Motorsport" versenye. Hogy 
lesz-e még, azt csak a jövő tudja megmondani. Azt 
hiszem, igen. Ha másért nem, azért a derék 15 sport-
szerető fiúért, akik mindig vigan, mosolyogva, teljes 
odaadással és ambicióval küzdötték végig a versenyt 
és akik azt hiszem, ott lesznek ismét, mint Ígérték és 
hoznak magukkal még egy sportbarátot, hogy meg-
mutassák annak is, mi az igazi verseny és hogyan 
kell egy igazi versenyt megrendezni és végigküzdeni. 

A kategóriánkénti eredmények a következők: 

175 kcm. 1. Kovács Sándor (BSE) JAMES, 690 pont. 
(1 induló.) 

250 kcm. 1. Kiss László (HAC) PUCH, 935 pont. 
2. Erdélyi Ferenc (BSE) MÉRAY, 926 

pont. (2 induló.) 
350 kcm. 1. Zsótér Bertalan (DAC) MÉRAY, 970 

pont. 

2. Kisprónay Rudolf (Egyleten kívül) 
REX-ACME, 958 pont. 

3. Schuszter Rezső (TTC) DOUGLAS, 
924 pont. 

4. Szojka Sándor (BBTE) CALTHORPE, 
901 pont. 

5. Cserépfalvy László (UTE) DOUGLAS, 
857 pont. (9 induló.) 

500 kcm. 1. Martinék István (KMAC) REX-ACME, 
985 pont. 

2. Gerő Andor (MTK) MOTOSACOCHE, 
910 pont. (2 induló.) 

500 kcm. 
felül 1. Berger György (TTC) DOUGLAS, 

853 pont. (1 induló.) 
Feladták: Vörös Iván (CALTHORPE) kuplung-

kiégés (HAC) 

Andó Antal (CALTHORPE) kuplung-
kiégés, (HAC) . 
Wéber Oszkár (AJS) motordefekt, 
(MAC). 
Zboray Ferenc (SÜNBEAM) bukás, 
sérülés, (BSE) . 

Kiket illet különös dicséret? Mint tudjuk, a 
verseny rendezősége a verseny előtt minden induló-
val egy „üzemanyag-bejelentőlapot" állíttatott ki, 
amelyen szerepelni kellett becsületszó mellett a 
versenyző által használt üzemanyag, benzin, olaj, 
valamint a használatos alkatrészek, lánc, gyertya, 
mágnes, karburátor és a pneumatik. Nézzük tehát 
sorra, mit mutatnak a táblázatok. Mágnes: 6 Bosch, 
4 angol BTH, 3 angol LUCAS, 1 angol ML és 2 angol 
Villiers lendkerékmágnes. Gyertya: 4 LODGE, 4 
KLG, 1 magyar DM (Szojka), 2 angol LISSEN, 
4 Bosch. Karburátor: 10 AMAL-AMAC, 2 Binks, 

2 BB és 1 Zenith. Olaj: 5 Caspar, 4 Castrol, 1 Harley, 
3 Mobiloil, 1 Lardolin és 1 Hélum. Lánc: 12 Coventry, 
1 Duckworth és 2 Renold. Benzin: Különböző kutak-
ból vásárolt benzin és Motalko. Pneumatik: Itt a 
legkülönbözőbb összeállítást lehetett látni. Alig volt 
olyan versenyző, akinek elől, hátul egyfajta pneuja 
lett volna. 6 AVON, 4 Englegert, 5 Good-Year, 
1 Firestone, 3 Dunlop, 2 Semperit, 3 Hutchinson, 
2 Clincher Cord, 2 John Bull, 1 Exelsior, 1 Cordatic. 
A fentiekből következik: 6 német Bosch-mágnessel 
szemben. 9 angol, megállapítható a Bosch fölénye 
Gyertyában az angolok: KLG, Lodge és Lissen 
fölényben vannak a német Bosch-al szemben, öröm-
mel konstatáljuk a magyar Dr. M gyertya fényes 
teljesítményét. Megállapítható az amerikai CASPAR-
olaj nagy terjedése. Ami a láncot illeti, a Coventry 
hatalmasan vezet, ugyanígy a gázosítóban az egyesült 
AMAL-gyártmányok. A pneuban nincs fölény. Inkább 
az látszik, hogy senkinek sincs pénze egyszerre két 
gummit venni, tehát egyszer itt, egyszer ott próbál-
koznak és próbálják ki a különböző, de már mond-
hatni egyformán nagyon jó pneugyártmányokat 
Amint körülnéztünk a különböző gépeken, úgy láttuk, 
hogy a Good-Year, az Englebert, a John Bull voltak 
a legjobb állapotban. 

Alantiakban közöljük a verseny táblázatát, ahol is 
mindenki igen áttekinthetően láthatja, ki hol kapott 
büntetőpontokat. 

j l u i ó i ú r á n — 
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VERSENYEK 
A III. Monacoi Grand Prix 

Győztes: Chiron (Bugaiti) 
A közelmúlt napokban futották le harmadízben 

a klasszikussá vált Monaco Grand Prix-t. Huszon-
heten állottak starthoz a versenyen, melynek távja 
318 kilométer volt. A versenyt harmadízben is sike-
rült a Bugattiknak megnyerni. Ugylátszik, az új 
nyolchengeres, kétbütyöktengelyes Bugattik ma ismét 
a mezőny leggyorsabb kocsijai. Ezúttal a kilenc első 
között öt volt Bugatti. A verseny elején az ú j 
Maserati-vezető , Dreyfus vezetett, de nemsokáig 
bírta. Ugyancsak feladta a versenyt az első Grand 
Prix nyerője, Williams (Bugatti) is. A mezőny leg-
gyorsabb embere Varzi volt, de balszerencse üldözte 
és a 45. körben egyik kereke eltörött, természetesen 
nem magától. Carraciola hatalmas kocsijával, mely-
ről megállapítliató volt, hogy legnagyobb az 
elhúzó ereje, 50 körig kitűnően feküdt. I t t : 1. Chiron, 
1:50:12; 2. Bouriat, 1:51:20; 3. Carraciola, 1:51:50; 
4. Varzi, 1:52:12. Később Carraciola olajcsőtörés 
következtében feladni kénytelen és az olasz Fagioli 
felnyomul. A leggyorsabb kört Chiron (80) és Fagioli 
(84) futották 2:07-tel, ami 90.140 km. sebességnek 
felel meg. A nem kimondott gyári versenyzők, mint 
a német Morgeu, Burggaller, Leiningen, a francia 
Lehoux, Etancelin és mások sorban kénytelenek fel-
adni. 

A Coppa Mille Miglia. 
Abszolút győztes: Carraciola (Mercedes-Benz) 

Lezajlott az olasz versenyévad egyik legjelen-
tősebb versenye, a Coppa Mille Miglia. A versenyt 
1927-ben rendezték meg először. A start Bresciában 
volt és a versenyzőknek egy nyolcast kellett leírniok, 
melynek alsó vége Rómában volt. A táv alig valamivel 
több 1000 angol mérföld és kereken 1635 kilométer-
nek mondható. 1927-ben Minoia—Morandi (OM) pár 
győzött 21:04:48 alatt. 1928-ban az Alfa-Romeo pár, 
Campari—Ramponi biztosította magának a győzelmet 
19 óra 14:05-ös idővel, 84.128 km. átlagsebességgel. 
1929-ben ismét Campari és Ramponi győzött (Alfa-
Romeo), ismét egy teljes órával javítva az időn. 
(18:04:23. Sebesség: 89.688 km.) 1930-ban a Nuvo-
lari—Guidotti (Alfa-Romeo) pár szinte hihetetlen-
nek vélt 100 kilométeren felüli átlaggal, 16 óra 18 
perc 59 másodperc alatt győz. Az idei év a világhírű 
német gyárnak hozott óriási sikert. Carraciola elejé-
től végig egyedül vezetve Mercedes-Benz kocsiját, 
11 perccel győzött az olaszok ellen, új fényes 101.147 
kilométeres útvonalrekordot állítva fel. Carraciola 
már a mult évben kitűnően szerepelt, de akkor világí-
tása felmondotta a szolgálatot és kénytelen volt a 
hatodik hellyel beérni. Most minden vágott és Car-
raciola biztos vezetésével egy olyan győzelmet szer-
zett a német iparnak, amilyen felér Werner Targa-
Florio győzelmével. Az olaszokat ezúttal a bal-
szerencse üldözte. Nemzeti érdekből kénytelenek vol-
tak olasz Pirelli pneumatikot használni, ami azonban 
mint már több nagy versenyen, teljesen felmon-
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dotta a szolgálatot. Nuvolari Brescia és Róma között 
tízszer, visszafelé nyolcszor szerelt gummit, amivel 
roppant sokat veszített. Arcangeli 9 pneudefektet 
kapott és szintén erősen lemaradt. Carraciola teljesít-
ménye emberfeletti. Ezt csak az tudja értékelni, aki 
már járt a Coppa Mille Miglia útvonalán. Ha ehhez 
vesszük, hogy a versenynek csaknem a fele éjjel megy 
végbe, akkor bátran elmondhatjuk, hogy Carraciola 
ma a világ egyik legjobb autóversenyzője. Érdekesség 
szempontjából közöljük, hogy kik érték el a legjobb 
eredményeket az egyes etappokon. Brescia—Bologna 
190 km. Carraciola 145.2 km. átlag. Bologna—Firenze 
107 km. Nuvolari (Alfa-Romeo) 80.1 km. Firenze— 
Róma 289 km. Nuvolari (Alfa-Romeo) 91.1 km. 
Róma—Perugia Borzacchini (Alfa-Romeo) 96.200 
km. Perugia—Ancora Morandi—Rosa (OM) 85.7 km. 
Ancora—Bologna Arcangeli (Alfa-Romeo) 137.8 km. 
Bologna—Treviso 172 km. Carraciola (Mercedes) 
110.4 km. Treviso—Brescia 268 km. Morandi—Rosa 
(OM) 115.6 km. A verseny elején Carraciola Sienáig 
vezetett. Rómában már Nuvolari van az élen, aki 
azután sorozatos pneudefektjei miatt visszaesik. Ter-
niben Borzacchini vezet, majd Ancorában Campari. 
Az olaszok utoljára Bolognában vezetnek. Itt Arcan-
geli biztos győztesnek látszik, de nemsokára motor-
defekt miatt feladni kénytelen. Páduában, Trevisóban 
már mindenütt Carraciola fut át elsőnek és végül 
11 perccel győz a Campari—Marinoni (Alfa-Romeo) 
pár ellen. A részletes eredmény a következő: 1. Car-
raciola (MERCEDES-BENZ) 16:10:10. Rekord. 
Sebesség: 101.147 km. 2. Campari—Marinoni (Alfa-
Romeo) 16:21:17. 3. Morandi—Rosa (OM) 16:28:35. 
Az ú j Alfa-Romeo 2.3 literes, 8 hengeres kompresszor 
motor. A MERCEDES-BENZ 1600 kg. 280 lóerőt ad 
le, 3500 a maximális fordulatszáma és sebessége 205 
km. Az új OM 8 hengeres oldaltvezérelt motor 
kompresszorral, 3 literes motorral és 180 effektív 
lóerővel. Carraciola ezúttal a túldimenzionált komp-
resszorral futott. Carraciola (MERCEDES-BENZ) 
pompás eredményét amerikai CHAMPION-gyertyák-
kal érte el. Bosch-mágnes és Champion-gyertya 
alkotta a főfelszerelést. 

A TTC versenye. 
Vasárnap zajlott le a Terézvárosi Torna Club 

automobil- és motorkerékpár-szakosztályának rende-
zésében az idei országos tavaszi túraversenye. Az út-
vonal Budapest, Kalocsa, Kiskunhalas, Kecskemét, 
Lajosmizsén át vezetett. A verseny távja 330 km. 
volt. A start reggel 7 órakor történt a Magyar Fantó 
Művek soroksári úti telepéről, amikor is a benevezett 
50 jármű közül 34 starthoz is állott, melyek közül 21 
be is futott. A versenyen semmi baleset nem volt, 
ami főként a TTC nagyszerű rendezésének, valamint 
a hatóságok nagyfokú előzékenységének köszönhető. 
Az útvonalon végig csendőrök, rendőrök és leventék, 
sőt egyes helyeken tűzoltók is kivonultak a rend fenn-
tartására. Az út nagyrészben kitűnő állapotban volt 
és így a versenyzők az előírt átlagokat könnyen 

abszolválhatták. A verseny propagandisztikus célját 
legjobban dokumentálja, hogy úgy a startnál, mint a 
célnél, mind az ellenőrző állomásoknál nagyszámú 
érdeklődő közönség gyűlt össze. A mezőny elindulása 
után a motorosok kegyeletes ünnepséget rendeztek a 
kispesti temetőben, amikor is megkoszorúzták néhai 
Dormán Árpád, a motorsport martirjának sírját. 
A sírnál a KMAC, a TTC, a KAC, az MTK és a 
GyAMC tartottak beszédet és helyeztek koszorút a 
sírra. A verseny nagyszerű rendezéséért Walter 
József szakosztályi elnököt, Koppenstein Benő fő-
titkárt és Balla János titkárt illeti elismerés. 

Részletes versenyeredmény a következő: 

Motorkerékpárok 250 kcm-ig, (előírt átlag U5 km.) 
I. Koenig Rudolf (TTC) Puch (45 km.) 

II . Timka József (GyAMC) DKW (42.2 km.) 

Motorkerékpárok 350 kcm-ig, (előírt átlag 55 km.) 
I. Nemes László (TTC) MAG (55 km.) 

I. Andó József (HAC) Calthorpe (55 km.) 

I. Kesjár János (HAC) Chater-Lea (55 km.) 

Motorkerékpárok 500 kcm-ig, (előírt átlag 55 km.) 
I. Hölczel Ferenc (TTC) Méray (55 km.) 
I. v. Homolya István (TTC) Ariel (55 km.) 
I. Bubella István (MAC) BSA (55 km.) 

II . Tóth István (TTC) Rudge (48.5 km.) 
I I I . Sattler János (GyAMC) FN (47.5 km.) 

