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1928 január 28. AUTOMOBIL — MOTORSPORT 
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Ha birtoka, földje, gazdasága vagy ipartelepe van a 
vidéken és ennek megfelelően sokat jár a magyar 
országutakon, vegyen egy megbízható, keveset 
fogyasztó, stabil és jó átlagtartó kiskocsit. Ez a 

Magyar Steyr Automobil R.-T. 
= Budapest IV., Ferenciek-tere 9. sz. Telefon: Teréz 219 -45. M 
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Győzelmek 1927-ben: Nürburgring megnyitóverseny, Német Sport-
kocsi Grand Prix, Klausenpass hegyiverseny, Semmering 

hegyiverseny, Svábhegyi verseny, Freiburgi kilo-
méterverseny, Batschari vándordíj mind a 
német ipar, a Mercedes-Benz dicsőségét hir-
deti. Tegyen próbautat egy Mercedes-Benz-
túrakocsival. Megbízható, nem drága és 

őrökké tart! 
M e r c e d e s - B e n z Automobi l R - T , Budapest , IV k e r , V á c i - u c c a 2 4 , szám, — T e l e f o n : Teréz 2 2 9 - 2 4 
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Amerika előkelő márkája, a 
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OON-DIANA 
gyár kocsijai 

12/47 HP, 16/60 HP, 20/73 HP típusokban 

páratlanul olcsó áron kaphatók 

ROVER ÉS CROSSLEY KÉPVISELET 
DR. GORZÓ NÁNDOR. GOÓ-HALY AUTOMOBILKERESKEDELMI 

R. T. 
Budapest, V., Nádor-utca 5. Teleion: Teréz 130-24 
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JAMES 
és 

RUDGE WHITWORTH 
a 

világ 
legnagyobb 

és legnevezetesebb 
megbízhatósági motorkerékpár-

versenyeinek 
a 

Six DaysTriáloknak 
állandó győztesei. 

Nézze meg az 1928. évi új modelleket. 

Vezérképviselet: Bruck Nándor és Fiai 
Budapest VIII., József-körút 10. szám 
(1928 február 1-től VI., Jókai-utca 21. sz.) 

Telefon : József 325—82 

N O R T O N 
R O Y A L - E N F 1 E L D 
N E W-I M P E R 1 A L 

angol 
világmárkák 

magyarországi vezérképviselete. 

Megérkeztek 
a legszebb és legjobb amerikai 

motorkerékpárok, a 

SUPER=X és a CLEVELAND 
1927-es típusai. 

M e g t e k i n t h e t ő k : 

WOLLEMANN ÉS TÁRSA 
VI., Andrássy-út 67. 

Telep és Műhely: VIII, Tavaszmezö-u. 6. 
W W W W W V W W W W V W W W V W ' l l l l l ' " 1 "Niire 
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O R D személy- és teherautomobilok 
O R D S O N traktorok és alkatrészek 

legnagyobb magyarországi raktára 

Automobil- és Traktorkereskedelmi R.-T. 
Budapest, VII., Rákóczi-út 19. 

Telefon: József 460-38 és József 428-40 
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VELOCETTE 250-ES 
TWO-PORT 
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VEZERKEPVISELET: LANTAI EDE 
BUDAPEST, VI., RÉVAI-UTCA 14 

3 sebesség, Webb-villa, 
nyeregtank,Terry-nye-
reg, belső cirkulációs 
olajozás, bölcsöváz, 
garantált 90 km-es se-
besség és 100 km-ként 
2'/« I. benzinfogyasztás 
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1.350 P 
16.875.000 K 

Kini József Repka Béla 
autófényező 

Karosszéria üzem 
autókárpitos 

VII,, Dob-utca 94-96 
Vállalunk amerikai rendszerű pisztoly és olajlack 
fényezést speciális színekben, legszebb kivitelű 
hűtőtakarót, belső bőrvédő huzatot, építünk leg-
modernebb karosszeriát, kombinét a mai kornak 
megfelelően átalakítunk a legolcsóbb versenyké-
pes árban. Költségvetéssel díjtalanul szolgálunk 
Javítások és átalakítások gyoisan ás pontosan eszközöltetnek 

Telefonhívószám: 458-32 

MAGYAR WAGGON- és GÉPGYÁR RT. 

G Y Ő R 
1'elefoiiok 20!. 20;', 2u.i RÁBA 

B U D A P E S T 
V . . D e á k K e r e n c - u . 1* 
T e l I . ^ 3 - Q l , L . 9 7 9 - 4 ' 

3 É S 5 T O N N A H O R D K É P E S S É G Ü 

Teherautók 
Autóbuszok 
A magyar utaknak leg-
lobhan megtelelő autó 

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

szolid kivitel, gazdaságos Üzem. elfinyös árak és feltételek. 
Ajánlati felhívások cégünkhöz ctmzendók. Képviseletünk nincsen. 
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MAGYAR ÁLTALÁNOS GÉPGYÁR, MÁTYÁSFÖLD 

10.500 PENGŐ 
(131,250.000) 

AZ ÚJ HATHENGERES 

2 
LITERES 

M A G O S I X 

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

K-J 11-4 
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III. évfolyam. Budapest, 1928 január 28 2. szám. 

jlutomobil-Moíorsporí 

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

Felelős szerkesztő: DÉVÁN ISTVAN 
Helyettes szerkesztő : DÁRDAY-ABRIANI OEZSÖ 

Szerkesztőség és kiadóhivata l : 

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

Postatakarékpénztári c sekkszám la : 34240, 

Előfizetési dijak: 
Budapesten és vidéken : évi 20 pengő 

Ausztr i ába : évi 35 sllllng 
Jugosz l áv i ába : évi 300 dinár 

Csehsz ovák lába : évi 160 cseh korona 
Román i ába : évi 1200 lei 

A külföldi előfizetésekben a postaköltség is bennfoglaltatlk. 

Az „Automobil-Motorsport" 
nagy húsvéti versenye 

1928 április 7. 8, 9. 
Az „Automobil-Motorsport" április 7., 8., 9-én ren-

dezi másodszor nagy angol mintára rendezett motor-
kerékpár megbízhatósági triálját. A rendezőség a ver-
seny multévi sikerén febuzdulva elhatározta, hogy ver-
senyét fokozatosan 6 naposra bővíti ki és ezzel megveti 
az alapját az első magyar ,,Six Day TriaF'-nak. A szer-
kesztőség ezidei versenyét már 3 naposra írja ki, kibő-
vítvén az összes pontszerzési lehetőségeket. 

A verseny részletes- feltételeinek kidolgozása most 
van folyamatban és mire e sorok napvilágot látnak, már 
valószínűleg a sportfennhatóság előtt fekszik az egész 
tervezet. A verseny általánosságban hasonlítani fog a 
multévihez. Az első nap útvonala teljes egészében marad 
a régi, azzal a megszorítással, hogy a távot a rendező-
ség hat etappera osztja, amely etappokon belül egy bizo-
nyos átlag betartása lesz kötelező. Az átlag a multévi ta-
pasztalatok szerint 9 órás minimum és tíz órás maxi-
mum között fog mozogni, ami 37 és 42 kilométer körüli 
átlagsebességet jelent. Miniden etappeban az előírt maxi-
mál- és minimálidők szigorúan betartandók. Minden 
perc előbb, vagy később beérkezés egy büntetőpon-
tot von maga után. A büntetőpontok azonban csak arra 
az etappera értetnek, amelyikben a versenyző azokat 
szerezte. Elesik tehát az a lehetőség, hogy a versenyző 
a késést be akarja hozni. A késés csak azon a szakaszon 
jelent hátrányt, ahol megtörtént. 

A verseny második napján ismét egy hosszabb, kb. 
150—200 kilométeres útvonal abszolválandó egy 7—-8 
kilométeres elhagyott hegyi utakon keresztülvivő sza-
kasszal. Mindenütt előírt átlagsebességek nehezítik a 
versenyt. Ezeket az átlagokat a rendezőség saját tapasz-
talatai alapján építi fel. A második napon már két „non 
stop" és két fékpróba fog ja a büntetőpontok szerzését 

elősegíteni, a versenyrendezőség nagy súlyt helyez arra, 
hogy a fékszakaszok megfelelő kifutóval rendelkezzenek, 
úgyhogy senki se akadjon, aki azokat megkísérelni ne 
merné. Gondoskodik egyúttal a rendezőség, hogy a „non 
stop" szakaszok is könnyebbek legyenek a multévinél. 

A harmadik napon egy kb. 100 kilométeres útvonal-
ba lesz beiktatva a „vízen való átkelés", ami azonban nem 
kötelező és azok részére, akik abszolválják, j ó pontokat 
helyez kilátásba. Azok, akik a „Water splashes"-el nem 
próbálkoznak, sem jó, sem rossz pontokat nem kapnak. 
Ugyancsak ezen a napon lesz a hegynek felfelé való fék-
próba, megállással és újbóli megindulással, ami az angol 
Six Day Trialok egyik legérdekesebb jelenetei közé tar-
tozik. 

A verseny komolyságát a híres angol versenyek el-
engedhetetlen utójátéka: a kondícióvizsga fog ja lezárni. 
Minden versenyző a gépe átadásakor megmutatja gépe 
esetleges javított részeit, valamint bejelenti az összes 
magával vitt tartalékalkatrészeket. A verseny után egy 
szakemberekből álló bizottság vizsgálja át majd a ver-
senyt befejezett motorkerékpárokat és megállapítván az 
előfordult hibákat, azok mérve és nagysága szerint álla-
pítja meg a szabályokban már előre leszögezett büntető-
pontokat. Sikerült ezen bizottság elnökévé a magyar 
motorszakemberek egyik legkiválóbbját, Feledy Györ-
gyöt megnyerni, ami már egymagában biztosítja a bi-
zottság munkájának szakszerűségét. 

Már most figyelmeztetjük mindazokat, akik a verse-
nyen részt óhajtanak venni, hogy minden előkészítő mun-
kát (licenszek megszerzése) idejében végezzenek el, mert 
a versenyrendezőség mindenben szigorúan fog alkal-
mazkodni a versenyszabályokban megjelölt terminusok-
hoz. Az első nevezési zárlat tíz nappal, a második kettős 
nevezési díjjal 5 nappal f og ja megelőzni a versenyt. A 
nevezések elfogadása körül semminemű engedményeket 
nem tehet a rendezőség, mert sok olyan intézkedésre lesz 
szükség, ami szorosan összefügg a versenyzők számával. 
Ezúton is felkérjük mindazokat, akik a versenyfeltéte-
lekre igényt tartanak, hogy ebbeli igényüket egy leve-
lezőlapon a szerkesztőséggel közöljék. A részletes ver-
senyfeltételek valószínűleg a következő (3-as) számban 
már megjelennek. 

Ami a verseny díjazását illeti, az felül fog múlni 
minden eddigit. A rendezőségnek már eddig kb. 40 tisz-
teletdíjra van ígérete Budapest és az ország „motor-
sport" barátaitól, úgyhogy a verseny klasszikus voltá-
hoz mérten lesz díjazva. 

Ezúton is fe lh ív ja a szerkesztőség lapunk j óbará -
tait, i l letve olvasóit , hogy a m a g y a r sportért ki fe j -
tett hatalmas munkánkban támogassanak. Felkér-
jük azokat a jóbarátainkat , akik tehetik és akiknek 
módjukban van, hogy versenyünk értékét egy-egy 
kisebb tiszteletdíj, v a g y emléktárgy ajándékozásával 
emeljék. A z egész magyar motorosgárda és lapunk 
őszinte hálája lesz érte a köszönet. 

SUN motorkerékpárok. - APART-AUTO r.-t., VI, Andrássy-út 37 
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A magyar automobil- és motorkerékpársport mai helyzete 
Egészséges alapokon nyugszik-e a magyar motorizmus? - Mi lenne az ideális megoldás? 

„Magyar Motoros Szövetség" 

Irta: Déván István 
Mit látunk, ha végigtekintünk a magyar sportviszo-

nyokon? Azonnal észrevesszük, hogy csaknem minden 
sportnak megvan a maga fölöttes hatósága, amit „Szö-
vetségnek" nevezünk. Ennek a szövetségnek tagjai az-
után mindazon egyesületek, vagy osztályok, melyek az 
illető sportban aktív szerepet visznek. Ha a magyar 
sport történetében kutatunk és annak fejlődését szem-
ügyre vesszük, úgy azonnal látjuk, hogy egy sport ki-
bontakozásának első nagyobb momentuma a szövetség 
megalapítása. Magyarországon csaknem minden szö-
vetség megalakítása mindig kisebb-nagyobb harccal 
járt. Emlékeztes még előttünk a híres MASz--MOTESz-
háború, emlékezetes még a vívók, a birkózók kiválása a 
Magyar Atlétikai Szövetségből. Egyszóval, mint látjuk, 
amint egy sport kezdett terjedni, kezdett fejlődni, amint 
több egyesület tagjai kezdték az illető sportnemet űzni, 
azonnal szükségessé lett egy magasabb testület, egy 
szövetség megalakítása. 

Mi volt a helyzet évekkel ezelőtt a magyar auto-
mobil- és motorkerékpársportban ? Itt állott egyedül 
a Királyi Magyar Automobil Club. Megrendezte évente 
az ő szokásos túraútját. Fejlődött a sport, következtek 
a hegyiversenyek, megérkeztek Magyarországra az első 
motorkerékpárok, de újabb egyesülésekről eleinte szó 
sem volt. Egy szövetség kérdése tehát abszolúte nem 
volt aktuális. 

Változtak az idők. Ma 1928-at írunk. A magyar 
automobil- és motorkerékpársport az utóbbi 3—4 esz-
tendő alatt óriásit fejlődött. Ma ott állunk, hogy nem-
csak Budapesten, hanem a vidéken is egész halmaza ala-
kult az automobil- és motorkerékpársportot űző egye-
sületeknek. Ma már nemcsak a KMAC rendez túra-
utakat, hegyiversenyeket, hanem az újabban megala-
kult MAC motoros-osztálya, a TTAC, a TTC, a BÉMAC, 
a DAMC és minden remény megvan arra, hogy a közel 
jövőben még egy csomó új egyesület fog megalakulni. 
A fejlődéshez mérten azonban mindezideig nem történt 
semmi, ami a többi motorsportokkal foglalkozó egyesü-
letek egymáshoz való viszonyát és jogaikat rendezné. 

Beszéljünk nyiltan és őszintén. A Királyi Magyar 
Automobil Club éppen olyan egyesület, mint a többi ma-
gyar motoros egyesülés. Fennáll 25 éve, sokat tett-vett 
a magyar automobilizmus érdekében. Többet is tehe-
tett volna, de erről most ne beszéljünk. Ahhoz azonban 
nézetünk szerint, semmi joga sincsen, hogy mint legfel-
sőbb hatóság „szövetségjogokat" gyakorolhasson a többi 
magyar egyletek felett. A magyar motorkerékpár- és 
automobilsportnak ma, egész őszintén szólva, nincs egy 
igazi fenhatósága, mert, tegyük fel, ha valamelyik egye-
sületet sérelem éri, mondjuk a KMAC által összeállított 
terminusegyeztető értekezleten kérelmét nem bírálják 
el úgy, mint ahogyan azt ő szeretné, vagy neki alkal-
masabb lenne, nincs ahová forduljon sérelmének orvos-
lása tárgyában. 

A terminusokat, a versenyengedélyeket, egyszóval 
mindent, ma a KMAC sportbizottsága, mint legfelsőbb 
fórum intéz, tehát hová fellebbezzünk? Nem akarok az-
zal a régi, elcsépelt szólásmóddal élni, de ha valahol, 
úgy az automobil- és motorkerékpársportban áll fenn 
ma legjobban az a régi magyar közmondás, hogy „Fel-
lebbezhetsz a sóhivatalhoz!" 

Az első pillanatra láthatjuk tehát, hogy a fenható-
ság, mely egyúttal egyesület is, nem lehet döntő tényező, 
nem vindikálhatja magának az utolsó szót olyan ügyek-
ben, melyek őt magát is a legközelebbről érdeklik. A 
motoros sportokban tehát mindezideig hiányzik a „fel-
lebbviteli fórum". Menjünk tovább! Itt van a nemzet-
közi útigazolvány, a triptique és a versenylicenszek kér-
dése. Mindhárom nemzeti ügy, amit eddig a Királyi 
Magyar Automobil Club kezelt. A triptique nem más, 
mint az automobil útlevele. Milyen jogon történik tehát 
az, hogy a KMAC saját tagjai számára jóval kedvez-
ményesebb áron adja ki a triptiqueket, mint a többi 
magyar állampolgároknak? Milyen jogon vonja meg a 
KMAC a nem kebelébe tartozó magyar állampolgárok-
tól a carnet jogát? Menjünk tovább. Milyen jogon él-
•;ezi a KMAC a triptique, carnet és nemzetközi itiga-
zolványokból eredő bevételeket? Ez feltétlenül olyan 
bevétel, amelyről a Királyi Magyar Automobil Club el-
számolással kell, hogy tartozzon a magyar államnak. 

Mi volna tehát az ideális helyzet? A felelel igen 
könnyű. Egy Magyar Automobil- és Motorkerékpársport-
Szövetség, vagy röviden „Magyar Motor-Szövetség" 
megalakítása. Ebbe a Motor-Szövetségbe, mely termé-
szetesen, mint minden más magyar sportszövetség, 
szintén az Országos Testnevelési Tanács égisze alatt 
állana és pénzügyi tekintetben is alája volna rendelve, 
tömörülnének az összes automobil- és motorkerékpár-
sporttal foglalkozó egyesületek, valamint azoknak a 
fórumoknak kiküldöttei, melyek az automobil- és motor-
kerékpársporttal szorosan összefüggnek. 

Képviselve lenne ebben a szövetségben a versenyző-
éi rendezőgárda az egyesületek révén, képviselve len-
nének a hatóságok, illetve a minisztériumok, a rendői-
ség, a szaksajtó, a szakkereskedelem, úgy, hogy min-
denki, akinek közös érdeke, hogy a magyar motoros-
sportok fellendüljenek, szót kapna az új testületben. 
Itt tárgyalnák meg nyilvánosan az adókat, az útügyi 
kerdéseket és sok más, közérdekű problémát. Mi kell a 
motorossportok fejlődéséhez? Ember, gép és út. Ennek 
a három tényezőnek kell szóhoz jutni az új alakulásban. 

Természetesen ennek a mondhatni a magyar „auto-
mobil és motorkerékpársportra" új életet jelentő tény-
nek megtörténte csak egy úton lehetséges, még pedig 
állami rendelet alapján. Az tudniillik, hogy maga a 
KMAC kezdeményezze a fenti tervet, majdnem lehetet-
lennek látszik. Sőt el lehet rá készülve a kezdeményező, 
hogy a KMAC minden befolyását érvényesíteni fogja 
hasonló törekvések meggátlására. Hogy a magyar sport 

n A I f * C AUTOMOBILOK: APART AUTÓ R.-T. 
f n l w G L VI. KER., ANDRÁSSY-ÚT 37. SZÁM 



1928 január 28. 11 

Olvassa el 
D E L M Á R WALTER 

véleményét 

W a k e f i e l d Castrol 
Motor Oil 
és kövesse a szakember példáját! 

DELMÁR WALTER 
O K Ú MÉKNÖK Budapest, 1928 január 21. 

Budapest, Karoly-Korút 17 

T. CASTROL MOTOR OIL 
Magyarországi Vezérképviseletének 

BUDAPEST 

Örömmel értesítem, hogy 1927. évben az összes versenyeken CAS TROL 
R olajjal indultam és úgy a svájci, mint a magyar automobilbajnok-
ságot CASTROL R olajjal nyertem. 

Ez az az olaj, amely akármilyen fokozott igényeknek legjobban megfelel. 
Teljes tisztelettel DELMÁR WALTER s. k. 

M i n d e n k i h a s z n á l j a ! 

V e z é r k é p v i s e l e t : 

Magyar Abroncs- és Kerékgyár R.-T. 
Budapest, VI., Jókai-utca 8. — Telefon: Teréz 1 3 3 - 5 6 



12 AUTOMOBIL — 

egy harc útján jusson a szövetséghez, az éppen olyan 
kizárt dolog, mint hogy azt a KMAC kezdeményezze. 
A szövetségnek harc nélkül, simán kell megszületnie. 

Mi reméljük, sőt biztosak vagyunk benne, hogy fog 
akadni olyan egyesület, melynek lesz megfelelő ereje, 
lesznek megfelelő összeköttetései és meg fogja tudni 
értetni nemcsak az illetékes hatóságokkal, de kormány-
körökkel is, hogy a mai> helyzet tarthatatlan és semmi-
képpen sem áldásos a magyar motorossportok fejlődé-
sére. 

Mi megjósoljuk, el fog jönni az idő, amikor a 
magyar motoros sportok irányítását szét fogják válasz-

MOTORSPORT 1928 január 28. 

tani az üzlettől, el fog jönni a magyar motoros sportélet 
reneszánsza. Az idő már nincs messze. Meg fogjuk érni 
azt az időt, amikor a Királyi Magyar Automobil Club 
a „Magyar Motoros Szövetségnek" éppen olyan egyszerű 
közkatonája lesz, mint bármely másik magyar sport-
egyesület. Helyét elfoglalja egy képviseleti alapon, 
fenhatósági jogokkal felruházott testület, a „Magyar 
Motoros-Szövetség". 

Ami késik, az nem múlik. És akkor mi leszünk a 
legbüszkébbek, mert mi voltunk az országban a legelsők, 
akik nyíltan síkra mertünk szállni egy „Motoros-Szövet-
ség" megalakítása érdekében. 

A spiritusz mint motorikus tüzelőanyag 
Irta': Komondy Zoltán műegyetemi adjunktus 

Az a törekvés, hogy a spirituszt, illetőleg ennek keve-
rékeit az exploziós motorok tüzelőanyagaként értékesítsék, 
majdnem olyan régi keletű, mint maga a benzinmotor. 
Már az első kísérletek is, amelyeket a század első éveiben 
Németországban, Franciaországban, Angliában, Ameriká-
ban, Oroszországban végeztek, igazolták ennek a törekvés-
nek jogosultságát, mert csakhamar bebizonyosodott, hogy 
a spiritusz a motorokbán jobb hatásfokkal értékesíthető, 
mint bármelyik másik tüzelőanyag. Hogy az idők folyamán 
ezen előnyös tulajdonsága ellenére sem tudott tért hódí-
tani, annak okát főleg termelési költségeinek magas vol-
tában és az első kísérleteknél észlelt egyes káros jelenségek 
helytelen magyarázásában kell keresnünk. 

Az utóbbi években beállott bizonyos fokú benzinhiány, 
a benzin árának emelkedése, minőségének romlása, az 
állandó külpolitikai feszültség, a nemzetgazdasági mérle-
gek javítása, a mezőgazdaság és ipar fokozottabb foglal-
koztatása, egyes ipari melléktermények felhasználása stb. 
ismét felszínre vetették ezt a kérdést, főleg azokban az 
államokban, amelyek petroleumforrásokkal nem rendelkez-
nek. A benzinnek más, főleg az egyes államokon belül ter-
melhető anyagokkal való helyettesítése, azaz a hazai tüzelő-
anyag megteremtése és ennek versenyképessé tétele képezi 
tehát azon problémacsoportok legfontosabbikát, amelyekkel 
ma a tüzelőanyagtechnikusok foglalkoznak. 

A kérdést a megoldáshoz nem vitte közelebb az a tény, 
hogy az utóbbi években sikerült olyan eljárásokat létesí-
teni, amelyekkel bizonyos fajta spirituszok termelési költ-
ségeit lényegesen csökkenteni s minőségét javítani lehe-
tett, mert ezzel csak az árat szorították le olyan nívóra, 
amelyet a mezőgazdasági spiritusszal elérni nem lehet 
s ezért a hatóságok a mezőgazdaság és szeszinar érdeké-
ben meglehetős nagy koncessziók adására kénvszerültek 
s az így beállott veszteséget más úton-módon voltak kény-
telenek kiegyenlíteni. Ez a mai helyzet, amelyen nem sokat 

lendít az a tény, hogy a spirituszkalória jobb kvalitású, 
azaz jobb hatásfokkal értékesíthető, mint a benzinkalória. 

Bennünket, magyarokat is kezd a kérdés közelebbről 
érdekelni, mert kormányrendelet fogja a spiritusz moto-
rikus felhasználását — ha egyelőre még csak keverékben 
is — kötelezővé tenni. 

Nem lesz tehát érdektelen a spiritusszal, mint mo-
torikus tüzelőanyaggal kissé megismerkedni. 

Egy meglehetősen elterjedt, téves felfogást azonban 
eleve tisztáznunk kell. Általában azt hiszik, hogy az ország 
számára a spiritusszal új energiaforrás létesül. Ez ebben 
az alakban semmi esetre sem igaz, mert a spiritusz gyár-
tásához meglehetősen sok meleg kell, amelyet a szesz-
gyárak legtöbb esetben szénből nyernek s ezért csak 
transzformációról lehet szó, mert amikor spirituszt ter-
melünk, szenet fogyasztunk. 

A spiritusz nem más, mint néhány százalék vizet tar-
talmazó aethylalkohol (C2H5 — OH), amelyet a cukornak 
vizes oldatban való erjesztése által nyernek. Nyersanyagjai 
főleg alkohol-, cukor-, keményítő- és cellulózetartalmú 
mezőgazdasági termények, ipari termékek és mellékter-
mékek. Mint mezőgazdasági termények számbajönnek a 
burgonya, gabona, tengeri, cukorrépa, csalamádé, tengeri-
szár stb., a tropikus vidékeken pedig a nipapálma nedve, 
mint ipari melléktermékek a melassz, maláta, a szulfit, a 
cellulozegyárak szennyvizei (szulfitlúg) stb. 

Mivel a mezőgazdasági spiritusz meglehetősen drága 
és termelhető mennyisége a földnek egyéb célokra való 
hasznosítása miatt korlátozva van, azért újabban olyan 
eljárások is létesültek, amelyekkel a szesz termelését ol-
csóbbá tenni s a mezőgazdasági terményeket ipari termé-
kekkel s más anyagokkal helyettesíteni lehet. Ezek közül 
csak a fontosabbakat említjük meg. 

Ilyen anyag az acetilén. A belőle előállított szesz azon-
ban csak akkor lehet versenyképes, ha a kalciumkarbid 

Automobil-

hÜtŐk 
I H # l f i C / a 

Hűtő- és Fémárú 
Repülőgép' 

hűtők 

\ Benzintarlányok Részvénytársaság Benzintartányok | 

Javítások VI., Országbíró it. 26 b 
Telefon -• L. 914-17 és L. 978-93 

Javítások 



AUTOMOBIL — 

gyártásához szükséges elektromos energia olcsó vízierő-
vel termelhető. A lomzai művek (Svájc) kalkulációja 
szerint az így előállított úgynevezett karbidspiritusz ol-
csóbb, mint a mezőgazdasági. 

Nálunk békeidőben felvetődött az a kérdés, hogy 
nem lehetne-e földgázból először kalciumkarbidot, s azután 
ebből szeszt gyártani. Az idevonatkozó számítások szerint 
azonban ez az eljárás túlságosan drága lenne. 

