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A UTOMOBIL—MOTORSPORT—TURIZMUS 

Megvizsgálta On 
au tó j ának e l e k t r o m o s berendezését, 
váj jon az a n a g y v á r o s i f o r g a l o m 
köve t e lménye i n ek és a s z i g o r í t o t t 
k ö z l e k e d é s i s z a b á l y r e n d e l e t n e k 

megfelel-e I 
A rendszámnak éjjel 25 m. távolságból 
jól olvashatónak kell lennie. 

Ha rendszámvilágitása 
g y e n g e , szereltessen 
B O S C H stopszámlámpát 

BÍZZA 
S T O P L A M P Á R A 
A JELZÉST! 
A kar feltartása a fékezési szándék jelzésére 
fárasztó, elvonja a figyelmet és arra készteti a 
vezetőt, hogy kezét a kormányról levegye. A mo-
dern kocsi berendezésének elengedhetetlen tar-
tozéka tehát a fékpedál lenyomásakor önműkö-
dően felvillanó stoplámpa. Az adott jelzésnek 
tisztán láthatónak és félremagyarázhatatlannak 
kell lennie, úgy nappal, mint éjjel. 

Védekezzék balesetek ellen és könnyitse 
meg az utcai f o r g a l o m lebonyolitását 
B O S C H s topszámlámpa alkalmazásával 

1 BOSCH stopszámlámpa QK2 izzókkal P 1 4 . 1 0 és az alantiak, amennyiben azok 
a kocsira még nem lennének felszerelve 

1 db vízmentes számlámpa kikapcsoló SJ22/1 ... P 5.85 
1 db stoplámpa kapcsoló SSH 3/1 z P 3.65 

vagy ajánlhatunk 1 db egyszerű Bosch hátsólámpát JN 4/9 izzóval P 10.40 
Felszerelés mindkét esetben cca P 9.— 
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Olvasóinkhoz! 

Előfizetőinkhez! 

Közel két hónapja nem jelent meg az „Automo-
bil—Motorsport—Turizmus". A rendkivüli nehéz gaz-
dasági helyzet bizony nem kímélte meg lapunkat sem. 
Az egymásután megszűnő automobilcégek, a munka-
bérek magassága folytán előálló igen nagy nyomda-
számla olyan nehézségeket jelentettek, amelyeket mi 
egyelőre leküzdhetetlennek találtunk. Nem arról volt 
szó, hogy az „Automobil—Motorsport—Turizmus" 
megbukott, mert olvasóink és előfizetőink — és ezt 
büszke örömmel állapítjuk meg — nem hagytak cser-
ben. Mindössze a megszűnt és csődbement cégek el-
maradt hirdetései képeztek oly nagy veszteséget, hogy 
lapunkat megjelentetni csak ráfizetéssel lettünk 
volna képesek. Ezért határoztuk el magunkat, hogy 
egyelőre havonként egyszer jelenünk meg, amiből 
azonban lassan kéthavonként egyszeri megjelenés 
lett. És éppen ez a hosszabb szünet érlelte meg abbeli 
elhatározásunkat, hogy a lapot a legnagyobb anyagi 
áldozatok és bármekkora fáradtság árán is, újra 
rendszeresen kéthetenként fogjuk megjelentetni. 
Késztetett erre bennünket olvasóink és előfizetőink 
példátlan ragaszkodása, megbecsülése és szűnni nem 
akaró buzdítása, szóban, levélben, ismerősök és isme-
retlenek részéről egyaránt, amely nem hagyta ki-
aludni bennünk azt a hitet, hogy hivatásunk van a 
magyar automobil és motorkerékpár szakirodalom 
terén, hivatásunk, amelynek betöltésére parancsoló-
lag felhív az a sok olvasónk és előfizetőnk, akiknek 
hiányoztunk, akik lapunkban látták azt az orgánu-
mot, amely legnyiltabban, legmerészebben és leg-
állhatatosabban fogallkozott mindig az automobiliz-
mus és elsősorban a magyar automobilizmus ügyei-
vel. Magragadjuk az alkalmat, hogy e helyütt kö-
szönjük meg mindazoknak, akik írásaikkal felkeres-
tek, jóleső buzdításukat, megígérjük, hogy teljes 
erőnkkel fogunk ismét sorompóba állani a magyar 
automobilizmus, túrizmus, útépítés, közlekedés szá-
munkra rendkívül fontosságú ügyeiért és ismét a régi 
agilitással igyekszünk nemcsak rámutatni a hiá-
nyokra és javasolni azok megszüntetését, hanem pél-
dákat, ötleteket is felhozni, hogy ezzel a ma már 
közérdekű automobilizmus megoldásra váró, vagy 
tökéletlenül megvalósított problémáit közelebb vi-
gyük a teljes megvalósuláshoz. 

A mai naptól kezdve lapunk minden hó 
5-én ós 20-án fog megjelenni. Ez évben 

még tehát 4 szám, a 21., 22., 23. ős a 24., 
(Karácsonyi szám) fog megjelenni. A gazda-
sági krizis folytán elmaradt 13. 14. 15. 16. 
17. 18. 19. számok helyett elófizetóink 
1931. évben pótlásképen az 1. 2. 3. 4. 5. 
6. 7. számokat fogják kapni. Igy tehát azok 
akik 1930. évre előfizettek, 1931. évre 
csak április hó második felében ujithatnak. 

A szerkesztőség. 

Forgalmi csemegék. 
Megkezdődött a nagy razzia, a nagy takarítás 

az autóbalesetek elhárítására. De ismét a régi nóta. 
Az egyenruhába öltözött oldalkocsis rendőrpatrouil, 
aki leállít, mert piszkos a számtábla, de ugyanakkor 
elsiklik az út kellős közepén hajtó fuvaroskocsi mel-
lett, amely a vaksötétben cammog mindennemű ki-
világítás nélkül. Október 2-án este, fél nyolc lehetett, 
amikor csigatempóban igyekeztem hazafelé a Hűvös-
völgybe. Azért mondom, hogy csigatempó, mert az 
Uj-Szent János-kórház utáni vizes-taknyos aszfalt 
igazán csak a csigatempót engedte meg. A Julia-útnál 
egyszerre melém szegődik, mintha a mennyből hullott 
volna alá, egy oldalkocsis rendőrcikli. Tessék balra 
kiállni! Istenem, csak nem hajtottam gyorsan ? Kérem 
a betétlapot! A számtáblája olvashatatlan. Azonnal 
leszálltam és megmutattam a rend derék motoros őré-
nek, hogy a csatakos, friss sártól nem látható a szám-
tábla és letörölvén azt, ismét minden rendben volt. 
Mitsem használt a mentegetődzés, a betétlap már 
benn volt a kis noteszban. Ezután tehát autósok, mo-
torosok, ha lucskos időben hajtunk a városban, min-
den 10 lépés után le kell szállni és nekiállani tiszto-
gatni a számtáblát. Éljen a közrend! Most már egé-
szen bizonyos, hogy rövidesen meg fognak szűnni az 
autóbalesetek. 