Motorkerékpárok 500 kcm-en felül, (előírt átlag 

55 km.) 
I. Martinék István (KMAC) Rex-Acme (55 km.) 

II . Berger György (TTC) Douglas (51.2 km.) 

Oldalkocsis motorkerékpárok 600 kcm-ig, (előírt átlag 
50 km.) 

I. Breitner Sándor (TTC) BSA (50 km.) 
II . László Gyula (KAC) Gilett (49.4 km.) 

A 97. startszámú Bauer József (MTK) Norton, az 
előírt átlagnál y2 órával előbb ért célba, miért is 
a versenyből kiesett. 

Oldalkocsis motorkerékpárok 600 kcm-en felül, (előírt 
átlag 50 km.) 

I. Dalnoky L. (KAC) Harley-Davidson (50 km.) 
I I . Czulyba Mihály (TTC) BMW (48 km.) 

Túraautomobilok 750 kcm-ig, (előírt átlag U5 km.) 

I. Wiesengrund Ferenc (ADAC) BMW (45 km.) 

Tűraautomobilok 1100 kcm-ig, (előírt átlag 50 km.) 
A 120-as startszámú Tóth Gyula (TTC) Amilcar, az 

előírt átlagnál y2 órával előbb ért célba, miért is 

a versenyből kiesett. 

Túraautomobilok 2000 kcm-en felül, (előírt átlag 
55 km.) 

I. Skrek Gyula (HAC) Lancia (55 km.) 

Sportautomobilok 2000 kcm-en felül, (előírt átlag 
55 km.) 

I. Okolicsányi Zsedényi Zénó (MAC) Austro-
Daimler (55 km.) 

E l Bk M I A C 7 I f i Készít, Javít, olcsón J, ' » * Budapest, V. Vág u.6 
D f £ H gyorsan, pontosan « l i l l l J I U t | U l Telefon: A u t 911-21 
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Aktuális kérdések. 
Szidni, lecsepülni mindent! Ez ma a divat! Külö-

nösen áll ez a Motoroshétre, ami ahhoz képest, hogy 
az első hatalmas vállalkozás volt, nagyon jól sikerült, 
llibák mindig vannak, mindig voltak és mindig lesz-
nek. Néhol kevesebb, néhol több. Hiszen mindenki 
tudja, hogy alig van sportesemény, amiben ne lehetne 
hibát találni. Nem is volnánk magyarok, ha nem így 
lenne. Ha más nem talál benne hibát, hát talál az, 
akinek nem tetszik a rendezőség, aki utálja a fő-
rendezőt, aki más politikai vagy gazdasági nézetet 
vall, aki nem kapott eleget, egyszóval támadó mindig 
van. Nem célunk védeni a Motoroshét rendezőségét, 
de az a nézetünk, hogy ma mindenkinek, aki valamit 
rendez és ezáltal tömegeket mozgat meg, hálával kell 
tartoznunk, különösen akkor, amikor az első, mond-
hatni próbavállalkozásról van szó. Nézzük, mik voltak 
azok a rettenetes hibák, amiket mind a KMAC-ra, 
illetőleg sokan a Motoroshét spiritus rektorára, 

Petrovits Vidorra sütnek ki. A Zeppelin. Itt csak 
dicséret illeti a rendezőket, hogy a Zeppelint Buda-
pestre hozatták.Az, hogy a Kormányzó őfőméltósága 
kocsija elakadt és ő egy félórával később érkezett ki, 
arról igazán sem Petrovits Vidor, sem a KMAC nem 
tehet. Itt főleg abban keresendő az ok, hogy a rend-
őrség nem fogta fel helyesen a közlekedési probléma 
megoldását. Ennek viszont egy elég pikáns háttere 
van. Azt mondják, hogy Haltenberger Samu bácsi 
ellenezte az egyirányú közlekedés kimondását, mert 
ez esetben a csepeli repülőtérre kivonuló szürke-
taxiknak 3—4 kilométer kerülőt kellett volna tenniök. 
Őszintén szólva, jól nézünk ki. Hát ki parancsol itt 
nálunk. A rendőrség közlekedési ügyeinek vezetői, 
vagy a taxi vállalat? Amiatt, tehát, hogy Samu 
bácsiék haszna több legyen, amiatt a rendőrség nem 
vezette be az egyirányú forgalmat. Amint a verebek 
csiripelik, emiatt egy derék rendőrfőtisztviselő állító-
lag fegyelmi alatt van. Azért, hogy Samu bácsiék 
agyonprivilegizált vállalata többet keressen a Zep-
pelin-napon. Ezért káromkodott ezer és ezer ember, 
ezért késett el a Kormányzó őfőméltósága és ezért 
szidják a KMAC-ot. Mikor szünilc meg már nálunk 
ez az áldatlan protekció? A rendőrségnek inkább 
arra lenne gondja, hogy a szürketaxik pocsék világí-
tása javuljon, hogy eltűnjenek a sima lehasznált 

gummik és négykerékfék kerüljön a kocsikra. Hogy 
szél volt és a Zeppelin előbb jött és előbb mert, mint 
tervbe volt véve, arról sem a KMAC, sem a BSE, 
sem Petrovits Vidor nem tehet. Menjünk tovább. 
Sokan még a Grand-Prixbe is belekötöttek. Na pedig 
arról már igazán el lehetett mondani, hogy tökélete-
sen volt organizálva. Hogy Jakusic oldalkocsijá-
val felborult, annak kizárólag Jakusic volt az oka. 
Ha valaki annyira nincs tisztában a vezetési techni-
kával, hogy egy domborúan épített úton egy balra-
menő kanyart az út jobboldalán akar venni, csak 
azért, hogy megtartsa vezető pozícióját, annak nem 
lehet más vége, mint Jakusicé. Erről szintén nem 
tehet sem a BSE, sem a KMAC, csak maga Jakusic. 
A Concours d'Élégance ugyancsak pompásan sikerült. 
Szinte érthetetlen, hogyan tudott a rendezőség erre a 
versenyre a mai nehéz viszonyok között annyi részt-
vevőt összetoborozni. Itt tehát szintén nem volt hiba. 
Jönne még a kiállítás. A legtöbb embert a „kelet-
európai" szó bántja, no meg, hogy a kiállítás kicsi volt. 

Hogy kicsi volt, az nem a 
rendezőkön múlott. Ha a 
rendezőség megkapta volna 
az Iparcsarnokot, akkor 25 
jelentkezővel több lett volna, 
akiket most kénytelenek vol-
tak elutasítani. A kiállítás 
kicsi volt, de amit ott láttunk, 
az érdekes volt. Legyünk 
őszinték, ott láttuk az idei 
európai szalonok összes att-
rakcióját. Mi kell ennél több. 
A dicséretben azonban éppen 
olyan fukarok a kákán cso-
mót keresők, mint amilyen 
gyorsak ott, ahol ütni lehet. 
Azt egyik sem írja meg, hogy 
a Motoroshét rendezősége a 
kereskedőknek visszafizette a 

helypénzeket. Mikor volt Budapesten autókiállítás, 
amikor a kereskedők jóformán ingyen állítottak ki? 
Én úgy tudom, hogy még soha. 

És ezt a kiállítást szidják az emberek. No és 
nézzük, mi is volt Táton? Az óra nem működött. Ez 
baj volt, de hogy őszinték legyünk, ez a baj meg-
történt már az angol Pendine homokon és megtörtént 
a világhírű Daytona Beach előtti homokon is, sőt egy 
ízben Arpajonban is. A L'AUTO emlékszem azt irta 
akkoriban az esetről: „Az időmérő óra elromlott és a 
rekordkísérleteket el kellett halasztani." És ezzel 
vége. Minden elromolhat széles e világon. Nálunk az 
a nagy baj mostanában, hogy nemcsak a villanyórák 
romlanak el, hanem igen sok embernek elromlott az 
agyvelőberendezése. Ez pedig már nagyobb baj. Egy 
villanyórát meg lehet javítani, de egy elromlott agy-
velőberendezést nem. Azt le kell szegeznünk, hogy a 
magyar sajtó egy nagy részéből már teljesen kiveszett 
a hazafiasság, a sovinizmus és csak akkor boldogok, 
ha destruálhatnak és a tekintélyeket a sárba tipor-
hatják. Közben teljesen elfelejtik, hogy az a papíros, 
amin dicső cikkeik megjelennek, néha-néha a kül-
földre is kivándorol, ahol azután pompás véleményt 
alkothatnak az emberek szegény hazánkról. Nálunk 
azonban úgylátszik mindent lehet, de hogy meddig, 
az még elválik . . . 
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Kopiája-e asz „Automobil-Motorsport-
Turizmus" triálfa asz angol megbisz&atósági 

versenyeknek ? 
Válasz a versenyünket ért kritikára. 

Lezajlott lapunk negyedik és minden valószínű-
ség szerint utolsó megbízhatósági triálja. A pompás 
Delmár-vándordíj sorsa végleg eldőlt, a rendezőség 
a verseny négy ízben való megrendezése által elérte 
célját s munkánkat — öndicséret nélkül mondhatjuk 
— teljes siker koronázta. Első versenyünket 1927-ben 
mind a versenyzők, mind a sajtó részéről kitörő 
örömujjongás kísérte, ha eltettük volna az akkori 
lapokat, citálhatnánk most belőlük szebbnél-szebb 
dicséreteket és elismeréseket. De erre semmi szüksé-
günk sincsen. Nem ezért rendeztük a versenyeket, 
egy percig sem az elismerés élvezése, a babérokon 
való obligát pihenés gondolata fűtött bennünket, 
amikor időt, pénzt és fáradságot nem kiméivé dol-
goztunk azok létrehozásán. Csupán csak azt akartuk 
bebizonyítani, hogy a mindaddig megrendezett ú. n. 
„megbízhatósági" versenyek egyáltalában nem vol-
tak alkalmasak sem a gépek, sem vezetőik megbízha-
tóságának kipuhatolására, mert sima országúton 
előírt közepes átlagsebesség betartása nem igényel 
többet az átlagos tudásnál és amennyiben valamelyik 
versenyző nem küzd kivételes balszerencsével, az 
ilyen versenyek feltételeinek minden további nélkül 
eleget tud tenni. A miáltalunk megrendezett újszerű 
versennyel azt akartuk megmutatni a magyar moto-
rosoknak, hogy a motorkerékpár nem kizárólag 
épített utakon használható, hanem igenis alkalmas 

arra, hogy füves talajon, kőgörgetegen, gyalogos 
számára is megerőltető emelkedőkön stb. haladjanak 
vele, hogy van mód a gépet szó szoros értelemben 
vett turisztikára felhasználni és hogy ez egyáltalában 
nem vonja maga után annak tönkretételét. Első, 
második versenyünk után akadtak meglehetősen 
megviselt gépek, — komolyabb baja azonban, el-
tekintve az országúti balesetek alkalmával megsérül-
teknél, egyiknek sem volt, — amelyek vezetői szeret-
ték volna bizonyítgatni, hogy gondolataink nem vihe-
tők keresztül. Bekapcsoltuk tehát versenyeinkbe a 
kondicióvizsgát és évek tapasztalatai mutatták meg, 
hogy a versenyen szerepelt motorok igenis kifogás-
talan állapotban hozhatók célba, — csak éppen 
vezetni kell tudni. 

Előre kellett bocsátanom ezt a rövid összefogla-
lást, mielőtt reflektálnék azokra a kritikákra, 
amelyek utolsó versenyünkkel kapcsolatban egyes 
sajtóorgánumokban napvilágot láttak. Kitűnhetett 
már a fentiekből is, hogy mennyi jogon vindikáljuk 
magunknak versenyünk megteremtését, ill. elgondo-
lásának eredetiségét. 

Kedves Rovatvezető és Szerkesztő kollégám 
pedig, akinek a kedvéért tulajdonképpen ezt az egész 
kis cikket megírtam, vegye tudomásul, hogy a verse-
nyünkkel foglalkozó riportjaiban szinte kínos egy-
másutánban hangoztatott „angol versenyek kópiája", 
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„angol mintára rendezett verseny" stb., kitételek 
csupán csak elfogult agyának szüleményei. Nem volt 
nekünk szükségünk angol versenyt kopirozni, nem is 
láttunk még propoziciókat sem arról, kedves Rovat-
vezető és Szerkesztő úr, amikor első versenyünket 
megrendeztük. Csak motorozni tudtunk, de nem 
könyvből, hanem lelkesen, fanatikusan, ahogy azt 
csak az iskolából kikerült modern fiatal 18—20 
évesek tudnak, szívvel, lélekkel, belemenősen, de nem 
esztelenül. Erre akartuk megtanítani versenyünk 
résztvevőit is, amint erre megtanított egyrészt saját 
tehetségünk, másrészt a régi gárda kiváló tagja, 
Delmár Walter és ez nagyrészben sikerült is. U j 
tehetségek tűntek fel, ú j lehetőségek merültek fel 
versenyeinkkel kapcsolatban, új levegőt, színt, életet 
sikerült hozni a bomlásnak és unalomnak indult 
magyar megbízhatósági versenyekbe, önállóan, saját 
tapasztalataink és nem angol minta után. Nem 
akarunk itt bizonyítgatni, hiszen ez a hozzáértők 
számára úgyis felesleges, elfogultak megértő jóindu-
latára pedig igazán nem reflektálunk. Csak meg kell 
említeni néhány tényt, mert hisz Kollégámnak két 
orgánumban is van módja a nagyközönséget „tájé-
koztatni". Egyszóval az angol versenyek lényegben 
különböznek a miénktől. Teljesen egyéni a mi verse-
nyünk, mert az angol versenyek elsősorban utakon 
kerülnek megrendezésre, másodsorban sokkal köze-
lebb állnak az annyit szidott óraversenyekhez, mint-
sem azt Kollégám gondolná. Nincsen azokon terep-
verseny, sem pedig a mi versenyünkön elfogadott 
próbák közül egy sereg sem. Hogy „Non-Stop" szaka-
szok az angol versenyeken is előfordulnak és hogy 
azokat mi is alkalmazzuk versenyünkön, csak termé-
szetes. Hisz alapötletül tényleg néhány nagy és híres 
angol verseny elgondolása — általunk való elgondo-
lása, mert nem tudtunk leírásukhoz hozzájutni —, 
szolgált versenyünknél, de a kivitel, a hazai viszo-
nyokra való alkalmazás, az itteni viszonyoknak meg-
felelő továbbfejlesztés, a propoziciók megalkotása 
egyesegyedül a mi saját fáradságos munkánk ered-
ménye. Versenyző táborunk pedig apróbb-nagyobb 
csalafintaságaival igyekezett bennünket kijátszani és 
így a propoziciók kiépítéséhez ők is tekintélyes rész-
ben hozzájárultak. Bizony mi csináltunk itt mindent, 
nem volt itt hiány invencióban, szorgalomban, igye-
kezetben. Terepkiválasztás, napos gyaloglások, nem 
ebédelések és nem alvások, pénzkiadások és gép ki-
és elhasználások nem játszottak szerepet, amikor 
arról volt szó, hogy egy kis 1—4 napos versenyt elő-
készítsen az az amatőr fiatalemberekből való gárda, 
aki ezt a munkát tisztán és kizárólag — és most jól 
figyeljen Szerkesztő Ur — idealizmusból csinálta. 
Nincsen szükségünk a kedves elismerésre, de feles-
leges itt a valóságot nem fedő tendenciózus beállítás 
is, mert míg az egyik nem használ nekünk semmit, 
addig a másik nem árt. Csupán az annyit hangoz-
tatott objektivitás megmentése érdekében kellett ezt 
a néhány szót elmondanom, megjegyezve, hogy a 
— mondjuk enyhén — téves beállítások egyáltalában 
nem szolgálnak előnyére az idealisztikus felfogásnak, 
amelyek jegyében egész munkánk folyt és ha már 
Szerkesztő Úrban nincsen is abból a felfogásból 
semmi sem, ne próbálja azt kiirtani másokból. 