Mások a fát igyekeznek felhasználni a szeszgyártásra 
(fürészpor), ismét mások a papir- és cellulózegyárak szul-
íitlúgjait. Ez utóbbinak nagy jövőt lehet jósoini, mert a 
svédek szerint ez a legolcsóbb. 

Legújabban nagyon érdekes eljárást dolgozott ki a 
német tudós, Fischer, aki a szenet használja fel spiritusz-
gyártásra s erre a Badische Anilin- und Sodafabrik már 
nagyban be is rendezkedett. 

A magyarországi szeszgyártás mai állása pedig a kö-
vetkező: Csonka-Magyarországon 242 mezőgazdasági és 11 
ipari szeszgyár maradt, amelyek számára az engedélyezett 
évi kontingens kb. 240.000 hektolit«r, jóllehet, ugyanezek 
a gyárak békében kb. 500.000 hl.-t termeltek. Ezekhez já-
rul a 154 gyümölcsszeszfőzde és kisüst, amelyek produk-
ciója 1920-ban 9240 hl. volt. A kontingens kétharmadát az 
ipari és egyharmadát a mezőgazdasági gyárak állítják 
elő. A nyersanyagok szerint a termelés a következőkép 
alakul: 

Burgonyából az egész mennyiség . . . 23%-a, 
tengeriből az egész mennyiség . . . . 16%-a, 
répából az egész mennyiség 20%-a, 
melaszból az egész mennyiség . . . . 36%-a, 
malátából az egész mennyiség . . . . 5%-a. 
A termelt 240.000 hl.-ből 140.000 hl. fogy el az or-

szágban és 100.000 hl-t exportáltunk. Motorikus célokra 
csak ez az utóbbi mennyiség jöhet számításba s pedig 
legfeljebb az exportáron, amely a termelési költségnek 
fele és egyharmada között ingadozik. 

A í o r g a l o m D a nozott spiriiusz mindig tartalmaz bi-
zonyos százalék vizet. Az ipari spirituszt az adózás szem-
pontjából faszesszel és piridinlúgokkal denaturálják. 
Újabban Németországban a motorszesz denaturálására a 
benzolt használják fel (35%-ban), s ezzel a denaturáló 
anyagoknak a motorikus égésre kellemetlen hatását is ki-
KUSZOOOllK. 

A továbbiakban a vizet tartalmazó és denaturált 
szeszt spiritusznak, míg a tiszta szeszt alkoholnak, vagy 
szesznek fogjuk nevezni. 

Tárgyalásunk folyamán először a spiritusznak azon 
tulajdonságait ismertetjük, amelyek az éghető keverék 
előállítása, továbbá az égés szempontjából fontosak, majd 
áttérünk a különböző keverékek és a velük elért kísérleti 
eredmények felsorolására. 

Az explóziós motoroknál a tökéletes égést adó tüzelő-
anyag-levegő keveréket a karburátorban állítjuk elő. Itt 
adagoljuk a tüzelőszerhez a levegőt a szükséges mennyi-
ségben, továbbá itt készítjük elő a tüzelőszert párolgásá-
nak gyors lefolyására, azáltal, hogy elporlasztjuk. 

A párolgás szempontjából fontos a folyékony tüzelő-
szerek forráspontja, azaz a hőmérséklet,, amelynél az 
anyag egész mennyiségében a folyékony halmazállapotból 
a légnemű (gőz) állapotba megy át. Ez a víznél 100, a 
benzolnál 80, a spiritusznál 78° C. A benzinnél forráspont-
ról tulaj donképen nem beszélhetünk, mert ez 40° C-tól 
150° C-ig, sőt még magasabban forró szénhidrogének 
elegye. Azonban mindenesetre megállapíthatjuk azt, hogy 
a spiritusz forráspontja meglehetős alacsony s párolgása 
nagyon szűk temperatura határok között folyik le, amiből 
viszont arra lehetne következtetni, hogy a gőzállapotba 
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jutása könnyen és nagyon egyenletesen megy végbe. Ez 
azonban, sajnos, nem így van, mert az elpárolgáshoz szük-
séges meleg, az úgynevezett párolgási hő a spiritusznál 
meglehetős nagy a többi tüzelőszerekéhez képest s így 
ennek párolgása, alacsony forráspontja ellenére, nagyon 
nehézkes. Az egyes tüzelőszerek párolgási hője a követ-
kező: 
1 kg. benzin párolgási melege 110 kalória 
1 kg. benzol párolgási melege 128 kalória 
1 kg. alkohol párolgási melege 270 kalória 
1 kg. 50%-os benzolspiritusz párolgási melege 196 kalória 

Mivel az egyes anyagoknak ezt a melegmennyiséget 
a hozzájuk adagolt levegooöl kell elvonniok, azért a keve-
réK a párolgás Következtében lenül. Ez a motor töltése 
szempontjáOol előnyös, mert a hideg levegő súlyosabb 
lévén, beiöle egy-egy töket alkalmával több kerül a hen-
gerbe. A párolgás szempontjából a keverék lehűlésének 
azonban hatása van, mert a túlságosan lehűlt keverékben 
a párolgás lassúvá válik, sőt egy bizonyos hőmérsékletnél 
a levegő a tüzelőszer gőzével telítődik. Ez a telítési tem-
peratúra a benzinnél —18, a benzolnál —5 és a spiritusz-
nál +22" C. 

Az a hőmérsékletcsökkenés pedig, amely a párolgás 
folytán előáll, az egyes anyagoknál a következő: benzinnél 
30, benzolnál 30, spiritusznál 110" C. Ha már most ezeket 
a temperatúrákat a telítődési hőmérsékletekhez hozzá-
adjuk, megkapjuk azokat a legalacsonyabb temperatúrái-
kat, amelyekkel a levegőnek bírnia kell, hogy benne az 
egyes tüzelőszerek még a motor hengerébe jutásuk előtt, 
azaz a szívócsőben (s ez kívánatos is) tökéletesen elpáro-
loghassanak. Ezek pedig a következők: benzinnél +12, 
benzolnál +25, spiritusznál +135" C. Amint látjuk, benzin-
nél és benzolnál az év legnagyobb részében nincs szükség 
a levegő előmelegítésére, addig a spiritusznál az előmele-
gítés még nyáron is kell. Ez a spiritusznak határozott 
hátránya. 

Az égés szempontjából pedig a következő tulajdonsá-
gok fontosak. 

A tüzelőszer kémiai összetétele. Az alkohol 52.2% 
szenet, 13% hidrogént és 34.8% oxigént tartalmaz. Mivei 
az oxigén az égés alkalmával meleget nem fejleszt, azért 
a spirituszenergia koncentráltságát tekintve, a többi 
tüzelőszer mögött marad. 

A másik fontos tulajdonság a fűtőérték. Ennek azt 
a melegmennyiséget nevezzük, amely 1 kg. tüzelőanyag 
tökéletes elégése alkalmával felszabadul. Az egyes tüzelő-
szerek kalorikus összehasonlításánál ez játssza a főszere-
pet. A benzin fűtőértéke közepesen 10.500, a benzolé 9500, 
az alkoholé 6400, a 96%-os spirituszé pedig 6000 kalória. 
A spiritusz értékelésénél tehát a százalékos víztartalom 
megadása nagyon fontos, mert amint látjuk a 4% víztar-
talom a fűtőértékben 6% csökkenést okoz, mert nemcsak 
az éghető spiritusz helyét foglalja el, hanem ezt a víz-
mennyiséget az égéskor fejlődött melegnek el is kell páro-
logtatnia. 

Abból azonban, hogy a spiritusz kalorikus értéke ilyen 
kicsi, nem lehet azt a következtetést vonni, hogy vele ki-
sebb motorteljesítményt lehet elérni, mint más tüzelő-

MÜLLER mérnök Akkumulátor-eladás, töltés és javítás-
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szerekkel, mert a teljesítményre nem a tüzelőanyag fűtő-
értéke a fontos, hanem a beszívott keverék meiegség-
tartalma. Ez pedig mindegyik tüzelőszernél majdnem 
pontosan ugyanaz. 

Ennek kiszámításához szükségünk van az egyes anya-
gok egy kg-ját tökéletesen elégető levegőmennyiségre. Ez 
a benzinnél kb. 12.5 m\ a benzolnál 11 m3 és a spiritusz-
nál 7.5 m3. A tüzelőszer gőzének a keverékben elfoglalt 
térfogatát ezen közelítő számításnál elhanyagolhatjuk, 
mert ez a levegő térfogatának legfeljebb 2%-át teszi ki. 
Ha már most a fűtőértékeket a hozzájuk tartozó levegő-
mennyiségekkel elosztjuk, megkapjuk, hogy a keverék 1 
m;,-re benzinnél 840, benzolnál 860, spiritusznál pedig 
850 kalóriát tartalmaz. Ez igaz akkor, ha a levegőmennyi-
ség pontosan az elméleti. A valóságban azonban ennél több 
levegőt kell a tüzelőszerekhez adagolnunk, hogy a tüzelő-
szer teljes mennyiségének elégését mindenképen biztosít-
suk. Ezért a légfelesleg tényezője benzinnél 1 "2, benzolnál 
1-2—1 *3, spiritusznál 1*5-—1-6. (Spiritusznál ez a nagy 
légtelesleg azért szükséges, hogy a tökéletlen égés alkal-
mával keletkező ecetsavképződést megakadályozzuk, mert 
amint az újabb vizsgálatok kiderítették, ez okozza főleg 
a spirituszmotorok gyors rozsdásodását.) Ha tehát a lég-
feleslegekkel számolunk, akkor a keverék fűtőértéke vala-
mivel kisebb lesz s pedig benzinnél 700, benzolnál 660, spi-
ritusznál 500 kalória. Azonban a spiritusznak egyéb jó-
tulajdonságai, amelyekről még szó lesz, ezt a hátrányt 
kompenzálják úgy, hogy vele is elérhető ugyanaz a telje-
sítmény, mint a többiekkel, sőt még valamivel nagyobb is. 

Az égés és motorikus hasznosítás szempontjából még 
nagyon fontos tulajdonság az öngyulladási temperatúra. 
Ennek azt a legalacsonyabb hőmérsékletet nevezzük, 
amelynél a keverék — lánggal vagy szikrával érintkezés 
nélkül — csupán a vele közölt meleg következtében ön-
nönmagától meggyullad. Ez a tulajdonság identikus a 
tüzelőszerek kompressziótűrésével, mert minél magasabb 
ez a temperatúra, annál nagyobb nyomásra komprimálható 
a keverék a korai gyújtás veszélye nélkül. Az pedig isme-
retes, hogy a motor termikus hatásfokú, annál jobb, mi-
nél magasabb a kompresszióvégnyomás. 

Az utóbbi időben rendkívül nagy gondot fordítottak a 
különböző tüzelőszerek öngyulladási temperatúrájának 
pontos meghatározására. Dr. Tauss szerint ez a benzin-
nél 470. a benzolnál 730, a petróleumnál 290, a spiritusz-
nál pedig 560° C. Az öngyulladás veszélye nélkül alkal-
mazható kompresszióvégnyomás pedig a benzinnél 7—8. 
a benzolnál 12—13, a petróleumnál 5—6, a spiritusznál 
pedig 14—15 atmoszféra. Ezen kompresszióvégnyomá-
soknál pedig termikus hatásfok benzinnél 30—32%, ben-
zolnál 37%, petróleumnál 23%, a spiritusznál 40%. Amint 
láthatjuk, az összes tüzelőszerek között leggazdaságosab-
ban a spiritusz hasznosítható. 
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Mivel a legjobb hatásfokot adó kompresszióvégnyomá-
sok az egyes tüzelőanyagoknál nem egyenlők, azért a 
tüzelőszerek cserélésének megoldása nem könnyű feladat. 
Mert a benzinre szerkesztett motorban a spiritusz nem 
hasznosítható oly mértékben, mint lehetne, viszont a spiri-
tuszmotor benzinnel egyáltalán nem tartható üzemben a 
korai gyulladásokból származó veszélyek elkerülése nélkül. 
Jó megoldás volna a kompressziónak kényelmes változ-
tatása, esetleg még üzemközben is, azonban manapság 
ilyen motor még nincsen. 

A spiritusznak nem kevésbé fontos két tulajdonsá-
gára kell még felhívni a figyelmet. Az egyik a spiritusz 
rendkívüli fugyállóképessége, a másik a kisebb tűzveszé-
lyessége. Míg ugyanis a benzin fagypontja —40" C körül 
van, a benzolé eredete szerint +5° C és —15° C között in-
gadózik, addig a spirituszé —110° C és —120° C között 
váltakozik. A kisebb tűzveszélyesség a szállítás, raktározás 
szempontjából és bizonyos üzemekben (repülőgépeknél) 
rendkívül fontos. A benzingőz-levegőelegy ugyanis 2.5%, 
a benzolnál 2.7% gőztartalomnál már robbanékony, a spi-
ritusz pedig csak 4%-nál, ami az utóbbi javára a benzin-
nel szemben 60%-kal nagyobb biztonságot jelent. 

Van azonban a spiritusznak egy nagyon kellemetlen, 
rossz tulajdonsága s ez az, hogy a motor részeinek rozsdá-
sodását idézi elő. Az újabb kísérletek kiderítették, hogy 
a rozsdásodás oka nem a spiritusz víztartalma, amint ezt 
eleinte hitték, hanem a tökéletlen égésből származó ecetsav-
képződés. Ennek a megállapításával egyúttal módot is 
kaptunk ezen rossz tulajdonság elhárítására. Wawrziniok 
német professzor, ugyanis határozottan állítja, hogy a 
spiritusznak tulajdonított eme hiba a megfelelő légfeles-
leg alkalmazásával teljesen kiküszöbölhető. Más kísérle-
tekből és a gyakorlati tapasztalatokból vett eredmények 
azonban bizonyos mértékig megcáfolják ezt az állítást, 
úgyhogy ma még a rozsdásodással, mint a spirituszüzem 
kellemetlen és káros mellékjelenségével feltétlenül szá-
molnunk kell. 

Az elmondottakból világos, hogy a spiritusz minden 
jó tulajdonsága ellenére sem alkalmas arra, hogy a jármű-
motorokban a benzint, vagy a benzolt helyettesíteni tudja. 
Eltekintve attól, hogy a csekélyebb fűtőértéke miatt a 
kalóriatartalomra vonatkoztatott szállítási költségei na-
gyobbak és a kocsi, vagy más jármű akciósugara kisebb, 
az indításnál fellépő nehézségek önmagukban elegendők 
ezen felfogás igazolására. Ehhez járul még az is, hogy a 
spirituszmotorok magas kompressziójuk folytán más tü-
zelőszerrel nem járathatók, s ezért ez a spiritusz alkalma-
zásának leküzdhetetlen akadálya mindaddig, amíg ez 
mindenütt be nem szerezhető. Ezeken a hátrányokon nem 
segít teljes mértékben a kettős karburátor alkalmazása 
sem, mert bár vele az indítási nehézségek könnyű szerrel 
legyőzhetők, a magasabb kompresszióból származó hát-
rány azonban nem eliminálható. 

Kézenfekvő volt tehát a gondolat, hogy a spirituszt 
a benzinnel vagy benzollal úgy keverjék, hogy a keverék-
ből mindkét anyag rossz tulajdonságai hiányozzanak, elő-
nyeik pedig minél nagyobb mértékben érvényesüljenek. A 
keverék létesítésének ezen alapfeltételéhez még hozzáfűz-
ték a forgalom szempontjából fontos azon követelményt is, 
hogy miatta se a motoron, se a karburátoron változtatást 
eszközölni ne kelljen. Ezen követelménynek a karburátort 
érintő részéből csak abban az esetben engedhetünk, ha 
van olyan karburátorunk, amely a tüzelőanyagcserét min-
denféle szerelés és szakértelmet igénylő beállítás nélkül le-
hetővé teszi. Ilyen karburátor az S. E.-féle. 

A keverék létesítésénél ezen technikai szempontnak 
kellene elsősorban érvényesülnie. Vannak azonban más, 
különösen nemzetgazdasági, mezőgazdasági és politikai 
momentumok is, amelyeknél a magasabb érdekekből kifo-
lyólag a technikai szempontnak áldozatul kell esnie. Ilyen 
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eset pl. Franciaországban fordult elő, amelynek ismerteté-
sére nemsokára rátérünk. 

Mielőtt a spirituszkeverékek tulajdonságaival foglal-
koznánk, nem lesz talán érdektelen annak az ismertetése 
sem, hogy ez a kérdés a külföldön mikép fejlődött és ma 
hogy áll. 

Németországban több, mint 20 éve törekszenek arra, 
hogy a benzint kizárólagosan hazai termékekkel pótolják. 
Erre nem kisebb ember, mint maga Vilmos császár hívta 
fel a szakkörök figyelmét (Los vom Auslande!) s az ő ré-
szére szállítottt automobilok már 20 évvel ezelőtt spiritusz-
szal jártak. A németek figyelme azért terelődött elsősorban 
a spirituszra, mert a mezőgazdák a burgonyatermelést ak-
kor még erősen fokozhatni remélték, továbbá, mert akkor 
még a benzol sem volt alkalmas és használható motor-
tüzelőszer. Időközben azonban ezt még a benzinnél is jobb 
tüzelőanyaggá fejlesztették, de még drága és elegendő 
mennyiségben nem is termelhető. Így jutott néhány évvel 
ezelőtt szerephez a tetralin is, amelyet a naftalin hid-
rálása útján állítottak elő. Ezen speciálisan német anya-
gokból született meg az úgynevezett Reichskraftstoff, 
amely 50 sr. benzolt, 25 sr. spirituszt és 25 sr. tetralint 
tartalmazott. A keverék fajsúlya 882, fűtőértéke pedig 
8530 kalória. Ezen keverék ellen mindjárt bevezetésének 
idején (1924) nagyon sok panasz hangzott el, amelyek 
főokát a tetralin rendkívül magas forráspontjában (200° 
C) s az ebből kifolyó tökéletlen égésben keresték, amelyhez 
hozzájárult természetesen a kenőolajnak nagyon rövid idő 
alatt túlságos felhígulása. A kérdés megvizsgálását dr. 
Háusser műegyetemi tanárra bízták, akinek kísérleteiből 
kiderült, hogy a panasz teljesen jogosult is volt. Azért a 
keverék benzoltartalmát 50-ről 61-re, a spirituszt pedig 
25-ről 30-ra emelték, míg a tetralinmennyiséget 25-ről 9-re 
leszállították. De ez a keverék sem tudott elterjedni s 
ezzel a tetralinhoz fűzött nagy reményeiket is eltemették. 

Ugyancsak néhány évvel ezelőtt került forgalom-
ba a Reichsmonopolamt révén a 20% benzolt és 80% spi-
rituszt tartalmazó keverék, pedig nagyon olcsó áron, hogy 
legalább ez legyen az ok a közönség vásárló kedvének a 
fokozására. Németország tudniillik az 1922—23. üzemi év-
ben túlnyomóan mezőgazdasági terményekből kb. 2,000.000 
hl. szeszt termelt, amelyből kb. 600.000 hl. volt a felesleg, 
s így motorikus célokra felhasználható. Ezen mennyiség 
felhasználásával létesítették az előbb említett keveréket, 
amelyet azért tudtak olyan olcsón adni, mert a motorszesz 
árát 1924 novembere óta 0.15 márkában állapították meg 
literenként. Bár a különböző keverékekkel tett kísérletek 
nem vezettek kellő eredményre, azért Németországban a 
kérdést mégis állandóan felszínen tartják s a spiritusszal 
nagyon alapos és sok szempontot felölelő tudományos kí-
sérleteket végeznek még ma is. 

A franciákat a spiritusz-ügy még sokkal jobban ér-
dekli, mint a németeket, mert nekik még benzoljuk sin-
csen. Náluk a tüzelőszer kérdésével a kormány által kikül-
dött hivatalos bizottság éveken át foglalkozott és megálla-
pította, hogy az anyaország petroleumforrásai a szükség-
letnek 1—2%-át, a gyarmatok termelésével együtt pedig 
legfeljebb 10%-át tudja fedezni s ebből is sok csak a 
Diesel-motorokban használható fel. Nekik tehát feltétlenül 
számolniok kell azzal, hogy esetleg háború esetén teljesen 
magukra maradnak, pedig ilyenkor — amint egyik mi-
niszterük már megállapította — minden csepp benzin, egy 
csepp vért tud pótolni. A benzin helyettesítésére nálunk 
csak a spiritusz jöhet számításba, azért ennek a motorikus 
célokra alkalmassá tételét különösen forszírozták. Az évi 
spiritusztermelés 1913-ban kereken 3,000.000 hl. volt, 
amellyel az akkori benzinszükségletnek kb. a felét tudták 
volna fedezni. A mai termelésből motorikus célokra mint-
egy 600.000 hl-t tudnak juttatni s ez a mostani benzinszük-
ségletnek csak 10%-a. Ezzel a spirituszmennyiséggel tehát 

a franciáknál a hazai tüzelőszer kérdése megoldva nin-
csen, de a termelés még fokozható. 

Hogy egy rosszul kibocsátott rendelet az ügynek mily 
mértékben árthat, azt a francia szeszrendelet világosan 
bizonyítja. Az errevonatkozó adatokat Kund Ede, mű-
egyetemi adjunktusnak a mérnökegyletben tartott előadá-
sából vettük ki. Franciaországban ugyanis az 1923 tava-
szán hozott törvénnyel elrendelték, hogy az ipari szeszt 
motorikus célokra fel kell használni s ezért az importőr az 
előző hónapban elvámolt benzin 10%-ának megfelelő meny-
nyiségű alkoholt köteies átvenni az állami szeszmonopo-
liumtól. Az ügynek politikai előzményei a következők vol-
tak. A háború alatt Franciaország borkivitele erősen meg-
csappant, s hogy a borfogyasztást fokozzák, 1916-ban 
törvényt hoztak, amely szerint ital céljára csak borból 
vagy gyümölcsből készült szeszt szabad felhasználni. Ezzel 
természetesen érzékenyen sújtották a répatermelő vidékek 
szeszgyárosait, akiken az 1923-ban hozott törvénnyel 
akartak segíteni. De célt nem értek és az új törvénnyel 
csak a szesztermelés csökkenését idézték elő, mert az 
automobilipar szempontjából a motorszesz eladási árát jó-
val a termelési költségek alatt állapították meg. Hogy az 
így előállott hiányt fedezzék, egyrészt leszállították a szesz 
átvételi árát, másrészt felemelték az egyéb ipari célokra 
szánt és az exportszesz árát. Hogy a bortermelők is hozzá-
járuljanak a kár viseléséhez, a bor forgalmi adóját hekto-
literenkint 1 frankkal emelték. Ezért az alacsony beváltási 
ár következtében a termelés, a használati szesz árának 
emelése folytán pedig a fogyasztás erősen csökkent s így 
a motorszesz árdifferenciáját nem volt miből fedezni. 
Ezért a törvényt sohasem hajtották végre s módosítására 
máris megtették az előkészületeket. 

Franciaországban először a benzolspiritusz-keverékek-
kel kísérleteztek, majd áttértek a benzin-keverékekre. Mi-
vel a benzin nagyobb mennyiségű spirituszt nem bír el és 
a keverék a spiritusz víztartalma következtében szétválik, 
azért a szesz dehidrálásának, azaz az abszolút alkohol 
(99.6%) olcsó előállításának a kérdését kellett előbb meg-
oldani. Ez teljes mértékben sikerült is, amint látni fogjuk 
s így keletkezett az úgynevezett Carburant-national, amely 
50% benzint és 50% abszolút alkoholt tartalmaz. Ezt a 
keveréket pedig mindenki utálja, mert vele a motornak 
hidegen indítása csak úgy lehetséges, ha a próbacsapokon 
át benzint fecskendeznek a hengerbe. De nem is nagyon 
kapható, mert a szesz dehidrálásához szükséges évi, kb. 
250.000 hl. dehidrálóanyag előállítása nagy technikai ne-
hézségekbe ütközik. 

Európában még az az északi államokban van jelentő-
sebb szeszipar, ahol ezt főképen a szulfitlúgokból termelik. 
Svédországban ezelőtt 5 évvel a szeszprodukció akkora 
volt, hogy az egész ország benzinszükségletét fedezni 
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tudta. Ma már azonban a megnövekedett fogyasztás miatt 
csak 20—25%-át képesek helyettesíteni spiritusszal, még 
abban az esetben is, ha az összes termelési lehetőségeket 
teljesen kihasználják. Ezért forgalomba hoztak olyan keve-
réket, amely 25% abszolút alkoholt és 75% könnyű benzint 
tartalmaz. Ez az úgynevezett „lattbenthyl" meglehetősen 
elterjedt és közkedvelt, mert mindenki dicséri, jóllehet, 
drágább, mint a tiszta benzin. 

Újabban Csehországban is forgalomba került egy spi-
rituszkeverék, az úgynevezett „dynalkol", amely 45% spi-
rituszt, 1% naftalint, vagy tetralint és 54% benzolt tar-
talmaz. Fajsúlya 820, fűtőértéke 6840 kalória. Dr. Lodsch-
ge tanár kísérletei szerint jő tüzelőszer, amellyel a motor 
még hideg állapotban is jól indul. Főleg mezőgazdasági 
motoroknál használják. Wawrziniok professzor privát ér-
tesülése szerint ez a keverék ma már csak 50% benzolt és 
50% spirituszt tartalmaz. 

Angliában és Amerikában a tüzelőszer kérdésének ily 
mértékben forszírozott megoldása nem ily szembetűnő. 
Amerikában ez érthető is, mert ott inkább a nyersolaj-
forrásokat igyekeznek minél gazdaságosabban hasznosí-
tani. Ők inkább csak tudományos értékű kísérleteket vé-
geznek, amelyekkel nem egy homályos kérdést világítottak 
rtíár meg. Tévednénk azonban, ha azt hinnénk, hogy a spi-
ritusz iránt nem érdeklődnek, hisz Ford volt az első, aki a 
spirituszt a jövő tüzelőanyagjának nevezte. 

Angliában más a helyzet, mint Európában, mert ott 
riincsen a spirituszgyártásra alkalmas nagymennyiségű 
nyersanyag. Az angol tüzelőszer vizsgálóbizottság jelentése 
szerint, egyedül a burgonya volna számbajöhető nyers-
anyag, de ezt sem lehet felhasználni spiritusztermelésre, 
mert mint élelmiszer sokkal értékesebb. Ezek ellenére van 
az angoloknak is spirituszkeverékük, az úgynevezett discol. 
Összetétele 50-rész 95%-os spiritusz + 1.25-rész faszesz 
+ 0.25-rész piridin + 28.3-rész benzol + 23.2-rész könnyű 
benzin. Ezen anyagokkal Ricardo és a Londoni Generál-
Omnibusz Társaság végeztek nagyobb arányú kísérleteket. 
Az eredményekre támaszkodva, a társaság főmérnöke 
(Shave) arra kérte az angol kormányt, hogy ezt a tüzelő-
szert hozza általánosan forgalomba. Kérését nem teljesí-
tették, mert Angliában nem kedvelik a spirituszt és elő-
állítása különben is drága. 