Valamikor sokat írtunk a budapesti uccák fogya-
tékos kivilágításáról. Akkoriban a Margit-körutat 
aposztrofáltuk, majd a Retek ucca volt soron. Mit 
tesz Isten, mindkettőt kivilágították. Abban a re-
ményben, hogy soraink most nem találnak bedugott 
fülekre, elpanaszoljuk legújabb fájdalmunkat. A Hű-
vösvölgy—zugligeti főút forgalma napról-napra erős-
bödik, ennek dacára az Uj Szent Jánostól kifelé a 
főút teljesen sötét. A sötétséget tetőzi esős időben a 
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fekete, csúszós aszfalt, ami azután maga után vonja, 
hogy az esti órákban egyáltalában, még a fényszóró 
segítségével sem lehet látni ezen a vidéken. Ugyanígy 
nagyon kellemetlen a közlekedés a Vérmező melletti 
Attila uccában és hogy panaszunk teljes legyen, a 
szénatéri Sporttelep mellett felvivő Vérmező úton. 
Itt sokszor elnézem, a fekete kabátban álló rendőrt 
egyáltalában nem lehet észrevenni, csak az utolsó pil-
lanatban. Igazán ideje lenne már, hogy a főváros job-
ban világítsa az uccákat. 

* 

Ha már a világításnál vagyunk és a rendőr is 
szóba jött, volna még egy megjegyzésünk. El-elnézzük 
esős időben a rendőrőrszemeket, amint fekete eső-
kabátjaikban álldogálnak a fekete, vizes aszfalton. 

Szánalomraméltó emberek, akik egyenlőek az ön-
gyilkosjelöltekkel, mert sohasem tudják, mikor rohan 
beléjük egy automobil, vagy egy motocikli. Nincs 
rossz szemem, de esős időben szinte napról-napra lá-
tom a helyzetet és ezt nemcsak magam állapítottam 
meg, de igen sok embertől hallottam már. Sőt mintha 
már történtek volna esetek, amikor a rendőrt az éj 
sötétjében elütötte valamely gépjármű. Nézetem sze-
rint feltétlenül valami világos esőkabátot kellene 
adni az út közepén álló rendőrlegénységnek, ha mást 
nem, legalább egy fehér viaszkosvászongallért. így 
legalább mindenki láthatná őket. Ma már a közlekedési 
rendőr úgy sem azért áll az út közepén, hogy a betörő-
ket és tolvajokat lesse, hanem, hogy a közlekedést 

irányítsa, már pedig talpig feketében állani az út 
közepén és kitéve lenni ezer veszélynek, nem valami 
kellemes mesterség. A nagy baleset-meggátló akció-
ban talán ez az akció is helyet kaphatna. 

Az autóbusz-soffőrök. Ismét egy téma. Az utóbbi 
időben, mintha átvennék a piros taxisok vezetési 
modorát. Náluk igazán érthetetlen a drengolás, ők 
nem százalékrendszer alapján lesznek fizetve, sőt a 
(borravaló-rendszerben sincs részük. Ugy látszik, ol-
vashatták valahol, hogy a londoni buszsoffőr meny-
nyire művésze a hajtásnak és most ezeket akarják 
utánozni. Ajánljuk a rendőrség figyelmébe őket. Ott 
ügyeljenek kissé és figyeljék a kíméletlen hajtási 
módszert, a beelőzést és tolakodást. Ezzel tényleg 
hasznos dolgot művelnek. Ez azonban igen bajos, 
mert a buszveeztő mellett csaknem mindig ott ül egy-
egy rendőr is. Ilyenkor azután a soffőr igazán biztos 
a helyzetében. Nézetünk szerint, meg kellene tiltani 
a rendőrlegénységnek a vezető mellé való ülést. Ha 
van hely, álljon hátra, vagy üljön le, de a vezető mel-
lett legfeljebb autóbusz-szerelőnek, vagy alkalmazott-
nak van helye. Kérjük a Főkapitány urat, vegye fon-
tolóra a jelen megállapításunkat. Már számtalan ese-
tet figyeltem meg, amikor a buszsoffőr a legkímélet-
lenebbül beelőzött, kiszorítva a szembejövőt és lemo-
solygott. Ugyanakkor a rend szolgálaton kívüli őre 
ott ült mellette. Uraim, ez így nincsen rendjén. 

Mi asz oka a sorozatos 
a utói* ales etekn ele ? 

M i K é p e n lehetne segíteni a b a j o n ? 

Irta: Déván István. 

Mi a tényállás? Nincs nap autóbaleset nélkül! 
A lapok, különösen hétfőn, telve vannak a legkülön-
bözőbb fajtájú autóbalesettel. Hol a villamos szalad 
össze egy autóval, hol jogosítvány nélkül vezető szí-
nésznők gázolnak, vagy karamboloznak, hol egy autó 
üti el a rendőrt, hol a fordulóban szalad ki egy nagy 
sebességgel száguldó személykocsi és megy neki a 
falnak, hol egy teherautó fékei mondják fel a szol-
gálatot és fut le valamelyik lejtőn, mindent szétrom-
bolva, ami eléje kerül, hol egy uccakeresztezésnél fut 
össze két jármű, hol a villamosról leugró polgárt üti 
el egy véletlenül arra robogó gépkocsi, hol a bekap-
csolt sebességváltóval bekurblizott autó szalad fel a 
járdára és lapít oda két-három járókelőt és így megy 
ez nap-nap után. 

Bár szerény nézetem szerint ez mindenütt így 
van, mégis tenni kellene valamit, mert az esetek az 
utóbbi időben mintha tényleg megsokszorozódnának. 
Másutt is történnek az autóval kapcsolatosan balese-
tek, de azokat nem fújják úgy fel, mint nálunk. Ha 
egy villamos elüt egy embert, vagy egy öregasszonyt, 
pedig az sinen jár, akkor a rendőri hírek között né-
hány sorban el van parentálva. Ugyanekkor egy 

autóelütést három hasábos cikkben, vastagon szedett 
címekkel hozzák a szenzációra éhes napilapok. Hosz-
szabb tanulmányt folytattunk a külföldi statisztikai 
adatok nyomán és megállapítottuk, hogy Magyar-
országon az autóbaleset-statisztika arányszáma meg-
lepően jó, nem is szólva az annyira perhoreszkált 
motorkerékpárokról, amelyeknél az utóbbi időben 
csaknem megszűntek a balesetek. Dacára azonban a 
statisztikai arányszám jóságának, mégis foglalkoz-
nunk kell a mindgyakrabban megismétlődő gépjármű-
balesetekkel, mert nézetünk szerint azok számát ész-
szerű intézkedésekkel a minimumra lehetne csökken-
teni. 

Csekély 10 éve vezetek motorkerékpárt és auto-
mobilt, ezalatt a 10 év alatt, mint író ember, mindig 
nagy figyelemmel kísértem a közlekedés problémáit, 
mindent az oknyomozó szemével nézve. Miután na-
ponta átlagban legalább 50 kilométert teszek meg 
automobilon, amelynek legnagyobb része a városra 
esik, szinte percről-percre van alkalmam tapasztalni 
közlekedésünk bajait. Nézetem szerint a legújabban 
kiadott főkapitányi rendelet, dacára a nagy rendőri 
ankétnak, semmi újat nem tartalmaz. A közlekedés 
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bajait az íróasztal mellől nem lehet orvosolni. Tiszte-
let és becsület a kerületi kapitányok jóakaratának és 
hozzáértésének, ők azonban napjaik legnagyobb ré-
szét az irodában töltik, gépjárművet pedig csak rit-
kán vezetnek, ők lehetnek kitűnő teoretikusok, kitűnő 
hivatalnokok, de nézetem szerint a forgalomhoz prak-
tikusan nem szólhatnak hozzá, mert nem élnek benn 
a forgalomban. Nézetem szerint, gyökeres változta-
tásokat kellene keresztülvinni. Az alantiakban el-
mondom szerény véleményemet. 