Dr. Dárday-Abriani Dezső. 
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Hamis utakon a cél felé. 
Irta: Nagy Pál Sándor, oki. gépészmérnök. 

Ha végigtekintünk az automobil fejlődésének 
utóbbi néhány évén, lehetetlen észre nem venni azt, 
hogy a technikai tökéletesítések korszaka után, teljes 
erővel megkezdődött a kezelési egyszerűsítések felé 
való törekvés korszaka. 

Ez egészen természetes. Az autó mindinkább 
veszít sport és luxus jellegéből és mindinkább szürke 
közlekedési eszközzé válik. Ez így is van rendjén. 
Az eszköz csak átmenetileg lehet cél, míg kialakul, 
felveszi klasszikus alakját, melyen már azután változ-
tatni nem kell, de nem is lehet. 

Nálunk még sokan vannak, neves emberek, kik-
nek véleménye autentikusnak számít, akik az autó 
kezelésének egyszerűsítésére való törekvésekben erő-
szakosságot, felesleges komplikációt látnak, ők sport-
emberek elsősorban és nem hiszik, hogy amit ők 
utolérhetetlen érzékkel és rátermettséggel végeztek, 
azt nemsokára egy kis gépezet még precízebben, még 
pontosabban fogja elvégezni. 

Köztudomású, hogy az autó vezetésének legfőbb 
tudást és érzéket követelő része a tengelykapcsoló és 
sebességváltómű kiszolgálása. Igen, kiszolgálása, mert 
nemre, korra és rangra való tekintet nélkül, rab-
szolgája minden vezető az erőátviteli szerkezet 
említett részeinek, melynek kutyahűséggel való ki-
szolgálása közben minden ambicióját ki kell fejtenie, 
különben rögtön kész a kár, az óriási anyagi kár, 
mellyel rémes bosszút áll az elkényeztetett szerkezet. 

Régi a törekvés, hogy a vezető mentesüljön 
attól a sok kézzel és lábbal való kapálódzástól, 
kapkodástól, fogaskerék recsegtetéstől, amivel a 
kuplungozás és sebességváltás jár. Ez csak fokoza-
tosan, lépésről-lépésre sikerült és nagyon sok volt 
e lépések közül a ballépés. 

A részleges megoldások közül való a tengely-
kapcsoló automata. Elgondolása a következő: Ha el-
veszem a gázt, azaz nem huzatok a motorral, nincs 
szükségem a tengelykapcsolatra. Ha huzatok, akkor 
van. Nosza készen van a nagyszerű gondolat, a 
tengelykapcsolatra egy vacuumhengert szerelni, mely 
benyomott gázpedál esetén a kuplungot bekapcsolódni 
engedi, felengedett gázpedál esetén pedig a motor 
szívócsövében mutatkozó erős vacuummal kikapcsolja. 
Ilyen automata a német SS szerkezet, mely néhány 
évvel ezelőtt méltó feltűnést keltett. A vezetőt teljes 
mértékben mentesítette a tengelykapcsoló fárasztó 
oldásától és a zökkenésmentes záródást biztosító 
figyelmes kezeléstől. 

Hasonló célú és jellegű olajnyomással működő 
készülék az angol piacon is napvilágot látott. 

Mint rövidesen ki fog derülni, ez csupán fél-

megoldás, mely a későbbi szellemes szerkezetek mel-
lett nemcsak teljesen elvesztette jelentőségét, hanem 
szükségessége egész elméletével visszavonhatatlanul 
a múlté vált. 

A sebességváltó kapcsolásait megkönnyítő törek-
vés volt a másik, melyről szólnunk kell. Közismert 
dolog, hogy a jármű megindítása után a sebesség-
növekedésnek megfelelően mindig gyorsabb és gyor-
sabb járást megengedő fokozatot kell igénybevenni. 
Ez a művelet a tengelykapcsolat kioldását, egy kézi 
kapcsolókarnak a kívánt új helyzetbe hozását és végül 
a tengelykapcsoló átmenetes zárását követelte meg, 
melyhez érzék, tudás, rátermettség, figyelem és nagy-
fokú begyakorlottság szükséges. Kellemetlen módon 
jelentkezik itt az a hátrány, hogy rendszerint bonyo-
lult forgalmi viszonyok között kerül sor egy újabb 
sebességi fok igénybevételére, ami megköveteli azt, 
hogy a vezető egyik kezét levegye a kormánykerékről 
és a kapcsolókart megfogja. Sokszor dudálni is 
kellene, jelezni is, — kormányozni feltétlenül, — 
tehát a vezetőre nemcsak, hogy nem kellemes feladat 
hárul, de sokszor életveszélyes is. 

A váltások megkönnyítését óriási lépéssel való-
sította meg a kb. 5—6 éves Solden-féle kapcsolómű, 
mely ú. n. Gangwáhlerrel hozatott működésbe. 
Tetszésszerinti időben, menetközben is, szerelékfalon, 
vagy a kormánykeréken levő kis kézi kapcsolókarral 
beállítottuk a kívánt sebességi fokot, — anélkül, hogy 
a pillanatnyilag használatos fokozatot oldottuk volna. 
A kuplungpedál benyomása pillanatában a kézi 
kapcsolókar által megfeszített rugó működésbe jött 
és és a kívánt kapcsolatot létrehozta. 

A Solden-féle kapcsolómű valóságos áldás volt, 
mert a vezetést rendkívül kényelmessé tette. Hogy 
nagyobb elterjedésnek még sem örvendett, annak leg-
főbb oka bonyolult kivitele és a folytonosan szükséges 
kuplungozások fárasztó volta voltak. Azonban tény, 
hogy az általa megkezdett út irányt szabott a további 
kísérletezőknek. 

Elméletileg kétségkívül legszebb és legeredetibb 
gondolat a Constantinescu-féle önműködő sebesség-
váltó, az ú. n. torque-converter. Lengő tömegekben 
felhalmozott kinetikai energiák szellemes úton való 
felhasználása folytán a menetsebességnek és üzemi 
viszonyoknak tökéletesen megfelelően idomulva vál-
toztatja az átvitt nyomatékot megfelelően a motor 
munkájának és fordulatszámának. Az elmélete 
absolut tökéletes, azonban a gyakorlati kivitele több 
olyan súlyos nehézségbe ütközik, melyeket mindmáig, 
dacára, hogy megjelenésétől idestova 5 év telt el, nem 
sikerült legyőzni. Kellemetlenek az aránylag nagy 
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tömegű lengő súlyok, a mechanikai forgást egyen-
irányító szabadonfutómü, mely rezgésszerűen óriási 
erőhatásokat ébresztve, a felhasznált legkitűnőbb 
anyagokat is hamarosan kifárasztja és tönkreteszi, 
továbbá a nem kielégítő hatásfoka. Hiába a tökéletes 
elmélet, ha hiányzanak a megfelelő gépelemek, 
melyek nélkül — sajnos — a jobb sorsra érdemes 
elgondolás gyümölcsözetlen marad az emberiség 
számára. 

A Constantinescu-féle műnek az elgondolása 
legalább kifogástalan és hatásfoka is csupán a ren-
delkezésre álló, egyáltalán nem megfelelő gépelemek 
miatt nem kielégítő. 

A fogaskerekes, minden kapcsolási foknál kitűnő 
hatásfokú váltómű elkerülésére, átmenetes váltás 
céljából több feltaláló hydraulikus szerkezetet vá-
lasztott. Borzalmas elmélete röviden mindegyiknek 
az volt, hogy egy olajszivattyú által szállított olajjal 
kis olajturbinát, vagy dugattyús gépezetet hajtott 
meg és az olaj mennyiségét átfogócsap szűkítésével 
szabályozta. Voltak ezek között első pillanatra szel-
lemesnek látszó szerkezetek is, differenciálművel 
kombinálva, azonban az első kísérleteknél kiderült 
az, amit papír, ceruza és logarléc igénybevétele nélkül 
egy közepes tehetségű mérnök is előre láthatott, hogy 
hatásfoka az ilyen szerkezetnek egyenesen nevetsége-
sen csekély, éppen abban a sebességi zónában, mely-
ben intenzív nyomatékvitel volna szükséges. 

E találmányok élete igazi tiszavirág élet volt. 
Az első kísérletek elfújták, mintha sohasem születtek 
volna meg, azonban mégis volt valami kultúrtörténeti 
jelentőségük. Visszaterelték a feltalálókat a jó hatás-
fokú fogaskerekes váltóműhöz, melynek leglénye-
gesebb hibája csupán az, hogy nem átmenetes, hanem 
fokozatos váltást enged meg. 

A helyes utat nem is az átmenetességre, hanem 
a zajtalanságra való törekvés adta meg. Mint isme-
retes, a fogaskerekek zajtalan járását ferde fogak 
alkalmazásával érhetjük el, melynél az egyes fogak 
kapcsolódáskor mintegy egymásba csúsznak ütközés 
nélkül, tehát elmarad az ütközéssel járó vibrálás és 
zaj. Ez folyton érintkező fogaskerékpárok alkalma-
zását követelte meg, melyek a megfelelő tengely-
részekkel körmös pofákkal hozattak merev össze-
köttetésbe, hasonlóan a motorkerékpároknál alkal-
mazott sebességváltókhoz. Ezen eljárás, mely arány-
lag kis súlyú és térfogatú elemek mozgatásával járt, 
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különösen alkalmas volt a gangwáhlerrel való mozga-
tásra, úgy hogy számos szerkezet látott napvilágot, 
melyek körébe tartozik az Angol-Daimler, Armstrong-
Siddeley és a német Maybach rendszere. 

Szerkezeti részekre nem óhajtván kitérni, 
ehelyütt csupán a kezelés szempontjából tesszük vizs-
gálat tárgyává a kérdést. Az Angol-Daimlernél a 
váltást a kormánykeréken elhelyezett kis kézi kap-
csolókar beállításával előkészíthetjük és egy direkte 
erre a célra szolgáló lábpedál lenyomásával be-
kapcsolhatjuk. Hogy a kapcsolódás zökkenésmente-
sen, a kapcsolófogak törése nélkül álljon be, a 
tengelykapcsoló egészen különleges kiképzést nyert. 
Turbinaszerű, melyben a meghajtó rész folyadék-
nyomással hozza működésbe a hajtott részt. 

A felületes szemlélő előtt ez a szerkezet valóban 
csodálatosnak látszik, különösen, ha hozzáveszi az 
imponálóan hangzó Angol-Daimler név exclusiv 
voltát és a kocsi fantasztikus árát. Az agyon-
reklámozott „Self-changing-Gear", „magától váltó 
mű" elnevezés sokakat bámulatba és őszinte csodá-
latba ejt, közben hajlandók elfelejteni egy-két 
csekélységet. Először, hogy a magától való váltás 
egyszerűen merész túlzás, mert a kormánykeréken 
be kell állítani a kivánt sebességi fokot, amit 
a vezető eszközöl saját külön megfontolása alapján. 
Ezután le kell nyomni egy pedált, amit szintén a 
vezető végez el. Két művelet után igazán rendkívül 
bájos, hogy a váltómű szíveskedik önmagától be-
kapcsolódni. 

Ezzel még azonban nem végeztünk. Nézzük csak 
kissé közelebbről azt a híres, agyonreklámozott 
folyadékkuplungot! Még a leggyengébb I I I . éves mű-
egyetemi hallgató is unos-untig jól tudja, hogy 
mindenféle turbinaszerű szerkezet hatásfoka roha-
mosan csökken, ha nem a megfelelő fordulatszámon 
van tartva. Ha tehát lassan huzatunk, vagy nagy 
terheléssel dolgozunk, esetleg nagy meredeken kapasz-
kodunk fel, midőn az autó természetesen nem mehet 
valami vészes sebességgel, — alig 30—50% lehet leg-
jobb esetben a hatásfoka még akkor is, ha az ideális 
fordulatszám a maximális alatt jóval van is meg-
választva. 

Ennél borzalmasabb fércművet még nem építet-
tek neves gépgyárak, egyébként igen sokat ígérő 
módszerek alkalmazásában, az biztos. 

Az Armstrong-Siddeley önműködő szerkezete 
hasonló, de részletek hiányozván, nem is tudok 
nyilatkozni. Néhány évvel ezelőtt épített Sensaud de 
Lavaud egy önműködő váltóművet, melyről hallgat 
a krónika. Hallgassunk mi is. 