Annál nagyobb gondot okoz Angliának a gyarmatok 
tüzelőanyaggal való ellátása, mert a benzint a szállítási 
költségek tetemesen megdrágítják. Ezért nagy kísérleti 
gyárakat létesítettek Észak-Borneóban (Ausztráliában) s 
a trópusi vidékeken annak a megállapítására, hogy az 
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ottani nyersanyagok mennyiben alkalmasok a szeszgyár-
tásra. Borneóban és a Fülöp-szigeteken a nipapálma 
nedve, Ausztráliában pedig cukor- és keményítőtartalmú 
mezőgazdasági termények képezik a gyártás nyersanyagát. 

A tropusokra szánt spirituszkeverék az úgynevezett 
natalit, amely 54 sr. spiritusz + 45 sr. étert + 1 sr. tri-
methylamint (denaturalószer) tartalmaz. Az éter a köny-
nyű indítás miatt van a spirituszhoz keverve, hátránya, 
hogy miatta a spiritusz magas kompressziótűrése nem 
használható ki teljesen. A trimethylaminnak pedig azt a 
szerepet szánták, hogy a tökéletlen égésből származó rozs-
dásodást megakadályozza azáltal, hogy a keletkezett ecet-
savat semlegesítse. A keverékhez használt étert is spiri-
tuszból állítják elő. Ricardo kísérletei szerint, nagyon jó 
tüzelőanyag. 

Itten csak a jelentősebb keverékeket soroltuk fel, 
mert lehetetlen volna egy kis ismertetés keretében vala-
mennyiről beszámolni. Hogy az erre fordított energiáról 
fogalmunk legyen, megemlítjük, hogy — Sedlaczek leg-
újabban megjelent könyve szerint — Németországban, 
Franciaországban, Angliában és Amerikában a spiritusz-
keverékekre vonatkozólag bejelentett szabadalmak száma 
meghaladja a 400-at. 

(Folyt, köv.) 

Az új 1928-as 5 üléses 

ATHIS AUTÓ 
| Pengő 342• 

HAVI FIZETÉSRE 
18 egyenlő részre elosztva, a vételár 25°/o-ának lef zetése után, havonta törlesztendő. A ferti 

esetben a vevőt sem k*mat, sem váliODeiyeg, sem vizsgadf] nem terheli. 

Zirner A. Ágoston, Budapest, V., lózsef-tér 1. Tel.: T. 128-65 
a 



13 

3000 kilométer Ausztria és Svájc hegyei között 
Két szombathelyi motorkerékpáros viszontagságai és kalandjai 

Irta: Petrovics Ernő 
Lassan a nap is leáldozóban volt, búcsút mond-

tunk egyelőre a vízesésnek és visszagyalogoltunk gé-
peinkhez, amelyek természetesen minden érintés nél-
kül ott álltak. Visszamentünk a városba egy ga-
rázsba és alkuba bocsátkoztunk a gépeinkre 1000 ki-
lométeren rátapadó por, sár letisztítása érdekében. 
A tisztításért gépenként három frankot kértek, azon-
ban hosszú alkudozások után, kijelentve, hogy. néni 
a legkifogástalanabb tisztítást kapjuk, 1.50 frankért 
is elvégezték. A garázsból kijövet, megszokásból az 
utca baloldalán hajtottam. Szembejött velem egy 
gyerek biciklivel, akire rátülköltem. Azt a meglepe-
tést tükröző arcot nem lehet elfelejteni, szinte a 
szeme esett ki a csodálkozástól, hogy én rá merek 
tülkölni akkor, mikor ő hajt a szabályos oldalon. 

Nemsokára gyalogsétára indultunk és körülnéz-
tünk a városban. A magammal hozott dollárokból 
huszonötöt beváltottam egyik banknál. Elénk tettek 
a megszokott milliósok helyett egy kevésszámú fran-
kot, részben papír, részben arany, részben ezüstben. 
Nagyon szokatlan érzés volt, hogy egy dollárért 
71.000 korona helyett 5.13 frankot kaptam, de arany-
ban. 

Schaffhausen nem nagyobb talán, mint Szombat-
hely, azonban forgalma legalább is tízszerese, ehhez 
járul a vidék minden tájáról ideözönlő idegenek tö-
mege. De a város külső színezete is inkább egy metro-
polishoz hasonlít, mint egy vidéki városhoz. Gyö-
n y ö r t a középületek egész sora. 

Augusztus "20. Magyarország legnagyobb nem-
zeti ünnepe, itt semmi sem mutatja, hogy ünnep 
volna. A túra vezetőség reggel kivételesen nyolc óráig 
engedélyezett alvást. Utána Friedrich ittlakó üzlet-
társához, a Tucbfabrik igazgatójához vitt útunk, aki 
igazi magyar vendégszeretetnek is beillő módon fo-
gadott. Rögtön félretett minden munkát, szemével és 
kezeivel csontjainkat tapogatta végig, hogy épek-e 
ezek a hosszú út után. Látva tökéletes testi épségün-
ket, belekezdett az ő értékes felvilágosításaiba. Elő-
ször is a vezetése alatt levő gyárat mutatta meg, 
mely hasonlóan a magyar gyárakhoz, hetenkint csak 
négy napot dolgozik, mivel óriási eladatlan raktára 
van. Pr íma minőségű szövetet lehet méterenkint hat 
frankért kapni. Saját gyárának megmutogatása után 
elvezetett bennünket a villanytelepre, melyet termé-
szetesen a Ra jna vize hajt. Megmutatta a híres 
schaffhauseni óragyárat és alumíniumgyárat. Mind-
mind a Rajna hajt ja részben turbinákkal, részben 
villamos erőmű bekapcsolásával. E g y régi templo-
mon keresztülhaladva, megmutatta a harangot, mely 
Schillert a „Die Glocke" című versének megírására 
inspirálta. Majd az iránt érdeklődött, hogy nem kí-
vánunk-e a Rajnában megfürödni. Friedrich termé-

szetesen mint egy karvaly vetette magát ezen indít-
ványra és én kénytelen voltam beleegyezően bólint-
gatni. Egyenesen beleugrott a hideg Rajnába. Für-
dés után Gráf igazgató nyakoncsípett bennünket és 
minden apelláta ellenére magával vitt házához ebéd-
re. Előszedte vén rajnai borait és egymásután ízlel-
tette meg velünk. 

Délután hosszabb sétára indultunk, először is a 
várostól meglehetősen messze fekvő temetőbe vitt 
útunk, melynek megtekintése megérte a fáradságot. 
Öreg fák árnyékában alusszák örökálmukat a svájci 
ősök. A temető bejáratánál a krematóriumnak meg-
nézését semmiért el nem mulasztottuk volna. A fel-
szálló füst éppen hamvasztást jelzett és hátborzon-
gató érzés vesz az emberen erőt. A krematóriunh 
mellett kis kápolna, ahol a hátramaradottak éppen 
most siratják el halottjukat. Ugyanebben az épület-
ben egy nagyobb terem, oldalán tele kis cellákká}, 
mint a postafiók-bérletek, mindmegannyi kis már-
ványtáblával, melyre aranybetűkkel be van vésve 
annak a halottnak neve, akinek hamvait a cellában 
levő urnában őrzik. A kegyelet itt sem feledkezik 
meg a halottakról, egy szál virág a márványtáblán 
mutatja az utódok megemlékezését. Érdeklődésünkre 
megtudtuk azután, hogy az embereknek körülbelül a 
fele Svájcban elhamvasztatja magát. 

A délután többi részét halászással töltöttük, ill<£ 
tőleg töltötte Friedrich. Rendületlen nyugalommal 
tartotta kezében a horgot. Én pedig áldozva az alvás 
istennőjének, lefeküdtem a Ra jna partján a jó puha 
fűbe és legalább két órahosszat aludtam. Feléb-
redve, első kérdésem volt Friedrichhez, hogy hány 
halat fogott, mire keserű mozdulatokkal kísérve ki-
jelentette, hogy egyet se. Bizonyos kárörvendezéssel 
állapítottam meg, hogy én jobban töltöttem a dél-
utánomat. Később azonban a szerencse melléje sze-
gődött és sikerült is neki egy pisztrángéletet kiol-
tani, de csak egyet. 

Két jól eltöltött nap után vasárnap délelőtt ÍJ 
órakor hosszú búcsúzkodások és szívből jövő köszö-
netek után megindultunk Zürich felé. Még el sem 
hagytuk Schaffhausent, remekbe készült, f inoman 
berozsdásodott szeget fogtam, mi gumimon 4—5 lyu-
kat ejtett. Mérgemet alaposan lehűtötte az a körül-
mény, hogy ha már fogtam, legalább érdemes szenet 
fogtam. Gumimat beragasztva, az országút mellett 
levő szökőkútban kipróbáltam, hogy nem ereszt-e és 
újból továbbindultunk. Egyszer csak a svájci-német 
határállomás előtt állunk. Az út itt talán tíz kilomé-
teren keresztül Németországban vezet, azonban min-
den útlevél és tryptique nélkül átléphettünk. Német 
határőrökkel egyáltalán nem is találkoztunk. Az 
utak egy árnyalattal talán gyengébbek, mint a svájci 
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utak, ezzel szemben a benzin 11 eentimessel olcsóbb. 
Egy hosszabb útszakasz javítás miatt teljesen el 
volt zárva és így mezei kerülőutakon kellett halad-
nunk. Néhány perc és újra Svájcban vagyunk. A 
svájci határőrök a maguk pontosságával keresztül-
nézték gépeinket és mehettünk tovább Zürich felé. 
Remekbe készült, tiikörsímaságú széles aszfaltutak, 
hosszú kilométereken keresztül nyílegyenesen. Két-
oklalról fehérre meszelt, talán 10 cm. magas tégla-
fallal beszegve. Zürich előtt tíz kilométerre a rádió-
leadóállomás mellett vitt el utunk. Megint csak az 
otthoni szobára kellett gondolnom és kezem gondo-
latban a rádió kondenzátorján volt és kerestem az 
egykilowattos 513 hullámhosszal dolgozó Zíirichet. 

Zürich. Kinek hangzana idegenül ez a név. A 
világ valutáját irányító pénzpiac. Zürich emelkedik, 
Zürich Biillyed. E g y tiszta, nagyforgalmú város, az 
első pillanatban, mikor beértünk a belvárosba, szinte 
zavarba jöttünk. A z utasoknak oly tömege mozgott 
az utcáh, hogy szinte remegtünk a saját testi épsé-
günkért. Gépünket leállítottuk a járda szélére és rö-
vid, de drága ebéd elfogyasztása után vil lamosra ül-
tünk, hogy a nagyforgalmú Bahnhofstrasse végénél 
kezdődő Zürichi-tóra men jünk. A villamos Zürich-
nek ebb e n a legforgalmasabb utcájában is csodála-
tos, szinte gyorsvonatsebességgel száguldott. K ö n y -
nyen teheti itt, mivel nincsenek pályát keresztező 
szekerek és autók, nincsenek előtte újságot olvasó, 
vagy gondokba elmerülő emberek, akikre a vezető-
nek ügyelni kellene. A villamosok oly tiszták, mintha 
aznap kerültek volna ki a gyárból, nem látni egy sze-
let papírt vagy egy cigarettavéget. A kocsi két per-
ronján egy-egy papírkosár, amelyek igazán nemcsak 
dísznek vannak ott. 

ZiiTich után a rengeteg útelágazás miatt alig is-
merjük ki magunkat, minden két-három kilométer 
út után csillagalakban futnak össze az utak. A fő-
útvonalat Zürich és Luzern között a javítás miatt el-
zárták és így kisebb kerülőkkel kellett mennünk, de 
ezek a másodrangti utak is aránylag elég jók, helyen-
kint kitűnőek. Mindenesetre jobbak, mint a magyar 
utak. Mérsékelt tempóban mentünk, mivel vasárnap 
délután lévén, a kiránduló motorkerékpárosok és 
autók ellepték az utat. Minden 100 méterre egy-egy 
motorkerékpár vagy autó és hozzá kerékpározók 
ezernyi sokasága. A forgalmi rend itt is elképzelhe-
tetlenül betartva, a legkisebb szabálytalanság sem 
fordul elő. A nap égetően tűzött ránk, majdnem el-
olvadtunk a hőségtől. Az utakon a kátrányos aszfal-
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tos réteg helyenkint annyira megpuhult a melegtől, 
hogy valósággal folyt. Örömmel üdvözöltük tehát azt 
a pillanatot, mikor Luzern látképe feltűnt előttünk 
és most már jobb kedvvel és gyorsabb tempóval ér-
tük el a várost. 

Luzern gyönyörű fekvésű, nagy város, a nyelv-
alakban kinyúló Vier\valdstadti-tó két partján. Kör -
nyékén égbemeredő havasok és magas gleccserek. 
Maga a város is gyönyörűen van építve. A belváros 
és a tó két partján egyfolytában csupa szálloda. A 
svájci ódon stílus kezdi már elveszteni talaját. He-
lyét elfoglalják a monumentális ú j építkezések. 
Négy-ötemeletes szállodák, legtöbbször a tóra nyíló 
remekbe készült terasszokkal. 

A z utcán igen élénk autóforgalom, lovat szinte 
nem is lehet látni. A dőzsölő amerikaiak a tengeren-
túlról áthozott hatalmas autóikban terpeszkednek, 
míg a bennszülöttek kis kocsikon járnak. Rengeteg a 
két-háromüléses kis kocsi. Időnkint szédületes sebes-
séggel, nyitott kipuf fogóval egy sportkocsi rohan vé-
gig az utcán és ami a legérdekesebb, a rendőr nem 
harapja le az orrát. Gyere Szombathelyre, száguldó 
ember, ha mersz, gondoltam én. Nagyon könnyen fel 
lehet ismerni a külföldieket és a svájciakat. A kül-
földiek nagy kocsival, inassal és so f főr kíséretében, 
míg a bennszülöttek soffőr nélkül. Legérdekesebb é» 
jellemző a svájciak takarékosságára az, hogy soffőrt 
nem fogadnak, a tulajdonos majdnem kivétel nélkül 
maga vezeti kocsiját. Igaz, hogy ezt csak Svájcban le-
het megtenni, mert nyugodtan otthagyhatja kocsi-
ját az útszélen, nem kell félni, hogy felhasítják gum 
miját vagy kalapáccsal leverik a fényezést, vagy el-
lopják a takaróját. 

Reggel felébredve, a naptár hétfőt mutatott. A z 
lij hét mindjárt jól kezdődött, amenyiben a szállo-
dánkért nem kevesebb mint 22 frankot, a reggeliért 
7 frankot fizettünk. Elkeseredésemben természetesen 
a magam módja szerint álltam bosszút a luzerni hon-
polgárokon, nyitott k ipuf fogóval végigordítottam a 
várost, a mélyen alvók legnagyobb örömére. Megin-
dultunk Interlaken felé. A z utak nagyrészt gránit-
kockákkal vannak kikövezve, azonban művészi töké-
letességgel. E lhagyva a luzerni kantont, Unterwal-
denbe értünk. A f igyelmes kantonvezetőség gondos-
kodott arról, hogy földrajzi ismeretünk bővülhessen 
azzal, hogy másik kantonba értünk, mert fejenkint 
három frank útvámot fizettünk, viszopt a vámos ud-
variasságból franciáknak nézett bennünket, majd mi-
kor ez ellen tiltakoztunk, akkor cseheknek titulált, 
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erre azután felvilágosítottuk és megmondtuk, hogy 
magyarok vagyunk. Nehéz elfelejteni azt a bárgyú 
arcot, amit erre csinált, valószínűleg azt gondolta, 
hogy Ázsiából jöttünk egyszerre Unterwaldenbe. 

Megkezdődtek a hegyi utak, azonban veszélyes-
ségükben messze elmaradtak a tiroli utak mellett. Az 
utak itt is kifogástalan állapotban vannak, legtöbb 
helyen a sziklákba vágva. A z utakat mindenütt erő-
sen javítják, a szükséges kőanyagot közvetlen az 
út melletti sziklákból bányásszák. Minduntalan ta-
lálkoztunk benzinmotorral hajtott kőtörőkkel, kőfej -
tőkkel és rostákkal. *4> 

Megállás nélkül érjük el a Brienzi-tót, utunk 
közvetlen a tó mellett visz, alig van az út és a tó 
mellett egy méter sáv. Remekszép vidék. A nézege-
téssel gyorsan múlik az idő és alig vesszük észre és 
már Interlakenben vagyunk. Nehéz elmondani, amit 
itt láttunk. Ugyanaz a nemzetköziség, csillogó pompa 
és gazdagság mint Luzernben, de a nagy város forga-
taga nélkül. 

A z egész város a szállodáknak, éttermeknek és 
üzleteknek a tömege. A lakosok, mint jól nevelt para-
ziták, az idegenekből élnek. 

Balról az Eiger, Mönch és Jungfrau hóval fedett 
láncát látjuk, amelyre a mi rámeredő szemünkön kí-
vül a fényképezőgépeknek egész serege irányul. In-
terlakenben nem tartózkodunk sokáig, ez nem a mi 

pénztárcánknak való hely. Röv id érdeklődés után 
Lauterbrunnenbe indulunk. Talán ez a legszebb út-
részek egyike, nagyobbrészt sűrű erdőben építették. 
Félegy., amikor Lauterbrunnenben a vasútállomás 
előtt megállunk. A vasiitállomáson a vonatok menet-
rendjén látjuk, hogy még 40 perc időnk van a Jung-
frau-vonat indulásáig. A 40 perc bőségesen elég volt 
ahhoz, hogy megebédeljünk egy kedves kis turista-
étterem terasszán, ahonnan nagyon szép kilátás nyilt 
a Jungfraura. Friedrich megy jegyet váltani. Na-
gyon sokára jön vissza. Kérdezem tőle elmaradásá-
nak okát, nem szól semmit, csak savanyít arckifeje-
zések közepette két vasúti jegyet nyújt át. Ránézve 
a jegyre, nem hiszek a saját szemeimnek. A két jegy 
ára 105 frank, 1,500.000 korona, azonban én ezt az első 
pillanatban nem számítom át, engedtem magamnak 
még egy-két percet e kellemetlen meglepetés telje* 
nagyságában való átérzéséig. Végre mindkettőnkön 
kitör az elkeseredés, majdnem sírvafakadtunk pénz-
szórásunkon. Elkeseredésünk az első pillanatban ak-
kora volt, hogy kijelentettük, hogy ha kell, a jövőben 
nem fogunk meleg ebédet enni, de saját költségün-
kön, utánvétel nélkül hazatérünk. Amint azonban 
jóízűen elfogyasztjuk ebédünket, enged bánatunk és 
már vigasztaljuk egymást azzal, hogy bizony.ára 
olyan szépet fogunk látni, ami megéri a pénzáldo-
zatot. 

(Folytatjuk.) 

Az új automobil versenyző generáció 
l apunk hasábjain sokszor megemlékeztünk azokról, 

akiknek neve fogalom az automobilizmus terén. Egy-
egy világhírű vezető ugyanannyira büszkesége nemzeté-
nek, mint amennyire az egy nagy politikus vagy had-
vezér. Hogy ez nem üres frázis, errevonatkozójag elég 
megemlítenünk, hogy az idei automobilvilágbajnok. 
Róbert Benoist, megkapta hazájának legnagyobb kitün-
tetését, a becsületrendet. 

Örökké senki nem lehet első. Sokan meghalnak, 
sokan visszavonulnak. Vannak, akik nem akarnak sem 
meghalni, sem visszavonulni. Helyükre újak lépnek, 
fiatalok, tetterősek, vakmerők. Nem sajnálják a fárad-
ságot és nem ismernek akadályokat. A régiek neve 
mind kevesebbet szerepel a lapok hasábjain, majd nem-
sokára csupán az automobilizmus hőseiről szóló anna-
lesek porlepte lapjain húzódnak meg. Elvégezték felada-
tukat. őrültek sikerüknek. Ünnepelték őket. Megöre-
gedtek. Idejük lejárt. 

Most azokról akarunk megemlékezni, akik nálunk 
Magyarországon az új automobilvezető generációt alkot-
ják. Meg akarjuk őket egyenként említeni. Nem di-
csérni, hanem elmondani róluk, őszintén, tárgyilagosan 
azt, amit róluk tudunk, gondolunk. 

Balázs László. Egy 1100 kcm. kis Amilcar-sport-
kocsi tulajdonosa. Megállapítható, hogy autóját éppen 
olyan bravúrosan vezeti, mint motorkerékpárját. Úgylát-
szik mindkettőben óriási segítségére van veleszületett 

tehetsége. Eddig csak egy ízben indult. A MAC 1927. 
évi Jánoshegyi versenyén. Bár a kategóriájában győző 
Salmson-vezető Szmick Viktor (4:07) mögött csak má-
sodik tudott lenni, szintén igen jó 4:21.0 időt ért el. 
Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy Szmick Viktor 
kocsija jóval gyorsabb volt. Kiváló vezetését mi sem 
bizonyítja jobban, minthogy az első Jánoshegyi verse-
nyen Dietl Hubert hasonló kocsival 4:29.8-as időt 
futott. Reméljük, hogy Balázs Lászlót még rövidesen a 
magyar versenykocsivezetők között fogjuk üdvözölni. 
Helyes beosztással összeegyeztethető volna motorkerék-
pártréningjével. Benne a magyar vezetők egy igen ko-
moly ellenfelet kapnának. Ami késik, nem múlik. 

Dietl Hubert rapszodikus és főleg igen peches ver-
senyző. Ugyancsak Amilcaron indul. Legnagyobb baja, 
hogy sohasincs állandó kocsija. Egyik legszebb ered-
ményét a TTAC 1926. évi versenyén érte el, ahol kis 
Amilcarján 94.896 km-es átlagsebességet futott ki a 14 
kilométeren. Ugyanitt a homokon is nagyszerűen meg-
állotta helyét és ha nem üldözi balszerencse és nem az 
eső után kell indulnia, úgy valószínűleg, mint a túraút 
második abszolút győztesét üdvözölhettük volna. Kitűnő 
eredménnyel nyerte 1926-ban a MAC első Jánoshegyi 
versenyét az 1100 kcm. kategóriában egyúttal a nap 
harmadik leggyorsabb automobil idejét futva. (4:29.8). 
Az 1927. évi KMAC túraút első napján a parádi hegyi-
versenyben 8:23.8 mp. kolosszális jó időt ért el, de már 
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a második napon elérte a végzet és egy kanyarban, ma-
gyarosan kifejezve, „kiszállt", kocsiját pedig darabokra 
törte. Azóta csak a Svábhegyen indult a mult év őszén, 
de defekt folytán feladni volt kénytelen. Reméljük, 
hogy az idén ismét üdvözölhetjük a volán mellett és 
csak azt kívánjuk neki, hogy „több szerencsét!" 

Herceg Eszterházy Antal. Az 1927. évi Svábhegyi 
versenyen állt legelőször starthoz. Egymagában véve 
az a tény, hogy a jónevű német vezető, Báron von 
Wentzel Mosau mögött alig 2.8 mp-el futott be máso-
diknak, eleget mond el képességeiből. Elért idejével 
(4:25.9) bekerült az 5 percen belüliek kategóriájába, 
ami szintén igen szép teljesítmény egy autóvezetőtől. 
Kocsiját alig pár nappal a verseny előtt kapta meg. 
Megfelelő tréninggel nézetünk szerint még sokkal jobb 
idő elérésére képes. Remélhetőleg most már állandó 
indulója lesz a magyar versenyeknek, ahol a népszerű 
német világmárka Benz-Mercedes sikereit fogja öreg-
bíteni. 

Gróf Széchenyi Miklós. Idézzük a Magyar Túraút 
alkalmával 1927 június 15-én megjelent számunkban a 
róla írott kritikát: 

„A Túraút hőse ezúttal feltétlenül a fiatal Szé-
chenyi Miklós gróf volt. Nézetünk szerint külföldi ama-
tőrklasszis, aki, ha továbbra is ilyen intenzivitással 
dolgozik a versenyvolán mellett, igen könnyen fejlődhet 
egy gróf Masetti, gróf Brilli-Peri, vagy gróf Maggi-
szerű versenyzővé. Higgadt, biztos kézzel vezet, emellett 
kolosszálisán kiszámított és vakmerő vezető. Kis 1500-as 
Bugattiját ő vezette a legszebben a parádi hegyiver-
senyben. Fordulóvételei simák és folytonosak voltak. 
Mondhatni sehol sem vesztett egy másodpercet sem. 
A társadalomban elfoglalt helyzete olyan, hogy meg-
engedheti magának továbbra is az intenzív versenyzést, 
így tehát számíthatunk rá, hogy még igen sokat fogunk 
hallani róla." 

Tény az, hogy a parádi hegyiversenyben 7:15.8-as 
idejével egyszerre mint az üstökös tűnt fel a magyar 
versenyzők között. A sikon elért 128.484 kilométeres 
sebességével a Túraút versenykocsi kategóriájában 
elsőként végzett. Sajnos, tovább már nem válthatta be 
a hozzáfűzött reményeket. Egyik balszerencse a másik 
után követte. A Guggerhegyi verseny tréningjén össze-
futott Feledy Pál dr.-ral és miután kocsijaikat is ösz-
szetörték, a versenyt egymás mellett ülve kénytelenek 
voltak csupán végignézni. Először ősszel a Semmerin-
gen állott starthoz, ahol ismét biztosan és fölénnyel 
nyerte kategóriáját, kis 1500-as Bugatti-versenykocsiján. 
A Svábhegyen ismét elérte a végzet. Dacára minden 
figyelmeztetésnek, hogy a tréningre részére kölcsönadott 
kocsi fékei nincsenek rendben, vadul belement a ka-
nyarokba, míg az útkaparóház előtti kanyarban „ki-
repült." Ez volt utolsó idei próbálkozása. Reméljük ez 
a két eléggé szerencsésen végződő eset nem fogja őt 
eltántorítani a további versenyzéstől, mindazonáltal 
azt ajánljuk neki, hogy tartsa kissé vissza indulatait és 
várjon egy kis ideig. Főleg legyen óvatosabb és „Töb-
bet ésszel, mint bátorsággal és vadsággal" elv szerint 
versenyezzen. Kár volna, ha olyan talentumos ver-
senyző, mint ő, egy esetleges baleset folytán végleg abba 
kellene, hogy hagyja kedvenc sportját. Reméljük, a 
jövőre meghiggad és biztos fölénnyel fogja ismét meg-
mutatni tudását. 

Gróf Károlyi Gyula. Már régi motorsportember. 
Tavaly előtt mint motorkerékpáros, szép eredménnyel, 

100 kilométeren felüli átlaggal nyerte a TTAC 14 kilo-
méteres síkgyorsasági versenyét HRD-gépen. Az idei 
szezonban Austro-Daimler ADM-sportkocsin verseny-
zett. A parádi hegyiversenyen egyike volt azoknak, akik 
a nehéz mátrahágó-kanyarokat a legszebben vették. 
Sajnos, a verseny folyamán sok apróbb defektus ül-
dözte, melyek meggátolták jó eredmény eléréseben. 
A Guggerhegyi verseny tréningje alkalmával igen szé-
pen ment, a versenyen azonban ismeretlen okból nem 
idült. Mért tréningidői Szini János eredményeivel 
majdnem teljesen megegyeztek. Nagy érdeklődéssel te-
kintünk jövő szereplése elé és nagyon sokat vá-
runk tőle. 