Kezdjük a gépjárművezetőkkel. Nézetem szerint 
a gépjárművezetők 15—20 százalékának be kellene 
vonni a hajtási igazolványát. Ez a 15—20 százalék 
veszélyezteti elsősorban Bupdapest forgalmi rendjét. 
Egyrészük nem tud hajtani, másik részük fegyelme-
zetlen, gondatlan, híján minden emberi érzésnek. Bu-
dapest uccáin feltűnő sok azoknak la vezetőknek a 
száma, akik kíméletlen hajtási módszerükkel sokszor 
a legnagyobb bajokat idézik elő. A város területének 
ezektől való megtisztítása képezné az első feladatot. 
Miképen történjék ez meg? Előre bocsájtom, hogy a 
gépjárművezetők nem a rendőrőrszemek előtt bűnöz-
nek. Az ott előforduló kihágások egészen jelentékte-
lenek. Azok az esetek, amelyeket joggal nevezhetünk 
bűncselekményeknek és amelyekből a balesetek szár-
maznak, sohasem a rendőrőrszemek előtt következ-
nek be, Ezeket csak a közvetlen tettenérés által te-
hetjük ártalmatlanná. Fel kellene kérni idősebb és 
régi praxissal rendelkező úrvezetőket, hogy bocsás-
sák magukat a rendőrség rendelkezésére egy-egy 
délelőttre. A KMAC kebeléből 30—40 úrvezetőt tud-
nánk összetoborozni. A feladat az lenne, hogy az ille-
tők kocsijukban egy, esetleg két civilbe öltözött 
rendőrtiszttel cirkálnának a városban egy egész dél-
előtt. Épületes dolgokat volna alkalmuk látni. A bű-
nöző delikvenst azonnal le kellene állítani, a hajtási 
igazolványt elkobozni, röviden papírra vetni a tény-
állást és a kihágás mérvéhez viszonyítva, a hajtási 
engedélyt 1—2 hónapra bevonni. Ezzel párhuzamo-
san a rendőrőrszemeknek kiadni a parancsot, hogy 
időnként kérjék a vezetők igazolványát. Az esetben, 
ha valaki elkobzott igazolványa dacára is kocsit vezet, 
igazolványa egy teljes évre volna bevonandó. 

Ilyen rendszabályok mellett nagyon, de nagyon 
meggondolná például a kultuszminiszter úr soffőrje, 
hogy negyediknek beelőzzön és arra kényszerítse a 
szabad pályán gyanutlanul jövő vezetőt, hogy életét 
és kocsiját megmentendő, felszaladjon a járdára. 
Ugyanilyen elbírálás alá venném a körúton minden 
jelzés nélkül beforduló úrvezetőt, a sarkot levágó 
taxisoffőrt, a keresztezéseken full speed átrohanó 
kerékpárost, a kíméletlenül tolakodó és sebesen hajtó 

pirostaxist, a jelzés és minden indok nélkül hirtelen 
az út közepén megálló vezetőt, a helytelen oldalon 
hajtó és gorombáskodó fuvarost, a jelzőlámpát sem-
mibe sem vevő tömegeket, a szűk utcakereszteződése-
ken gyorsan hajtó autóst, a szabad kipuffogóval köz-
lekedő motorkerékpárost, stb. Ezek mind olyan ese-
tek, amelyek lehet, hogy napokig egyetlenegy bal-
esetet sem fognak létrehozni, lehet, hogy lesznek na-
pok, amelyeken egyik a másik után fog megszületni. 
A hatás, különösen akkor, ha a vezetők rájönnének 
és a híre elterjedne, óriási lenne. A cirkáló motor-
kerékpáros rendőrök, addig amig egyenruhában lesz-
nek, sohasem tudják feladatukat 100 százalékban tel-
jesíteni. 

Amellett kezdők és ők maguk sincsenek egészen 
tisztában azzal, hogy mit lehet és mit nem. Ez meg-
figyelhető a szolgálatban nem levő rendőrtisztek és 
legénység közlekedési modorában. Amellett legyünk 
őszinték, bár Isten ments, hogy ezzel valakit is meg-
sértsek, nem tartom a motoros rendőrlegénységet a 
motoros intelligencia oly magas fokán állónak, hogy 
feladatát átérezze és azt 100 százalékban teljesíteni 
tudja. Figyelem munkájukat, ami abban merül ki, 
hogy egyeseket naponta kétszer is felírnak, mert a 
számtáblájuk olvashatatlan. Csekélységemtől egy 
esős, csatakos napon kétszer is elvették a betétlapot, 
ahhoz azonban már nem volt meg a kellő belátásuk, 
hogy megértsék, miszerint minden sáros és ha letör-
löm, 200 méter után újra mocskos lesz. Nézetem sze-
rint ez esetben joguk van figyelmeztetni az embert, 
hogy már nagyon sáros a tábla, feltétlenül joguk van 
követelni a megtisztítást, de ezért büntetni nem lehet. 
Uraim, abból, hogy a számtáblám sáros, még nem 
lesz baleset, ha egyébként betartom a közlekedés sza-
bályait és tudok vezetni. Szívesen vállalok naponta 
3—-4 órán keresztül, hogy civilbe öltözött motoros 
rendőröket vigyek magammal és megmagyarázzam 
nekik, kiket kell leállítani és kiket kell büntetni. 

Nézzük most tovább, mik és kik okozzák a bal-
eseteket? 

A gyalogjárók. A legnagyobb része, mert neki 
nincs, autóellenes. Emellett teljesen fegyelmezetlen, 
indolens és rosszakaratú. Ennek okát legnagyobb-
részt abban látom, hogy a rendőrség még ma is ve-
lük szemben a legelnézőbb magatartást tanúsítja, 
ami szinte érthetetlen. Szégyen, de így van, hogy a 
pesti közönséget, akárcsak az állatokat, láncok és kö-
telek segítségével lehetett csak arra kényszeríteni, 
hogy az átkelési pontokon betartsák a szabályokat. 
Nézetem szerint, a gyalogosokkal szemben az elbírá-
lás teljesen egyoldalú, még pedig mindig a gépjármű-
vezető terhére. Az igazság tulajdonképpen az, hogy a 

„TEVES' f dugattyúgyűrűk, olajlehúzógyűrűk, zsírzó-
csapszegek minden kivitelben. Dugattyú-
csapok edzve és köszörülve. Megmunkált 
és nyersszelepek, zsírzóprések, Lockheed-
lék, teljes készülék és alkatrészek nagy 

raktára. VezérfcépvíselO: Balog Arthur oki. gépészmérnök 
„Kérien irjegjiéket" Budapest, V., Lipót-körút 27. Tel. 295-39 
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kövezet, illetve az úttest a járműveké. Éppen úgy, 
amint a jármüvek nem mennek a gyalogjáróra (ki-
véve egyes eseteket), éppen úgy a gyalogosokat, 
amennyire lehet, le kell szoktatni arról, hogy az út-
testet tovább vegyék igénybe, mint az átkelési idő. 
A mai helyzet szinte nevetséges. Felgyülemlenek a 
gépjármüvek a kereszteződésnél, majd felvillan a zöld-
fény. Az autók megindulnak, ennek dacára az em-
berek éppen úgy ugrálnak előttük, mintha semmi sem 
történt volna. Ilyen körülmények között a zöld és 
vörös lámpa teljesen illuzórikus. Volt már esetem, 
hogy hangos kiförmedésemre a lámpát irányító 
rendőr odaszólt, hogy: „Mért nem hajt beléjük!" De 
hiszen hajtottam volna csak beléjük, hogy rám húz-
ták volna a vizes lepedőt. Kérdem a főkapitány urat, 
ezt a rendet meddig szándékozik így fenntartani? 