Az angol és francia erőlködések az említettektől 
eltekintve, rengeteget kínlódtak a bolygókerekes 
rendszerekkel, valósággal tobzódtak a fogaskerekek-
ben, méregdrágák, terjengősek és nagysúlyúak voltak. 
Ezenkívül az egyes tárcsák lefékezését eszközlő dörzs-
betéteket is folyvást újítani kellett. Elmúlt korok 
emlékei. 

Rendkívül érdekesek és tanulságosak a teljes 
automatizálásra való törekvések. A teljes automata 
az, mely a vezető beavatkozásától abszolút függet-
lenül végzi a jármű sebességi viszonyaitól függően 
az egyes kapcsolási fokozatok megválasztását. Ez az 
első pillanatra rendkívül egyszerűnek látszik. A meg-



1931 május 15. A UTOMOBIL—MOTORSPORT—TURIZMUS 15 

hajtó kerekekkel arányosan forgó centrifugális 
regulátorral kell megfelelő összeköttetésbe hozni a 
fogaskerekeket elcsúsztató mechanizmust. És meg-
születtek a lalcatos konstrukciók. Az egyes működési 
fázisok lázas kivizsgálása, kényszerpályák tömege, 
rugók, tömegek, emeltyűk sokasága, az egymásba-
folyó műveletek halmaza jellemzi ezeket. 

Mindez naiv elképzelés. Kinetikai érzékkel meg-
áldott ember előtt alig van számottevő nehézség akár 
az őrületig bonyolult szerkezetek létrehozásában, 
mert az ismert gépelemekkel mindenféle mozgás, 
elállítás, erőhatás létrehozható, ami csak az elérendő 
cél érdekében szükségenek mutatkozik. A ténylegesen 
komoly nehézség itt abban mutatkozik, hogy az egyes 
műveletek egy másik művelet folyománya lévén, 
egyetlen kis, talán jelentéktelen részecske tökéletlen 
funkciója folytán felborulhat az összműködés. A rend-
kívüli bonyolultság folytán pedig csupán a legelemibb 
műveletek elvégzésére szorítkozhatok. Ennek meg-
értésére érdekes lesz, ha megfigyeljük magunkat 
autóvezetés közben, mennyi mindenre vagyunk figye-
lemmel egy-egy újabb kapcsolási fokozat megválasz-
tása alkalmával. 

Nem csupán a jármű sebessége, hanem az út és 
forgalmi viszonyok, az emelkedés, a talajminőség, a 
terhelés, vezetés jellege stb. mind befolyással van a 
kapcsolások megválasztásának időpontjára. Ehhez 
járul még az is, hogy a meglévő kapcsolás váratlan 
szétbontása nagy kellemetlenséggel járhat, midőn 
arra éppen szükségünk van, csupán csak azért, mert 
teoretikusan elérkezett egy momentán alkalmasabb 
másik fokozat alkalmazásának az ideje. 

A Maybach-művek egyidőben szintén foglalkoz-
tak a váltómű teljes automatizálásának kérdésével, 
de a felmerülő nehézségekkel megbirkózni kielégítő 
módon nem tudtak és ezért visszatértek ahhoz a fél-
automata műhöz, mely tényleg komolyan úttörővé 
vált a legmodernebb törekvések számára. 

Maybachék célja az volt, hogy a vezető munkáját 
a minimumra csökkentsék és a következőleg alkal-
mazandó sebességi fokozatot előre megválasszák. 
Ez teljes mértékben sikerült is nekik, amit leg-
újabb 5 sebességes váltóművük szépen demonstrál. 

Az egyes váltások pneumatikus úton való eszköz-
lése igen érdekes és szellemes átváltóművet ered-
ményezett, mely sokak szemében a lényeget képezi, 
pedig az csak halvány kísérőzenéje annak a zseniali-
tásnak, mellyel a kapcsolódásokat létrehozó körmös 
pofákat kiképezték. 

Az egyes fogak ugyanis két irányban rézsen 
vannak kiképezve. A körmök homloklapja olyan 
irányban ferde, hogy az egymásra szorított körmök 
a rendes kapcsolási folyamat alkalmával mindaddig, 
míg a hajtóköröm gyorsabban forog, mint a meg-
hajtott, egymáson lepercegnek. Mihelyt azonban 
fordulatszámuk megegyezik, egymásba kapcsolódnak. 
Ez a teljes synchronizálás az egyes váltásoknál feles-
legessé teszi a tengelykapcsoló oldását, ami viszont 
egyetlen mozdulattal elseperte a lakatos konstrukciók 
légióját minden fantasztikus kényszerpályával, emel-
tyűinek és rugóinak minden bonyolult tömegével. 

A fogak kapcsolódó éle pedig olyan értelemben 
ferde, hogy a bekapcsolódott fogak erőátvitel alatt 
önmagukat kapcsolatban tartó axiális erőhatást 
ébresztenek. Ezzel eléretett az, hogy előzetes rugó-

megfeszítéssel elő lehet készíteni az új fokozat kap-
csolását anélkül, hogy a kapcsolatban levő fogakat 
a motor munkája folytán ébresztett kapcsolóerő el-

LEGYEN ERŐS 
engedné, azaz a meglévő kapcsolat oldódna. Ha ellen-
ben a gázt egy pillanatra visszavesszük, ez az erő 
megszűnik és az új kapcsolat eszközlésére a másik 
oldalon szoríttatik a körmös pofa kapcsoláshoz, ami 

RUGALMAS 
az előbb említett módon csakis azonos fordulatszámok 
esetén jöhet létre. 

Maybach nem csupán synchronizálta a sebesség-
váltóművet, hanem kezelését is lényegesen meg-

TARTÓS 
könnyítette. A kapcsolások előkészítését a kormány-
keréken elhelyezett két kis fülecske különböző állítá-
sával végezzük, a többi csupán a gázpedál meg-
billentésével történik. A tengelykapcsolót pedig 

PIAGYAR 
csupán a helyből való indításnál, az iránymegadásnál 
kell oldani, illetve zárni. 

A tengelykapcsoló működtetésének megkönnyí-
tését célzó törekvés hozta létre a NAG-féle centri-

TEHÁT LEGYEN 
CORDATIC 
fugális kuplungot, mely ia motor üres járatánál magá-
tól oldódik, annál nagyobb fordulatszámnál ellenben 
fokozatosan záródik. Rengeteg kísérletet végeztek 
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ezekkel a szerkezetekkel, melyek nem vezettek ki-
elégítő eredményre. Minden egyes sebességi fok 
alkalmával az alsó zónahatáron a dörzskapcsolat a 
részleges oldódás folytán, — különösen erőltetett 
huzatás alkalmával — csúszni kezdett, ami a betétek 
gyors elhasználódására vezetett. Ez is csupán kísér-
letnek volt tekinthető, mert a legújabb NAG 100 
lóerős modell már megint a régi, jól bevált tengely-
kapcsolóval van ellátva. 

Amint a fentiekből világosan kitetszik, igazán 
self-changing gear, teljesen önműködő tengely-
kapcsoló és sebességváltómű ezideig nincsen, illetőleg 
egy van, melynek első kísérleti darabja most van el-
készítés alatt. Ha ez úgy be fog válni, mint ahogy az 
elmélete és gondosan elkészített tervei sejtetni enge-
dik, úgy hivatva van egészen hihetetlen mértékben 
egyszerűsíteni az autó vezetését. Erről legközelebb 
részletesen megemlékezem. 

Autósok — Motorosok! 
Támogassátok az Automobil-Motorsportot! 

A Ti ügyetekért száll sikra! 

Tiltakozzunk! 
Ezúttal talán először az életben összefogott a 

magyar motoros társadalom, összefogott és falanksz-
ként áll ellent annak az újabb merényletnek, ami a 
motoros társadalom ellen készül. Odafönn ismét ki-
találtak valamit. Hallottak valamit, hogy külföldön 
van benzinadó, nosza tehát, elhatározták, hogy ilyent 
nálunk is be kell vezetni. Azt azonban már nem 

tudják, hogy igenis, ahol van benzinadó, ott semmi-
féle más közlekedési stb. adó nincsen. Ott a közle-
kedési adót a benzinvásárlásnál rója le az automobil-
tulajdonos és motorkerékpáros. Ki-ki annyit, ameny-
nyit használja a járművét, őszintén szólva, ez néze-
tünk szerint a legigazságosabb adózás. De mit akar-
nak nálunk. Ismét egy hallatlan dolgot, amit csak a 
legrövidlátóbb bürokraták találhattak ki sárgult akta-
csomagjaik között. Annyi adót akarnak kivetni az 
autótulajdonosra, hogy ezután a benzin literje, a már 
ma is horribilis árakat több mint 20 fillérrel túl-
szárnyalva, 75 fillér legyen. Uraim, 1 liter benzin 

Autó- és szántómotor 

főtengelyek és hengerek 
csiszolása 

és minden e szakmába vágó alkatrészek készítése 
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75 fillér. Ennek az lesz a következménye, hogy min-
denki csak akkor fogja használni a kocsiját, amikoi 
éppen csakhogy feltétlenül szükséges. Újra fel fog 
lendülni a villamos. Jól fog menni a BSzKRT-nak. 
Most ki kell először várni, mi lesz a hatása a közös 
fellépésnek. Ha nem lesz hatása, úgy nincs más hátra, 
mint az „en block" leállás. Felvonulunk a Veres Pálné 
uccába és visszaadjuk a rendszámot. Majd meglátjuk 
a hatást. Itt kell most összefogni és megmutatni, hogy 
fel tudjuk adni kényelmünket és a gyors közlekedési 
lehetőséget és villamoson fogunk közlekedni, de ki-
uzsorázni nem fogjuk magunkat hagyni. Itt úgy-
látszik egypár úr elhatározta, hogy kiirtja Magyar-
országról az automobilt és ezt szisztematikusan óhajt-
ják keresztülvinni. Vámemelés, hídvám, kövezetvám, 
benzinadó, luxusadó, közlekedési adó és még tudja 
Isten, mi nem lesz. Fogjunk össze uraim és igyekez-
zünk először és talán utoljára szép szóval megmagya-
rázni az illetékeseknek, hogy mit jelentene ez az 
újabb teher a magyar automobilizmusra és ha ez nem 
sikerül, akkor szereljünk le, de végérvényesen. Legyen 
még több munkanélküli, legyen még nagyobb a 
munkanélküliség, addig, amíg jobb belátásra nem 
kényszerítjük az illetékeseket. Vonuljunk fel uraim, 
vonuljunk fel a képviselőház elé, vonuljunk fel a 
kormányzó úr magas színe elé, vonuljunk fel a 
miniszterelnök úr elé, igyekezzünk megmagyarázni 
mindenkinek, hogy a mai állapot tarthatatlan és ha 
ez így megy tovább, úgy a magyar automobilizmus 
évről-évre fejlődik vissza és egy bizonyos idő múlva 
kihal teljesen. Kihal a magyar államférfiak rövid-
látó és teljesen elhibázott politikája folytán. Fogjunk 
össze és mutassuk meg, hogy van még bennünk erő 
és egyetértés. 

„Justice for Hungary" 
Detroit, április végén. 

Detroit közvetlen közelében, Dearborn városká-
ban van Ford automobilgyára és repülőtelepe. Edison, 
a világhírű feltaláló első laboratóriumát és műhelyét 
Henry Ford megvásárolta múzeum céljaira és ide-
telepítette. Ezekkel a kívülről semmitmondó kis épüle-
tekkel szemben terülnek el a hangárok, melyek 
egyikébe újabban bennünket magyarokat közelről 
érdeklő lakó költözött éspedig a „Justice for Hun-
gary" elnevezésű repülőgép, mely a közeljövőben 
startol a new-foundlandi St. John repülőtérről, hogy 
az Atlanti-óceánon keresztül, Endresz György veze-
tése mellett Budapestre repüljön. 

Azt mondhatnánk, hogy ma az óceánrepülések 
korában élünk, mégis egy ilyen feladat keresztül-
vitele heroikus teljesítmény, úgy a vezető, mint a gép 
részéről. Éppen ezért egy ilyen vállalkozásba csak 
úgy szabad belefogni, ha az előkészületek azzal a 
gondossággal történnek, amely a kitűzött cél elérését 
lehetővé teszi. Eredeti tervek szerint az óceánrepülést 
még tavaly akarták abszolválni, azonban az előkészü-
letek oly hosszúra nyúltak ki, hogy a startot az idő-
járás miatt egy évvel el kellett halasztani. Most azon-
ban újból aktuálissá vált és Endresz György, vala-
mint Magyar Sándor vezetése mellett serényen foly-
nak a befejező munkálatok, úgyhogy egy-két hét le-

v 



1931 május 15. A UTOMOBIL—MOTORSPORT—TURIZMUS 17 

forgása alatt már meg is kezdődhetnek a próbarepü-
lések, melyeknek eredményétől függ aztán a végső 
start. 

Addig is azonban nem lesz érdektelen a repülő-
gépre vonatkozólag pár adattal szolgálni. A Pratt & 
Whitney gyártmányú 9 hengeres, léghűtéses 420 HP 
motor Lockheed-Sirius sárkányba van szerelve, mely 
egyik legjobb amerikai repülőgéptörzsgyár produk-
tuma. Amint még a tavalyi próbarepülések alkalmá-
val kitűnt, a gép igen sebes, könnyen repül 220 km-t, 
mely azonban szükség esetén 260 km. óránkénti 
sebességig fokozható. A szárnyakban és törzsben 
2520 liter benzin és 175 kg. olaj üzemanyag részére 
van hely. A pilótaülés meglehetős távol esik a motor-
tól és így repülés közben semmiféle javítást nem 
lehet eszközölni a motoron. A pilótaülés mögött lévő 
másik kis fülkében van a rádióapparátus, melyet 
Magyar Sándor fog kezelni. A gép törzse feketeszínű, 
az oldalán aranybetűkkel felírva: „Justice for Hun-
gary", a szárnyak narancssárgák. A St. John repülő-
tér és Budapest közötti távolság kb. 5500 km., melyet 
Endresz 25—30 óra alatt szándékozik megtenni. 