Schüller László. Egyike legfáradhatatlanabb ver-
senyzőinknek. Dacára nagy elfoglaltságának, már évek 
óta starthoz állott jóformán minden motorkerékpár-
versenyen. Az elmúlt esztendőben mutatkozott be elő-
ször mint automobilvezető. A svábhegyi versenyen egy 
régi Amilcar-sportkocsival megnyerte az 1.1 literes 
versenykocsi kategóriát. Elért ideje 5:11.93 kitűnőnek 
mondható. Nyugodt, biztos vezető, aki kocsijából feles-
leges kockáztatás nélkül veszi ki teljesítőképességének 
maximumát. Reméljük, továbbra is ott látjuk auto-
mobilversenyzőink sorában. 

Feledy Pál dr. Már két évvel ezelőtt mutatkozott 
be mint automobilvezető, amikor a testvérbátyja által 
konstruált kis „F"-kocsin megnyerte az 1100 kcm. ver-
senykocsikategóriát a Svábhegyen. A mult év folyamán 
egy 1500 kcm. Bugatti-versenykocsit vásárolt és annak 
kormányánál futotta végig a szezon versenyeit. A Ma-
gyar Túraúton ért el először igen szép eredményt. 
A Mátra-hegyiversenyben ugyan kikapott gróf Szé-
chenyi Miklóstól, de már a kilométerversenyben gyor-
sabbnak bizonyult. A mult nyár folyamán fatális bal-
szerencse üldözte. Egyszer a Jánoshegyi szerpentinen 
egy Tátra-kocsi, másodszor a Guggerverseny előtti 
napon gróf Széchenyi Miklós Bugattijával csaptak 
össze a Tündérhegyi úton az ismeretes kőhídnál. Emiatt 
ogész nyáron nem állhatott starthoz. A Svábhegyi ver-
senyen 1927-ben elért 4:31-es idejével belépett ő is az 
5 percen belüli Svábhegymenők táborába. Határozott 
rutinos menő, akiről elmondhatjuk, hogy úgy vezet 
automobilt, mint motorkerékpárt. Vagyis az egyenesek-
ben megy, a fordulókban nem kockáztat. Mint hírlik, 
a tavasz folyamán megválik a kis sport-Bugattitól és 
egy gyorsabb kocsi iránt orientálódik. 

Gróf Zichy Tivadar. A legvadabb és legmerészebb 
nagyar vezetők egyike. Már 8 hengeres Bugatti túra-
kocsijával is igen merészen versenyzett és a Guggeren 
a mult évben és a TTAC-on figyelemreméltó eredmé-
nyeket ért el. Közvetlenül a Svábhegyi verseny előtt 
kapta meg 1.5 literes kompresszoros Bugatti verseny-
kocsiját. Bár tréningjében és fordulóvételeiben semmi 
rendszert nem lehetett megállapítani, mégis kolosszá-
lisán vette a legnehezebb útkaparóházi fordulókat is és 
ha nem tudtuk volna, hogy Zichy Tivadar gróf ül a 
kocsiban, az ember azt hihette volna, hogy a legvadabb 
olasz vezető: Materassi, Nuvolari, vagy Maggi gróf 
fogja a volánt. Mindazonáltal a versenyben semmit 
sem tudott elérni. Túl gyorsan rohant bele az egyik 
kanyarba és kénytelen volt megállani, majd újra in-
dulni, amivel nagyon sokat vesztett. Mint hírlik, a 
tavasszal újra indul és reméljük, korrigálni fogja a 
Svábhegyet, ahol az 5 percet sem birta elérni. 

(Folytatjuk.) 
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gróf Károlyi Gyula grof Széchcnyi Miklós herceg Eszlcrházy Antal 

gróf Zichy Tivadai 
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A nyolchengeres Horch 
A zwickaui Horch-gyár egyike az elsőknek Német-

országban, mely soros nyolchengeres automobilt szériá-
ban gyárt. A tavalyi német automobilkiállításon megjelent 
soros nyolchengeres, Paul Daimler mérnök kiváló kon-
strukciója, rövid másfél év alatt közismert lett és szép 
kidolgozása, valamint kitűnő tulajdonságai folytán széles 
körben elterjedt. A Horch-gyár új modelljénél is hű ma-
radt tradícióihoz: jót adni olcsón. Az új Horch technikai 
előnyeihez méltán sorakozik még egy, a vásárlóközönség 
szempontjából különös fontossággal bíró tulajdonsága, 
igen mérsékelt ára. Az idei nagy automobilkiállításokon, 
ahol az új Horch 
megjelent, minde-
nütt osztatlan sikert 
aratott és például az 
angol Olimpia-kiállí-
táson a legolcsóbb 
nyolchengeres auto-
mobil volt. 

A kocsi kon-
struktőrjének, Paul 
Daimlernek szeme 
előtt egy ideális, mo-
dern használati kocsi 
képe lebegett, mikor 
új modelljét megal-
kotta. Az új Horch 
tulajdonságai: zaj-
talan, egyenletes já-
rás, nagy gyorsító 
és fékezőképesség, sok férőhely, valamint a gazdaságos 
üzem, világosan megmutatják, hogy a konstruktőr elgon-
dolása a valóságban kitűnően bevált. 

A motor egy 67.5 mm. furatú s 118 mm. löketű soros 
nyolchengeres mono-
blokk. Hengerűrtar-

talma: 3.3 liter, .^dó-
lóereje 13, míg fék-
padtejesítménye 65 
tényleges lóerő. A le-
vehető hengerfejek-
ben a menetiránnyal 
keresztben, kétsor-
ban elhelyezett sze-
lepeket két felül-
fekvő bütyöktengel> 
működteti. A vezér-
lés megoldása a leg-
tökéletesebb, ami ma 
tányérszelepes motornál lehetséges. A szelepek szárait a 
vezértengelyek közvetlenül, minden közbeiktatott himba 
vagy emeltyű nélkül működtetik. Ezáltal az üzem rend-
kívül zajtalan, az egyes mozgó himba stb. részek törésé-
nek és kopásának lehetősége elesik és ritkábbá válik 
a szelepköz utánállításának könnyű, de időtrabló munkája. 
A vezértengelyeket egy a motor mögött elhelyezett merő-
leges, úgynevezett királytengely hajtja meg, zajtalan 
üzemű fogaskerekek útján. Egy védőfedél levétele után a 
szelepek és vezértengelyek könnyen hozzáférhetők. A rob-
banótér alakja a keverék gazdaságos kihasználása mellett 
nagy teljesítményt biztosít. A négy helyen ágyazott fő-
tengely teljes kiegyensúlyozottsága folytán a motor rend-
kívül egyenletesen működik. Tekintve, hogy a főtengely 

Csukott 8 hengeres Horch. 

A 8 hengeres Horch alváza. 

minden körülfordulására négy munkaütem esik, a motor 
igen elasztikus és kitűnően gyorsít. A dugattyúk könnyű-
fémből készülnek. A motor hűtéséről a kocsi elején elhe-
lyezett ízléses alakú lapos lamellás hűtő gondoskodik, mö-
götte elhelyezett ventillátorral. A hűtővíz cirkuláltatását 
vízszivattyú végzi, míg hőmérsékletét egy automatikus 
thermostat szabályozza. A motor olajozása nyomásalatti 
körfolyós, gyújtása magasfeszültségű akkumulátoros. A 
porlasztón elhelyezett légtisztító megakadályozza, hogy por 
és egyéb a motorbelsőben csiszolóanyagként viselkedő 
tisztátalanság oda bekerüljön. A motorral egybeépített 

sebességváltó négy 
előre- és egy hátra-

menettel bír. A króm-
nikkelacélból készült 
fogaskerekek eltolá-
sa, vagyis a sebes-
ségváltás a vezető 
ülésétől jobboldalt 
elhelyezett gömb-
kapcsolóval végez-
hető. Minden tengely 
golyós- és görgős-
csapágyakon forog. 
A játszi könnyed-
séggel működtethető 
szárazlamellás ten-
gelykapcsoló, mely 
rugalmas összekötte-
tést alkot a motor 

és sebességváltó között, sima, egyenletes megindulást biz-
tosít. A sebességváltóhoz egy többszörösen ágyazott és to-
kozott közbeiktatott tengely csatlakozik. A hátsótengely 
meghajtását egy acélcsőbe foglalt kardántengely végzi, 

közbeiktatott rugós 
tárcsával. Ez a kar-
dánburkolócső veszi 
fel egyszersmind a 
hátsókerekek toló-
nyomatékát. A hát-
sókerekeket közvet-
lenül mozgató félten-
gelyek golyóscsap-
ágyakon forognak. 
A hátsótengelyek 
meghajtó fogaske-
rekei spirálfogazá-
súak és nyugodt, zö-
rejmentes üzeműek. 

A jelenlegi fékrendszer egyik legtökéletesebbjét, a Serwo-
Dewandre szívólégféket szintén ott találjuk az új Horch 
nyolchengeresen. A fékpedálra alkalmazott legenyhébb 
nyomás is elegendő, hogy a hatékony, nagyraméretezett 
négykerékfék a fentemlített servo-motor közreműködésével 
a kocsit simán és gyorsan megállásra bírja. A kézifék a 
lábféktől függetlenül a hátsókerekekre hat. A kerékten-
gelyeket elől és hátul hosszú, lágy félelliptikus rugók erő-
sítik az erősépítésű alvázhoz. Mind a négy keréknél meg-
találjuk a lökhárítót is. Az acéllemezből sajtolt kerekek 
32X6.2 méretű ballonabroncsok felszerelésére alkalmasak. 
A kocsi elektromos felszereléséhez tartozik: egy Bosch 
világítódinamó, fényszoróberendezés, keresőfényszóró, 
Bosch önindító, jelzőkürt, mely a kormányon elhelyezett 
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A 8 hengeres Horch-motor (levett szelepfedölemezzel). 

kontaktuskarikával működtethető, számlámpa, kontroli-
lámpa és elektromos szivargyújtó. A kocsi egyéb felszere-
lései között található az automatikus nyomásalatti benzin-
táplálókészülék, nyolcnapig járó óra, sebességmérő, kilo-
méterszámláló, benzinóra, automatikus szélvédőüvegtörlő, 
pótballon-abroncs, csomagtartó, komplett szerszámfelsze-
relés, valamint országúti térkép. A kocsi különböző mű-

vészi kivitelű csukott és nyitott karosszériákkal szállít-
ható, 2—7 személyes férőhellyel. 

Remélhető, hogy ez a szép nyolchengeres automobil, 
mely kétségkívül egyike a legsikerültebb német gyártmá-
nyoknak, előnyös külseje, szép megmunkálása és olcsó ára 
folytán x-övidesen idehaza is nagy elterjedtségnek fog 
örvendeni, 

U W K S Z K 

JMjjpH 
GARASÉ 

Racovitza román herceg, a montecarloi csillagtúra egyik résztvevője, Steyr Type XII. kocsijával a budapesti 
Steyr-képviselet Apponyi-téri helyisége előtt. 
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Az angol AC-kocsi rekordfutása a Linas-Monthlery autodromban. Mr. Bruce éppen leállítja feleségét, hogy 
a kormányt átvegye tőle. A Bruce-házaspár teljesítménye annál figyelemreméltóbb, mert a 15.000 mértföldet 

állandó 5—6 fokos hidegben futották le. 

M.LYE JÍUTOHOBI! 
1 0 N T E - C A R L 

Manó (BUICK), a montecaroi csillagtúra egyik résztvevője a budapesti ellenőrző-állomáson. A kép közepén 
dr. Szelnár Aladár, a KMAC vezértitkára, aki a keresztülfutó kocsikat fogadta. 
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Citroen Kegresse-automobil hótalpakkal, a francia Alpesek között. A kis Citroennek már sem a Sahara homokja. 
sem az Alpesek mély hótakarója nem akadály. 

Megfeneklett a jelzőtáblák ügye 
„Holtpontra jutott a jelzőtáblák ügye" — írják a 

Királyi Magyar Automobil Club hivatalos lapja és azok 
a napi, illetve sportlapok, amelyek adataikat a KMAC 
vezértitkári szobájából nyerik. Hát bizony, mi is le-
szögezzük, hogy a Királyi Magyar Automobil Club visz-
szaadta a kereskedelmi minisztériumnak azt a jogát, 
miszerint az ország útjait jelzőtáblákkal lássa el és eze-
ken a jelzőtáblákon reklámokat helyezhessen el. Vissza-
adta! Visszaadta azt a jogot, amelynek birtokáért évek-
kel ezelőtt még minden befolyását latba vetette, amihez 
két éven keresztül görcsösen kapaszkodott és kapaszko-
dásával meggátolta, hogy más valaki jelzőtáblákat he-
lyezhessen el és elérte, hogy az ország még ma is jelző-
táblák nélkül áll. Ugyan miért adta vissza?A felelet 
egyszerű és aki ismeri a Királyi Magyar Automobil 
Clubban uralkodó helyzetet, az azonnal ki is fogja 
találni Visszaadta, mert nem volt jó üzlet! Visszadta, 
mert a KMAC-nak nem fontos, hogy az ország útjai je-
lezve legyenek, hanem az a fontos, mit hoz a konyhára. 
Mi a jelzőtáblák ügyét már igen sokszor megpendítet-
tük és már akkor rámutattunk, hogy 10 évvel a világ-
háború után, öt-hat konszolidált esztendő után a magyar 
utak még mindig jelzés nélkül állanak. A magyar utak 
még mindig magukon viselik a „Balkán" bélyegét. Ha 
egy idegen Magyarországba ér, azt sem tudja, hol jár, 
magyarul nem tud, kérdezni nem tud, egyszóval a leg-
sötétebb Balkánon jár. Csak példaképpen említem, hogy 
jeles automobilistánk, Delmár Walter az ősz folyamán 
Sátoraljaújhelyre igyekezvén, az Isten háta mögé jutott, 
felesége a mult évben a TTAC versenyének startjához 

Debrecenbe menvén, Nagyvárad előtt, a román határon 
találta magát, e sorok írója Szentgotthárdtól Veszprém 
felé igyekezve, Szombathely tornyait fedezte fel a távol-
ban. Ezek azonban csak kikapott esetek, nem számítva 
azokat, amelyekről nem tudunk és nem számítva azt az 
időveszteséget, amit egyesek a keresztezéseknél eltölte-
nek, míg a helyes irányt megtalálják, különösen éjjel. 

Jelzőtábláink nincsenek, a KMAC nem jelzett,, de 
mást jelezni nem engedett. A Magyar-Amerikai Petró-
leum Rt. annak idején dr. Feledy Pál révén kérvénnyel 
fordult a KMAC-hoz, engedje meg, hogy az ország utait 
jelezze reklámtábláival. Szóhoz sem jutott. Kérelme meg-
feneklett a KMAC igazgatósági ülésén, vagy talán már 
a vezértitkár úr fiókjában. A KMAC hivatalos szállítója, 
a Petra kötelezte magát szerződésileg, hogy jelezni 
fogja az útakat. Nem jelezte, tehát nem tartotta be a 
szerződést. Ennek dacára ma is a KMAC hivatalos szál-
lítója. A Steaua Kőolajkereskedelmi r. t., a Vacuum 
Oil Company, a Shell Kőolaj Rt. már többször felaján-
lották, hogy szívesen jelzik az útakat. ha erre az enge-
délyt megkapják. A KMAC mindannyiszor mereven el-
utasította őket kérelmükkel. 

1927 tavaszán azután kibújt a szög a zsákból. Meg-
jelent a nagyobb vállalatoknál egy ügynök, aki felaján-
lotta, hogy miután a KMAC kiadta neki az ország jelző-
tábláinak ügyét, felvesz azokra hirdetéseket táblánként 
és évenként 40 pengőért. „Ha nem tetszik, már itt sem 
vagyok!" — mondotta öntelten és sikerének biztos tuda-
tában. Tévedett, mert mindenütt elutasították. A benzin 
és olajvállalatok azon a nézeten voltak, hogy vagy fel-
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állítanak 1000—1500 táblát vállalatonként, vagy sem-
mit, mert kevesebbnek semmi értelme sincs. Ezer tábla 
pedig az ügynök úr feltételei szerint 40.000 pengőbe 
került volna, ami, hogy jobban megértsük, csekélyke 
500 millió korona. Tekintettel arra, hogy legalább 4— 
5000 tábla kellett volna, a hirdető vállalat bevett volna 
2.5 milliárdot. Hogy egy tábla mennyibe került volna, 

arról jobb nem beszélni. Lapunk a minap csináltatott 
gyönyörű emailtáblákat a Magyar Fémlemezipar r.-t.-
nál, darabonként 6—8 pengőért. Ehhez számítsuk még 
az oszlopot és a felszerelést, ha nagyon sokat számí-
tunk, táblánként 20 pengőt vehetünk. De ez már túlsók! 
A társaság tehát nyert volna az „ország jelzésén" közel 
másfélmilliárdot. 

Természetesen a „kis önzetlen", a „KMAC" szintén 
kapott volna ebből. 

Balek azonban nem akadt és két hét múlva az ügy-
nök ismét megjelent és a változott gazdasági viszo-
nyokra való hivtkozással, most már kész volt 30 pengő-
vel is alkuba bocsátkozni, sőt most nagyon sokáig ott 
maradt egy-egy vállalatnál. Azt hiszem, a végén már 

még lejjebb szállt, de most már senki sem akart bele-
menni a dologba. A vállalatok azt kívánták, igen okosan, 
hogy saját költségükön csináltatják meg a táblákat és 
esetleg valamit fizetnek évente „reklámköltség" címén. 
Egyszóval megfeneklett a dolog. Később azután az ügy-
nök eltűnt és a KMAC maga tárgyalt egyes vállalatok-
kal. Már-már úgy volt, hogy a Shell-benzin, a Maull-
csokoládé és a Cordatic-pneu kerül az útjelzőtáblákra, 
de a dologbol így sem lett semmi. 

Most aztán, hogy az „ország jelzését" a Királyi Ma-
gyar Automobil Club nem tudta keresztülvinni, a meg-
bízatást nagy kegyesen visszaadta a kereskedelmi mi-
nisztériumnak. Visszaadta, mert nem bizonyult jó üzlet-
nek, illetve egyáltalában nem volt üzlet. Visszaadta két 
év után. És két évig az ország jelzőtáblák nélkül maradt. 

Azt hiszem, ebből a magyar automobilista társada-
lom ismét tanulhatott valamit. így fest a magyar auto-
mobilfennhatóság az Úrnak 1928-ik esztendejében. Fi-
gyelmébe ajánljuk a dolgot a kereskedelmi miniszter-
úrnak, a belügyminiszter úrnak és mindazoknak, akik-
nek esetleg az ország európai nivóra való emelése a 
szívükön fekszik. Mert, hogy a Királyi Magyar Automo-
bil Clubnak csak a „fennhatóságosdi" és a „vele járó 
üzlet" a fontos, az a fentiekből nyíltan kiviláglik. 

Bebiztosítottam gépemet 
Nyáron történt, hogy a szép időre való tekintettel, 

no meg, mert volt miből, elhatároztam, hogy motort ve-
szek. Az elhatározást tett követte. Miután a világ összes 
motorjába beleszerettem és ismét kiábrándultam és mi-
után a frank, líra, font, dollár, márka, korona és pengő 
átszámításával már teljesen zavarban voltam, végre meg-
vettem legutolsó szerelmemnek pont az ellenkezőjét, egy 
373. és 8/10. kcm.-es Quadrant-motorkerékpárt. A kép-
viselő, mikor megvettem a gépet, a lelkemre kötötte, 
hogy biztosítsam be gépemet és magamat mielőbb, mert 
úgymond, a gép igen gyors és tekintettel a mai rossz 
közlekedési viszonyokra, valószínűleg hamar igénybe fo-
gom venni ezt az áldásos intézményt. Nem vagyok ugyan 
babonás, de miután az első 5 km. után, amelyet a nye-
regben megtettem, sikerült mindjárt két tojásos kofát 
a lábáról levenni, elhatároztam a biztosítás nyélbeütését. 

Hajlongva fogadott egy pápaszemes, gonoszképű úr, 
akit a gépírókisasszony több ízben és igen kis időközök-
ben szólított főnök úrnak. 

Rossz, alamuszi képe ellenszenvet ébresztett bennem 
és ezért csak azért is titkár úrnak szólítottam őt. Bosz-
szankodása, melyet udvarias álarc alá rejtett, visszaállí-
totta lelki egyensúlyomat. 

—- Gépemet és magamat szeretném biztosítani, tit-
kár úr! — mondtam. — Isten, ember, sors és termés, 
valamint jég, betörés, defekt és gyilkosság ellen. 

— örömmel! — mondta ő és arca mintha jéggé fa-
gyott volna. Kaján mosoly jelent meg a szája körül, mi-
kor számításaiba merült. — Megvan! — mondta végre. 

— Mennyi? — kérdeztem hidegvérrel. 
— Csekélység, — felelte. — Most azonnal letetszik 

fizetni 10 pengőt, aztán minden hónap elsején déli 12 
óráig újabb 10 pengőt, plusz luxus- és biztosítási adót. 
Ehhez még jön fiatalsági és elhalálozási járadék, vala-
mint joghallgatói pótlék. 

— De én nem vagyok joghallgató, hanem orvostan-
hallgató, — vetettem félénken közbe. 
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— Ügy? — vigyorgott ő gúnyosan, — akkor kérem 
még tanárválasztási és ólombot-díjat is tetszik fizetni. 
Tessék aláírni! 

Aláírjam, ne írjam? — gondoltam magamban. 
Összes jövedelmem havonta 2 millió. í ja ebből levonom 
ezt a sok díjat, akkor mi marad benzinre és olajra? 

A sunyi titkár, mert sohasem bírtam főnöknek el-
ismerni, azonban úgylátszik gondolatolvasó volt, mert 
eképen szólt: 

— Nem nagy az összeg, mert tessék csak elképzelni, 
ha eltörik az első villája, nagy sebességnél ön átbukik a 
kormányon, a gépe ráesik a ballábára, a feje betörik egy 
km.-kövön, az olaj kifolyik és összevegyül vérével, ekkor 
a benzin felrobban, mitől az olaj elveszti kenőképességét 
és ebben a hidegben bizony hamar besül a motorja. De 
ha biztosítva van, ekkor mi ez, semmi, mert mi fizetünk 
és nem maga. Összevarjuk a fejét, kap egy motort, jó 
olajat és . . , 

— Elég, aláírom, — nyögtem és úgy éreztem, hogy 
máris vérzik a fejem, homlokomhoz kaptam. Nem, hál-
istennek, csak hideg verejték volt. 

Kitámolyogtam, egy lapot szorongattam a kezemben. 
A biztosítás feltételei voltak ráírva. Zsebregyűrtem. 
Hű kis gépem künn állott és várt rám. Elindultam vígan, 
5 méterrel később fékeztem ezentúl, mint eddig, minden 
lámpaoszlopot súroltam, a kanyarokba gyorsan fordul-
tam, a rendőröknek szemtelenül a szemébe nevettem, 
holott eddig félve és meghunnyászkodva, mereven a gé-
pem elejét nézve, mertem csak elmenni mellettük. De hát 
hiszen biztosítva vagyok, nem érhet baleset! 

Két hónap telt el azóta, egyszer befizettem a csekély 
összeget, mindössze 1 millió 850 ezer koronát, a másik 

hónapban nem tudtam rögtön 1-én fizetni. Erre a bizto-
sító elvitte az íróasztalomat és még egy megnevezhetet-
len cikket, melyet az ember csak éjjel használ. A legszük-
ségesebbet hagyta csak meg. 

A harmadik hónapban pontosan fizettem. Tizen-
ötödike lehetett, amikor otthonról egy kisebb túrára in-
dultam. Emlékszem, nagyon nagy szél volt, ez azonban 
nem bántott engem, hiszen biztosítva voltam. 

Kiértem a Váci-útra és szabályos oldalon haladva, 
élveztem a motorozás gyönyöreit, amidőn hirtelen nagy 
árnyékot láttam felém repülni. Rémülve ismertem fel a 
repülő árnyékban az előttem lévő 6-ik ház tetejét. 

Ezután már csak arra emlékszem, hogy nagy zaj 
volt és hogy valaki nagyot ütött a fejemre. Láttam még 
az elmosódó képben, amint egy tojásoskofa elejti a tojá-
soskosarát és mereven rám bámulva, minden lélekzetével 
ordít egyet. Istenem, már megint egy tojásos kofa, gon-
doltam magamban, ez már a harmadik. 

Azután átható éther-szag ütötte meg orromat. Fel-
néztem. Egy fehérkabátos alak hajolt fölém, orvos volt. 

— No, mondotta, — most már hamarosan felgyó-
gyulunk ! 

Felgyógyulunk, — gondoltam, miért felgyógyul-imfc, 
mit, hiszen itt csak én gyógyulok, vagy nem? Talán ő is 
beteg? Vagy, vagy . . . aztán elaludtam. 

Nos és felgyógyultam. Elmentem hát a biztosítóba, 
hogy már most igénybevegyem áldásos működését. A tit-
kár, akit még mindig nem bírtam és még most sem bírok 
főnöknek elismerni, kedvesen fogadott. 

— No, mi az? — mondotta, — baj volt? 
Előadtam neki a történteket, abban a reményben, 

hogy ő azonnal zsebébe nyul és egy csomó pénzt rak ki 

PEERLESS HAS ALWAYS BEEN A GOOD CAR 
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Mr. Bruce és felesége 15.000 mértföldes rekordjuk alkal-
mából vezető ülést cserélnek. 

elém. Tévedtem. Egy papirost vett elő és pontosan leírta 
mindazt, amit az előbb elmondottam, azután odatolta 
elém és felkért, hogy írjam alá. Megtettem. 

— Ajánlom magamat! — mondta és elment. Elmen-
tem hát én is, majd megküldik a pénzt, gondoltam. 

Harmadnap elseje volt. A biztosító embere pontosan 
eljött az összegért. Kifizettem és megkérdeztem, hogy 
mi lesz az én ügyemmel. Azt mondta, hogy minden rend-
ben van és elment. 

Egy hét múlva kaptam a biztosítótól egy levelet, 
mely a következőképen szólott: 

„Igen tisztelt uram! 
Bátorkodunk felhívni figyelmét arra a körülményre, 

hogy az ön balesetének szerelési hiba volt az oka, ami az 
önnek is átadott biztosítási feltételekben, mint olyan eset 
szerepel, melyben a társaságunk a kárért semminemű 
felelősséget és ebből folyóan semminemű kötelezettséget 
nem vállal. 

Teljes tisztelettel stb. stb." 
Először dühös lettem és odavágtam az órámat a tü-

körhöz, úgyhogy az három hosszú és igen sok apró repe-
dést kapott. Erre olyan dühbe jöttem, hogy egy széket 
csaptam a falhoz, mire az egy olyat nyekkent, hogy én 
magam is megijedtem. Nem baj, ordítottam, fő a hideg-
\ ér. Kalapomat a fejemre löktem és mentem a bizto-
sítóba. 

— Van szerencsém, — mondta a titkár, akit soha 
is nem fogok főnöknek elismerni és mélyen meghajolt. 

— De nekem nincsen, — feleltem zordon hangon. 
— Mi az, hogy nem fizetnek, mert szerelési hibáról van 
szó, — tűztem hozzá legmélyebb hangomon. 

— Kérem, alázatossággal, — mondta ő, — ezt ön is 
mindjárt be fogja látni, m e r t . . . 