A locsolás. Ez a budapesti forgalom egyik rák-
fenéje. Más világvárosban tudtommal az uccákat éj-
jel mosni szokták, nappal pedig söpörnek. Nálunk 
egyiket sem teszik. Az uccaseprő kis lapátkájával fel-
felszedi a lótrágyát, vagy egyéb hulladékot, de a por, 
a fuvaroskocsikról a követzetre hulló építési anyagok 
és más sárképző anyag mind ott marad, ahelyett, 
hogy elsepernék. Hogy azonban a porképződést meg-
gátolják, locsolnak, egész nap locsolnak és az úttest 
egész nap taknyos. Ezen a taknyos kövezeten azután 
a fékek tehetetlenek és a kissé lefutott pneuk már 
irgalmatlanul csúsznak. Hogy ebből már nem egy bal-
eset következett be, az beigazolódott tény. A háború 
előtti években a locsolást hatalmas csövekkel végez-
ték. Ennek legalább volt hatása, mert a vízsugár 
ereje a piszkot és port az út szélére vitte, ami azután 
a vizzel együtt befolyt a kanálisokba. Ugyanígy cso-
dálatos, hogy bár mindenki tudja, hogy az aszfalt 
mennyire csúszik, az aszfaltutak számát állandóan 
szaporítják. Budapesten esős időben a közlekedés a 
szó szoros értelmében életveszélyes. 

A közlekedésben nincs kivétel, nincs protekció 
és nincs külön elbánás. Az állami hivatalok gépjár-
müvei éppen olyan számozott gépjárművek, mint a 
magánautók, mint a taxik, mint a teherkocsik. Ki-
vételt egyedül a kormányzó kocsija és a mentő, tűz-
oltók élveznek. Az állami kocsik tehetnek, amit akar-
nak, velük szemben a rendőr tehetetlen. Az állami 
kocsik soffőrjei oly elbizakodottak, hogy még a posz-
toló rendőr előtt is harmadiknak előznek, tolakodnak 
és 70 kilométerrel hajtanak. Egy ismerősömmel meg-
történt, hogy Újpestről a Krone-cirkuszból hazajö-
vet egy főhercegi, valamint egy állami kocsi után 
szegődött és jó 70 kilométeres sebességben száguld-
tak hazafelé Újpestről. Egyszerre csak mellettük te-
rem a motorosrendőr, leállítja a magánkocsit és 
gyorshajtás miatt elkéri a betétlapot. A leállított, bár 
tudatában volt a kihágásnak, felírta a rendőr számát 
és felelősségre vonta, hogy a másik két kocsit miért 
nem állította meg. A rendőr himezett-hámozott, majd 
visszaadta a betétlapot. 

Nézetem szerint teljesen helytelen az, hogy a 
szolgálatban levő közlekedési rendőrök tisztelegnek. 
Emlékezzünk a katonai „Dienstreglament"-ra. Abban 
az állott, hogy „Gefangenentransporte leisten keinen 
Ehrenbezeihung". Véleményem szerint az emberélet 
a mai közlekedés mellett bír annyi fontossággal, mint 
az, hogy a rab meg ne szökjön. 

Szinte nevetséges, hogy amikor egy fontos ke-

reszteződésen az ember dudál, hogy vájjon szabad-e 
az útja, mert nem akarja magát kitenni annak, hogy 
a villamosba szaladjon, akkor a rendőr jobbra-balra 
tiszteleg és fütyül a gépjárműre. Kissé humoros. 

De menjünk tovább. A piros taxisok vezetése 
egy külön szám. Hajtásuk, mint azt már többször 
megírtam, magán viseli a küzdelmet az élettel. Fize-
tésük a százalékrendszerre lévén alapítva, igyekeznek 
minél több fuvart csinálni. Ennek elérésében az esz-
közöket nem válogatják. Legtöbbje úgy hajt, mintha 
maga lenne egész Budapesten. Tolakszik, beelőz, sem-
mibe sem veszi az udvariassági szabályokat, jelzés 
nélkül fordul, stb. Megesik, hogy kocsimat időnkint 
javítják, vagy akkumulátoromat töltetem, ilyenkor 
sokszor taxit veszek igénybe. Ekkor látni igazán, mi-
lyen kíméletlen a hajtási modoruk. Az ember szinte 
rosszul érzi magát a kocsijukban. Nézetem szerint 
meg kellene szüntetni a százalékrendszert és azonnal 
megváltozna a helyzet. Egyébként egy 10 napos „tet-
tenérési razzia" segítségével meg lehetne őket taní-
tani rendre. A szürke taxik vezetői sokkal nyugod-
tabban vezetnek. Ott viszont két másik bajt állapí-
tottam meg. Az egyik a kistaxik kivilágítása. Nincs 
rossz szemem, de már x esetben hajszálra vettem csak 
észre a szürketaxik magasan lévő két kis mimikri-
lámpáját. Annak idején írtam is erről és akkor maga 
Haltenberger vezérigazgató úr közölte velem, hogy 
folyik az átszerelés. Ennek több mint féléve és a kis 
lámpák ma is megvannak. A másik a szürketaxik hi-
hetetlenül lehasznált gummiállománya. Sima pneuik-
kal ezek a járművek életveszélyesen imboloyognak a 
pesti locsolt aszfalton. Egyízben velem egyik a Fő-
ucca kövezetén saját tengelye körül megfordult és 
úgy vágódott neki a járdának, hogy csak úgy nyek-
kent. Figyelvén az esetet, már előre jól megfogódz-
tam és így semmi bajom nem történt. Ez ellen tehát 
feltétlenül tenni kellene valamit. Lehetséges, hogy a 
Ladstátter-esetnél is ez okozta részben a bajt, mert 
ha a gummi nem olyan sima, mint lenni szokott, 
akkor talán nem csúszott volna meg a síneken. Tudo-
másom szerint a kis szürke taxikon még ma sincs 
négykerékfék. Ezeken a kis kocsikon csak a hátsó 
kerekekre ható fékek vannak. Ezek a bajok tehát 
sürgősen orvoslandók volnának. 

Sok baleset okozója a rossz fék. Két év előtt az 
automobilalkatrészkereskedők a nagy keresletre ha-
talmas fékbetét készleteket halmoztak fel. Jött a nagy 
pangás és ma ott állanak a régi, kiszáradt fékbetétek-
kel. Alkalmam volt erről többízben személyesen meg-
győződnöm, amikor a világhírű angol fékbetétek a 
beszerelés után semmit sem fogtak. Fogadást mernék 
tenni, hogy ha ma egy fékrazziát tartanánk, akkor 
10 kocsi közül négynek abszolúte nem fognának a 
fékei. Alapul véve a KMAC ezidei Alföld—Alpesti 
túraútjának féktávolságait, ez nem is volna meg-
vetendő dolog. Itt szomorú dolgok sülnének ki. 