A repülőgép körül mindennap lelkes, kis magyar 
kolónia gyül össze, melynek minden tagja féltő gond-
dal ellenőriz minden csavarhúzást. Némi szorongás-
sal, de hittel és bizalommal nézünk a nagy nap elébe. 

Kálmán János. 

folytán, mindig több és több gépet vonnak ki a forga-
lomból. A reális helyzet az, hogy a Magyarországon 
lévő gépjárműállomány biztosan meghaladja már a 
31.000 darabot is, de a Statisztikai Hivatal jelentése 
csak a forgalomban lévő, illetőleg x-endszámmal 
futó gépekre vonatkozik. Itt adjuk a március végi 
állapotot: 

1 9 3 1. é v i 
f e b r u á r m á r c i u s 

h ó v é g é n 

Össze- Buda- Össze- Buda-

sen pesten sen pesten 

Személykocsik 11.276 5.774 11.269 6.768 
Bérautók 1.887 1.428 1.919 1.460 
Autobuszok 671 305 669 306 
Teherkocsik 4.427 2.325 4.416 2.316 
Egyéb kocsik 715 507 716 508 
Gépkocsik összesen 18.976 10.339 18.989 10.356 
Motorkerékpárok ... 10.893 4.776 10.951 4.818 

Géperejű jármüvek 
mindössze 29.869 15.115 29.940 15.174 

Ismét 30.000 alatt van 
a magyar gépjárműállomány 

A M. kir. Közp. Statisztikai Hivatal a közelmúlt 
napokban adta ki a március végi jelentését a magyar-
országi gépjárműállományt illetőleg. Sajnos, meg-
állapítható, hogy a lassan, de nagyon lassan meg-
induló autó- és motorciklivétel dacára, az állomány 
még mindig csökkenőben van. Ennek az a közvetlen 
oka, hogy a roppant nyomasztó gazdasági viszonyok 

Világraszóló Scintilla 
sikerek 
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Scintillával volt szerelve Kidston repülőgépe, amellyel 
a London—Fokváros utat hat és fél nap alatt tette 
meg. 425 lóerős Whitney motorjában szintén Scintilla 
mágnes volt. A fentieken kívül tudatja a gyár, hogy 
a világ 16 vezető repülőgép-motorgyára már SCIN-
TILLA-mágnessel szereli motorjait. Ezek az Ameri-
can Cirrus Engines Inc., Axelson Aircraft Engine 
Co., Comet Engine Co., Continental Aircraft Eng. 
Co., Curtiss Aeroplán & Motor Co., Fairchild Engine 
Corp., Kinner Airplane & Motor, Lambert Aircraft 
Eng. Comp., Le Blond Aircraft Co., Lyco-Ming Mfg. 
Co., Mac Clatchie Mfg. Co., Michigan Aero Engine 
Co., Pratt & Whitney Aircraft Comp., Székely Air-
craft Engine Co., Warner Aircraft Corp. és a Wright 

Aeronautical Corp. A legnagyobb bizonyíték azonban 
a SCINTILLA kiválóságára, hogy a kontinens leg-
jobb autóversenyzői, akik vasárnapról-vasárnapra 
hatalmas pénzdíjakért versenyeznek és mindenből 
csak a legjobbat jelszóval indulnak a küzdelembe, 
szintén csaknem valamennyien Scintilla-mágnessel 
szerelték gépüket. Hogy csak a legjobbakat említsem : 
Chiron (Bugatti), Varzi (Bugatti), Fagioli (Mase-
rati), Ernesto Maserati (Maserati), .Bouriat (Bu-
gatti), Dribus (Peugeot). így a Monaco Grand Prix 
első öt helyezettje, a tunisi Grand Prix első két 
helyezettje, az Alessandriai Grand Prix győztesei és 
helyezettjei mindannyian Scintilla-mágnest hasz-
náltak. 

J-1 budapesti autobussz köszleteeüésröl. 
Fővárosunk területi nagyságra a harmadik he-

lyen áll az európai metropolisok közt s dacára, hogy 
lakossága csak másfélmillió, a közúti járművek napi 
forgalma majdnem azonos a két és félmillió lakos-
ságú Bécs forgalmával. Budapest nagy közlekedési 
utaslétszáma három okra vezethető vissza. Első a 
nagy perifériális kiterjedés, a lakóhelyeknek a 
munkahelyektől messze fekvő távolsága, aminek 
reggel, délben és este a közúti járművek nagy igény-
bevétele a folyománya; másodszor a főváros lakos-
ságának munkája sok esetben nincsen egy munka-
helyhez kötve, hanem változik s miután Budapesten 
a szakmabeliek nincsenek csoportosítva és az össze-
tartozó foglalkozási ágak hivatalai, a minisztériumok, 
gyárak sincsenek együtt, hanem a város legkülön-
bözőbb pontjain találhatók meg, szintén előidézői a 
nagy utasforgalomnak és végül harmadik ok a közle-
kedési eszközök nagy prosperitása, ami abban kere-
sendő, hogy a budapesti publikum kényelemszeretete 
igen kifejlett s már a legkisebb távolságokat sem 
szereti gyalog megtenni. Tekintetbe véve ezeket az 
okokat, érthető közúti közlekedési vállalataink nagy 
jövedelme. Budapest főváros területén utasforgalom-
ban a közlekedési eszközök hiányt nem szenvednek. 

Ellenben igenis nagy hiány van jó, gyors és 
kényelmes közlekedési eszközökben. A mult század 
nyolcvanas éveiben létesült a lóvasút, majd az ezer-
éves kiállítás emlékére megépítették Európában az 
első földalatti villamosvasutat, mely technikai töké-
letességénél fogva a kontinens majd összes metrói-
nak a mintaképe lett. Budapest közönsége örömmel 
látta ezt az ideális közlekedési eszközt és várta annak 
további kiépítését. Városközlekedési szempontokból a 
huszadik század elején a földalatti vasút volt a leg-
gyorsabb és legmodernebb közlekedési jármű. A ló-
vasút szerepét föld felett átvette a villamos. Ezt a 
hálózatot továbbfejlesztették, de a földalatti fejlesz-
téséről elfelejtkeztek. A földfeletti villamos közleke-
désünk mellett lófogatú omnibusz forgalmat is tar-
tott fent egy vállalkozás, mégpedig jelentékeny anyagi 
sikerrel. A háború kitörésének esztendejében a fő-
város illetékes ügyosztálya nagy koncepciójú egységes 
közlekedési tervezetet dolgozott ki, azonban a háború 
kitörése a tervezet megvalósulását megakadályozta. 
Érdekes, hogy Budapesten a technikai újdonságok 
iránt mindig nagy érzék mutatkozott és miként a 
kontinensen az első földalatti villamost fővárosunk-

ban valósították meg, ugyanúgy a benzinmotoros 
gépjárművek első tökéletesebb példányainak meg-
jelenése után már tervezgetések indultak meg a köz-
úti forgalomba géperejű omnibuszoknak való be-
állítására. 1904-ben a Székesfővárosi Közlekedési 
Vállalat igazgatójának kezdeményezésére a marien-
feldi Daimler-művek leküldtek egy nyolcüléses két-
hengeres társaskocsit, amit azonban a forgalomba 
technikai tökéletlensége miatt beállítani nem lehetett. 
1906-ban már négyhengeres Daimlerrel kísérleteztek, 
azonban rövid próba után ezt is kénytelenek voltak 
a gyárnak visszaküldeni. Négy évre ezután nagy 
imperiálos, huszonhatüléses angol autóbusz ejtette 
bámulatba a pesti járó-kelőt és már komoly tárgya-
lások folytak, hogy egyelőre a Krisztina tér—Döb-
rentei tér—Eskü út és Andrássy úton át az egyik 
omnibuszvonal helyett autóbuszokat állítsanak be, de 
ez a terv az akkori közúti és városi villamosvasutak 
ellenkezésén meghiusult. 

Miután 1914-ben a főváros egyesek kezdeménye-
zésére az omnibuszt megváltotta, a Daimler-művek 
Budapestre jött igazgatója nagy közlekedési pro-
grammot ajánlott fel, melynek létrejöttét azonban a 
háború kitörése megakadályozta. A háború a teher-
automobil és evvel együtt az autóbusz technikának is 
fordulópontját jelentette. A motorok nagymértékben 
tökéletesedtek, a gyárak a 4 és 6 hengeres típusokra 
tértek át, a villamosfelszerelések nélkülözhetetlen 
szervei lettek a modern automobilnak, a lánchajtás 
helyébe a tökéletesebb kardan-meghajtás jött, a 
tömör gummik helyét a teherautóknál is a légkamrás 
ellasztikus abroncsok, mig az autóbuszoknál a pneu-
matikus kerekek váltották fel. 1917-ben próbaképpen 
a főváros egy villanyosüzemű autóbuszt járatott az 
Andrássy úton és ez az egy kocsi Bárány Ervin fő-
mérnök igazgatása alatt olyan rentábilisnak bizo-
nyult, hogy a háború utolsó esztendejében további 
6 benzinüzemű, ugyancsak emeletes gépkocsi be-
szerzése követte és a vonalat egészen az akkori Kígyó 
térig meghosszabbították. Az autóbuszüzem kezdett 
rentábilis lenni és a budapesti közlekedést irányító 
urak is észrevették, hogy az autóbuszt a modern 
városi közlekedésből nem lehet kikapcsolni és újabb 
öt darab, a bécsi autobuszvállalattól kimustrált (!) 
villanybuszt szereztek be. Ez a beszerzés nem sike-
rült a legszerencsésebben, mert közben az autóbusz-
technika fejlődött és a benzinüzemű buszok mutat-
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koztak rentábilisabbaknak. Később huszonegy külön-
böző márkájú próbakocsit rendelt az autóbuszüzem 
és állított be a forgalomba, majd közel egy évi kísér-
letezés után kiválasztottak három típust, amelyből 
két év alatt száz kocsit rendelt. Ezideig az üzem 
többé-kevésbé rentábilis volt, de a kocsitípusok szeren-
csétlen megválasztása, valamint a túlmagas árak és 
az adminisztráció túltengése mindmegannyi akadálya 
volt annak, hogy az üzem kellő módon ki is fize-
tődjék. 

Vegyük sorra az elkövetett hibákat. A kocsi-
típusok kiválasztásánál sarkalatos hiba volt, hogy az 
emeletes (imperiálos) kocsik helyett inkább a hosszú, 
háromtengelyes típusokat választották, amelyek a 
belváros területén nehezen mozognak, a közönségnek 
sem nagyon szimpatikusak, amely okok a forgalom 
rovására mennek. London, Párizs, Berlin, Newyork 
és más nagy metropolisokban kitűnően beváltak az 
emeletes kocsik, sőt Londonban duplaimperiállal is 
közlekednek. Nem felel meg a tényeknek, hogy az 
imperiális konstrukciók labilisak annál kevésbé, mert 
a modern konstrukciós emeletes gépek súlypontja oly 
mélyen van elhelyezve, hogy a legrosszabb úton is 
teljes stabilitást biztosít és rövid tengelytávúknál, 
valamint nagy befogadóképességüknél fogva, belső 
területeknek közlekedésében igen használhatók. Buda-
pest uccái szűkek, sok a forduló s ha egy ilyen három-
tengelyes kolosszus ezeken az uccákon végighalad, 
forgalmi akadályt képez, nem is beszélve arról, hogy 
számtalan uccakanyarodásunk oly szük, hogy az 
ezeken való befordulás még a rendes személyauto-
mobiloknak is nehézséget okoz. 

A kiválasztott márkák típusainak motorjai nem 
elég erősek és nem elég elasztikusak. A nagy hord-
képességhez arányítva a motor kicsi, mivel szakértők 
úgy vélekedtek, hogy kisebb üzemanyagfogyasztás 
mellett olcsóbb rezsi érhető el. Nem számoltak azon-
ban, hogy a kisebb motor nagyobb igénybevétele 
lényegesen nagyobb romlásnak teszi ki nemcsak a 
motort, hanem a sebességváltót, kardant, differen-
ciált is. Természetesen a nagyobb igénybevétel a 
gyakori javítást teszi szükségessé. A gépkocsikat 
szállító gyár az automobiltechnika egyik legremekebb 
konstrukcióit hozza ki ezen típusokban, azonban még 
ezen a gyáron kívül van egynéhány autóbuszokat 
gyártó cég, melyek gyártmányait nem lett volna 
szabad mellőzni. így többek között nem lett volna sza-
bad figyelmenkívül hagyni az új amerikai konstruk-
ciókat sem, amelyek úgy motorikus, mint helykihasz-
nálási szempontokból a jelenkor legmodernebb közúti 
járművei. Ugyanezt állítjuk a modern alpesi posta-
autókat gyártó francia és svájci gyárakról. Látjuk, 
hogy azok, akik efölött döntöttek, soha hegyek között 
nem jártak, mert leszegezzük, hogy egy a Várba 
igyekvő pesti autóbusz kínlódás egy modern svájci 
vagy francia buszéhoz képest, mely 12—15%-os 
kanyargós utakon zajtalanul, játszi könnyedséggel 
fut. Különösen az új, középen elhelyezett motorú 
buszok, melyek villamos külsejére hasonlítanak és 
úgy elől, mint hátul külön feljáróval birnak, Amerika 
legnagyobb forgalmú városaiban rövid idő alatt álta-
lános elterjedettségre tettek szert. 

Nem helyes az az álláspont, hogy ugyanazon 
gyár kocsijai, azaz egységes kocsipark az üzem 
rentábilitását emeli, mert senki sem gondol 150—200 
kocsi között 50—60 márkára, ellenben három-négy 

különböző gyártmány típusai, ahol egyes márkákból 
30—50 kocsi szalad, még mindig ugyanazt a rentábi-
litást eredményezik, mintha az összes kocsikat egy 
cégtől szerzik be és így a különböző célokra mindig 
megfelelő típus áll rendelkezésre. (Például: Vár, 
Rózsadomb.) 

Egy nagyváros autobuszközlekedésének leg-
fontosabb kellékei az olcsó, gyors és kényelmes 
forgalom. 