— Mit fogok én belátni! — mondtam vésztjóslóan! 
A kisasszony, aki a titkárt többszörösen főnök úrnak 

szólította, most felkelt és gyorsan kiment. 
— Műit? — ismételtem. 
— Kérem, a dolog ugyanis úgy áll, — hebegte ő, — 

hogy a háztető nem volt elég erősen a házra szögezve, 
vagy nem volt rajta elég tégla és az ugyebár, kérem, sze-
relési hiba. 
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— Ügy, ez szerelési hiba?! — a következő pillanat-
ban egy erős csattanás tépte szét a már úgyis végletekig 
feszített levegőt. 

Aztán megnyugodva távoztam. 
Otthon elővettem a lapot a biztosítási feltételekkel, 

a következőképen szólt: 
A biztosítás nem érvényes abban az esetben, ha a 

biztosított fél balesete természeti esemény (szél, tűz, víz, 
gáz, kő, tégla, hegy) útján, vagy Isten akaratából (pl. 
Isten-nyila) vagy egyéb előre nem látott körülmények 
folytán következik be. 

Nem ér a baleseti biztosítás továbbá akkor, ha a 
baleset szerelési, gyártási, továbbá anyaghiba következ-
tében áll elő. 

Ügyszintén nem ér a biztosítás, ha a balesetet ha-
nyagság, véletlen pech (balszerencse), tévedés, valamint 
más valaki gondatlansága, rossz vagy jó szándéka, téve-
dése, vagy fogyatékossága okozza. 

Azokban az esetekben, ha a baleset nem következik 
be vagy azt a biztosító társaság egy tagja idézi elő, a 
társaság azonnal minden különösebb magyarázat nélkül 
is fizet. 

Nos, három hét múlva fizettem súlyos testi sértés 
vétsége miatt 80 pengőt, továbbá káromkodás miatt 50 
pengőt, a tojásos kofának 20 pengőt. 

A biztosítótársaság két nap múlva küldött egy leve-
let, amelyben arról értesít, hogy ha a biztosítást fel 
akarnám mondani, úgy fizessek ki előre 8 évet, a hátra-
maradt 2 évet ebben az esetben elengedik. 

Még ma is áll a biztosítás, de a szobámban már csak 
az ágy és egy darab szék látható. 

Megalakult a BSE 
motorkerékpárszakosztálya 
1928 január hó 4-én alakult meg a Közp. Városháza 

egy helyiségében a Budapest székesfővárosi tisztviselők 
sportegyesületének „motorsport" osztálya. Ez a meg-
alakulás kapcsolatos a régi Millenáris-pálya újjáalakí-
tásával, mely folyó év május havában kell, hogy elké-
szüljön. A megalakulást Kovácsházy Vilmos főjegyző, 
a BSE ügyvezető elnöke jelentette be. Az ő fáradhatatlan 
munkásságának érdeme, hogy ma a BSE 11. szakosz-
tálya már aktív munkát fejt ki a sport terén. Mintegy 
száz főnyi résztvevő mondotta ki a megalakulást és 
választotta meg a tisztikart, kik mind a motorsport 
őszinte barátai. 

Elnöknek: dr. Rosta János tanácsjegyzőt válasz-
tották meg, aki már megmutatta a sportszeretetét a 
BSE kerékpárszakosztályának, ahol az elért eredmé-
nyek az ő munkájának, rátermettségének tanúbizony-
ságát igazolják. Meleg szavakkal köszönte meg a tagok-
nak bizalmát és arra kérte a jelenlévőket, hogy támo-
gassák munkájában. Az új szakosztály létjogosultságát 
a közeljövő fogja megmutatni és minden remény meg-
van arra, hogy az eddig szétszórt tagok egy hatalmas 
táborban fognak egyesülni. Az egyesület tiszta amatőr 
szellemben, minden anyagi befolyástól mentesen az ön-
zetlen munkára és érdemleges tettekre van alapítva. A 
közeljövő igenis meg fogja mutatni, hogy a BSE új 
szakosztálya sportszeretetével és a fenti célokkal naggyá 
és hatalmassá fejleszti a motorkerékpársportot úgy a 
pályán, mint a természetben. 
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A BSE egyébként a versenyrendezésben és más 
Egyesületek versenyein való részvételben óhajtja 
kivenni részét. Az egyesület a versenyek rendezésein 
kívül társaskirándulásokat is óhajt rendezni, hogy így 
fejlessze a motorkerékpársportot. 

Alelnöki tisztségre Jaczó Győző műszaki tanácsost 
választották meg nagy ováció közepette. Így a műszaki 

vezetés is j ó kezekben van elhelyezve. Ö már régi öreg 
nagy motoros, aki szintén önzetlenül tud dolgozni a ma-
gyar motorsport érdekében, aki minden tőle telhetőt meg 
fog tenni, hogy naggyá és hatalmassá fejlessze az 
„amatőr" motorkerékpársportot ott kint, az új nagy Mil-
lenáris-pályán. Ily reményektől lelkesítve lesz is a BSE-
nek egy munkás, önzetlen motorsportosztálya. 

350 kcm 
500 
750 

Világrekordok 
PNEU 

Motorkerékpárok 1000 kcm hengerűrtartalomig (Class E) 
Táv 

1 km R. S. 
1 „ A. S. 
1 mid R. S. 
1 „ A. S. 
5 km R. S. 

Hely 

A. S. 
A. S. 
A. S. 
A. S. 
A. S. 

10 
50 

100 
500 

1000 
5 mfd R. S. 

A. S. 
A. S. 
A. s. 
A. s. 
Á.s. 

10 
50 

100 
200 
500 

1 óra 
2 „ 3 „ 
4 „ 
5 „ 
6 „ 
7 óra 
8 „ 
9 „ 10 „ 

11 » 
12 „ 
24 „ 

Arpajon 
Ostmalle 
Arpajon 
Ostmalle 
Brookland » 
Monthléry 

n 
Brookland 

Monthléry 

Monza 
Monthléry 

Brookland 
» 

Monza 
Brookland 

Monza 

Kelet 

1926. IX. 5. 
1926. IX. 28. 
1926. IX. 5. 

1926. VII. 16. 
1926. IV. 10. 
1926. VII. 10. 
1927. X. 18. 
1926. II. 21. 
1927.VIII. 26. 
1927. VII. 20. 
1926. IV. 10. 
1926. VII. 10. 
1926. II. 21. 
1925. IX. 7. 
1927. X. 19. 
1925. IX. 29. 
1925. IX. 7. 
1927. X. 19. 
1927. X. 19. 
1927.VIII. 26. 
1927. VIII. 26. 
1925. IX. 29. 
1927. IX. 14. 
1927. VII. 20. 
1927. VII. 20. 
1927. VII. 20. 
1927. VII. 20. 
1927. IX. 20." 
l»2fi. ÍV .* ' . é» v. 1. 

Név 

o F. Temple 
G. W. Patchette 
C. F. Temple 
G. W. Patchette 
J. S. Wright 
11 11 11 

C. F. Temple 
»» » » 

A. Denly és L. Driscoll 
Baldw., Brewst. és Wright 
J. S. Wright 

C. F. Temple 

„' „' „ és M. Richárd 
P. Ghersi és S. Casali 
C. F. Temple 
„ „ „ és M. Richárd 
n » ii ii ii 

A. Denly és L. Driscoll 
it » »» ii ii 

P. Ghersi és S. Casali 
O. C. Cobbold és P. Brewster 

Baldw., Brewst. és Wright 

G. C. Cobb .ld és K. Gibson 

Dalloglio, Fieschi és Sassi 

Gyártmány 
Henger- l t M 

űrtartalom , a o 
Sebesség 
km-ben 

O. E. C. Temple 996 18.43 195.300 
Mc Evoy-Jap 988 26.21 137.350 
O. E. C. Temple 906 29.88 193.930 
Mc Evop-Jap 988 39.55 146.480 
Zenith-Jap 996 1:38.69 182.380 

996 3:27.74 173.290 
O. E. C. Temple 996 17:15.68 173.980 

11 11 11 11 996 35:29.35 169.070 
Norton 588 3:25:34.37 145.930 
Zenith-Jap 988 8:06:51.66 123.240 

996 2:39.30 181.850 
996 5:30.63 175.230 

O. E" C. Temple 996 28:32.50 169.160 
11 11 11 11 996 58:50.79 164.090 

996 2:05:26.17 153.950 
Guzzi 498 6:12:36.80 129.570 
O. E. C. Temple 996 164.120 164.120 

11 11 11 11 996 307.560 153.780 
11 11 11 11 996 457.020 152.340 

Norton 588 568.680 142.170 
588 693.450 138.690 

Guzzi 498 779.340 129.890 
Sunbeam 493 862.960 123.280 
Zenith-Jap 988 984.160 123.020 

988 1090.890 121.210 
988 1197.800 119.780 

yy 988 1300.750 118.250 
Sunbeam 493 1415.040 117.920 
Garelli 348 2195.040 91.460 
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Oldalkocsis motorkerékpárok 350 kcm hengerűrtartalomig (Class B/s) 
Táv Hely Kelet 

1 km R . S. Brookland 1926. IX. 5. 
1 „ A . S . Ostmalle 1927. IX. 25. 
1 mfd R . S. Brookland 1926. IX. 5. 
1 „ A . S . ii 1926. IX. 5. 
5 km R . S. Monthléry 1927. IX. 21. 

10 „ A. S. ii 1927. IX. 21. 
50 „ A. S. Brookland 1926. IX. 9. 

100 „ A. S. » 1926. IX. 9. 
500 „ A. S. Monza 1926. IV. 30. 

í o o o „ A . s . ff 1926. IV. 30. 
1500 „ A . S. ff 1926. IV. 30. 

5 mfd R. S. Monthléry 1927. IX. 21. 
10 „ A . s. » 1927. IX. 21. 
50 „ A . S. Brookland 1926. IX. 9. 

100 „ A. S. ff 1927. V. 14. 
200 „ A . s. ff 1927. V. 14. 
500 „ A . S. Monza 1926. IV. 30. 

í o o o „ A . S. ff 1926. IV. 30. 
1 óra Brookland 1926. IX. 9. 
2 „ ff 1927. V. 14. 
3 „ ff 1927. V. 14. 
4 „ ff 1926. X. 1. 
5 „ Monza 1926. IV. 30. 
« , » 1926. IV. 30. 
7 ff 1926. IV. 30. 
8 „ ff 1926. IV. 30. 
9 „ ff 1926. IV. 30. 

10 „ ff 1926. IV. 30. 
11 „ ff 1926. IV. 30, 
12 „ ff 1926. IV. 30. 
24 „ ^ 1926. IV. 30. 

Név 

W. D. Marchant 
M. Lovinfosse 
W. D. Marchant 

Gyártmány 

Chater-Lea 
F.-N. 
Chater-Lea 

11 
Motosacoche M. A. G. 

11 11 11 

Chater-Lea 
w 

Acerboni, Fergnani és Visioli Garelli 

W. D. Marchant Motosacoche M. A. G. 
ii ii ii 

I. S. Worters 
W. L. Handley 
Acerboni, Fergnani és Visioli 

ii ii ii ii 
W. D. Marchant 
I S. Worters 
W. L. Handley 
A. H. Hamilton 
Acerboni, Fergnani és Visioli 

Chater-Lea 
Excelsior-Jap 
Rex-Acme-Blackb. 
Garelli 

ii 
Chater-Lea 
Excelsior-Jap 
Rex-Acme-Black b 
Velocette 
Garelli 

Henuer- ' „ S'besség 
űrtartalom km ben 

348 25.91 138.970 
346 36.20 99.450 
348 41.95 138.120 
348 52.32 110.730 
347 2:04.20 144.930 
347 4:25.80 135.440 
348 22:48.07 131.570 
348 45:19.35 132.880 
348 5:05:53.20 98.070 
348 10:53:21.80 91.830 
348 17:46:53.60 84.360 
347 3:20.60 144.410 
347 6:58.00 138.600 
348 36 30.49 132.240 
346 1:21:48.39 118.020 
348 254:00.55 110.980 
348 8:11:28.40 98.270 
348 19:30:01.40 82.560 
348 132.430 132.430 
346 229.420 114 710 
348 325.020 108.340 
348 413 720 103.430 
348 490.000 98.000 
348 588.420 98.070 
348 687 680 98.240 
348 785.360 98.170 
348 880.830 97.870 
348 950.900 95.090 
348 1006.830 91.530 
348 1084.440 90.370 
348 lv)58.400 81.600 

PNEU 
Oldalkocsis motorke 

Táv Hely Kelet ' 

1 km R. S. Ostmalle 1927. X. 20. 
1 „ A. S. Arpajon 1927. VI. 14. 
1 mfd R. S. V 1927. IX. 6. 
1 „ A. s ff 1927. VI. 14. 
5 km R. s. Brookland 1927. IX. 23. 

10 „ A. S. ff 1927. IV. 1. 
50 „ A. s. ff 1927. VII. 29. 

100 „ A. s. ff 1927. V. 14. 
500 „ A. s. ff 1927. V. 20. 

1000 „ A . S . ff 1927. V. 20. 
5 mfd R. s. ff 1927. IX. 23. 

10 „ Á. s. ff 1927. IV. 1. 
50 „ A. s. ff 1927. V. 18 

100 „ A. s. ff 1927. V. 14. 
200 „ A. s. tf 1926. X. 27. 
500 „ A. s. ff 1927. V. 20. 

1 óra »» 1927. V. 14. 
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A modern autóbusz 
Irta: Balló Alfréd oki. gépészmérnök, közgazdász 

Egyik barátom érdekes kérdéssel lepett meg. Ha éle-
temben eddig látott, nagyobb európai városokat mégegy-
szer láthatnám, de mindegyiket csak egy negyedórára, 
mit csinálnék, mit néznék meg ezalatt a rendelkezésre 
álló rövid idő alatt? Csak egy negyedóra gondolkozási 
időt kértem és a következőt állítottam össze, saját im-
presszióim alapján. Először is itthon, Budapesten felmen-
nék a Halászbástyára és a Dunára lenézve élvezném egy 
negyedóráig az ismert panorámát, a szép Budapestet és 
annak gyönyörű fekvését, mely páratlan az egész világon. 
Bécsben szívesen lennék vasárnap délután Grinzingben, 
hol Strauss-melódiára valcert táncolnék. Velencében, ta-
vaszi éjszakán mégegyszer végiggondoláznék a Canale 
Grande-n, egészen a Doge-palotáig. Rómában a Szent Pé-
ter-templomba, vagy a sixtini kápolnába mennék egy 
Miatyánkra. Sorrentóban a naplementét élvezném egy ne-
gyedóráig. Münchenben a Hofbráu-be mennék egy korsó 
sörre. Berlinben végig autóznék az Unter den Linden-en. 
Párisban egy jegeskávéra kiülnék a Café de la Paix ter-
raszára, szemlélni az elegáns nőket és az opera előtti for-
galmat. Ostende-ben strandolnék. Monte-Carlóban rulet-
teznék. Londonban, eerv ködös délelőttön, mégegyszer 
végigmennék a Piccadillyn, egy autóbusz tetején. 

Azonban amennyire elegendő lenne bőségesen a 15 
perc ahhoz, hogy Monte-Carlóban összes pénzemet elve-
szítsem, sajnos, oly kevés lenne a londoni autóbuszuta-
zásra, mert még a Piccadillyn is alig tudnék végigmenni, 
szemlélve és csodálva a „bus" tetejéről a palotákat, for-
galmat és a nyüzsgő tömeget. Ebben nemcsak érdekesség, 
de határozottan valami romanticizmus is van. Ezt egyszer 
feltétlen át kell élni. 

És mindezt a romantikát ez az igénytelen jármű, az 
autóbusz nyújtja. 

Az autóbusz, a modern világvárosi forgalom egyik 
legfiatalabb, de mégis legjelentősebb reprezentánsa. Ezen 
jármű fejlődésében, szinte hasonló utakon haladt, mint a 
vasút, vagy egyéb közlekedési eszköz, az eltérés csupán a 
fejlődés gyorsaságában van meg. 

Kezdetben, az első autóbuszok alváza azonos volt a 
teherkocsi alvázával. Ugyanis egy autóbusz-karosszériát 
egyszerűen csak rászereltek a teher-chassisra és kész volt 
az autóbusz. Természetesen idők folyamán rájöttek e 
megoldás helytelen voltára, mert az autóbusz a maga 
részére speciális konstrukciót követelt meg. 

Milyen műszaki követelményeknek kell egy közönsé-
ges teherkocsinak eleget tenni? Először is, természete-
sen a szükséges terhelést el kell bírnia, nemcsak a sikon, 
normáljs menetsebesség mellett, hanem az előadódó maxi-
mális emelkedést is le kell gyűrnie, a helyesen választott 
sebességi áttételezéssel. Egyenletes, nyugodt járás és in-
dítás, úgyszintén jó rugózás, nem is olyan fontos dolog. 

Ellenben tartósság, üzembiztonság, könnyű kezelés, sze-
relhetőség, gazdaságos üzem a benzin-, olaj- és gumi-
fogyasztás terén, a legfontosabb követelmények egy teher-
kocsival szemben. Ezeket a tulajdonságokat egyes típu-
sok többé-kevésbé megvalósítják és ezek valamely márka 
elbírálásánál mindig mint vezető szempontok szerepelnek. 
A dolog rendszerint úgy áll, hogy minden követelmény-
nek száz százalékig való kielégítése csaknem lehetetlen. 
Ha a teherkocsikat egyes speciális alkalmazásaik szem-
pontjából vizsgáljuk, akkor azt találjuk, hogy azonos te-
herbírás mellett semmi konstrukcióbeli különbség nincs, 
egy teher-, szemét-, avagy öntözőkocsi alváza között. 
Minden egyes esetben az illető speciális felépítményt fel 
lehet szerelni normál széria-chassisra, anélkül, hogy azon 
módosítani kellene. 

Egészen másként áll a helyzet az autóbusszal szem-
ben. Különböző karosszériát fel lehet ugyan szerelni a 
teher alvázra, de az soha nem fog megfelelni hivatásának, 
mert az autóbusszal szemben sokkal több és precízebb 
követelményeink vannak. Sőt az autóbusz egyes speciális 
alkalmazásánál más-más konstrukciót követel meg. Telje-
sen más motorra, alvázra van szükség, ha az autóbusz 
tisztán városi forgalomra van szánva. (Stadt omnibus.) 
Sőt még ebben az esetben is specializálható a belvárosi 
forgalom részére, nagy férőhelyes (kb. 50) és a sok emel-
kedővel bíró, periféria részére szánt kisebb típus, keve-
sebb (kb. 40) férőhellyel. Láthatjuk tehát, hogy már a 
városi forgalom lebonyolítására is legalább két, úgyszól-
ván teljesen különböző típusra van szükség. Az autóbusz-
nak másik speciális alkalmazása (kb. 20 férőhellyel) ki-
rándulásra szolgál. (Fernreise omnibus.) Itt már na-
gyobb távolságokról van szó, tehát megint más típusra 
van szükség. Az interurbán-omnibusz (Uberland omni-
bus) pedig a városok közti helyiérdekű forgalom érdekét 
szolgálja. Ez a típus, amelyik különösen Amerikában igen 
használatos, kizárólag utazási célokra szolgál. 

Láthatjuk tehát, az autóbusz alkalmazása három, 
teljesen különböző téren nyilvánul meg. Meg fogjuk ér-
teni tehát, ha vizsgálataink alkalmával három teljesen 
különböző típussal, konstrukcióval, sőt alkatrészekkel fo-
gunk megismerkedni. 

Kezdjük mindjárt a leglényegesebb alkatrészen, a 
motoron. Egy modern autóbusznak elsősorban a motorral 
szemben vannak a legmesszebbmenő műszaki követelmé-
nyei. Bár több nevesebb cég azonos motort alkalmaz, úgy 
teher, mint autóbusz célokra, noha az utóbbi követelmé-
nye sokkal nagyobbszabású, de inkább építi a direkt 
autóbusz célokra konstruált, tehát tulajdonságaiban túl-
dimenzionált motort tehervázba, csakhogy egységes 
motortípussal a gyártást leegyszerűsítse. Azonban, na-
gyobb amerikai motorgyárak, mint például a világhírű 

5/25 HP JM* JÉT f kisautók, 
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Continentál (vagy a többi, Wisconsin, Buda, Hall Scott, 
Lycoming stb.), három különféle dimenziójú, direkt 
autóbuszmotort gyárt, amelyet a legtöbb amerikai autó-
buszgyár használ (a legújabb típusú: 15 H, 8 T és 16 T 
típusok). Érdemes egy ilyen motort szemügyre venni, 
mely speciálisan autóbusz-, sőt az interurbán forgalomra 
szánt motor tulajdonságait mutatja. Ezeknek a motorok-
nak rendeltetésük legjobban hasonlít a túra-, sőt a sport-
kocsik motorához, mert itt hosszabb, többórás üzemről 
és nagy fordulatszámról van szó. 

Ha tehát, pl. a Hall-Scott felülvezérelt királytenge-
lyes motorját vesszük szemügyre, mintha csak egy dimen-
zióiban megnövekedett sportkocsimotort szemlélnénk. A 
legmodernebb autóbuszmotor konstrukció szempontjából: 
luxus személykocsi, dimenzió szempontjából: a teherkocsi 
motorja. Azonban úgy alakra, mint tulajdonságokban a 
luxus személykocsihoz áll a legközelebb. 

Akár a legújabb típusú Continentál, Benz-Mercedes, 
vagy egyéb motort vizsgálunk, a legelső szembeötlő 
rokonvonás: a hat henger. Az autóbusz igényeit a négy-
hengeres motor éppúgy nem tudja kielégíteni, mint a 
túrakocsiét. Itt is rendkívül nyugodt járásra, magasabb 
fordulatszámra (2000, 2500) és nagyobb akceleráló-
képességre van szükség, amelyet a négyhengeres meg-
oldás soha nem tud nyújtani oly tökéletesen. Ha úgy a 
lassú, mint a magas fordulat melletti járás nyugodtságát 
vizsgálva, a hathengeres motor egyenlőtlenségi fokát 
l-nek vesszük, akkor ez a négyhengeressel olyan arány-
ban lesz, mint 1:5.6-hoz (egyhengeresnél az arány 1:44). 
Amiből láthatjuk, hogy ezen a téren a sok hengerszám 
milyen előnyt jelent. 

Ez a hat henger a Continentálnál egy, a Benz-Merce-
desnél két blokkban van, kivétel nélkül levehető henger-
fejjel. A főtengelyt hét helyen csapágyazzák, tehát az 
alátámasztás a legtökéletesebb, mert a behajlásból eredő 
kritikus lengéseket ezáltal ki lehet küszöbölni. Ez termé-
szetesen a legdrágább megoldás és ezért luxuskocsiknál 
csak kevesen alkalmazzák. Ugyancsak a lengések kiküszö-
bölése végett alkalmazzák a legmodernebb autóbuszmoto-
rok is a forgattyúkarokra alkalmazott ellensúlyokat, hogy 
•a statikus mellett, a dinamikus kibalanszírozás is a leg-
tökéletesebb legyen. Ezek az ellensúlyok azonkívül a csap-
ágyakat is tehermentesítik. A dugattyúk akárcsak a ver-
senymotoroknál, legújabban szintén könnyűfémből elek-
trónból, vagy aluminiumból (legújabban „alusil"-ból, 
mely 30 százalék szilíciumot tartalmaz), vagy 1 mm. fal-
vastagságú speciális vasból vannak alakítva. Ugyanez 
áll a hajtórudakra is. A modern autóibuszmotorok, akár 
felül-, akár alulvezéreltek, oly nagy szelepátmérőkkel ren-
delkeznek, hogy az áramlási keresztmetszetekben a gáz-
ellenállás és közepes gázsebesség még a maximális for-

dulatszámnál sem legyen túlmagas (max. 40 m. sec.). A 
motor nagy fordulatszáma a vezérbütyökformáról is le-
olvasható. A modern autóbuszmotort, vezérbütykének nyi-
tási és zárási adatait tekintve, teljesen azonosnak talál-
juk egy túrakocsi motorjával. Sőt a csendes bütyökfor-
mát is megtalálhatjuk. 

Ha pl. a Benz-Mercedes vezértengelyét nézzük, 
látjuk, hogy itt a szelepemelő és a bütyökfelszín közti 
rést a 0.2 mm-ről 0.15 mm-re csökkentették (hideg álla-
potban), ami felmelegedett állapotban csaknem teljesen 
eltűnik. Viszont ezen a kis emelkedésen az ívtávolság 15 
fokot tesz ki (régebbi megoldásoknál 3—5), aminek foly-
tán a gyorsítási erőket a minimumra lecsökkentve, a 
zajos szelepcsapódásokat kerülték el. A teherautónál a 
szelepcsapódás teljesen alárendelt tulajdonság. 

A szívó és kipufxogócsövet itt is egyesítették és a 
nehezebb benzin és a könnyebb indítás végett előmelegí-
tővel látták el. Az olajozást is a legprecízebb formában 
vették át a luxusmotoroktól. Mélyen fekvő, állandóan 
olajban járó pumpa küldi az összes főcsapba az olajat, 
ahonnan az a forgótengelyen keresztül kapja az olaj-
mennyiséget. Az üzembiztonság és tartósság követelmé-
nye ez a tökéletes olajozás, melyet indirekt is tökéletesít-
hetünk azáltal, hogy az olajozandó alkatrészeket, elsősor-
ban csapokat és perselyeket, oly túldimenzionált nagy 
átmérőkkel látjuk el, hogy a kenőfelületegységre eső nyo-
más lényegesen kisebb legyen (kb. 40 kg cm2, a régi 50— 
60 helyett). 

Ezáltal a túldimenzionáltságból kedvezőbb szilárdsági 
igénybevétel is alakult ki, amely az élettartam és üzem-
biztonság céljából szintén előnyös. Az olajcirkuláció nyo-
mószelep segítségével kell, hogy biztosítva és ellenőrizve 
legyen. Viszont a hengertúlolajozást, az ezzel1 járó füstö-
lést és gyertyaelkormozódást, speciális olajlehúzógyűrükkel 
küszöbölik ki a legbiztosabban. Azáltal, hogy a henger- és 
karterkonstrukciót úgy képezik ki, hogy a kettő egymással 
kommunikálhasson, elérik azt, hogy a karterből az olaj-
gőzök, a szelepemelőket és a szelepszárakat kenhessék. 

A modern autóbuszmotornak azonkívül további kon-
strukcióbeli hasonlatosságai is vannak a luxusmotorral 
szemben. Így például, a három ponton, karokkal való fel-
függesztés, a karter a sebességváltóval egy blokkot képez, 
a vonalvezetés sima, egyszerű, kevés az emeltyű, a kábel, 
amelv a könnyű szerelhetőséget és tisztíthatóságot segíti 
elő. Gazdagon kell felszerelve lennie: mágnes-, vagy osztó-
fej, starter, világító dinamó, légszivattyú, benzinszűrő, 
levegőtisztító a karburátoron, olajmanometer, olajállás-
mutató, automatikus kenés, hűtővízthermostat. egyszóval 
minden, amely az üzembiztonságot szolgálja, de a teher-
motornál elhanyagolható. 