A balesetek egyik főoka a vezetők nem tudása. 
Nézetem szerint az egész vizsgáztatási rendszer rossz. 
Cimponériu tanácsos úrnál a legfontosabb, hogy a 
vizsgázó tudja, hogy mit csinál a hatodik henger, ha 
az első gyújt. Uraim, ebből nem származott még bal-
eset. Ha most hirtelen megkérdeznének, én sem tud-
nám, pedig éppen eleget foglalkozom motorikus prob-
lémákkal. Abból, ha valaki a motorikus hibákat nem 
tudja azonnal kijavítani, még baleset nem szárma-
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zott, mert az illető kitolja a kocsit az útszélre és ha 
ő nem, majd megjavítja a mechanikus. Hanem igenis 
tessék kivinni a delikvenst a forgalomba. Vezessen 
keresztül a vizsgázó a Margit-hidon, menjen fel a 
Svábhegyre és jöjön le a Budakeszi-úton vissza a vá-
rosba. Ha ott megállja a helyét, akkor mehet a volán-
hoz. Akkor majd meg fogjuk látni, hány ember jut 
keresztül a vizsgákon. Akkor majd nem lesz soffőr-
tömegképzés. Ami a nővezetők vizsgáinál folyik, az 
nézetem szerint egészen helytelen. A nővezetőket két-
szeres vizsga alá kellene vonni. A Mosonyi-Circuit 
nem vizsgaterrénum. Amikor a feleségem vizsgázott, 
négyen mentek el egyszerre a vizsgabiztossal és fél 
óra múlva már készen voltak. Ezalatt négy ember ve-
zetett és négy embert in theoria is kikérdeztek. Le-
gyünk őszinték, kissé nevetséges. Hanem aztán tör-
ténnek esetek, amit szintén volt szerencsém látni, 
amikor egy motorkerékpárosnak fel lett adva a prob-
léma: „60 kilométeres sebesség, előttem úgy meg-
állani, hogy a benzintank eleje a kinyújtott kezemhez 
érjen." A delikvens pampásan megáll, de az első kerék 
kerül egy vonalba a kézzel. „Jöjjön két hét múlva 
újra!" Azt hiszem, ehhez nem kell kommentár. 

Itt igazán nem lehet tudni, miért bukott el a de-
likvens? Kevés a vizsgázó, tehát igyekezni kell őket 
kettősen viszgáztatni. Mert megérteném azt, ha va-

laki később állt meg, mint a parancs szólott és ezért 
elbukott, de akkor, amikor előbb állt meg fél méter-
rel, hol itt a hiba? Ezt, sajnos, nem tudom megérteni. 

Nézetem szerint csak szigorú példákkal tudnánk 
rendet teremteni. A legfájóbb büntetés pedig, mint 
már említettem, a hajtási igazolvány elkobzása lenne. 
Először egy, majd több hónap és harmadik tetten-
érési esetben már egy év. Ezek az urak azután a jövő-
ben nagyon, de nagyon meggondolnák, hogy mit csi-
nálnak. Azoknak a primadonnáknak pedig, akik már 
akkor karamboloznak, amikor még nincs is igazolvá-
nyuk, azoknak hajtási igazolványt soha, de sohasem 
adnék. Igazán kíváncsiak vagyunk, hogy Péchy Er-
zsinek lesz-e hajtási igazolványa a történtek után? 
Tudunk még cifrább esetekről is, de ezeket pertrak-
tálni már nem akarom, mert nem éri meg, hogy lova-
gias ügyek láncolatát hozzam létre a köz érdekében, 
amikor úgyis minden csak falra hányt borszó. Először 
meg kell szüntetni a protekciót és azután beszélhe-
tünk a közlekedési problémákról. 

Mindezeket egybevetve, láthatjuk, hogy tenni-
való volna elég és azt hiszem, hogy ha tennénk is, 
rövidesen meg lenne a hatás. 

Nem a sáros számlámpában, nem a motorfüstö-
lésben van a hiba. Egészen másutt kell a hibákat ke-
resni, de nyitott szemmel. 

Esőben-ffóban és fagyban 
asz oszztráte I) ág ókon k e r e s z / í i l . 
J u l i u s i m o i o r K e i é k p á r i u r a egy Sunbeam s i d e c a r o n . 

Éppen azon gondolkoztam, hogy háromhetes sza-
badságomat miképpen töltsem el, amikor egy reggel 
főszerkesztőm azzal az ideával lepett meg, nem volna-e 
kedvem készülő könyve számára bejárni az osztrák 
hágók egy részét és pontos méréseket eszközölve, le-
szögezni a maximális emelkedéseket. Bár szívem a 
Balatonhoz vonzott és jobban szerettem volna ezúttal 
pihenni, győztek a hegyek és miután az Alpok keleti 
nyúlványait, megvallom őszintén, nem igen jártam 
még be, szívesen elvállaltam a megbízatást. Másnap 
már kezemben volt a kész kilometrizált útiterv, amely-
hez pontosan kellett alkalmazkodnom. 

Nézzük az útitervet. Budapest—Wien—St. Pöl-
ten — Annaberg — Josefsberg — Mariazell — Lahn-
sattel — Kapellen — Preiner Gscheid — Mürzsteg — 
Niederalpl — Wegscheid — Mariazell — Zellerain — 
Mariazell — Aflenzer Seeberg — Bruck a/d. Muhr — 
Graz — Dobelbad — Köflach — Packsattel — Ob-
dachersattel — Zeltweg — Judenburg — Hohen-
tauern — Trieben— Schoberpass — Edelschrott — 
Vordernberg — Prebichl — Eisenerz — Hieflau — 
Gesáuse — Admont — Liezen — Phyrnpass — Lie-
zen — Bad Ausee — Pötschenpass — Hallstadt — 
Gosaumühle — Gosau — Pass Gschütt — Golling — 
Pass Lueg — St. Johann ím Pongau — Lend — KUim-
pass — Bad Gastein — Lend — Radstadt — Tauern-
höhe — Mauterndorf — Tamsweg — Turrach — 
Turracherhöhe — Ebene Reichenau — Klagenfurt — 
Eisenkappel — Bad Vellach — SHS Seeberg — Krain-
burg — Sveta-Anna — Loiblplass — Klagenfurt 
— Villach — Wurzenpass — Hermagor — Kreuz-

bergsattel — Greifenburg — Oberdrauburg — Gail-
bergsattel — Kötschach — Gailbergsattel — Ober-
drauburg — Lienz — Dobbiaco — Carbonin — Mi-
surinasee — Lorenzago — Pelos — Passo di Mauria 

— Pelos — Lorenzago — Pieve di Cadore — Cortina 
d'Ampezzo — Passo di Falzarego — Passo Pordoi — 
Karersee — Bolzano — Ora — San Luganopass — 
Predazzo — Cavalese — Canazei — Pordoi — Fal-
zarego — Cortina d'Ampezzo — Dobbiaco — Lienz 
— Oberdrauburg — Spittal — Villach — Klagenfurt 
— Gráz — Szt. Gotthárd — Budapest. Miután egyik-
másik hágót a folytonoság kedvéért oda-vissza kellett 
megtennem, így közel negyvenre emelkeedtt a meg-
tett hágók száma. 

Nem ez volt első külföldi motorkerékpártúránk, 
de elmondhatom, hogy ez volt a legnehezebb. Köz-
tudomású, hogy az Alpokban az osztrák hágók a leg-
nehezebbek és legrendezetlenebbek. Európa legkelle-
mesebb hegyi utai kétségkívül Ausztriában vannak és 
ezeket kellett nekünk kivétel nélkül bejárnunk. Ki-
véve a Katschberget, melyről a leghitelesebb adatok 
már birtokunkban voltak, a legpikánsabb próbákat 
kellett végigcsinálnunk, amit sokszorosan megnehe-
zített a rettenetes időjárás. 