Az egyes típusok ára — amint informálva va-
gyunk, — olyannyira túl lettek fizetve, hogy minden 
reális kalkuláció alapját eleve lehetetlenné tették, 
A megadott 40, 60 és 80.000 pengős árakból cca 
20—25%-kai olcsóbban lehetett volna komplett kocsi-
kat beszerezni, aminek természetesen kihatása lett 
volna a jelenleg kimutatott 127 filléres km. költség-
nél is. Kétségtelen, hogy amig minden nagy külföldi 
városban a földszínén majdnem kizárólag az auto-
buszközlekedésre tolódott a fősúly, addig nálunk az 
autobuszközlekedést még mindig a villamos kiegészí-
tőjének tekintik. Ennek nagyrészt előidézői a BSzKRt 
urainak féltékenykedése, a magas viteldíjak, a kevés 
vonal és a kocsipark minimális volta. Nem szabad az 
autóbuszüzemnek 1.27 filléres üzemkalkulációval 
dolgozni, amely eleve lehetetlenné teszi a rentábilis 
forgalmat. Amig egy magánautó önköltsége amor-
tizációval, biztosítással együtt 32 fillér km., (addig 
a nagy taxivállalat 28 filléres km. költséggel dolgo-
zik és a Békefy-féle (Bart) 89 fillér önköltséget 
mutat ki és 68 filléres tényleges km .költsége van), 
addig a nagyüzem minden előnyével dolgozó autóbusz-
üzem átlag km. költsége 1.27 P. Ez az összeg termé-
szetesen keletkezik a nagy és hozzá nem értő admi-
nisztrációból, a kocsik magas beszerzési árából, vala-
mint az egész üzem meg nem felelő vezetéséből. A mi 
kalkulácónk szerint nem tehet ki a kocsi km-kénti 
költsége racionális üzem mellett többet, mint 85—90 
fillért. Ezen kalkulációnk bőven van méretezve és a 
további száz kocsi beállítása után az általános rezsi, 
valamint az üzemanyagok nagybani beszerzése foly-
tán az átlagos km. költség lényegesen csökken, oly-
annyira, hogy a km-kénti költség 81—84 fillér közé 
szorítható. Nem akarunk részletes kritikát gyako-
rolni az üzemvezetés felett, de kétségtelenül érdeke 
az Autóbuszüzemnek, hogy a km-kénti költséget a 
fenti határra leszorítsa, minek folytán csökkentett 
viteldíj által a forgalmát emelni is tudja és rentábilis 
üzemmé válik. A jövő városi közlekedésben kétség-
telenül az autobuszok és az olcsó tarifa által a kényel-

Árban, minőségben, fizetési feltételekben utolérhetetlenek a világhírű 
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címkés 

teherautók és autóbuszok 
a hazai utaknak megfelelő erős a l v á zon 
épülnek a legmodernebb felszereléssel. 
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mesebb és gyorsabb motoros kocsik átveszik az egyed-
uralmat. A közúti közelkedésben további 200 kocsi 
forgalombahelyezése által a már kivénült lassú és 
üzemtechnika szempontokból bizonytalan villamos 
teljesen mellérendelt eszköze lesz az autobuszközle-
kedésnek. Helytelen az az álláspont, miszerint az 
autóbuszt akarják a villamos-közlekedés elősegítésére 
felhasználni és mutatja városi közlekedésünk vezetői-
nek hozzá nem értését, amikor is az Autóbuszüzem-
nek a BSzKRt-ba való olvasztása után, külső peri-
fériális vonalakon akarják a meglevő kocsikkal a 
forgalmat lebonyolítani. Nemcsak a közlekedő publi-
kumnak érdeke a mai közlekedésnek a modern s hely-
hez nem kötött autóbuszokkal való kicserélése, hanem 
a városi közlekedésnek nagy előnyt jelent, ha meg-
szűnnek az úttesteken felfektetett villamossínek és 
az ezeken lassan döcögő villamoskocsik. Nem az 
Autóbuszüzemet kell a BSzKRt-ba olvasztani, hanem 
az autobuszforgalom mellé kell helyezni a villamos-
forgalmat, sőt ha szükséges, a BSzKRt-nak kell át-
térni az autóbuszokkal való közlekedésre. Cikkünk 
második felében kiterjeszkedünk a budapesti auto-
buszközlekedés politikájára is. Égy olvasó. 

Hogyan lettem motoros? 
(Egy motoros visszaemlékezései) 

1925-öt írtunk. 

Hogy a legelején kezdjem, egy szép tavaszi reg-
gelen megszállott valami. Valami ihlet, vagy hasonló 
féle. Magam sem tudom. Jóanyám eskü alatt haj-
landó vallani, hogy maga az ördög volt. Mondom, 
nem tudom, hogyan ébredtem annak a ténynek tuda-
tára, hogy a XX-ik század technikai fejlődése ki-
termelt egy „motorkerékpár"-nak nevezett szörnyű-
séget, amely igen alkalmas arra, hogy egy jól sveifolt 

fiatalember megjelenését előkelőbbé tegye és bizo-
nyos körökben hatványozottan nagyobb vonzóerőt 
biztosítson a számára. Éppúgy, mint pl. a monokli-
viselés. De minthogy a szemeimmel soha életemben 
nem volt semmi bajom s így a monokliviselésre sem-
mit sem tudtam volna indokolásul felhozni, könnyű 
volt a választás: egy motorkerékpár beszerzése lát-
szott egyedül célszerűnek, annál is inkább, mivel ez 
egy „közlekedési eszköz" és a „villanyospénzen ki 
lehet spórolni az árát". 

Azonban némi aggályaim támadtak a kivitelt 
illetőleg, amidőn arra került a sor, hogy Jóanyám 
erkölcsi, de főleg anyagi hozzájárulását megszerez-
zem korszakalkotó ötletem megvalósításához. Nem 
részletezem azokat az apró trükköket, amelyek 
habozásnélküli felhasználásával életem egyik leg-
nagyobb diplomáciai sikerét keresztül erőszakoltam. 
Hogy mennyire fájt a lábam a sok gyaloglástól. Hogy 
már megint abszenciát fogtam az egyetemen, mert 
elakadtak a körúton a villanyosok. Hogy a villanyoson 
ki-zsebmetszették a pénzemet. (Nb. ez majdnem 
rosszul sült el, mert Jóanyám megszorította a zseb-
pénzt, nehogy mégegyszer ily nagy veszteség érhes-
sen) stb. stb. Elég az hozzá, hogy végül is sikerült 
elérnem, hogy elvileg nem kifogásolta ötletemet. 
Csak az anyagiakkal volt egy kis baj. 

— Oh, már másfélmillióért kitűnő, alig használt 
gépet lehet kapni — feleltem megnyugtatólag és más-
nap a nyakamba vettem a várost, apróhirdetés-
gyűjteményemmel felfegyverkezve. 

Késő este vetődtem haza. Jóanyám megszánt, 
látván ábrázatomon letörésemet. 

— Igen, igen, találtam — feleltem kérdésére. — 
De másfélmillióért csak nagyon gyenge minőségűt 
lehet kapni. Egy komoly, tartós gép belekerül három-
millióba. Találtam is egy ilyent. 

Láthatólag nem akarta kedvemet elrontani, hát 
fejbólintva tudomásul vette a hárommilliót. 

Másnap ismét megkezdtem körutamat, de most 
már elhatároztam, hogy kikérem egy rég nem látott 
barátom tanácsát, akit közös ismerőseink gyakran 
láttak nyakig olajosan térdelni egy menni nem akaró 
masina előtt a Gellérthegy környékén. 

Annál is inkább fel akartam keresni őt, mert 
meg kell jegyeznem, hogy motorkerékpárt soha 
életemben nem láttam még közelről és előző napi 
bolyongásom során észrevettem, hogy ezt minden 
eladó szintén észrevette rajtam, minden igyekezetem 
ellenére is. Hogy pedig palira találjanak bennem, ezt 
nem akartam. 

Felkerestem hát e barátomat és pedig a lehető 
legalkalmasabb időpontban: kies fekvésű bűn-
barlangja előtt találtam egy csomó hasonszőrű ifjú 
ember körében, akik mind szenvedélyes benzin-
imádóknak látszottak és egyikük: a Didus, éppen 
akkor próbálgatta vadonat új, még vizsgázatlan 
motorkerékpárját, miközben a többiek mellette 
szaladva, diadalüvöltéssel kísérték sikerült manövir-
rozását. 

Didus rettenetesen büszke és boldog volt 147 
köbcentis Excelsior-Villiersére és e lelkiállapotában 
váratlan sikerre talált merész kérésem: megengedte, 
hogy ráüljek a gépére. Megmagyarázták, hogy mit 
kell megfognom és mitkell eleresztenem, hogy kell 
fékezni stb. Nagy szívdobogások között engedtem be 
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a kuplungot és sikerrel abszolváltam a mintegy 50 
méteres útszakaszt. S midőn leszálltam a gépről, 
éreztem, hogy szilárd meggyőződésre jutottam: ilyen 
lesz az én gépem is, vagy semmi más. 

Némi kérdezősködések után otthagytam a fiú-
kat és rohantam be a Vörösmarty térre. 

Homlokomra írva ragyoghatott megdönthetetlen 
elhatározásom, mert illő tisztelettel fogadtak. Szeren-
csém volt. Éppen aznap hoztak be egy ugyanolyan 
gépet, mint a Didusé, kissé használt állapotban be-
cserélés végett. Pár perc alatt megvolt az alku, alá-
írtam a kötlevelet, a váltókat, a biztosítási kötvényt, 
az átiratási kérelmet, megvettem a szemüveget, a 
haubnit, mindent, mindent. Részletre. Aztán egy 
szerelő kivitte a gépet az uccára, berúgta, felültetett 
rá és behúzta alattam a sebességváltót az egyesbe. 
Aztán szerencsét kívánt. De ezt én már nem hallot-
tam, csak gondolom, mert olvasatlan borravalót 
nyomtam a kezébe. 

Egyszerre bent találtam magamat a Belváros 
forgatagában, kocsik, autók között. Gyalogosok ugrál-
tak félre előlem, a rendőr tisztelettel mutatott irányt 
ropogó, füstöt okádó gépemnek, (akkor — boldog 
idők! — még lehetett!) s én végtelenül boldog voltam. 
És büszke. Gummiköpenyem lebegett utánam, Pichler 
kalapomon a vadonat új szemüveg fénylett s alattam 
a világ legkiválóbb gépe purrogott. Csak a két szek-
torral nem tudtam mihez kezdeni. Nem mertem hoz-
zájuk nyúlni, hagytam, ahogy a szerelő beállította. 
Dehát fogyatékos biciklitudásommal nemsokára sze-
rencsésen kibalansziroztam magam a fiúkhoz s 
dagadó kebellel fogadtam tisztelettel vegyes csodál-
kozó arcukat, amidőn közéjük értem és stoppoltam. 

Mint mondták, messziről azt hitték, hogy az 
Urbach jön. Én ugyan nem tudtam, ki légyen az az 
Urbach, de ismeretlenül is nagyon jól esett az össze-
tévesztés. 

Természetesen azonnal kimentünk sebességet 
stoppolni a Sárga útra s kiderült, hogy a Didus gépe 
60-at megy, az enyém pedig 58-at. 

Azonban minden örömre jut egy kis üröm is az 
életben: lassankint beesteledett s közeledett a haza-
menés ideje. A fiúk részvétteljesen elláttak jótanács-
csal, (a legtöbbje keresztülesett már hasonlókon), 
Oszi még 100.000 koronáért a nyakamba sózott egy 
öreg, 1912-es kiadás Tauril-atlaszt, mondván, hogy 
arra minden komoly motorosnak szüksége van, de 
ráadásul adott egy külön pestmegyei járási beosztású 
térképet is, hogy ha esetleg gyorshajtás miatt a 
csendőrök lefognak az országúton, tudjam, melyik 
szolgabíróhoz kell folyamodnom. S aztán némi 
drukkokkal telve hazafelé gurultam. 

Jóanyám azonnal látta ruhám olajpecséteiről, 
hogy van már motor. 

Gépem kiválóságát méltató dythirambusaimat 
azonban csakhamar elvágta: 

— Na és kifutotta a hárommillió? 
— Nem egészen, de a többit lehet részletben is 

f izetni . . . 
— No, mennyibe került? 
Te jóságos Isten! Kutyául meg voltam szorulva. 
— Tizennégymillió... — suttogtam villámokat 

szóró sasszemei előtt lapulva. 
Nem! Ne tessék gondolni. Nem kaptam meg azt 

az obligát rettenetes pofont, amit a fiúk (erős a 

gyanúm, hogy tapasztalatból) megjósoltak. De soha 
életemben oly hirtelen nem igyekeztem még lefeküdni. 
Nem kellett se vacsora, semmi. Epedve vágyakoztam 
Morpheus ölelő karjai közé s némi műhorkolásoktól 
sem riadtam vissza, csakhogy simán megúszhassam 
a mai napot, amely bizonyos szempontokból bár 
életem egyik legkellemesebb napja volt, de . . . brrr . . . 
mégegyszer nem szeretném végigcsinálni... 

Dr. Zs. B. 

Világrekord a vízen. 
A floridai Daytonában ez év február 6-án 

Malcolm Campbell kapitány automobilon 245.73 mér-
föld óránkénti sebességet ért el és ezzel a szinte hihe-
tetlen teljesítményével felállította az automobilok 
gyorsasági világrekordját. Ezen esemény óta nem 
egészen két hónap telt el és máris egy újabb világ-
rekordról számolhatunk be, mely ugyancsak Floridá-
ban született. Gar Wood amerikai gyáros és sports-
man két, egyenként 1100 ÍIP Packard-motorral fel-
szerelt csónakjával, Miss America IX-el, Miami köze-
lében 102.256 mérföld, azaz 164 km. óránkénti sebes-
séget ért el és ezzel megdöntötte Seagrave múlt év 
júniusában felállított 98.76 mérföldes világrekordját, 
mely alkalommal tudvalévőleg a kitűnő versenyző 
életét vesztette. 

Gar Wood nem új ember a vízisport terén, hiszen 
a versenyzés mondhatnánk foglalkozásával jár 
együtt, ugyanis Gar Wood a hasonnevű csónak- és 
jachtépítőgyárnak a tulajdonosa és mint ilyen, ter-
mészetesen milliomos. 