Ezekből a főbb műszaki követelményekből azt láthat-

Benz-nGreedcs, 
Benz-Mercedes és Buick-szelep bütyke. 
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juk, hogy egy modern autóbuszmotortól meg kell követelni 
a luxusmotor és a tehermotor összes tulajdonságait. Tehát 
megköveteljük a csendes, egyenletes járást, jó acceleráló-
képességet, nagy fordulatszámot, kis súlyt, gazdaságos 
üzemanyagfogyasztást, hozzáférhetőséget, könnyű kezel-
hetőséget és javífchatóságot, mint a luxuskocsi, nagy élet-
tartamot, nagy üzembiztonságot, egyszerűséget és olcsó-
ságot, mint a teherkocsi tulajdonságait. 

Tehát minden célra használt motor közt az autóbusz-
motor az, melynek a legtöbb igényt kell kielégíteni. 

Ha ezután még egyes speciális alkalmazás szempont-
jából vizsgálva a dolgot észrevesszük, hogy más motorra 
van szükség, városi forgalom esetén, hol intermittens-
üzem, kis sebesség és sok indításról van szó, mint teszem 
fel a helyiérdekű forgalomnál, hol többórás teljes üzem-
ről, nagy fordulatszámról beszélünk. Az előbbi esetben 
egy nagyürtartalmú, kis fordulatszámú, nagy nyomatékkal 
rendelkező elasztikus motorra van szükség. Ellenben a má-
sik esetben egy kifejezetten nem elasztikus motorról 
lenne szó. 

Mit is értünk elasztikus motor alatt? Ez alatt tulaj-
donképpen azt a tulajdonságot értjük, midőn a motor tel-
jesítménye (leadott lóerő) nem egyenesen arányos a for-
dulatszámmal. Vagyis, ha a motorom 1000 fordulat mellett 
lead 20 lóerőt, akkor 2000 fordulatnál nem 40-et fog le-
adni, hanem 35-öt, ellentétben a nem elasztikussal, amely 
jobban megközelíti az elméletileg szükségelt lóerőszámot. 
Ez a legfeltűnőbb különbség a két motor közt, sőt első 
pillanatra hibának is tűnik fel. Mindkettőnek van előnye 
és hátránya, amelyet a mi céljainkra ki kell használni. 
Azonban a két motor közt erős konstrukcióbeli eltérés 
van, mert a motor elaszticitását elősegíti a nagy henger-
űrtartalom, kis fordulatszám (900—1500), alacsony kom-
presszióviszony (körülbelül 1:5, 1:6 helyett), az ide-oda 
lengő és centrifugális tömegek, dugattyú és hajtórúd nem 
feltétlen könnyű kivitele, kis szelepátmérők, tehát nagy 

gázsebesség, kis karburátornyílás, kisny'.tású szívó- és 
kipuffogó bütyökforma, súlyos lendkerék stb. A nem elasz-
tikus motornál (amely több sebességkapcsolást igényel) 
minden ellenkezőleg áll fenn. Már ebből is látható az el-
választódás. De ha még a két motor egyéb tulajdonságait 
nézzük, akkor az üzemanyagfogyasztást tekintve azt ta-
láljuk, hogy bár a nem elasztikus motor jobb hatásfokkal 
dolgozik, mint az elasztikus, hiszen a termikus hatásfok 
annál jobb, minél nagyobb a kompresszióviszony, de ezen 
kitűnő eredményt csak közel a maximális fordulatszámnál 
éri el (körülbelül háromnegyed részben). Azon innen és 
felül ellenben, annál gazdaságtalanabbul dolgozik. Addig 
az elasztikus motor, melynek benzinfogyasztása kedvezőt-
lenebb ugyan, de optimuma az egyharmadon innen esik, 
sőt a többi fordulatszámnál sincs oly óriási differencia. 
Ebből tisztán láthatjuk, gazdasági szempontból is, hogy a 
nagyvárosi forgalom céljai egy elasztikus motort kíván-
nak, míg a helyiérdekű forgalom nem elasztikusát kíván. 
Ez a körülmény nemcsak az autóbusznál játszik fontos 
szerepet, hanem a személykocsi megválasztásánál is, hogy 
azt városi vagy utazási, túracélokra óhajtjuk használni. 

Hogy az üzemgazdaságosság mennyire fontos szerepet 
játszik, mutatja az a körülmény, hogy egyre többen kísér-
leteznek kompresszor nélküli gyorsjáratú Diesel-motorok-
kal (M. A. N. Krupp stb.). Ennek épp a jobb termikus 
hatásfokból eredő gazdaságos üzeme miatt, nagy jövője 
van, főképp autóbuszmotorok esetében. 

A motor megválasztása tehát nagyon is függ az alkal-
mazás mineműségétől. Azonban több kisebb autóbusz-
vállalat kénytelen egységes típust használni, mert annak 
karbantartási és kezelési költségei nagyobb előnyt bizto-
sítanak, mint az előbb említett gazdaságosság. Ez termé-
szetesen minden üzem speciális körülményeinek és számí-
tásainak eredménye. 

A többi fontosabb részek: kupplung, sebességváltó, 
kardántengely, hátsóhíd, szintén speciálisan autóbusz cél-

Jön a tavasz! Ne várjon Harley-Davidson 
motorkerékpárjának megvételével! 

Vezérképviselet: Majláth, VI., Hunyadi-tér 12 
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jaira kell, hogy konstruálva legyen. A teherkocsinál 
annyira bevált láncmeghajtás, itt például nem alkalmaz-
ható. Ugyanúgy a személykocsiknál annyira bevált Banjo-
elrendezés, a nagy áttétel okozta térfogat miatt kivihetet-
len. Tehát itt is speciális konstrukcióra van szükség 
(amelyet a háromtengelyes megoldás kíván legjobban). 

t-
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Itt a követelmények szintén sokoldalúak és nagyjából ha-
sonlítanak a motoréhoz, ami a csendes-ségre, könnyűségre, 
precizitásra, szerelhetőségre és üzembiztonságra vonat-
kozik. A különböző célokra alkalmazott kocsiknál ezek az 
alkatrészek főleg dimenzióban, áttételezésben és az ezzel 
összefüggő konstrukciós eltérésben nyilvánulnak. A fékek 
szintén speciálisak. Nagy sebességről és nagy tömegről lé-
vén szó, a fékezés kivitelének nemcsak üzembiztosnak, 
hathatósnak, hanem egyenletesnek, finomnak is kell lenni, 
hogy a közönség kényelmét ne zavarja. Ezért alkalmazzák 
a servó- (Westinghouse, Kunze-Knorr stb.) fékeket, me-
lyek tökéletesen m6ködnek. 

Rugózás és abroncsozás szempontjából a személyszál-
lítású autóbusz szintén magas igényeket támaszt. Az utas-
közönség (főképp a pesti) megköveteli még a rossz útvi-
szonyok mellett is, a nyugodt és rázásmentes menetet, úgy-
hogy a kocsiban minden nehézség nélkül mászkálhasson 
és a napi újságját kiolvashassa. Milyen könnyű a hely-
zete e szempontból a londoni „General"-nak, hol még a 
tiszta aszfaltozott londoni utakon sem követeli meg a kö-
zönség e kényelmét. De hát Pesten vagyunk és így az 
autóbuszkonstruktőröknek elég kemény problémával kell 
megbirkózniok. A helyes rugózást eltalálni igen nehéz, 
pláne itt, hol a kocsinak úgy terhelten, mint terheletlenül 
jól kell rugózva lennie. Rugót számítással könnyű tervezni, 
ha ismerjük a terhelést, a maximális rugózást és a rugó-
szilárdságot, de mégis jó és kényelmes rugózást létrehozni 
nem könnyű feladat. A nagyobb amerikai gyárak is csak 
évekig tartó kísérletek alapján tudták a közönség kényel-

mének tökéletesen megfelelő, híres „amerikai lágyrugó-
zást" megtalálni. 

Ezen a téren nagy haladást jelent a ballonabroncso-
zás, amely drágább üzemet jelent, de felbecsülhetetlen 
előnyei vannak. A londoni és párisi autóbuszok, tekintve 
a jó utakat, épp ezért a tömörgumiabroncsozást meghagy-
ták, ellenben az interurbán-omnibuszoknál az országutak 
és nagy sebesség miatt áttértek a ballonabroncsozásra, 
ami ott elengedhetetlen követelmény. Azt hiszem, felesle-
ges a Ballonabroncsozás előnyeit fejtegetni, hiszen eléggé 
ismertek, Becker, Querwain és a legújabban végzett ame-
rikai kísérleti eredmények alapján. A ballonabroncs külö-
nösen gazdaságilag nyújt előnyt annyiban, hogy nagy-
fokú megtakarítást jelent üzemanyag és üzemköltség (ja-
vítás, élettartam, amortizáció) szempontjából. 

Az autóbuszalváz kiképezése és a karosszéria meg-
választása képezik a legeltérőbb differenciákat a három 
különböző alkalmazás szempontjából. Közös vonás: az 
alacsony építésre való törekvés, a karosszabilis hossz le-
hető legjobb kihasználása, jó súlyelosztás és könnyű kor-
mányozhatóság. 

A könnyű alváz és karosszéria problémája nem a leg-
könnyebb problémák egyike. Könnyíteni kell, mert minden 
felesleges kilogram pénzt jelent, üzemanyagfogyasztás 
szempontjából. Azonban a súllyal való takarékoskodás sem 
történhet az üzembiztonság rovására. A tökéletes kon-
strukció érdeme valamennyi követelmény lehető legtökéle-
tesebb megoldása, viszont a legmegfelelőbb típus megvá-
lasztásánál ez a legelső szempont, amelyre figyelmünket 
irányítani kell. 

Az alváz alacsony építése, mely szintén a nehezebb 
konstrukciós feladatok közé tartozik, rendkívül fontos 
dolog. Minden milliméter befolyást gyakorol az üzem gaz-
daságosságára és az üzembiztonságra (stabilitás). Erre a 
dologra az idő- és mozgástanulmányokat feltaláló ameri-
kaiak hívták fel legelőször a figyelmet. Ha megfigyeljük 
mennyi időt vesz igénybe a kocsi kiürítése és megtöltése, 
akkor azt vesszük észre, hogy a ki- és beszállásra jelentős 
befolyással van az a körülmény, hogy hány lépésre van 
szükség. Ha csupán egy, vagy két lépcsőfokot tudunk 
megtakarítani, az is jelent utasonkint néhány másodpercet, 
ez a szám nő utasonkint, megállónkint, naponkint, heten-
kint, évenkint. Az évi statisztikában, hol a kocsi kihaszná-
lását tekintjük, midőn a megtett kocsikilométert összeha-
sonlítjuk a kirótt teljesítménnyel, láthatjuk összegben egy-
felesleges lépcső esetleges következményeit. Számolni kell 
tehát azokkal a nehézségekkel, melyek az alacsony építés 
következtében eftiadódnak. Különösen a differenciálház és 
kerekek, továbbá a perronok és folyosók kiképzése ad sok 
munkát. Ezáltal a súlypont elhelyezése is mélyebbre kerül, 
ami stabilitás szempontjából nagyon kedvező. 

A kedvező helykihasználás érdekében gyakran helye-
zik a vezetőülést a motor mellé, vagy fölé. Ez egyrészt 
nagyobb karosszábilis helykihasználást, másrészt a vezető-
nek jobb kilátást és kedvezőbb kormányozhatósági lehető-

ITALA AUTOMOBILOK 
Az olasz detailmunka remekei! 

A gyár legújabb típusai állandóan raktáron 
Magyarország i vezérképviselet : 

Fábri B., Budapest 
VI, Andrássy -út 61 

Te le fon : T. 159 -75 Telefon : T. 159 75 
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séget nyújt. Az első tengely hátravitelével csökkentett ten-
gelytáv (NAG 4.3 méter) kedvezőbb súlyelosztást, egyen-
letes guminyomást és kis fordulási rádiusz kapcsán na-
gyobb mozgénykonyságoc és könnyebb kormányozhatósá-
got eredményezett. 

A karosszériánál tehát a könnyűségen, alacsonyságon 
és tartósságon kívül még igen fontos dolog a formaele-
gancia, amelyet egyéb körülmények is elősegítenek. Újab-
ban igen terjed a fémvázas kivitel, amely törekvést a sze-
mélykocsinál is a „tout acier" jelszó révén már régen is-
merünk. 

Az autóbusz alkalmazását legfőképpen a karosszéria 
szabja meg. A belvárosi forgalom részére a Budapesten 
is jól ismert formájú típusokat alkalmazzák, melyeknek 
főtulajdonsága a nagy befogadóképesség (körülbelül 40 
ülő- és 10 állóhely). Azonkívül jellemzőek a tágas perronok, 
bő hely a padok között, hogy a sűrű megállásnál a ki- és 
beszállás forgalmát ne akadályozzák. A kedvezőbb helyki-
használás érdekében Berlinben és Londonban emeletes ko-
csikat alkalmaznak, de ezek épp a hosszadalmas idővesz-
teségek miatt, különösen nálunk, hol sok és sűrű megálló 
van, alkalmatlanok. 

A kirándulóomnibusznál is hasonló a helyzet, mind-
össze a megállók száma kevesebb, de azért perronokra itt 
is szükség van. Ez az autóbusz nagy sebességre van 
szánva, ilyeneket használ a bajor és svájci posta. 

Legérdekesebb alkalmazása az autóbusznak a nálunk 
alig, főképp Amerikában alkalmazott, nagyobb távolságú 
interurbánforgalom lebonyolítására szolgáló omnibusz. Ez 
vagy konkurrál a helyiérdekű vasúti forgalommal, vagy 
felosztja a fővasúttal a forgalmat és vele koordinálva 
együttműködik. E célra szolgáló autóbusz jellemzői a nagy 
sebesség, egész kevés megállás, tartós üzem. Az utasközön-
ség keveset száll k: és be, de annál hosszabb ideig utazik 
egyfolytában. így tehát a karosszéria építése oly alacsony 
lehet (körülbelül 1.40 m.), mint a személykocsié, mert a 
kocsi belsejében sem felállani, sem közlekedni nem szük-
széges. Folyosóra, perronra nincs szükség, minden ülés 
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művészi tenykeptelvetel 
jelent meg az 
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1927-es évfolyamában 

Küldjön be 20 pengőt! 
Fizessen elő 1928-ra! 

Ingyen kapja meg az 
egész 1927-es évfolyamot 

(mély, kényelmes bőrfotel) mellett egy-egy ajtó van és a 
beszállás görnyedt helyzetben történik, mint a lUxus-
autókon. Ezek a karosszériaformák a legluxuriőzebb és 
legelegánsabb kivitelűek. Elterjedése Európában a vasút 
konkurrenciája miatt egyelőre nem időszerű, de Ameriká-
ban ez<ín autóbuszok útvonalainak összege erősen megköze-
líti a vasútét. 

Visszatérve a magyar viszonyokra, ahol városközi for-
galomról még alig van szó, csupán a belvárosi autóbusz-
forgalom kiépítése vált aktuálissá azáltal, hogy néhány 
nevesebb gyárunk már elkezdte a főváros leendő autóbusz-
parkjának gyártását és csupán rövid idő kérdése, mikor 
kerül üzembe. A nehézségeken túl vagyunk, a leendő tí-
pust már megválasztották. Láttuk, hogy egy típus meg-
választásánál mennyi műszaki, gazdasági és egyéb szem-
pontok figyelembevételére van szükség. Így megtudjuk 
érteni tehát, hogy a fővárosi autóbuszbeszerzést miért 
előzte meg annyi kísérlet és gondos tanulmányozás. Ez 
nem volt időpocsékolás, ha már oly hatalmas összegről van 
szó (körülbelül 5—6 millió pengő), nem lényegtelen, hogy 
a kiválasztott típus minden szempontból tökéletes legyen, 
mert egy elhibázott lépés a jövőre vonatkozóan súlyos ká-
rokat jelentene. 

Az elmondott műszaki és gazdasági követelményeken 
kívül még elég jelentős részt foglal el Budapest speciális 
követelménye is, amely a helyi forgalmi viszonyok és a 
közönség igénye szerint alakul. Autóbuszaink tömlős 
abroncsozást feltétlenül megkövetelnek, mert nálunk nin-
csen körülbelül 80% aszfaltburkolat, mint Londonban, hol 
ezért a tömörgumi is megfelel. 

Azonkívül a pesti közönségnek nagyobb igénye van 
az autóbusszal szemben, mint a londoninak. A pesti közön-
ség megköveteli az egyenletes, zökkenés nélküli indítást, 
megállást, lágy rugózást, lassúbb sebességet. A lohdoni 
atasközönség mindezt a hibát észre sem veszi, még újsá-
got sem kíván olvasni .egyetlen gondja, hogy minél hama-
rább rendeltetési helyére érjen. A pesti publikum iámért 
elkényeztetettségét (mely a színházra és előadásokra vo-
natkozik) ki kell elégíteni, hisz ő az egyetlen „kund-
schaft". 

Csodálatos, hogy akárhány pesti, ki Londont meg-
járta, mindig égre-földre dicséri a komisz londoni autó-
buszt a pestivel szemben. Ez érthető is, mert mindenki 
elfelejti, mire hazaér, a londoni „bus" minden hibáját és 
csupán a tetőn való utazás romantikája marad meg szá-
mára — de az felejthetetlenül... 

Felhívás 
a Harley—Davidson motorkerékpárok tulajdonosaihoz. 

A hazai motorkerékpársport fejlesztése érdekében, 
kívánatosnak tartottam, hogy azon motorkerékpártulaj-
donosok is, akik körülményeiknél fogva versenyen részt 
nem vehetnek, a motorjaikkal elért eredményekhez mér-
ten tiszteletdíjakban részesüljenek. Ezirányban érintke-
zésbe léptem a Magyarországon általam képviselt Harley 
—Davidson Motor Co. amerikai gyárral és sikerült 
elérnem, hogy nevezett gyár hajlandó szép és értékes 
tiszteletdíjakat (serlegek, plakettek stb.) kiosztani 
azon magyarországi motorkerékpártulajdonosoknak, akik 
H. D. gépeikkel a legnagyobb túra- és kilométerteljesít-
ményt érték el. Ezen tiszteletdíjak igazságos szétoszt-
hatása érdekében, tisztelettel kérjük Nagyságodat, hogy 
az idecsatolt kérdőíveket a legnagyobb pontossággal ki-
tölteni és a válaszboríték felhasználásával postafordul-
tával megküldeni szíveskedjék. A kérdőívek adatait ösz-
szegyűjtve továbbítom a gyárnak. Az eredmények, az 
adatok beérkezte és felülvizsgálása után az összes sport-
lapokban meg fognak jelenni. Ezenkívül, külön levél-
ben cégem is értesíteni fogja Nagyságodat. A tisztelet-
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Autóizzók és autóvilágítókellékek minden kocsihoz, 
minden formában és minden feszültségben a legna-
gyobb választékban Reich Miklósnál VI., Vilmos, csá-
szár-út 45. Telefon: T 144-72 és T 272-67. 

díjakat egyidejűleg szétküldjük. Fentiektől függetlenül 
rendkívül lekötelezne, ha volna szíves Nagyságod egyes 
motorkerékpár-túra vagy kirándulás részletes leírását, 
esetleg fényképfelvételekkel nekünk megküldeni, ame-
lyet módunkban állna egyes lapokban — így a gyár ki-
adásában megjelenő „Harley—Davidson Enthusiast" 
újságban is, nb. kívánsága szerint névaláírással vagy 
anélkül megjelentetni. 

Teljes tisztelettel 
Harley—Davidson-Motorkerékpárok 

magyarországi vezérképviselete. 

I. Kérdő-ív. 

1. Tulajdonos neve: . . 

2. Lakóhelye: - . 

3. Motorkerékpár gyártmánya: . . 

4. Űrtartalma: . • • . 

5. Motorszáma: 

6. Forgalmi rendszáma: 

7. Mikor vásárolta a motorkerékpárt: . . 

8. Milyen célra használja (sport, túra, esetleg hiva-

tása gyakorlása közben): 

9. Hány kilométert futott a géppel (km.-mérő sze-

rint) : . . . 

10. Mennyi időn belül tette meg fenti km-teljesit-

ményt (csak azon idő adandó meg, melyben a motor-

kerékpár tényleg használtatott): 

11. Havonta elért átlagos km.-teljesítmény: . . . 

12. Téli időben használja-e motorkerékpárját: . . . . 

13. Milyen útakon közlekedik túlnyomó részben (város-

ban, országúton, mezei úton, dűlőn stb. ) : . . . . 

14. Eddig elért legnagyobb sebesség teljes megterhelés-

sel : 

15. Meg van-e elégedve jelenlegi H—D. motorkerékpár-

jával : 

16. Milyen gyártmányú motorkerékpárja volt előző-

leg: 

Kelt 1928 

(A tulajdonos aláírása.) 

Tisztelettel kérjük, hogy fenti adatokat teljes pon-
tossággal és olvashatóan szíveskedjék kitölteni. 

Harley—Davidson-Motorkerékpárok 
magyarországi vezérképviselete. 

A vezetői és nevezői licenszek 
Ezúton is értesítjük mindazokat, akik az 1928. évi 

április hó 7—8—9-én lefutandó „Automobil-Motorsport" 
megbízhatósági versenyén starthoz akarnak állani, 
hogy versenylicenszeiket mielőbb váltsák ki. Ha a részt-
vevő valamely motorkerékpár- vagy automobilclub tagja, 
melynek színeiben indul, vagy valamely cégnél van al-
kalmazásban, mely őt a versenyre benevezi, úgy a 
„versenyzői licensz" nem szükséges. Természete-
sen az egyesületnek, vagy a cégnek kell rendelkezni ver-
senyzői igazolvánnyal. 

Ha a fenti eset egyike sem áll fenn és a résztvevő 

Kétszer gumiba áztatott 
amerikai pneumatik 

legnagyobb k i l o m é t e r t e l j e s i t m é n y t nyújtja 
Vezérképviselet: DÉNES ÉS FRIEDMANN RT. 
VI., Dessewfty-utca 29. sz. Telefon: 289-86, 144 - 71 
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magános, egyletenkívüli egyén, úgy nemcsak verseny-
vezetői, hanem versenynevezői licenszének is kell, hogy 
birtokában legyen. Versenyvezetői licensze nélkül senki 
a starthoz nem állhat. Úgy a vezetői, mint a nevezői 
licenszeket a KMAC-ban lehet megkapni, ahol erre a 
célra hivatalos űrlapok állanak készen. Hasonló űrlapo-
kat az „Automobil-Motorsport" szerkesztősége is bármi-
kor készséggel küld mindazoknak, akik a versenyen részt 
óhajtanak venni. 

A nevezői és vezetői licensz, aszerint, amint az egyén 
tagja a KMAC-nak, vagy valamely affiliált egyesületé-
nek, hazai versenyekre 2 pengő. Ha a kérelmező nem 

tagja a KMAC-nak, vagy valamely kartelklubjának, úgy 
a licencek ára 5—5 pengő. Mindenesetben egy fény-
kép mellékelendő. 

Ha az illető versenyző nemcsak országos, hanem 
nemzetközi versenyeken is részt óhajt venni, úgy nem-
zetközi licenszekre van szüksége. A nemzetközi licen-
szek ára, aszerint, hogy a kérelmező KMAC-, illetve kar-
telklubtag, 10, illetve 6 pengő. Ajánlatos tehát olyanok-
nak, akik a KMAC túraútján, vagy a guggerhegyi, 
illetve a svábhegyi versenyen is óhajtanak indulni, ha 
mindjárt „nemzetközi licenszeket" váltanak. Ez esetben 
a két licensz (nevezői és vezetői) ára összesen 16 pengő. 

A Terézvárosi Torna Club és az „Automobil-Motorsport" 
Nyilt levél a TTC elnökségéhez! 

A Királyi Magyar Automobil Club a közelmúltban 
felhívta a motorkerékpársporttal foglalkozó egyesülete-
ket, hogy véleményüket egy „Motorkerékpárszövetség" 
megalakítása tárgyában a KMAC sportbizottságával 
írásban közöljék. Egyik, a magyar motorkerékpársport-
ban vezető egyesületünk, a TTC, melynek már évek óta 
van motorkerékpárosztálya, egyike volt az elsőknek, 

Ha biztosan és veszélytelenül akar közlekedni 
Budapest forgatagában, hozassa rendbe fékeit 

Nébel és Szirmai javítóműhelyében,VI, Csengery-u. 74 

akik erre a felhívásra válaszoltak. Válaszában szintén 
szükségességét látja a Magyar Motorkerékpárszövetség 
megalakulásának és igen sok érdekes javaslattal lép a 
nyilvánosság elé. 

Egyik ilyen javaslata (a 3-ik) a következőképen 
szól: 

„Magánszemélyek, szerkesztőségek és képviseletek 
csak túrakirándulásokat rendezhessenek." 

Ez a díszes kitétel a TTC javaslatai között húzódik 
meg szerényen. Éle, mint azonnal látjuk, az „Automobil-
Motorsport" szerkesztőségének versenye ellen irányul. 
A Terézvárosi Torna Clubnak nagyon, de nagyon fáj, 
hogy mi is létezünk a világon és vesszük magunknak 
husvétonkint azt a bátorságot, hogy egy kis 2—3 napos 
megbízhatósági versenyt merünk rendezni. Űgylátszik, 
az még jobban fáj a t. Clubnak, hogy szerkesztőségünk 
és versenyeink rendezői régi, kipróbált sportemberek-
ből állván, versenyét a kiírásnak megfelelően „rekord-
índulószámmal" tudta merendezni és a versenyről még 
a legnagyobb ellenfeleink is kénytelenek voltak leszö-
gezni, hogy „sikerült". Mi csak azt kérdezzük szerényen 
a TTC tisztelt elnökségétől, hogy azonosítja-e magát 
azzal, aki ezen javaslatot megírta? Mert mi, őszintén 
szólva, azt hisszük, hogy a TTC elnökségének fogalma 
sem volt erről a fenti 3. számú kitételről. Nem tudjuk 
ugyanis elképzelni, hogy egy régi sportegyesület, mint 
a TTC, ne tudná azt, hogy a világon mindenütt bevett 

szokás, hogy nivós, valamely sportban vezetőpozició-
ban lévő szaklapok, vagy nagy napilapok, évente nagy, 
nivós versenyeket rendeznek, amelyek sokszor az év leg-
nagyobb és legsikerültebb versenyei közé tartoznak. 

A mi nézetünk ebben az ügyben az, hogy a TTC 
elnökségének nem volt tudomása a motorosztály javas-
latáról, a motorosztálynak pedig, úgylátszik, fogalma 
sincs arról, hogy a Páris—Nizza túrautat, a híres „Tour 
de Francé" kerékpárversenyt a párisi „L'Auto", a nagy 
olasz motorkerékpárversenyt, a „Giro d'Italiá"-t és még 
számos nagy jelentőségű sporteseményt a milánói 
„Gazetta dello Sport" rendezi meg évenkint. A bécsi 
„Sporttagblatt", a svéd „Afton Bladet" is mind, mind 
rendeznek nagy, jelentős versenyeket. A nagy angol ma-
rathoni futást a „Sporting Life", az amerikai nagy Ma-
rathont az „Evening Post" rendezi. A francia „Matin" 
évente a versenyek egész légióját írja ki nem is egy 
sportágban. 