Ezt a közel 3400 kilométeres, páratlanul nehéz 
terepen, helyenkint úttalan útakon vezető túrát ismét 
elpusztíthatatlan 600 kcm.-es Sunbeam oldalkocsink-
kal tettük meg, amelynek ez volt harmadik hosszú 
külföldi túrája. Tekintettel, hogy a gép az indulás 
előtt már 45.000 kilométert futott és hogy sidecarjá-
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ban ezúttal 3 gallon Castrolon kívül 95 kilós öcsém 
foglalt helyet, a túra műszaki szempontból is figyel-
met érdemel. A gép régi volt, az út rossz, az idő még 
rosszabb! Kell-e ennél több tényező tapasztalatok 
gyűjtéséhez? Gyűjtöttünk is bőven. Hadd álljon itt 
néhány mutatóba, hogy akik utánunk csinálják, okul-
janak rajta és tanuljanak belőle. 

Mindenekelőtt: az áttétel. Gépünkkel bejártunk 
volt, mielőtt ezt a túrát megkezdettük, Olaszország és 
Svájc legjelentősebb hágóit (Furka, Stilfser Joch, 
Grimsel, Jaufen, stb.), sőt ez volt az a gép, amellyel 
annakidején az Automobil—Motorsport terepverse-
nyeihez a non-stop szakaszokat próbálgattuk. Ame-
lyiken a Sunbeam standard áttétellel még felment (4 
sebességes váltóműjének 1-sője 1:16 arányú áttétele-
zéssel bír), azt választottuk ki, mert az bizonyult elég 
meredeknek. A verseny folyamán azután vajmi kevés 
sidecar ment fel ezeken a helyeken. Főleg csak azok, 
amelyeknek külön beszerelt kicsi áttételük volt. Mind-
ezt csupán annak igazolásául bocsájtjuk előre, hogy 
nem tartottuk szükségesnek kisebb standard hegyi 
áttétellel ellátni a Sunbeamet. Ez volt az egyik téve-
dés. Vannak hágók, amelyek abszolút meredekek. Ez 
azt jelenti, hogy még egy félszer meredekebbek, mint 
ahogyan azt elképzeljük. Ilyen a Loibplass. Sveta-
Anna és a Passhöhe között a jugoszláv oldal felől 
unikum. Már Sveta-Anna község után, a hol a vám-
kezelés megy végbe, a völgykatlanba menet igen erő-
sen emelkedik az út. A sajátos környezet — magas 
hegyek, nagy távolságok — folytán nem látni, hogy 
az út meredek és az ember hajlandó azt hinni, hogy 
gépe valamiért nem húz. Mikor vagy 2 kilométert 
hiába próbálgatjuk a második helyett a harmadikat 
(illetve az első helyett a másodikat), jön balkézfelől 
egy tábla, amelyen jugoszlávul és néhány európai 
nyelven ki van írva, hogy: „Utolsó állomás vízfel-
vétel céljából." Tehát itt kezdődik. Igaz, hogy amikor 
lenn elindultunk és láttuk, amint egy kétüléses nyolc-
hengeres Type Nürburg Mercedes, dacára egyetlen 
utasának, színig töltötte hűtőjét friss vízzel, gondol-
tam, hogy meredek lesz, de hogy ilyen meredek, azt 
talán mégse. És itt bravurleistungot csinált az öreg 
Sunbeam. Nemcsak, hogy megindult a pihentetés 
után vagy 20% körüli lejtőn (felfelé) teljes megter-
heléssel, hanem irtózatos súlyát felcipelte a külső 
karimájukon 28%-os, belső részükön 33%-on felüli 
kanyarokon. Közben a motor annyira lelassult, mintha 
üres járatban karburátort állítanánk és próbálgat-
nánk egészen lassan járatni, öcsém ilyenkor felemel-
kedett az oldalkocsiban (nem a kilátás végett, hanem 
esetleges tehermentesítés céljából) és lélekzetvissza-
fojtva vártuk, hogy „magához tér-e" a motor? És 
magához tért. Akárcsak a vérbeli autóbusz Pesten, 
amely elsőről a másodikra való kapcsolás között az 
Albrecht úton, nem gyorsan, de mégis visszafelé gu-
rul. De megindul újra. Csakhogy az hathengeres. Ez 
meg egyhengeres. A legfelső kanyarokon öcsém ki-
szállt, mert a gyaloglás kevésbé fáradságosnak, de 
különösen kevésbé izgalmasnak bizonyult, mint a fel-
emelkedés. És mégis felértünk. Tehát kicsi, egészen 
kicsi áttételt abba a gépbe, amely a felsorolt útvona-
lat, vagy annak néhány „pikáns" hágóját abszolválni 
akarja. Nemcsak a meredek részek miatt kell az egé-
szen kicsi áttétel. Van arra még két ok. Az egyik: 
a bukkanós utak. Pld. Zellerain. Itt 3—4 méterenkint 
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biztositéka annak a stabili-

tásnak, mely az F. N. gépek-

nél köztudomássá vált. 

3 5 0 kcm sv. P 1375 

5 0 0 kcm ohv. P 1850.— 

HALMOS TESTVÉREK BUDAPEST, V, SZABAD-
SÁG-TÉR 18. T. 159-93 
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H A J L É K O N Y F É M T Ö M l Ó 

MEGVÁLTÁS A 
MOTORKERÉKPÁROSNAK 

NINCS TÖBBÉ BENZIN-
VAGY OLAJCSÖTÖRÉS 

UIIMP 

DÉNES ÉS FRIEDMANN RT. 
B Ü D A P E S I - W I E N - B E R I I A - P R Á G A 
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E L A D Ó 
2500 pengőért egy régebbi tipusu, 4 üléses, 80 HP., 

kitűnő karban levő 

AUSTRO-DAIMLER 
túrakocsi, 6 uj gumival és teljes felsze-
reléssel. Bővebbet a szerkesztőségben. 