A Miss America IX. világrekorder Packard-
motorjai már három éve szerepelnek különböző ver-
senyeken és ezidő alatt egyszer már felállított egy 
hivatalosan elismert világrekordot, kétszer meg-
nyerte az angolok ellen a híres, nemzetközi Harms-
worth versenyt és kétszer került versenyzés közepette 
a víz fenekére baleset következtében. 

Mindkét motor a Packard automobilgyár által 
volt konstruálva és építve még a Miss America VI. 
részére, mellyel Wood a Harmswort-kupát akarta az 
angoloktól 1928-ban elhódítani. A Detroit folyón tar-
tott egyik próbamenet alkalmával közel 160 km-es 
tempóban a csónaktest valamilyen akadály következ-
tében megsérült és darabokra vált. Wood sértetlen 
maradt, míg mechanikusa súlyosan megsebesült és a 
motorok a Detroit folyó fenekére süllyedtek. Egy 
teljes hétig keresték, amíg végre megtalálták és a 
felszínre hozták. A motorokat azonnal a gyárba küld-
ték, ahol az iszaptól, homoktól megtisztították és 
megállapították, hogy a gépek . . . teljesen sértetle-
nek. Wood ekkor új csónakot készített, a Miss 
America Vll-et és a régi motorokat építette be, 
mellyel aztán tíznapi tréning után könnyen nyerte a 
Harmsworth-versenyt, két nappal később pedig fel-
állította a 92.86 mérföldes világrekordot. 1929-ben 
Wood megépítette a Miss America VlII-at, melybe 
két vadonatúj, de egyébként a régihez teljesen 
hasonló motort szerelt be. Ezzel megnyerte az 1929. 
évi Harmsworth-díjat, míg egy méterrel második a 
rekorder Miss America VII. lett. Ez a gép aztán 
Mussolini személyes kérésére részt vett a velencei 
nemzetközi motorcsónak versenyen Seagrave ellen, 
kormányánál Gar Wood öccsével. Ez alkalommal bal-
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szerencse kísérte a csónak útját, mivel nagy tempó-
ban nekiment egy bójának és a hatalmas gép újból 
lemerült a fenékre, ez alkalommal sósvízbe. Ugy-
látszik azonban, hogy a Packard-motoroknak, dacára, 
hogy forró állapotban voltak, még ez a második hideg 
fürdő sem tudott megártani, mivel kihalászás és 
megtisztítás után kitűnt, hogy a gépek nem szenved-
tek sérülést. Ilyen előzmények után Gar Wood meg-
építette a Miss America IX-et és a sok viszontag-
ságon átment régi motorokkal 1930-ban újból meg-
nyerte a Harmsworth-díjat, majd most legutóbb az 
angoloktól a világrekord pálmáját ragadta el. 

A Packard motormonstrumok egyenként 12 hen-
geresek, 63/8/6V2 inch furatlöketüek, a kompresszió 
arány 7]/2 az l-hez és mindegyik motor 2500 fordulat-
szám mellett 1100 lóerőt ad le. 

Gar Wood kijelentése szerint ilyen sebesség mel 
lett a víz szinte gránitkeménységüvé válik és 160 km. 
a vízen relatíve sokkal nagyobb sebesség, mint a 
392 km. a szárazon. 

Kuriózumképpen még megemlítjük, hogy a 
Packard versenymotorok ára 65.000 dollár. 

* 

Fenti sorok zártakor, április 4-én a rádió közli, 
miszerint Kaye Don angol versenyző, Buenos Aires 
közelében, a Parana folyón Miss England II-vel 
103.49 mérföld óránkénti sebességet ért el és ezáltal 
megdöntötte a Gar Wood által pár nap előtt felállított 
102.256 mérföldes világrekordot. A hír vétele után 
Gar Wood azonnal a floridai Miamiba utazott, hogy 
a díszes világrekorderi címet Amerika részére az 
angoloktól újból visszahódítsa. 

Kálmán János. 

Motorcsónakázás 
A Magyar Motorcsónak Club legutóbbi sport-

bizottsági ülésein már teljes egészében letárgyalták 
az 1931 június 20-án vagy 21-én eldöntésre kerülő 
I I . Nemzetközi Motorcsónakverseny programmját. 
A sportbizottság egy Déván Istvánból, Gyurkovich 
Bélából és Löffler Oszkár titkárból álló szűkebb 
versenyelőkészítő bizottságot küldött ki, mely a közel-
múltban a sportfőhatóság képviselőjével, Petrovits 
Vidorral egyetemben már a verseny helyét is ponto-
san kijelölte. A verseny ezúttal nem a sziget körül, 
hanem csupán a Margitsziget előtti pesti Dunaágban 
lesz megtartva, ahol a versenyzők egy 2 kilométeres 
kört futnak be. A verseny távja a kis kategóriákban 
10—12 km., a nagyobb kategóriákban 20 km. lesz. 
Ezáltal a közönség a verseny minden fázisát figye-
lemmel kísérheti. 

A június 7-én Potsdamban megrendezendő nagy 
nemz. regattára magyar részről a Magyar Motor-
csónak Club nevében Delmár Watler jelenik meg, aki 
így személyesen fog tárgyalni a nevesebb külföldiek-
kel a budapesti versenyen való részvételt illetőleg. 

Potsdamban magyar részről Gyöngy Pál indul, 
aki újabban egy legújabb típusú angol versenysikló-
testet hozatott és így módjában lesz egyenlő esélyek-
kel felvenni a versenyt a külföldiekkel. 

A magyar outboardosok körében hatalmas készü-
lődés folyik a versenyre és a jelek szerint a multévi 
36 nevezést jóval meg fogjuk haladni. 

Autoturisztika 
Későn nyílnak ezidén az alpesi utak. A késő téli 

és tavaszi hatalmas hóesések erősen hátráltatják a 
magasabban fekvő utak megnyílását. Jelen pillanat-
ban Ausztriában csak a Brenner (1370), a Fernpass 
(1209), a Reschen-Scheideck (1510), a Schoberpass 
(849), a Zirlerberg (1050), a Riesberg (570), a 
Pass Thurn (1273), a Pass Lueg (550), a Pötschen-
pass (989) van nyitva. Az előjelek szerint a Semme-
ring május 10-én, az Arlberg június 15-én, a Flexen-
strasse június 1-én, a Pass Gschütt, a Stubalpe, a 
Turraoherhöhe, a Packsattel május 15-én nyílnak. 
Ezzel ellentétben a Tauern (1738) és a Katschberg 
(1641) legjobb esetben május 30-án nyitják meg 
kapuikat. A Glocknerstrasse, ha újabb havazások nem 
jönnek, miután állandóan takarítják, május 15-én 
nyílik. Itália. A Dolomitok főútvonala még szintén 
hó alatt van. A Falzarego, Pordoi, Rolle valószínűleg 
május 20-ika körül lesz szabaddá a hótól, míg a 
Jaufenpass megnyitása június 10-re, a Stilfserjoch 
pedig június 15-re várható. A magasabb régiókban 
több helyütt a hómagasság még mindig meghaladja 
a 2 métert. A Villach—Tarvis—Udine útvonal már 
hómentes. A Loibl és a Wurzenpass május 15-ike 
körül nyílik. Svájcban sem különb a helyzet. A fonto-
sabb hegyiátjárók, mint a Bernina, Ofenpass, 
Umbrail, az Albula, a Julier, az Oberalp, Flüela, 
Klausen, Bernardino, Lukmanier, Gotthárd, Simplon, 
Grand St. Bernard, Grimsel, Furka, Pillon, Mosses, 
Forclaz még erősen a hó alatt vannak. Hómentes az 
egész Wallis, a Brünigpass, az Engadin és a Maloja-
pass, amit egész télen át nyitvatartottak. Hólánccal 
járhatók a Jurahágók, valamint a Davosba vezető 
utak. A Schynpass hómentes, ellenben a Chur—Árosa 
útvonal, valamint a Lauterbrunnenbe vezető út még 
hó alatt van. Bár a jelentések a legmegbízhatóbbak, 
mindenkinek, aki külföldi túrára megy, a hólánc el-
vitelét melegen ajánljuk. 

Az Osztrák Touring Club Budapesten. A csend-
ben, de szisztematikusan dolgozó Magyar Touring 
Club 1931 május 1—3. között az Osztrák Touring 
Club tagjait látta vendégül. Az osztrák automobilis-
ták hatalmas számban keresték fel a magyar fő-
várost, ahol teljes három napot töltöttek. A Magyar 
Touring Club a legapróbb részletekre menő pontos-
sággal dolgozta ki a programmot, amely minden 
zökkenő és zavaró incidens nélkül pergett le. A 
Magyar Touring Club ezáltal ismét hatalmas idegen-
forgalmi propagandát teljesített, miután a nagy-
számban megjelent osztrákok elég nagy lendületet 
vittek bele Budapest jelenlegi csendes világába. 
Május 1-én este a Szent Gellért Szállóban volt nagy 
társasvacsora, 2-án a Margitszigeten volt társasebéd, 
3-án pedig a résztvevők, bővülve a Magyar Touring 
Club tagjaival, Esztergomot tekintették meg, majd 
pedig Győrben a Kioszkban volt a búcsúebéd. Mon-
danunk sem kell, hogy mit jelent idegenforgalmi 
szempontból egy ilyen látogatás, amikor többszáz 
jármű, három-négyszer annyi külföldi lepi el a 
fővárost. A Magyar Touring Club részéről főleg 
annak elnöke, nagybudafai Vermes Gyula, valamint 
a club titkára, Kirchknopf Ernő és mások fejtettek 
ki nagy tevékenységet. 
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A Magyarországi Tátra Automobil Club ugyan-
csak aktiv részt vesz a hazai propagandában. Rész-
ben önállóan, részben bekapcsolódva a Magyar 
Touring Club rendezésében lefolyt Osztrák Touring 
Club budapesti látogatásába, meghívta Budapestre 
az Osztrák Tátra Automobil Club tagjait. Az osztrák 
Tátrások nagyszámban vonultak fel Budapestre, ami 
már maga is pregnáns bizonyítéka, hogy ezek a kis-
kocsik milyen általános elterjedésnek örvendenek. 
A budapesti Tátra Automobil Club, élén dr. Doctor 
Guidóval, az Unitas Automobil Rt. igazgatójával, 
mindent megtett, hogy az osztrák Tátrások jól érez-
zék magukat a fővárosban, ami teljes mértékben 
sikerült is. 

Tirolban megszűntek a külön vámok. Az osztrák 
idegenforgalmi testületek átiratban értesítették 
lapunkat, hogy Ausztria Tirol tartományában 1931 
május 1-én megszűntek a különvámok. Ezt az üdvös 
tényt őszintén szólva, a német ADAC-nak köszönhet-
jük. Az ADAC a mult év őszén kilátásba helyezte a 
tiroliaknak, hogy hatalmas autótömegével bojkott alá 
helyezi Tirolt, ha a külön vámokat nem szüntetik 
meg. Miután Tirolra a német bojkott végzetes lett 
volna, a tartománygyűlés elhatározta a vámok törlé-
sét. Lassan-lassan tehát szabad lesz a forgalom 
mindenütt. Csak Budapesten és a magyar városokban 
nem akarnak megszűnni a kövezetvámok. 

Automobil rövid hirek 
MÁJUS HÓ 10-ÉN, vasárnap a Királyi Magyar Automobil 

Club nagysikerű film-matinét rendezett a Fórum mozgókép-

színházban. Az előadáson a Motoroshét hangos filmje, vala-

mint több más autóversenyfilm került bemutatásra. A film-

színház zsúfolásig megtelt. — AZ IDEI ANGOL TT-RE ismét 

kimegy egy magyar versenyző. A jelenlegi formák alapján 

Deli, Kozma, Kovács S., Lukavecz, Kiss L. jöhetnek számításba. 

Nézetünk szerint Kozma ideges, Delinek rossz a szeme és így 

csak a fiatal gáirda három tagjáról, Kovácsról, Lukaveczröl 

vagy Kiss Lászlóról lehet szó. Két utóbbi a 250-es kategóriá-

ban startolhatna. — BUDAPESTEN JART a minap Georg 

von Zettritz, az Automobil Club von Deutschland egyik al-

elnöke, a híres 10.000 kilométeres túraút főintézője. A május 

hó 21-én kezdődő versenynek közel 100 indulója lesz. Buda-

pestre június 4-én érkeznek a résztvevők Zágráb felől. A kis-

kocsik részére Budapesten 8 órás piihenőállomás van. — EGY 

ANGOL TÁRSASÁG 4 autóval és 2 motorkerékpárral London-

ból a Fokföldre indult. A társaság 5 napig tartózkodott Buda-

pesten, ahol igen sok filmfelvételit készített, amelyeket London-

ban elő fognak adni. A társaságot 5 napi ittartózkodása alatt 

a KMAC angolul tudó tagjai 'kalauzolták. Hogy mennyire jól 

érezték magukat, azt mutatja az a körülmény, hogy a tervbe-

vett 1 nap helyett 5 napra rúgott az ittlétük. — ALMÁSSY 

LÁSZLÓ EDE, egyike leghíresebb utazó automobilistáinknak, 

aki különösen a Sahara és a többi sivatagokban végzett na-

gyobb kutatóutakat és első bejárásokat, valószínűleg csatla-

kozni fog az ittjárt angol expedícióhoz és repülőgépen fogja 

követni a társaságot. Almássy fel akarja fedezni a Saharában 

a még eddig csak sejtett Zarzura oázist. — A PANNÓNIA 

AUTOMOBIL CLUB (Székesfehérvár) április 26-ra tervezett 

országos nyilt futárversenye nevezések hiányában elmaradt. 

Ez jellemző a mai rossz gazdasági helyzetre. — A MAGYAR-

NÉMET ÉS OSZTRÁK REVÍZIÓS LIGÁK 1931 május 22-én 

Nagy Csillagtúrát rendeznek Wien érintésével Budapestre. 

A csillagtúra amellett, hogy egy hangos protestálás Trianon, 

Versailles és St. Germain ellen, ismét egy hatalmas idegen-

forgalmi megmozdulás. Az ideérkező német és osztrák auto-

mobilisták Budapest megtekintése után a Balatont, a „Magyar 

tengert" tekintik meg. 