Mi tovább nem foglalkozunk a dologgal, mert nem 
érdekel. Annyi azonban bizonyos, hogy az, aki ezt a 
„korszakalkotó" javaslatot megfogalmazta, az világ-
műveltség tekintetében még nagyon gyermekcipők-
ben jár. 

Adjunk hálát az Istennek, hogy akadnak még a mai 
nehéz időkben olyan szerkesztőségek, vagy magánszemé-
lyek, akik az élet nehéz küzdelmében még tudnak annyi 

Hová adjam kocsimat téli nagy javításra? 
Nébel és Szirmaihoz, VI., Csengery-utca 74. 

wwwwwwwwwwwmnrv>wwww*w 
energiát felhalmozni, fáradságot és időt nem sajnálva, 
önzetlenül, a magyar sport érdekében, hogy egy évben 
egyszer egy „versenyt" rendeznek. Uraim, inkább törőd-
jenek a maguk versenyével, mérjenek rendesen időt, ké-
pezzenek ki olyan rendezőgárdát, mely nem hagyja ott 
i helyét és ne törődjenek annyit a más ügyével. Örülje-
nek neki, hogy adunk tagjaiknak versenyalkalmakat. 
Dolgozzanak nyugodtan és egyetértésben. Mi nem bánt-
juk magukat, de maguk se bántsanak bennünket. 

D d n f>őrícabátok, Auto&aubék, 
Kesíyűk, Szemüvegek. 

W e s s e l y István Budapest, I V V á c i - u t c a 9. sxtím 
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R A L E l G H motorkerékpár 

Svábhegyi verseny 
1927. 

350 kcm. kategória 
II HILD KÁROLY 
Raleigh-gépen 

képviselet • A P A R T A U T Ó R . - T . 
Budapest, VI., Andrássy-út 37. Telefon: T. 289 44 

h c A w p f p l i o a z a u t ó i á t vagy traktorját ja-
• > w w w i w l j w vítótól, hogy gépe csapágyait 

CARMOBIL 
speciális autó* és traktor-csapágyíömmel öntse ki, mert 
akkor soha sem lesz baja a csapágyakkal. Főelárusitó: 

N A Í i E I S Á N D O R 
B U D A P E S T , V . , C S Á K V - I T C A 1 5 . 

T E I E F O N : X . 1 3 3 - 6 6 

Ugyanitt Kaphatók: phosohorbronzruduk, angol ón, forrasztó ón, 
alumintumlemezek stb. 
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A legszebb 
és legelegánsabb 

amerikai túrakocsi 

Vezérképviselet: 
Budapest, Szabcdság-1ér 18 

Telefon: Teréz 159—93 

Autó- és szántómotor 

főtengelyek és hengerek 
csiszolása 

és minden e szakmába vágó alkatrészek készítése 

Dedics Testvérek, Budapest 
Vili., Óriás u. 15. Telefon: J. 303—45. Alapítva 1903 

Az angol Champion márka a 
GRINDLAY-PEERLESS 
és az ideális túramotorkerékpár az 

OMEGA 
Vezérképviselet: 

Dr. Gorzó Nándor, Goó-Haly 
Autókereskedelmi Rt. 

Budapest, V., Nádor-utca 5. szám 
Telet on: Teréz 130-24 

T E V E S , , 
dugattyúgyűrűk.olajlehúzógyü 
ríik. zsírzócsapszegek minden 
kivitelben. — Dugaityúcsapok edzve és köszörülve. — 

Nyersszelepek, zsírzóprések. — Nagy raktár! 

Vezérképviselő: 
Balogh Arthur oki. gépészmérnök 

Budapest, V., Lipót-körút 27. Tel. 295-39 
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rOUGACMl HímEK 
A székesfőváros szégyene az a négy hatalmas bukkanó, 

ami a svábhegyi fogaskerekűállomást a Jánosheggyel össze-
kötő Normafa-útat díszíti. A Normafa-úton nemcsak nyáron, 
hanem egész télen is a legintenzívebb automobil forgalom van, 
hiszen ez a hely Budapest egyik legnevezetesebb kiránduló-
helye. Budapestről nem távozik el idegen, aki ne töltene egy 
délelőttöt, vagy egy kellemes estét a Jánoshegyen. Hogy ezek 
azután milyen véleménnyel vannak a budapesti útépítési 
ügyek vezetőségéről, arról jobb nem beszélni. Még néhány 
évvel ezelőtt a Béla király-út és a Mátyás király-út is tele 
volt hasonló mély vízlevezető árkokkal, onnan azonban a 
KMAC szorgalmazására, lévcn az a Tourist-Trophy-verseny 
útvonala, lassan elkerültek a bukkanok és a vízlevezetést min-
denütt a föld alá helyezett betoncsövek segélyével eszközölték. 
Itt, sajnos, senki sem szorgalmazza a bukkanok eltüntetését, 
hát azok maradnak vígan a székesfőváros díszére. A dologban 
a legkellemetlenebb, hogy a négy bukkanó alig egy kilométer 
távolságon belül fekszik és különösen felfelé menet folytonos 
lassítást és visszakapcsolást követel. A legtöbbször azonban 
a gyanútlan idegen olyat ugrik kocsijával, hogy a másik pilla-
natban már a mennyezetben a feje. Nagyon kérjük azúttal is 
azokat a városi bizottsági tagokat, akik lapunkat olvassák, 
vegyék kezükbe a tarthatatlan ügyet és igyekezzenek a buk-
kanok átépítésének ügyét dűlőre vinni. Nézzék meg azonban 
először a Normafa-útat és győződjenek meg személyesen 
arról, amit írtunk. A négy vízlevezetőcső megépítése igazán 
nem kerül nagy összegbe, ezt még, azt hisszük, elbírja Buda-
pest székesfőváros. Hogy azonban a mérnökei nem igen 
vannak áthatva a nagy ambíciótól és abszolúte nem a modern 
kor emberei, az pregnánsan kitűnik ebből az esetből. Reméljük, 
e sorokat nem írtuk hiába. 

Hírek 
Változnak az idők. A minap érdekes eset történt 

a KMAC 2 literesek vacsoráján. Ott volt az egyik 
affiliált klubnak, a BEMAC-nak ambiciózus igazga-
tója, Sipoxx Géza is. Vacsora közben fíláthy Ottó 
Titusz, a KMAC sportbizottságának elnöke, mint a 
„BEMAC lelkét" üdvözölte Siposst és ürítette rá 
poharát. Érdekes, még pár hónappal ezelőtt az általa 
rendezett ..motoros-kongresszusra" még csak el sem 
küldte a KMAC a megbízóiját. Tempóra mutantur 
et nos mutamur in illis. 

A francia Bugatti-gyár leadta hivatalosan nevezé-
sét a Targa Florióra. A nevezések szerint 6 Bugatti 
indulása vehető biztosra. A gyári vezetők: gróf 
Brilli-Peri, Conelli, Nüvolari, Caberto. Chiron és 
Williams lesznek." Minoia startja Bugattin még bi-
zonytalan és csak abban az esetben lesz biztos, ha az 
OM (Brescia) hivatalosan nem vesz részt u verseny-
ben, Éniilio Materassi szintén indul 2 literes kompresz-
szoros Bugattin, de teljesen a maga számlájára. Ezek 

szerint tehát 6—8 Bugatti indulása vehető biztosra. 
Biztos indulók ezenkívül a most Olaszországba ván-
dorolt Dalage versenykocsik tulajdonosai, valamint a 
Talbot olasz vezetői is. A szintén olasz Maserati-
kocsik tömeges siratja szintén biztos. A FIAT és 
ALFA-ROMEO indulása még bizonytalan. A német 
Benz-Mercedes és az osztrák Steyr azonban nem in-
dul. Ez a két utóbbi elmaradás nagyban rontja a 
Targa Florio szépségét. Biztos indulónak tekinthető 
azonban a francia Peugeot-vezető Boillct. Húsz -
huszonöt kocsi remélhetőleg biztosan össze fog jönni, 
úgyhogy a verseny azért nagyon érdekes lesz. 

Mit mond Ford az új kocsiról. Az amerikai lapok 
tele vannak az új Forddal. A legutóbb egyik amerikai 
lap Ford-interjut közöl, mely szószerint így hangzik: 
„A mi kocsink — mondá Ford — elég nagy egy család-
nak, de elég kicsi ahhoz is, hogy azt egy magános sze-
mély használhassa. A legjobb anyagból készült a leg-
egyszerűbb elvek alapján. Az új konstrukció 15 millió 
kocsinak az eredménye. Az ára olyan alacsony, hogy 
azt minden alkalmazott megveheti. Mi ma csaknem 
mindent a magunk gyáraiban állítunk elő. Vannak 
kemencéink, üveggyáraink, szénbányáink, úgyhogy 
mindent a magunkéból veszünk. Mi ott semmit sem 
akarunk keresni, a mi üzletünk az automobil, azon 
akarunk csak keresni." 

Csehszlovákiában csökken az autóbehozatal és 
emelkedik az autókivitel. 1927. év első 10 hónapjában 16" 
személykocsival kevesebbet hoztak be, mint az előző 
évben. A teherkocsiban a csökkenés 72 darab. Ezzel 
szemben a motorkerékpárok terén 148 darabbal emel-
kedés tapasztalható. Csehszlovákiában 1927 első 10 
hónapjában 10.000 darab motoros járművet importál-
tak. Ebből 6000 motorkerékpár, 3000 személykocsi és 
1000 teherkocsi és traktor. Ezzel szemben a multévi 
204 automobilkivitellel 1927-ben 731 darabot exportált 
Csehszlovákia. 

Hírek az új csővázas Austro-Daimler AI)R-tíuusról. 
A londoni és amsterdami Salonon bemutatott új cső-
vázas ADR egész Európában óriási szenzációt keltett. 
Az első szériát már Wienben szétkapkodták, úgyhogy 
alig jutott próbadarabok számára az európai kép-
viseleteknek. A második szériát Németország foglalta 
le, míg a harmadik széria Oroszországba vándorol a 
szovjet számára. Magyarország április havában kap 25 
darabot az új típusból, úgyhogy az itteni képviselet 
csak áprilisi szállítással köthet megrendeléseket, azt is 
csak addig, míg a készlet tart. 

A Lantai Ede cég, mely jelenleg a HRI), Velocette 
és Cotton angol motorkerékpárokat képviseli, meg-
szerezte a világhírű angol háromkerekű „Morgan cycle-
carok" képviseletét. Tehát végre a kiváló háromkerekű 
kis gépek képviseletet nyertek Budapesten. A Morgan-
líépek JAP ős Blackbume 1000 kcm. 2 hengeres lég- és 
vízhűtéses beépítések, melyeknél hátul egy kerék a 
hajtókerék, míg a két kerék elől van. A Morgan két-
üléses gépek igen könnyűek és igen gyorsak. Sport- és 
versenytípusaik 140 kilométeres sebességet is ki tudnak 
futni. Az első Morganok márciusban érkeznek Buda-
pestre. 

Hotchkiss DONNET-ZEDEL BSJl 
A U T O - P A L O T A 

Schmalcz József 
Budapest,VII., Dohány-u. 22 

T e l e i o n : T . 125-68 

A U T O - P A L O T A 

Schmalcz József 
Budapest,VII., Dohány-u. 22 

T e l e f o n : T. 125-68 

Schmalcz József 
Auto-palota 

Budapest, VII., Dohány-u. 22. 
Telefon: L. 125-68. 
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Nagy Douglas-siker Dél-Afrikában. C. W. Bower, 
aki már a nagy Dúrban-Johannisburg-versenyben is 
harmadik volt 350 kcm. sv. solo-gépével, most újabb 
sikert hozott. Az Auckland-Speedway-ben megnyerte 
az 50 mérföldes főversenyt. A Douglas-ok Dél-
Afrikában igen sok nagyjelentőségű versenyt nyer-
tek ebben az évben. Percy Flook, aki ezidón átpár-
tolt a Nortontól a Duglashoz, első helyen végzett a 
Dúrban-Johannisburg-versenyben^ 

Európa Nagydíja Írországban lesz. Mint tudjuk, 
1928-ra az angolok kapták meg az Európa Grand Prix 
megrendezését. Az eredeti terv helyett, hogy a versenyt 
Brooklandban rendezzék, arról folyik a tanácskozás, 
hogy inkább egy nyilt országúti körön rendeztessék 
meg a klasszikus verseny. Erre legalkalmasabbnak a 
Man-szigete, ahol a Tourist Trophyt futják, vagv az 
Írországban felfedezett Circuitek látszik. A döntés a 
közeli napokban már me|g lesz. 

Sajtóhibák. F. évi január hó 20-án megjelent 1. 
számunkban, sajnálatos módon, több sajtóhiba látott 
napvilágot. Ezek javítását a következőkben adjuk: a 
11. oldalon, a jobbhasáb felülről számított 22-ik sorá-
ban kezdődő mondat helyes értelme a következő: „Épp 
ezért teljesen felesleges a forgattyúszekrénynek petró-
leummal való mosása, ami egyben káros is, miután a 
petróleum a forgattyúház részeiben és sarkaiban még: 
a legalaposabbnak látszó öblítés után is visszamarad 
és a friss olajtöltést máris meghigítja." A 16. oldalon 
a középső kép aláírása: „Zajácz József 499 s. v. B. M. W. 
sidecar" helyett .,499 o. h. v. B. M. W. sideear" olva-
sandó. A 19. oldalon, Böckh Lászlót ábrázoló kép alá-
írásánál: „493 a h. v. Sunbeam. . . " helyett „492 s. v. 
Sunbeam. . . " olvasandó. A 23. oldal balhasábjának fe-
lülről számított első bekezdésének 9-ik sorától kezdve 
a zavaros szöveg értelme: „Űtunk itt a bódeni tótól 
nyelvszerűen kifolyó Rajna mellett visz és közvetlen 
Schaffhausen előtt, talán 10 km. hosszú, nyílegyenes, 
versenypályának is beillő, szakaszhoz ériink." A 32. ol-
dalon a hírek rovatában, a jobbhasáb felülről számí-
tott 4-ik hírének 3-ik sorában „Nuvolari Taz i in . . . " 
helyett „Nuvolari Taz ión . . . " olvasandó. 

Megjelent a „The Studebaker Overseas News" 
decemberi száma, ami most érkezett Budapestre. Az 
amerikai gyárnak ebből a külön lapjából érdekes ada-
tokat olvashat ki az ember. Itt látható, hogy az ame-
rikaiak a helyes propagandára mennyi súlyt helyeznek. 
A lapban öt nyelven (angol, francia, német, spanyol, 
portugál) van leírva, miképpen kell dolgozni a kül-
földi vezérképviseleteknek, hogy kocsijaikat el tudják 
helyezni. Számszerűleg ki van mutatva egy eladónak, 
illetve képviselőnek napi munkája. Naponta 8 szemé-
lyes vizit, 7 telefonfelhívás. 2 kocsibirtokos megláto-
gatása az esetleges panaszok, avagy megelégedettség-
nek tudomásulvételére, három elhasznált, illetve régi 
kocsi értékének megbecsülése, esetleges új kocsi vétele 
érdekében. (Az amerikaiak ugyanis régi kocsijaikat 
beveszik bizonyos áron vevőiknek.) Naponta legalább 1 
eladás van kontemplálva egy képviseletnek. Uj érdek-
lődések felkeltése iránt naponta legalább 1 óra veendő. 
A többi idő az adminisztrációs ügyek, levelezés 6tb. 
szánandó. Ha a képviselet minden embere a fenti elvek 
szerint dolgozik, úgy az üzlet eredményes lesz. 

Február elején a inonte-carloi csillagtúra több 
résztvevője haladt Budapesten keresztül. Rakovitza 
herceg (Steyr), aki már tavaly i,s résztvett a versenyben 
és ott respektábilis teljesítménnyel végzett, most is 
áthaladt. Sajnos, nagy balszerencse üldözte, mert a 
sikos úton a vörösvári éles kanyarban kifarolt és 
nekiütődvén a vasoszlopnak, hátsó tengelye me^görbi 
Fel kellett adnia a versenyt, A többi jelzett résztvevő'" 
Mano (BUICK) Bukarestből és a Sizaire gyári vezető, 
Bussien. valamint Madame Cliarlotte Versigny, egy 
ismert francia nővezető Talbot-jával minden baj 
nélkül keresztülfutottak. 

Sok ellenséggel kell megküzdeni a miskolciaknak. 
Ismert már olvasóink előtt a BÉMAC által felfe-
dezett Miskolc—Zsolca—Ongai országúti háromszög, 
melyen ősszel már pályakísérleti versenyt is rendez-
tek. A BÉMAC most az utat bitumenes vagy ce-
menteskeverékkel akarja megcsináltatni, úgyhogy a 
jövő ősszel mái- meg óhajtja rendezni az első „Ma-
gyar Grand Prix"-t. A pálya megépítésének sok az 
akadálya. Az egyik legérdekesebb, egy idősebb, kb. 
72 éves borsodi földbirtokos, felsőházi tagnak ellen-
séges fellépése. Darvas Béla bácsi, földbirtokos, ki-
jelentette, hogy elmegy a „ministerhez", de azt nem 
engedi, hogy az ő tanyája mellett motorversenyt 
rendezzenek. „El találják gázolni egy tinómat", zsör-
tölődik az öreg úr. Már a mult ősszel is mindent 
elkövetett és Abauj megye közgyűléséhez apellált a 
verseny miatt, szerencsére, sikertelenül. Reméljük, 
hogy a kedves Darvas bácsi, a nyárra csak meg-
békül a motorral szemben. Ha igen, úgy kívánjuk 
neki, hogy még sokáig éljen összes tinóinak örömére. 

Az Osztrák Motorkerékpárszövetség a napokban 
tartotta közgyűlését. Az „österreichischer Motorfalirer-
verband" a mult évben óriási tevékenységet fejtett ki. 
Április 2-án megrendezte a nagy motorkerékpárfel-
vonulást, ahol szinte hihetetlen tömegeket mozgósított. 
(Propagandaszempontból ajánljuk az illetékesek figyel-
mébe.) Munkásságát követte a Filiusfahrt. melynek 
ezúttal Brünn volt a találkozóhelye. Az OMV rendezte 
májusban a kitűnően sikerült Osztrák Tourist Trophyt 
is. Emellett Budenben ősszel és tavasszal nagy ügető-
pálya sebességi versenyeket. A Krieau-ban rendezett 
pályaversenyek mozgatója szintén a Szövetség volt. 
Június 4., 5., 6-án nagy Túrautat rendeztek az osztrákok. 
A fentieken kívül a remekül sikerült Riederbegrennen 
szintén a Szövetség rendezésében folyt le. Ezekhez hoz-
závéve a számtalan „Wanderfehrt"-ot, amit a Szövet-
ség rendezett, kitűnően illusztrálja a bécsiek munkáját. 
A multévi programmhoz az idén még egy kilométer-
verseny és egy nagy 4 napos „Túraút" fog járulni. 
Megállapítható, hogy az osztrák sógorok dolgoznak. 
A fenti munkaprogramm élénk bizonyítéka annak, 
hogy mit lehet egy óv alatt végezni. Ha azonban a 
Magyar Motorkerékpár Szövetség, mint azt a K M A C 
tervezi, olyan lesz, hogy abban a funkcionáriusok és 
tagok túlsúlya a KMAC tagjaiból fog kikerülni, 
akkor a Magyar Motorkerékpár Szövetség már eleve 
egy halott testület lesz, mert a vezetőségnek, aki mel-
lesleg a KMAC versenyeit is intézi, éppen elég dolga 
lesz azok megrendezésével. No de majd elválik minden 
a vallatásnál. Akkor kiderül, mennyiben volt igazunk. 

A szépség, tartósság és gyorsaság megtestesülése 
a 6 hengeres 50 és 60 HP, valamint a 8 hengeres 80 HP nyitott és csukott amerikai 

Velie-autó 
árak 10.000 pengőtől. — Ajánlattal rendkívül kedvező feltételek mellett készséggel szolgál a vezérképviselet 

SCHMALZ JÓZSEF, Budapest, VII., Dohány-utca 22. Telefon: J. 4 2 5 - 6 8 
K ö r z e t k é p v i s e l e t e k k e r e s t e t n e k . 
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Érdekes esetet hallunk a Budapesten járt miskol-
ciaktól. Miskolcon dr. Tuzson László rendőrkapitány 
a motorosok réme. Urbachot feljelentette, mert si-
decarját félkézzel vezette és még vagy öt .motorost 
saját maga jelentett fel a pályakísérleti verseny al-
kalmából. A büntetéspénzeket az udvarias B E M A C 
fizette ki a delikvensek helyett. Így fest a miskolci 
vendéglátás. 

Űj világrekord. Montlhéryben, dacára a téli sze-
zonnak, igen erős tréning- uralkodik és igen sok kí-
sérlet megy végbe. A közeli napokban a híres francia 
pilóta, Marchand egy Voisin-gépen megkísérelte 
Eldridge (Miller) 10 angol mérföldes rekordjának 
megdöntését. Próbálkozása sikerrel járt, amennyiben 
a 16.090 métert 4:29.55 alatt futotta meg, ami 214.912 
k m sebességnek felel meg. Eldridge rekordja 213.196 
kilométer volt. 

A budapesti Elcar-képviselettől a következő humo-
ros levelet kaptuk a minap, ottjártunk alkalmából.A le-
velet két esztergommegyei magyar küldte ki, magyar 
nyelven írva az amerikai ,,Elcar"-gyárnak. Természe-
tesen a gyár a levelet az itteni képviseletnek küldte 
vissza elintézés végett. A z általunk közölt levél már 
erősen cenzúrázva van a helyesírási hibáktól, mert hi-
szen az nem célunk, hogy honfitársainkat kicsúfoljuk, 
különösen akkor, ha a jó vidéki atyafiakról van szó, 
csupán a magyar paraszt leleményességére és furfan-
gosságára, no meg a nagyzolására akarunk egy kis pél-
dát adni olvasóinknak. Érdekes a megszólítás, melyben 
az atyafiak a gyárat „Kegyelmes úrnak" szólítják. 
Bizony jó lenne, ha azt a világot élnénk, hogy úgy 
„magyarbecsületre" lehetne kocsit venni. Bizony, saj-
nos, azt a régi jó magyarbecsületet nagyon elrontották 
az utolsó évtizedek. No de álljon itt a levél a maga tel-
jes egészében: 

„Elcar Motors Export Cleveland. Bocsánatot kérünk 
Kegyelmes úrtól, hogy levelünkkel alkalmatlankodunk, 
és kérjük a Kegyelmes urat, olvassa át levelünket. 
Amennyiben 26.000 lakosú vármegyénkben lakunk, hol 
autóipar (Esztergom megyében most fejlődik az ipar.) 
most fog fejlődni, amennyiben mi szakértők vagyunk, 
úgy a községünk és a környékünk mireánk vár, hogy 
mi milyen kocsit veszünk. Mert mi akarunk venni je-
lenleg egy túrakocsit, amellyel alkalmi fuvarozást vál-
lalunk a környékben. Azért mi senkinek sem ajánljuk, 
hogy Ford-kocsit vegyen. Mi a Kegyelmes úr „Elcar"-
gépét választottuk ki, mert mi tudjuk és meg vagyunk 
győződve, hogy az „Elcar"-gép legjobb a világon. És 
hogy mi ezt bátran ajánlhatjuk a környék autóvevői-
nek. Tehát megkérjük Kegyelmes urat, adjon nekünk 
egy hétüléses ..Elcar"-gépet ós pedig úgy, hogy nekünk 
tőkénket ne kelljen befektetnünk előlegül. Előleg nél-
kül egy hosszabb hitelt nyújtson, azaz könnyebb részle-
tekben kifizethessük. Amit mi magyarbecsületre rövi-
desen kifizetünk. D e nemcsak, hogy kifizetjük, hanem 
százszorosan revanzsáljuk azzal, hogy mi az „Elcar"-
gépet terjesztjük és általunk százszámra fognak kocsik 
elkelni. Megkérjük a Kegyelmes urat, úgy mi, mint az 
ön érdekében sürgősen utaltasson ki nekünk egy kocsit 
a budapesti képviselettől, hogy ellentállhassunk az erő-
sen benyomuló más idegen gyártmányú kocsiknak, ne-
hogy azoknak ügynökei elárasszák környékünket. Nem 
azért kérjük a Kegyelmes úrtól a kocsit, hogy máshol 
nem kapnánk, de mi is azon vagyunk, hogy „Elcar"-
gép terjedjen el a vármegyénkben^ Miután mi is ismer-
jük az „Elcar"-gépet és mi is csak ezt akarjuk besze-
rezni. Mégegyszer ismételjük, mi kapnánk más gyárt-
mányú gépet is, de nekünk nem kell, csak „Elcar"-gép. 
De ha Kegyelmes úr nem járulna hozzá azzal, hogy ne-
künk „Elcar"-gépet hitelezzen, mégis kénytelenek vol-
nánk egy más gyártmányú kocsit elfogadni, és melegen 
ajánlani a környékbeli autóvevőknek. Mi itt a képvise-
lethez hiába megyünk, mi itt kocsit nem kaphatunk. Mi-
után ezeknek biztosítékul ingatlan fedezet kell. És így 
kénytelenek vagyunk a Kegyelmes úrhoz fordulni. 
Nehezen várt válaszát várva azon reményben, hogy ké-
résünket nem fogja elutasítani. Maradunk magyar 
becsületes hű „Elcar"-gép pártfogója és ajánlója 

Petrovics József és Lőrinc 
Bajna, Esztergom m., Magyarország. 

1927 
Magyarország motorkerékpár I 
gépállományának hivatalos 1 
statisztikájában a 

MERAY 
veze t . 
Ez bizonyítja legjobban, hogy J 
a magyar utak legmegbízlia- I 

tóbb, legideálisabb túragépe. 

• 

• • 
A Magyarországon 1927-ben 
rendezett összes megbízható-
sági versenyeken a team-díjat % 

MERAY 
motorkerékpárok nyerték, j 

• 

Mit választ tehát 1928-ra? 

MERAY, 
A nagyobb termelés folytán = 
erősen redukált árak! 

Méray Motorkerékpárgyár r.-t. 
Budapest IV., Váci-utca 1-3. sz. 
Telefon: T. 224-99 és 226-65 
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FIGYELEM! 

Szerkesztőségünk es 
kiadóhivatalunk a kö-
zelmúlt napokban ön-
álló telefoni kapott, 
melynek a száma : 

Teréz 136-64 
Hivatalos órák naponta 10—1 délelőtt 

VI., Rózsa-utca 111. 11. emelet 

.Megjelentek az 1928. évi Mathis-tipusok a buda-
pesti piacon. Az elzászi gyár a közelmúlt napokban 
nagy elismerést kapott a francia kormánytól. A had-
ügyminisztérium öOO darab 10 HP. nyitott kocsit 
rendelt meg abból a híres típusból, mely az emléke-
zete® 30.000 kilométert futotta 30 nap alatt országúton. 
A z új Mathis-kocsik Hypoid hátsóhíddal jönnek for-
galomba. ami eddig csak a legdrágább automobilo-
kon volt látható. Itt említjük meg, hogy a gyár új 
hathengeresének, az „Emysix"-nek első példányai már 
megérkeztek Budapestre. Ezen a kis típuson olyan 
újdonságok vannak, amit minden laikus azonnal ér-
tékelhet. Legérdekesebb a kettős benzintartány és a 
szerelékfalon elhelyezett benainniagasságmérő. A 
Mathis-képviselő Zirner Ákos az 1928-as szezonra az 
amerikai Chandler-automobilok képviseletét is vég-
leg megszerezte és február havában 16 Chandler ér-
kezik Budapestre. 