keresztben, az úton facölöpök találhatók, amelyek-
nek a célja nem teljesen tisztázott. Hatásuk ellenben 
teljesen tisztázott. Oldalkocsinak a rugója, alacsony 
autónak a karterje eltörik miattuk. Ezek a kereszt-
cölöpök pedig nem sík részen, hanem kb. 18—22%-os 
emelkedőn foglalnak helyet. Minthogy gyorsan nem 
lehet rajtuk átmenni, mindegyik előtt le kell venni a 
gázt, fellépni rá és mintegy újra helyből elindulni. 
Hogy mit jelent, bemelegedett motorral 3—5 kilométe-
ren át vagy ötvenszer újra indulni, azt minden autós 
és motoros tudja, aki már túrázott hegyek között. 
Ezt megint csak egészen kis áttétellel lehet, hogy 
szükség esetén pihentetésre kerülvén a sor, teljes 
megállás után is újra el tudjunk indulni. A másik: a 
sáros, agyagos utak. Ezek rendkívüli módon fékező-
leg hatnak. Tapasztaltuk, hogy agyagos, sáros tala-
jon, a megnövekedett tapadás folytán, sokszorosan 
nehezebb volt a feljutás, mint szárazon. Levonva a 
konzekvenciákat, röviden a következőket lehet mon-
dani: 350 kcm-es oldalkocsival ne menjünk ilyen 
útra, 500 kcm-es oldalkocsival az első sebesség leg-
alább 1:20 arányú áttételjelzésü legyen, 1000 kcm-es 
gépeknél sem árt (tekintve, hogy súlyosak) egy 1:16 
arányú áttételezés. Sologépek említett helyeken min-
denütt fel tudnak menni. „Close" (zárt) váltóművü 
sologépek, amelyeknek sebességi fokozatai között 
csak kicsi a különbség (általában sport- és verseny-
gépek), esetleg meg is akadnak. Feltétlenül ajánlatos 
a nem „zárt" sebességváltó, mert ha mást nem, ké-
nyelmesebbé teszi a vezetést. Nem kell ugyanis a for-
dulókban a kupplungot annyit csúsztatni, ami tudva-
levőleg annak korai és bűzös kimúlásához vezet. Azok 
számára, akik nem tudják megállapítani, hogy váltó-
művük zárt- vagy sem (csak szétszedni ne!), a követ-
kezőket ajánljuk: Ha gépük elsővel gyorsan tud 
menni síkon — pl. 40 km-en felül — anélkül, hogy 
robbanásig túl lenne pörgetve, vagyis az első sebesség 
üzemsebesség, valószínű, hogy zárt váltóművük van. 
Ezzel tehát oldalkocsival sehogysem, soloval pedig 
csak kényelmetlenül lehet meredek hegyekben tú-
rázni. Zárt váltómű esetén természetesen fogaskerék-
csere nem segít, mert az áttételek arányosan csökken-
nek a kisebb meghajtó lánckerék vagy nagyobb meg-
hajtott lánckerék felszerelése esetén és mire az első 
sebesség elég kicsi lesz, addigra a direkt is túl kicsi. 
Automobilok között nem sok van, amely a Loibl 
Passt, Pack Sattelt, Turracher Höhe Ebene-Rei-
chenau felőli oldalát (Turrach felőli oldala az út el-
képzelhetetlenül rossz állapota miatt autók számára 
majdnem megközelíthetetlen) és a Niederalplt meg-
mássza. Egészen kis áttételezés, jó kormány-befordít-
hatóság (Einschlag), elsőrangú hűtés (ventillátor), 
pótvíz a kocsiban és igen jó vezető a volánnál. Ezek 
az alapfeltételek. A sebességváltóra ugyanaz áll (ki-
véve az áttételi arányt), mint a motorkerékpároknál, 
noha autóknál zárt sebességváltó jóformán alig talál-

ható. (Csupán néhány sportkocsikat készítő gyár 
látja el kocsijait ilyenekkel.) A középáru kocsik kö-
zött kettő van, amely — amint azt alkalmunk volt 
megfigyelni — általában minden hegyet vesz. Ez a 
kis Tátra — egyike a legjobb hegyikocsiknak a vilá-
gon — és a Steyr Type XII. Egyik sem gyors, de ezzel 
ellentétben a falra is felmászik. A másik tényező, 
amelyre fel szeretném hívni a motorkerékpáron túrá-
zók figyelmét, a vízmentes öltözet. Mi megspóroltuk 
a gummicsizmát, mert július 4-én indultunk és így 
joggal azt gondoltuk, hogy tekintettel a nyár köze-
pére, nem kerülünk huzamosabb esőbe. És itt hatal-
masan tévedtünk. 17 napos útunk folyamán, el-
tekintve az utolsó két naptól, jóformán mindennap 
esett az eső, amely a hágók tetején hóvá alakult át. 
Hiába mondogatták nekünk, hogy 16 éve nem járt 
ilyen rossz idő a hegyekben, nem jelentett ez már vi-
gaszt akkor, amikor a rőföskereskedőnél vásárolt és 
cipőnkre felspárgázott linoleum-darabokra néztünk 
fájó torokkal és náthás orral és átkozódtunk, hogy 
nem készültünk fel jobban az esős idő ellen. Egyedül 
csak gummi és semmi más, még a legjobb bőrkabát 
sem képes ellenállni a huzamos nedvességnek. És hogy 
nyáron is lehet állandó eső, sőt sok helyütt hó a ma-
gas hegységben, ezt ezúttal tapasztalati úton volt al-
kalmunk megtanulni. Tehát motorosok, kik hosszabb 
külföldi túrára indultok: kitűnő gummikabát és 
gummicsizma nélkül el ne induljatok. Lehet itthon a 
legforróbb napsütés, beszélhet a meteorológia amit 
akar, mégis megesik, hogy a hegyekbe beveszi magát 
az eső és akkor nincs mentség. Meg lehet úszni egy 
vagy két nagy túrát állandó ázás nélkül, de ez nem 
jelenti azt, hogy érdemes kockáztatni az esőfelszere-
lés nélküli startot. Hogy ezt teljesen megértsük, ahoz 
egy a mienkhez hasonló utat kell megtenni, amelynek 
pontosan kitűzött útvonala nem tűrt változtatást és 
amelynek folyamán többet áztunk és fáztunk, mint 
egész életünkben. Meleg ruhát is ajánlatos vinni még 
nyár közepén is hegyi túrára. Ennek bizonyítására 
legyen szabad megjegyeznünk, hogy útunk folyamán 
több napon át nem emelkedett a hőmérő + 10 fok 
Celsius fölé és hogy egyes hágókon, mint pl. a Tauern-
höhén hóviharba jutottunk 0 fok körüli hőmérsék-
lettel. D. A. D. 

Sáros, havas, jeges utakon 

b i z t o s a n m e h e t «kis 150kcm.es 
Villiers motoros 

teljesen dupla vázu, Webb villás 

motorkerékpáron. *ulya 63 kg 

Ara 950 pengő. 

képvise l t s MARTINÉK, Közraktár-u. 24. 
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Sir Henry Segrave 
asz amerikaiak megvilágításában. 

Irta: Dr. tecfyn. Fényes Kornél főmérnök. 

Az a nagystílűén előkészített és eredményes 
kísérlet, mellyel Sir Henry Segrave megszerezte 
hazája számára a vízen való sebesség világrekordját 
és amelyet életének elvesztésével pecsételt meg, tel-
jessé tette ismét az angolok technikai fölényét az 
egész földgömb nemzetei között. Ezzel a rekorddal 
ugyanis a levegőben, a vízen és a szárazon egyaránt 
Nagy-Britannia került az első helyre, övé a Schnei-
der-Kupa, amelyet az angol Légi Haderő a Föld leg-
gyorsabb (565 km/óra) uszós-repülőgépével tart s 
az övé, — Sir Henry Segrave „Miss England II"-je 
és „Golden Arrow"-ja révén, — az a dicsőség, amely 
a leggyorsabb vízi és szárazföldi jármű tulajdonáért 
méltán kijár. Az angol technikai tudás és fölény, 
a merészséggel párosult angol hidegvér megint egy-
szer tanújelét adta annak, hogy mire képes. És 
valóban, aki ismeri az angol technikai kulturát, az 
természetesnek veheti, hogy Anglia jól megérdemel-
ten és igazságosan birtokolja a három első helyet. 

Az Automobil-Motorsport ezévi március 17-i 
számában egy intervju keretében nézeteimnek adtam 
kifejezést a vízen való sebeségi rekord jövőjét és 
módszereit illetően. Az intervjuban foglaltakért bi-
zonyos oldalakról burkolt támadásokban volt részem, 
(hogy kinek és miért fájtak az ottani kijelentéseim, 
azt ugyan nem tudom, — de ismerve viszonyainkat 
értem) miért is örömmel állapítom meg, hogy igaza-
mat a körülmények nyomása folytán úgylátszik már 
az amerikaiak is osztják. Helyesebben, nem is nekem 
volt igazam, hanem újra csak a „Természeti Törvé-
nyek" bizonyították be igaz voltukat, amelyeknek 
én, — aki évek sora óta a hajóépítő-mérnöki pályán 
működöm — csak interpretálója voltam, mikor ki-
fejtettem, hogy azokon a helytelen utakon és módo-
kon, melyeken az amerikaiak haladnak, kilátástalan 
a vízi jármüvek sebességét tovább fokozni. 