HIREK 
Nem emelik fel az autók és motorkerékpárok 

közlekedési adóját. Az az általános megmozdulás, ami 
a hídépítésekkel kapcsolatos közlekedési adó fel-
emelés ellen megnyilvánult, elérte hatását. A székes-
főváros vezetői egy jobb megoldást találtak. Az a 
terv merült fel, hogy az ingatlanátiratási járulékot 
1.5 százalékról 3 százalékra emeljék. Ez az emelés 
igazán csak azokat sújtja, akiknek van és így telje-
sen igazságos. Reméljük, a kormány is átlátja ennek 
a javaslatnak életrevalóságát és így az automobil- és 
motorkerékpártulajdonosok egyenlőre mentesülnek az 
adóemelés rémétől. 

Feltűnést keltettek az Automobil-Motorsport 
kétnapos megbízhatósági triálján, mely feltétlenül az 
esztendő legszebb és legkomolyabb versenye volt, a 
REX-ACME motorkerékpárok. A versenyen két 
REX-ACME indult. Az egyiket Martinék István, a 
triál abszolút győztese, a másikat Kisprónay Rudolf, 
a triál abszolút negyedik helyezettje vezette. Ez olyan 
eredmény a REX-ACME motorkerékpárok számára, 
ami felett semmiképpen sem szabad elsiklanunk. Aki 
látta ezeket a masinákat az emelkedésekben és a 
különböző próbákon, miként végezték és állották a 
legnehezebb megpróbáltatásokat, azoknak szemében 
a REX-ACME gépek bizony nagyra nőttek. Ha mind-
ehhez még hozzávesszük, hogy a gépek a kondíció-
vizsgát is kitűnően állották végig, akkor elmondhat-
juk, hogy a REX-ACME a mai viszonyokhoz képest, 
egy tökéletes motorkerékpár. 

Legutolsó számunkban, amikor is az „Automobil-
kiállítással" foglalkoztunk, egy sajnálatos tévedés 
csúszott be. A kiállító cégek felsorolásánál kimaradt 
ugyanis a Balogh Artúr oki. gépészmérnök által ki-
állított stand. A stand túlnyomó részén a német 
TEVES-gyár produktumai állottak. Könnyűfém-
dugattyúkot, dugattyúgyűrűket és különféle motor-
alkatrészeket tartalmazott a stand. Miután a standra 
emlékezni most már nem tudunk, csak annyit állapít-
hatunk meg, hogy ma a Teves-gyártmányok egész 
Európában a legjobb hírnévnek örvendenek és ellenük 
soha panaszt vagy reklamációt nem hallottunk. 

Szőke Ferenc tudatja lapunkkal, hogy meg-
szerezte az AMILCAR, TALBOT, Delaunay-Belleville 
és a SALMSON magyarországi vezérképviseletét. 
Figyelmeztetjük tehát mindazokat, akiknek a fenti 
kocsikhoz alkatrész vagy egyéb Budapesten nem 
kapható tárgy szükséges, forduljanak bizalommal a 
képviselethez. Címe: Budapest, V. Csanádi ucca 8. 
Telefon: 932—60. 

Rudge hírek. Az utóbbi napok ismét nagy sikere-
ket hoztak az angol RUDGE-gyárnak. A Magyar 
Grand Prixben a magyarok számára kiírt külön 
díjakat két kategóriában nyerték Rudge-versenyzők. 
Ugy Deli Lajos (500 kcm.), mint Kovács Sándor 
(350 kcm.) Rudge-gcpen versenyzett. A Deli Lajos 
által használt 500-as speciál Rudge egyébként eladó. 
Lehet jelentkezni. A Prágában lefutott Cseh Grand 
Prixben mindkét kategóriát Rudge nyerte. 350-ben 
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Sista (Rudge), 500-ban Rsehack (Rudge) győzött. 
Ugyancsak KUDGE-győzelmet hozott a Belfast mel-
lett rendezett 200 mérföldes országúti sebességi ver-
seny is, ahol az 500-as kategóriát Nott (Ruo.ge), a 
350-est Walcker (Rudge) nyerte, amíg a 2oU-ben 
Tyrrel-Smith a leggyorsabb kört futotta. Ugyiátszik, 
a Walker—Smith—Nott trió ezidén is alaposan bele 
fog szólani az angol TT-be. 

Irodaáthelyezés. Ezúton értesítjük olvasóinkat, 
hogy dr. Dusóczky Károly ügyvéd, akit immáron, 
mint az autóügyek egyik specialistáját ismerjük, 
ügyvédi irodáját Budapest, IV. Sütő ucca 2. szám 
alol, az V. Lipót körút 17. sz. alá helyezte. Telefon: 
Aut. 257—72. Ajánljuk őt ezúton is olvasóink szives 
figyelmébe. 

Uj képviseletet kaptak a német NSU-gépek. 
Az automobilkiállítással és a Grand Prix-vel kapcso-
latban ittjárt Budapesten a neckarsulmi NSU-gyár 
egyik igazgatója is, aki márkája számára végre egy 
fix képviselőt is le akart kötni. A választása a motor-
szakma egy régi, csendben, de kitartó szorgalommal 
dolgozó cegre, a Kiss M. Antal és Fia cégre esett, 
mely cég szolid üzletmenetével ma is azon kevesek 
közé tartozik, akik elmondhatják magukról, hogy a 
gazdasági viharok cseppet sem ártottak meg és ma 
is sziklaszilárdan állja pozícióját. Jelen sorainkban 
csak ezt akartuk leszegezni, magát az NSU-gépeket 
dicsérni vagy bemutatni egészen felesleges. Láttuk 
óket Budapesten a Grand Prix versenyen, láttuk 
győzni Bullust a Városligetben, emlékszünk a multévi 
monzai, klausenpassi, freiburgi, valamint az Osztrák 
6 órás Grand Prixben elért lenyes NSU-győzelmekre 
és így az NSU-gépek kitűnő voltát mindenki ismeri. 
Az uj képviselet, mely a napokban már az új NSU-
modelleket is megkapta, tehát Kiss M. Antal, Buda-
pest, VI. Vörösmarty ucca 45. A cégnek az Aradi u. 
27. szám alatt régi, elismert javítóműhelye is van. 

Külön meg kell emiékeznünk az Autós- és 
Motoroshéttel kapcsolatban Berán Nándorról. Berán 
Nándor neve az utóbbi években már fogalom lett 
művészi körökben. Ahol versenyekről, emlékünnepek-
ről van szó, ott a plaketteket, művészi emlékérmeket 
soha más nem készíti, mint Berán Nándor. Ma már 
a magyarnak nem kell külföldről importálni verseny-
díjait, mert a magyar iparművészet olyan magas 
fokon áll, hogy minden igényt kielégít. Aki látta a 
Motoroshét szép, magyaros motívumokkal megalko-
tott, egyszerű emlékplakettjét, mely ma sokszáz 
automobilon hirdeti külföldön a magyar művészetet, 
az feltétlenül nagy dicsérettel kell, hogy adózzon a 
plakett tervezőjének és elkészítőjének, Berán Nándor-
nak. Nekünk különösen jólesik ez a megállapítás, 
miután Berán Nándor barátunk régi magyar sport-
ember, kitűnő síelő, sziklamászó és evezős. Isten 
éltesse őt sokáig közöttünk. 

PUCH 500 Z. Meg kell állapítanunk, a gráci 
PUCH-gyár a meglepetések gyára. Ezúttal ismét egy 
kellemes meglepetéssel szolgált nekünk motorosok-
nak. Akik még benn éltek a magyar motorizmus ős-
korában, már azok tudták, hogy mi a PUCH. 
A PUCH TR egy fogalom volt már akkoriban. Azóta 
változtak az idők, teltek az évek. Az akkor még 
praktikáns Puch Jancsi, ma már a nagy AUSTRO-
DAIMLER, STEYR, PUCH művek egyik főtiszt-
viselője lett, aki ma már büszkén mondhatja, hogy a 

1931 május 15. 

PUCH-okkal meghódították Magyarországot. A 
PUCH-gyár volt az első, mely felismerte, hogy olcsó, 
de amellett jó motorkerékpárt kell adni az emberek-
nek. Két kis típusával szinte elárasztotta Ausztriát 
és Magyarországot. Természetesen ezt csak úgy 
vihette keresztül, ha jót is adott. És éppen ez volt az 
a körülmény, ami a PUCH-motorokat ilyen fantasz-
tikus elterjedtségre képessé tette. De a PUCH-gyár 
nem állott meg a munkában. Hamarosan átlátta, hogy 
ma már egy nagyobb típus forgalomba hozatala is 
szükséges, számítva azokra, akik többedmagukkal és 
kényelmesebben akarnak hódolni a motorturisztika 
gyönyöreinek. Miután elve a gyárnak mindig az volt, 
hogy csak a legjobbat, viszont a kereslet sürgőssé 
tette egy 500-as típus létrehozatalát, a gyár kihozta 
500-as JAP-motorral beépített nagyobb típusát. Ez 
az idő azonban csak egy interregnum volt, amit 
hamarosan követett a kitűnően átgondolt, ésszel és 
idővel megtervezett, kipróbált saját típus, az új 
500-as Z, mely alapjaban véve a nagyszerűen bevált. 
250-es pompásan megnagyobbított es kitűnően el-
talált mása. Kétütem, négyhenger egy blokkban. 
Nem akarunk ezúttal a motor és a vaz aprólékos-
ságaira kitérni, csupán azt említjük meg, hogy alkal-
munk volt az új gépet Puch János bemutatásában 
megnézni és megállapíthatjuk, hogy ez a típus talán 
az utolsó szó a motorkerékpargyartás terén. Hatal-
mas oldalkocsival, benne egy személlyel a gép úgy 
indult, mint egy automobil. Hangtalanul, simán, lágy 
zizegéssel, aztán egy kis gáz és úgy elakcelerált az uj 
PUCH, mintha egy kompresszoros versenykocsi füs-
tölt volna el előlünk. Ezek után azután megértettük, 
hogy miként volt lehetséges, hogy az új modellből 
egy rövid hét leforgása alatt a képviselet 45 darabot 
tudott elhelyezni. Ez a tény annak a hihetetlen biza-
lomnak a fejleménye, ami a PUCH-gyárral szemben 
a magyar motoros társadalomban évek óta megnyil-
vánult. Az új típus óriási előnye még a fentemlített 
tulajdonságokon kívül, hogy ára vetekszik az e téren 
eddig produkált összes motorkerékpárok árával. 

Uj FIAT-típus. A turini FIAT-gyár, mely mint 
tudjuk, az idei 1000 mérföldes, úgynevezett Coppa 
Mille Miglia nevű versenyben gyári és amatör veze-
tőkkel az 1.5 literes kategóriában az első 10 helyet 
foglalta le. A gyár a versenyben tulajdonképpen egy 
könnyített, de a túrakocsiknak minden tekintetben 
megfelelő FIAT 514-et használt. Ezt a típust a gyár 
most szériában hozta ki MM jelzéssel (Mille Miglia). 
Az új típus garantált sebessége 105 km. Roppant 
gyors, kitűnően akcelerál, a hegyet egészen első-
ragúan veszi és ára jóval a 10.000 pengőn alul ma-
rad. Mint hírlik, a budapesti képviselet a közeli 
hetekben már kap is ebből az új típusból, ami való-
színűleg nagy elterjedtségre fog szert tenni. A FIAT 
514 MM különösen olyan embereknek való, akik 
szeretnek hegyek között gyorsan, kényelmesen 
túrázni. Ezzel a típussal azután nem kell tartani 
attól, ami sok kocsinak a hátránya, hogy magasabb 
hágókon, illetve hosszabb, meredekebb hegyiutakon a 
hűtővíz felforr. Ezzel a típussal a túrázás valóságos 
élvezet lesz. 

Felelős szerkesztő és kiadó: DÉVÁN ISTVÁN. 

Szerkesztőség: Budapest, V., Visegrádi u. 10, I. 10. 

Közlekedési nyomda (Pless Gy.) Budapest, V., Visegrádi-u. 2. 
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Minden célra 

Minden 
n a g y s á g b a n 

Mindennemű 
karosszériával 

FIAT Automobi lok Magyar E ladás i Rt. 
Budapest, IV., Váci ucca 1. Telefon: 828-48 

Eredeti alkairésxek Kizárólag nálunk kaptyaiók! Óvakodjunk o z uiánzaíokíól I 

Budapest elismerten 

legprecízebb 

motorkerékpár javítóműhelye 
a város centrumában 

V. AKADÉMIA U. 5 
(Az udvarban) 

D01ÍÉ01L, 
A legkisebb javítástól a legteljesebb 

v generál javításig minden munkát 
gyorsan, gondosan és elfogadható 
áron javítunk. 

Tegyen egy próbát 

Sohasem fogja máshová vinni 
motorkerékpár já t ! 

A közelmúlt eseményei 

kézzelfoghatólag 

bebizonyították, hogy 

a napi forgalomban 
a t ú r á k o n és 
a versenyeken 
a legjobban bevált gyertya 

L O D G E 

ft 

Ha nyugodtan és zavartalanul akar 

motorozni, szereljen azonnal LODGE 

gyertyát motorjába 

VEZÉRKÉPVISELET: 

B I R Ó J E N Ő 
B U D A P E S T VI. L ISZT FERENC TÉR 2 



Ma már senkisem gondolkodik azon, 
hogy milyen motort vásá-

roljon, mert megjelent 
az uj 350 Kcm. 

MÉRAY. 
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MÉR AY 

MÉRAY 350 

Kényelmes! Üzembiztos! Elpusztíthatatlan! 

Magyar utakra csak Mérayi ? 

Mindenki könnyen megveheti e lőnyös részletre. 

MÉRAY MOTORKERÉKPÁRGYÁR R.-T., BUDAPEST 
V., Z Á P O L Y A U C C A 1 5 - 1 7 T E L E F O N : 9 1 9 — 2 1 , 9 2 1 - 6 3 
M a g y a r A c é l á r u g y á r R é s z v é n y t á r s a s á g motoros jármüveinek gyári e l a d á s i k ö z p o n t j a 