A napokban a következő levelet kaptuk: 
Az „Automobil-Motorsport" tck. Szerkesztőségének 

Helybi n. 
Alulírott tiszteletei kérem a tek. Szerkesztő-

séget, szíveskedjék legközelebb megjelenő számá-
ban a Kaggambi András által a tek. Szerkesztő-
ség ellen folyamatba tett per tárgyalásának 
helyét és időpontját megadni. Hiszem, hogy ezzel 
alkalom adatik mindazoknak, akiket nevezettnek a 
„Magyarságában megjelent cikke méltán töltött 
el felháborodással, hogy, amennyiben azt a bíró-
ság megengedi, tanúvallomásukkal megadják a 
választ annak, ós megvédjék a tek. Szerkesztősé-
get, az ellen, aki, mini látszik, azt hiszi, hogy egy 
eléggé el nem ítélhető ízléstelenségekkel és sérté-
sekkel tűzdelt cikkére az „Automobil-Motorsport" 
hasábjain, igazán türelmes és úrihangon írt vá-
laszt kapván, „elégtételt" követelhet azért, mert 
— ő sértegetett. 

K ivá ló tisztelettel 
Budapest, 3927 január 22. 

Dr. Lucsics Iván 
II., Budai László-utca 2. 

Fenti levelet ezúton is hálásan köszönjük, de 
mindezideig még semminemű idézést, avagy tárgya-
láskitűzést nem kaptunk az illetékes biróságtól. Le-
het, hogy Kaggambi úr jónak látta a reá nézve 
iimúgyis reménytelen ügyet nem bolygatni, lehet 
azonban, hogy a bíróság adminisztrációja még nem 
juttatta el hozzánk az idézőlevelet. Megjegyezni kí-
vánjuk, hogy ez nem az első levél ebben az irányban 
és biztosak vagyunk benne, hogy a magyar motoros-
lársadalom minden rétege mellénk áll akkor, ha ez 
ügyben tényleg tárgyalásra kerülne a sor. Minden-
esetre időben fogjuk tudatni jóbarátainkkal, ha 
Rugganibi úr „Irtó vad ászul" cikkének túlen.vhe vá-
lasza miatt bíróság elé kerülne ez az egyébként igen 
.jelentéktelen ügy. 

Csődbe jutott a Linas-Monthlery autodrom. A hí-
res francia autodrom, mely már annyi világrekordot 
ós oly szép küzdelmeket látott, a tönk szélére került. 
A francia gyárak „versenyfáradtak", a Grand Prix-
yersenyek sorra elmaradnak, vagy unalmassá válnak 
és a várt támogatás, mint az angoloknál Brookland-
ban szokásos, elmaradt, úgyhogy most az autodrom 
építői nem tudják íizetni a költségeket. Természetesen, 
az autodroinot azért nem fog ják becsukni, hanem 
most igyekezni fognak minden lehető versenyt Month-
léryben megrendezni. í g y , mint hírlik, még a kerék-
párversenyeket is ki fogják vinni az autodroinba. 
Nézetünk szerint, a fő baj ott van. hogy az autodrom 
túlmessze van Páristól. 

Nagy változások az olasz motorkerékpárversenyzők 
körében. A Gazetta dello Sport január 17-iki száma 
szenzációs cikket közöl a leghíresebb olasz motorkerék-
párversenyzők márkacseréiről. A Gazetta már mint el-
intézett ügyeket tárgyalja az egyes versenyzők leszer-
ződtetését a nagy gyárakhoz, amit azonban mi még nem 
tartunk korántsem véglegesnek. Aki ismeri az olasz 
versenyzőket, az tudhatja, hogy egy jobb szerződés ki-
csikarása érdekében saját maguk lanszírozzák legjob-
ban, hogy márkacsere előtt állanak. Amikor azután a 
régi gyár megadja a kívánt többletet, megmaradnak 
régi helyükön. Ügy látszik egyébként, hogy a fascizmus 
pressziója a hazai márkákon való versenyzést illetőleg 
megszűnt A legtöbb neves olasz versenyző külföldi 
gyárakkal folytat tárgyalást ós különösen a „nemzeti 
márka", a híres Guzzi csaknem összes nagyágyúit elve-
szítené, ha a Gazetta híradása mindenben megfelel a 
valóságnak. Alig- marad versenyző, aki hű marad régi 
gyárához. Nuvolari marad a Bianehi-nál és Arcangeli a 
Sunbeam-nól. Szenzáció erejével hat, hogy a Moto-
sucoche-vei-senyző Franconi 1928-ban ugyancsak Sun-
beam-en f og versenyezni. A világrekorder Sbaiz, aki 
FN-gépén szenzációs 18(1 kilométeres rekordját abszol-
válta, idén Olaszországban fog az PN-nek versenyezni. 
Elég jól fog állani a Frera-gyár. melynek versenyzői 
Macchi, Sell Eduadro és Panella lesznek. A szintén ki-
tűnő Benelli Ginerván fog versenyezni. A Guzzi-gyár-
nak egyelőre L g o Prini és R&scagni marad. A kétségkí-
vül legjobb olasz versenyző, a kettős lábtöréséből fel-
épült Pietro Ghersi állítólag a Norton-gyárhoz szegődik 
és ugyancsak oda gravitál Varzi Achille is. Mario 
Uhersi ós Bandin! az olasz AJS-R adge-képviseletnél 
vállaltak szerződést. Hirtelenjében ezek az olasz motor-
kerékpársport legfrissebb szenzációi. Kíváncsiak va-
gyunk, mi válik belőlük valóvá? 

Delmár Walter újra akar motorkerékpárverse-
nyeken indulni. Sokan beszélnek arról, hogy Delmár 
Walter egy ohv. kétkipuffc.gós Surbeam-et (493 kcm.) 
vásárolt. A tény egyelőre még nem felel meg a való-
ságnak, mert Delmár éppen úgy érdeklődött egy 
gyors ohc. AJS, egy HRl ) és B M W iránt is. Tény 
az, hogy Delmár Yv altér a magyar Tourist Trophyn 
el akar indulni, ha addigra egy jó, megbízható és 
gyors gépre, tesz szert. Mi határozottan osztjuk a 
nézetét, amennyiben három év előtt felállított átlag-
sebességét a mult évben sem tudták elérni. Delmár, 
mint tudjuk, állandó tréningben van és így semmit 
se vesztett a gyakorlatban. Biztosak vagyunk benne, 
hogy ha az idei versenyben elindul, újra az elsők 
között lesz, mert azok az emberek, akik esetleg egy 
rövid hegyi versenyben talán többet kockáztatnak és 
némileg gyorsabbak mint ő, egy 200 kilométeren fe-
lüli versenyben azt az iramot úgysem bírják, és ha 
már egyszer buknak, akkor vége a versenyüknek. 
Delmár pedig ezalatt kitűnő, egyenletes, gyors kö-
reivel bizton halad a cél felé. Sokan hibáztatják 
Delmárt, mert újra starthoz akar állani, azzal érvel-
vén, hogy egy gyönyörű TT-győzelemmel, befejezte 
moterkerékpárverseny-karriérjét. Ez igazi budapesti 
nézet. Egyszer nyerni, azután gyorsan elbújni és 
ülni a trófeán a, halálig. Delmár alig 35 éves, tehát 
még a legnagyobb lelki nyugalommal indulhat TT-
versenyeken. Reméljük, ott f og juk ót üdvözölhetni is-
ii ét a sisakkal a Szarvasnál, a startnál. 

F O R D személy- és teherautók H A H N , IV., Kossuth Lajos-utca 12. sz. 
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December 22-én (1927) az „Eberstein" nevű 
hajón 500 darab „Studebaker Erskine Six" indult 
el Amerikából Európa részére. A szállítmány 
január elején érkezett meg Hamburgba, ahon-
nan továbbítani fogják az európai képviseletek-
hez. — A „Motocentruni" VI., Gróf Zichy Jenő-
utca 17. átvette a világmárka angol New-
Imperial és Francis-Barnett motorkerékpárok 
magyarországi vezérképviseletét. A közeli na-
pokban két New-Imperial és egy kis Francis-
Barnett versenygép érkezik, melyek az idei 

.versenyeken starthoz is fognak állani. — 
Dr. ltezsilla Nándor, aki a mult esztendőben 
New-Imperial gépén ért el igen szép eredménye-
ket, felhagy a motorkerékpározással és egy 980 
oliv. vízhűtéses Morgan-Jap cyclecart vásárolt, 
melynek volánjánál már az ezidei versenyeken 
is indul. — Duller, az ismert Bentley-versenyző 
a tavasz folyamán Turnerrel, egy szintén kiváló 
angol vezetővel 1000 font sterling betét mellett 
matchelni fog Monthléryben egy 24 órás triál 
keretében. Hogy Turner milyen kocsin indul, azt 
még nem tudni. — A Bugatti-gyárat az idei 
versenyeken öt klasszisvezető fogja képviselni. 
Ezek az olasz Minoia, Conelli, Brilli-Peri és 
Nuvolari, valamint a franciák gyors embere, 
Chiron. Nagy meglepetés gróf Brilli-Peri újra 
akcióba lépése. A kitűnő Bugatti-vezető Pjinilio 
Materassi, aki a múlt évben még a Targa Flo-
rióban mint gyári vezető indult, most önálló-
sította magát és saját kocsijaival fog részt venni 
a versenyeken. — A Delage-gyár, mint tudjuk, 
1928-ban nem fog versenyezni és sorra eladja 
versenykocsijait. Már úgy volt, hogy Benoist 
sem versenyez és a gyárban egy osztály vezetője 
lesz. Mint újabban értesülünk, úgylátszik 
Benoist nem tud élni mégsem versenyek nélkül 
és most el akar menni a Delage-gyártól egy 
olyan gyárhoz, mely aktív lesz a szezonban, 
f ebruár 13-án lesz 20 éve, hogy Henry Farman 
egy Gabriel-Voisin kétfedelű repülőgépen a 
Deutsch-Archdeakon által kitűzött 50.000 frankos 
díjért 1 kilométert repült. 1908 február 13. A na-
pot a Francia Aero Club nagy ünnepséggel 
fogja megtisztelni. — A/, angol Webster hadnagy 
sebességi rekordját (456 km. 222 HL), amit Velen-
cében a Schneider-Cup versenyben ért el repülő-
gépével, hitelesítette a Féderation Aeronautique 
J nternaticnale. Az automobil sebességi világ-
rekord 324 km., de míg utóbbit 1 kilométerre 
futotta Segrave őrnagy, addig Webster nagyobb 
távon érte el ezt a sebességet. — A Stuttgarti 
Bosch-művek, mely eddig a Budapest, VIII., 
Vas-utca 16. szám alatt bérelt egy házat saját 
céljaira, most a Váci-út 22—24. szám alatt egy 
telket vásárolt, ahol nagy telepet épít. Mostani 
felszerelő műhelye már túl kicsinynek bizonyult. 
Az építkezéseket a tavasz folyamán kezdik meg. 
A „La Coupe de la Comission Sportive" (a 
francia Autoniobilclub sportbizottságának ser-
lege) ezidén nem a Monthléry autodromban, 
hanem a Circuit de Comminges-en lesz a francia 
F'yreneusokban, ugyanott, ahol a mult évben a 
francia motorkerékpár Grand Prix volt. Ez a 
verseny helyettesíti tulajdonképen a Francia 
Nagy Díjat. Egy kör hossza 26 kin. 300 méter. 
A táv 500 km., vagyis inkább 19 kör, aini való-
ban 499 km. 700 méter. A versenyen tetszőleges 
űrtartalmú kocsik indulhatnak. — Guido For-
naca mérnök, a turini FIAT-gyár egyik igaz-
gatója a napokban elhúnyt. Fornaca 1906-ban 
került a gyárhoz, mint a kísérleti asztály veze-
tője. 1916-ban már a gyár egész technikai osztá-
lyának vezetője lett, majd 1918-ban a FIAT-gyár 
igazgatója. A gyár hatalmas sikerei, különösen 
az 1922. év aranynapjai nagyrészben Fornaca 
érdemei. Halála súlyos gyásza az olasz auto-
mobolizmusnak. — Mint a párisi L'AUTO 
írja, a Monthléry autodromban erős próbák 
folynak egy Type XII . kompresszoros Steyr-
kocsival. A próbákat a közismert és hí-
res francia vezető ós egyben a Steyr-gyár 
párisi vezérképviselője, Rougier végzi. 11a a 
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Vezérképviselet 
VI. kerület, 

Podman c z k j -
utca 18, 

próbák bevállallak, úgy a gyár az ezévi verse-
nyeken inoul is a Cozette-kompresszorral teisz. -
relt új kocsival. — Az Aligemeine neutscne 
Automobil Club (ADAC) április Jl—2a. kozoii 
nagy tömeg uirat rendez Olaszországba. A Ki-
indulópont Augsburg. — Az olaszok február 
2b-an a Dolomitok egyik legnevezetesebb teii-
sporthelyen, San Martino ui Uastrozza-aban ÍJ 
Kilométeres tavon téli liegyiversenyt rendeznek. 
A verseny nemzetközi érdekessege, nogy iielyen-
Ként 2 meter magas iiólalak között vonul végig. 
— IN'éuietország itKáV-ben 16.237 triptiquet és <t>.í 
carnet adott ki. Ezzel szemben a Küllőidről Ne-
metorszagba 212»Ü automobil részere állítottak 
ki triptiquet a küllőid hatóságai. — Chamberlain 
az eiso Ucean-repülö kíseriete Kisztics és JVlzard 
5l':22:31-es nlötartamrekordjanak megjavítása 
nem sikerült. Chamberlain i l :52.00-ig maradt a 
levegőben. xVlint hiriik, a Közeljövőben újra 
folytatja kísérleteit az Óceán felett. — 
New-York varos egyik taxivállalata, a Yellow 
Taxicab Corporation 600 új taxit rendelt. Az új 
kocsikat a Buick-gyár szállítja hathengeres tipu 
saibol. A gyárnak a megrendelés szerint alacsony 
és hosszú karosszériával kell a gépeket szallítam. 
— Wienben a tavasz folyamán egy konferencia 
lesz, melyen meg fogják beszélni a csatlakozást 
a, nyugati allamokhoz a jobbrahajtas, baira-
kitérós tárgyában. A keleten csupán az utod-
áliamok és a balkáni allamokban van még baira-
hajtas, a nyugaton pedig, mint tudjuk, Auglia-
ban. Hír szerint Ausztria és Csehország a tavasz 
folyamán áttér a jobbrahajtásra. Igazán idejo 
volna már, hogy ezt nemzetközileg szabályoz-
zák. — líavois tisztelendő úr birtokában van a 
világ legöregebb automobilja az, eszakfrancia-
országi kis faluban, Belloy-Saint Leonardban. 
A kocsit 1891-ben építették. A Panhard-gyár 
műve és egylóerős motor van benne. Gavois tiszte-
lendő már számtalanszor szétszedte ós összerakta 
automobilját és még ma is járkál vele. 

Nem is gondolná az ember, liogy a verse-
nyeknek milyen hatása vau az eladásra. Sok 
kereskedő azt hiszi, hogy a versenyeknek 
semmi hatása nincs és nem is indítja verseny-
zőit, illetve gépének tulajdonosait. A mostani 
téli verseny élénk bizonyítéka a versenyek 
nagy hatásának az eladásra. Abból az alkalom-
ból, hogy Puch János megnyerte a KMAC 
téli versenyét, úgy Budapesten, mint a vidé-
ken nagyon sok gépet adtak el a képviseletek. 
Mindazonáltal a vevőközönség számára a leg-
nagyobb hatást eddig a legkomolyabb és leg-
nehezebb magyar motorkerékpárverseny, az 
„Automobil-Motorsport" húsvéti triálja váltot-
ta ki. Egyes cégek, amelyek lapunk verse-
nyén a legjobban szerepeltek, 25—30 gépet he-
lyeztek el a versenyt követö napokon. Erre 
azután többen rájöttek már és a hatás abban 
mutatkozik, hogy az idei húsvéti versenyre az 
erdeklődés sokkal fokozottabb, mint a mult 
évben. Már most ajánljuk az egyes képvisele-
teknek, hogy mennél nagyobb számban indít-
sák versenyzőiket és a márkatulajdonosokat, 
hogy az eredmény minnél nagyobb és bizto-
sabb legyen. Amely gépek a húsvéti versenyt 
biztosan ós szépen végigfutják, azok a magyar 
utakon, a magyar viszonyok mellett is letették 
a vizsgát. A közönség pedig tudja, hogy a hús-
véti verseny nem spcciálgépek versenye ós 
nagy bizalommal van az azon elért eredmé-
nyek reálitása iránt. 

Megjelent a FIAT 520. A turini FIAT-
gyár a közelmúltban hozta ki új típusát, me-
lyet 520-as névvel jelez. Az új motor hivatva 
van az amerikai motor előnyeit, az európai 
motor előnyeivel összhangba hozni. Az új 
FIAT 520. 6 hengeres. Furata 68 mm. Lökete 
103 mm. A hengerűrtartalom 2244 kcm, A kocsi 
külsőleg hasonlít az 503-as modellhez. Az, új 
FlAT-tal legközelebb bővebben fogunk foglal-
kozni. 
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Nagy magyar expedíció készül az idei Targa Flo-
rióra! Az egyik budai kiskocsmában kedd esténként 
összeülő motoros-sí és autós társaság tagjai elhatároz-
ták, hogy március végén egy kis expedíciót szerveznek, 
melynek végcélja az idei Targa Florio megtekintése 
lenne Szicíliában. Eddig négy kocsi indulása vehető 
biztosra. Az első kocsit, egy új Steyr Sport Type XH-őt 
Delmár Walter vezeti. Társaságában felesége és a 
Bosch-művek budapesti igazgatója, Dierolf Ágoston 
utaznának. A második kocsit,Gaál, Andor (Talbot Sport) 
vezetné, utasai Heteés Sándor és Dietl Hubert lesznek. 
Harmadiknak Balázs László csatlakozna a fentiekhez 
kis Amilcarján. Hogy ki lesz a partner, az még kérdés. 
Lehet, hogy egy szőke csoda. A negyedik induló az 
„Automobil—Motorsport" főszerkesztője lenne, aki mái-
hónapokkal ezelőtt tervbevette az 1928. évi Targa Florio 
megtekintését. Társai Jósika Jenő báró és neje lenné-
nek. Természetesem a túra egyik elengedhetetlen aktusa 
lenne az Etna-tűzhányó megmászása, melyre Delmár 
Walter, Dierolf Ágoston és Déván István pályáznak, 
akik már évtizedek óta szenvedélyes hegymászók híré-
ben állanak. Közülük Dierolf Ágoston a mult évben 
vezető nélkül mászta meg- a világhírű Matterliornt. 
Nem lenne részünkről meglepetés, ha a társasághoz 
még néhány autó csatlakoznék. 

A KMAC hóversenyének díjkiosztása január 21-én 
volt ünnepélyes keretek között. Az öt főgyőztes ezüst 
cigarettatárcákat kapott, míg az összes beérkezett 
versenyzőket a klub bronz-plakettjével tüntette ki a, 
rendezőség. Így azután mindenki meg volt elégedve, 
annyira, amennyire. 

A New-Yorki Automobil Sálon, mely régente főleg 
az európai kocsik kiállítása volt, most lényegében meg-
változott. Ma a Newyorki Sálon inkább a karosszéria-
gyárosok kiállítása. Tekintettel arra, hogy akik itt 
kiállítanak, azok a nagy USA-kiállításon nem vehetnek 
részt, a gyárak úgy játsszák ki az egyezményt, hogy 
készítményeiket a karosszériagyárosok által állítják ki. 
Összesen 190 kocsi volt kiállítva, köztük 10 új Ford. 
Rolls-Royce egy 20238 dolláros remekművel képviselte 
Angliát. Németország egy 140 LE Meroedes-kompresz-
szort állított ki. A franciákat egy 140 LE Renault kép-
viselte, míg a belgákat a Minerva és az olaszokat az 
Isotta Fraschini egy-egy kocsija. Ezzel az európai gyá-
rakat el is intéztük. Egyébként a Cadillac. Chrysler, 
Franklin, Stearns-Knight, Packard, La Salle, Lincoln, 
Pierce-Arrow és a Stutz uralta a piacot. Érdekes, hogy 
az úgynevezett Allwetter karosszéria, amit eddig 
Amerikában nem igen ismertek, kezd tért hódítani 
leereszthető hátsó tetővel. Feltűnő az élénk színek elő-
térbe nyomulása. A divatszín a smaragdzöld. Sok a 
kocsikon az ezüst és nikkel. A csukott kocsik belső 
kiképzése egyenesen luxuriős. Különös gondot fordíta-
nak újabban odaát a Roadster hátsó pótülésére, mely 
igen kényelmes és kitűnő beszállás! lehetőségeket nyújt. 
Általában üzlet nem nagyon volt, írja amerikai túdó-
sítónk, Nagy Béla mérnök. Mindenki az új Ford „hasz-
nálatban Való beválását" várja. 

Fagyálló autóolaj. A mostani szigorú hidegeknél 
minden automobilista és motorkerékpáros ismeri azo-
kat a nehézségeket, amelyek az indításnál fellépnek, 
mert az éjjelen át megsűrűsödött olaj elfogja a motort, 
ami még azzal a hátránnyal is jár, hogy az, indítás 
utáni másodpercekben, amíg a motor nem melegedett 
fel kellőkép és tökéletlen az olajelosztás, a motor egyes 
részei a hiányos kenés miatt legalább is olyan mérték-
ben kopnak, mint normális üzem esetén sokezer kilo-
méter alatt. Ha az olajtöltés megdermedése miatt a 
motor nehezebben indul és a motor felmelegedése 
hosszabb ideig tart, ez jobban igénybeveszi az indító-
berendezést és növeli a benzinfogyasztást. Ilyen körül-
mények között határozott üzemi megtakarításokat biz-
tosítanak speciális, igen alacsony dermedési fokkal 
hiró téli autóolajok. Mint velünk a Vacuum Oil Com 
pany Rt. közli, Gargoyle Mobiloil Aretic néven hozzák 
forgalomba azt a speciális autóolajat, mely a hazánk-
ban előforduló erős hidegek mellett is folyékony marad, 
úgyhogy az indítás a legnagyobb könnyűséggel törté-
nik és mindjárt a motor indításától kezdve az összes 
kenendő helyekre jól eljut. 

Világrekord Stromberg-porlasztóval. Autókörökben 
mindenki előtt ismeretes Viktor Bruce úr ós neje leg-
utóbbi kitűnő teljesítménye. Nevezettek a Monthléry— 
Paris versenypályán hathengeres AC-kocsijukkal 10 
napon át a legsúlyosabb követelményeknek feleltek 
meg és rendkívül figyelemreméltó 15000 mérföldes 
rekordot értek el 65 mérföldes óránkénti sebesség mel-
lett. Ezen eredmény elérése teljesen pont nélkül tör-
tént, miáltal a fennálló 15 mérföldes világrekordot, 
valamint 12 . más világrekordot is felülmultak. Ha 
tekintetbe vesszük azt a tényt, hogy a kocsi a rossz 
pályaviszonyok miatt felborult, miáltal egynéhány 
értékes óra veszett el, a rekord még sokkal jobb 
lett volna. Általános érdeklődést kelt az a tény, hogy 
ez a különleges kocsi Stromberg-porlasztóval volt fel-
szerelve, amely az egész idő alatt semmiféle szabályo-
zásra nem szorult és csakis az úszóház körül képződött 
jeget kellett eltávolítani. Bruce nyilatkozata szerint a 
porlasztó teljesítménye a csodával határos és nem kik 
mértékben járult hozzá az elért kiváló sikerhez. 
A Stromberg-porlasztó vezérképviseletét, mint ismere-
tes, Dénes és Friedmann rt. Budapest, VI., Dessewffy-
utca 29. birja. 

Figyelem i 
Az „Automobil-Motorsport" által Déván István 

^szerkesztésében januárra tervezett „Automobil és 
Motorkerékpár Almanach 1928" megjelenését február 
végére halasztottuk, tekintettel arra, hogy az automo-
bil és motorkerékpár szakmában a közeli napokban 
igen sok változás várható és szerkesztőségünk nagy 
súlyt helyez arra, hogy az „Almanach" a legfrisebb, 
a tavaszi helyzetnek megfelelő adatokat tartalmazza. 

Előfizetési kedvezmény! 
Mindazon új előfizetőinknek, akik 1928 január 1-től 

lapunkra egy évre előfizetnek és beküldik az egyévi 
előfizetési díjat, az egész 1927. évi évfolyamot díjtalanul 
bocsátjuk rendelkezésükre. Kérjük azokat, akik erre 
igényt tartanak, hogy szándékukat minél előbb jelent-
sék be szerkesztőségünknek, mert az 1927. évről igen 
korlátolt mennyiségben maradtak fenn lapjaink, úgy 
hogy legfeljebb nyolcvan—száz új előfizetőt tudunk a 
fenti kedvezményben részesíteni. 

Felelős szerkesztő és kiadó: DÉVÁN ISTVÁN 
Budapest, II., Margit-körűt 64/a. V. evi. 2. Tel.: T. 132—64. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Rózsa-utca 
111. II. emelet. Hivatalos órák hétköznapokon délelőtt 
10—1 óráig. Telefon: T. 112—1,5, 112—46, 112—47 

Stádium Sajtóvállalat Rt .— Felelős üzemvezető: Győry Aladár 

K M A C 
téli megbízhatósági versenye 

~ I A R I E L 
ismét bebizonyította meg-

| bízhatóságát 
Kovács Sándor 497 ohv. 
Ariel Sidecarongyőz, a nap 

_ legjobb átlagidejét futva 
Vezérképviselet: 
BAUER JÓZSEF Budapest, VII., Elemér-u. 41 
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III 

Legjobb amerikai pneu 

FISK 
• 

Próbálj a ki! 
Sohasem fogja megbánni! 

Tartós! 
Olcsó! 

• 

Detail árusítás: 

Nagy József, Budapest 
VI., Andrássy-út 34 

Ha megbízható és igazán gyors 
versenykocsit akar az 1928-as 
szezonra, ha sima járású, jól 
fekvő, ideális túra- vagy sport-
kocsit szeretne, úgy tekintse meg 
a raktáron levő nyitott és csukott 

BUGATTI 
automobilokat 

Az 1927. évi győzelmek: 
Targa Florio 
Freiburg kilométerverseny, 193 km. 
Boulogne kilométerverseny, 198 km. 
Klausenpass hegyiverseny 
Svábhegyi verseny 
Magyar Túraút 
Új 1 órás világrekord 
Brookland 200 miles 
Királydij, Eóma 
Coppa delle 1000 miglia 
Circnito del Garda 
Grand Prix de Tripolis 
Német sportkocsi Grand Prix 

Bugatti automobilok 
vezérképviselete: 

Budapest, I., Zsolt-utca 9. szám 

Telefon : Krisztina 509 - 61 

Kedvező fizetési feltételek 

in 
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STÁDIUM SAJTŰVALLALAT RT. 