Ugylátszik azonban, hogy most, — miután az 
angolok a helyes útra léptek a siklóhajóépítés terén 
is, — az amerikaiak egyszerre „felismerték" a hely-
zetet. Minthogy nem szokásom komoly technikai dol-
gokban polemizálni, az alábbiakban lefordítottam 
egy igen értékes s az amerikai Motor Boating folyó 
évi júliusi számának 36-ik oldalán található cikket, 
illetőleg annak idevaló részeit, melyek a lényeget 
tartalmazzák. Igyekeztem a szöveget szószerint for-
dítani, hogy félremagyarázásról szó se lehessen. A 
cikk címe: Major Segrave Killed as he sets worlds 
speed boát mark. 

„Soha ember még nem tett többet gyors vízi 
járművek tudományos alapon való fejlesztése te-
rén (?), mint Segrave őrnagy. Noha csak két évnél 
rövidebb idő óta foglalkozott gyorshajókkal, mégis 

azok a felfedezések, melyeket ő tett és alkalmazott 
a gyorshajókra, még e rövid időn belül is nagyobb 
fontosságúak voltak, mint bármi más, amit valaha 
is ezelőtt kifejlesztettek. Egész addig az időig, mig 
Segrave őrnagy hajókkal kezdett foglalkozni, a hajók 
sebességének növekedése legfőképpen csupán abból 
származott, hogy több és több lóerőt építetek be a 
hajótestbe." (Ennek a ténynek a leszögezését tartal-
mazta az általam adott intervju is!) „Kevés figyelem 
fordíttatott a hajótest vonalainak tervezésére, vagy 
a vízalatti uész finomítására, miután az tartatott, 
hogy ezek nem szabják hatását a hajó sebességének 
(sic!) feltéve, hogy elegendő mennyiségű lóerő sűrít-
tetik a hajótestbe. A hajók sebessége növekedett 
országunkban, de lényegileg az csupán a növekvő 
lóerőszám eredménye volt." (íme!) 

„Segrave őrnagy hitt abban (tévedés, ő tudta!), 
hogy magával, a hajótest megfelelő szerkesztésével 
(vonalvezetésével) sokkal nagyobb sebességek válnak 
lehetségessé túlságos lóerőnövelés nélkül." (Hisz a 
mérnöki tudomány és tudás minden tétéle azon 
alapszik, hogy hogyan lehet „kevés" energiával 
„sokat" teljesíteni!) „Megépítette első hajóját, a 
„Miss England I"-et', hogy bizonyítsa ezen gondo-
latait. A hajót az 1929. év telén áthajózta ez ország-
ba, anélkül, hogy előzőleg kipróbálta volna Angliá-
ban. A hajó úgy formájában, mint szerkezeti rész-
leteiben meglehetősen különleges volt (!) . Elsőízbeni 
tulajdonságai nem voltak különlegesek. A hajó lassú 
volt, nem futott többet 50 mfd/óránál (80 km) és 
más hibái is voltak. De akárhogy is, ez volt az őrnagy 
első kísérlete és bebizonyította igaz voltát az ő 
nézeteinek (!). Miután visszatért Angliába, ugyan-
azzal a motorral, de a hajótesten némi finomítások-
kal, súlyok eltolásával, propellercserékkel képes volt 
sebességet 50 mfd/óráról 90 mfd/órára növelni." 
(Ők maguk konstatálják, hogy a sebességben a hajó-
testformája és főleg a propeller micsoda elsőrendű 
faktorok!) „Ezzel az összeállítással történt, hogy ő 
legyőzte Gar Wood „Miss Amerika VII"-jét Olasz-
országban mult szeptemberben, noha ő csak egy 
körülbelül 800 lóerejű motorral birt, mig „Miss 
Amerika VI I " két motorral, melyek összevéve 2200 
lóerőt teljesítettek." (íme az ismételt bizonysága a 
hajótest és propeller fölényes voltának!) 

„Az a siker, melyet Segrave őrnagy a „Miss 
England I"-ben megvalósított javításokkal elért, 
arra buzdították őt, hogy megépítse „Miss England 
IF'-t az idei versenyre, ő hitt abban, hogy könnyen 
el fog érni 120 mfd/órás (193 km/óra) sebességet, 
ami közel 30 mfd/órás növekményt jelent a fennálló 
legjobb rekordhoz képest. Ebben az országban 13 

Magyar Acélárugyár R.-T. Budapest, VI., 

Vácí-út 95- Au tó rűgók j autóalkatrészek 
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évig tartott, hogy a sebességet 60-ról 90 mfd/órára 
növeljék, úgy, hogy Segrave őrnagy tervei legalább 
is merészeknek és kimagaslóknak voltak mondhatók." 

„Az új hajó „Miss England I I" , melynek úgy 
vonalvezetésében, mint konstrukciójában Segrave 
őrnagy megvalósította mindazokat a tanulságokat, 
amelyeket „Miss England I'"-ből leszűrt, más tanul-
ságokkal együtt, melyek modellkísérletekből, vala-
mint légi járművek szerkesztése és építése terén való 
tapasztalataiból származtak, s a hajó szerencsésen 
vízrebocsáttatott a Windermere-i tavon, Angliában, 
június 5-én. A hajó előzetes kísérletei teljesen ered-
ményeseknek mutatkoztak. Számos futamban, melye-
ket a hajó június 10-én tett, úgy hírlik, hogy a fel-
mért mértföldet 109.1 mfd/órás sebességgel (175.5 
km/óra) futotta be. Rövidesen ezután „Miss Eng-
land I I " propellere lenyiródott és így haza kellett 
vontatni." 

„A kísérletek június 13-án folytatódtak. Két 
sikeres futam tétetett az egymértföldes távon, me-
lyek egyike 96.41 mfd/óra (155.1 km/óra), a másika 
pedig 101.11 mfd/óra (162.68 km/óra) sebességet 
eredményeztek. A harmadik futam alkalmával, rö-
viddel azután, hogy Segrade őrnagy kinyitotta 4000 
lóerejű motorjainak fojtó-csappantyúit, egy oly 
sebességnél, melyről úgy látszott, hogy a legnagyobb, 
melyet valaha is elértek, „Miss England I I " hirtelen 
megingott és lefúródott a tó felszíne alá. Fenékkel 
felfelé fordulva felmerült ezután és látható volt, 
hogy egy nagy lyuk hasíttatott a fenekébe. Még úgy 
hírlik, hogy a hajó úszott egy rövid ideig, azután 
elmerült a 100 láb mély vízben. Ha ez fennáll, úgy 
a baleset oka sohasem fog kiderülni." (?) 

Ezután a cikk a felborulás valószínű okaival 
foglalkozik és megemlíti, hogy „Miss England I I " 
2 db Rolls-Royce repülőmotorral birt, olyanokkal, 
mint amilyenek a Schneider-Kupagyőztes repülő-
gépeken voltak. Ezek névleges teljesítménye 1850 ló-
erő egyenkint, összesen tehát 3700 HP. Majd közli 
a hajóra vonatkozó azt az intervjut, melyet még 
Segrave őrnagy adott H. Phelpsnek, a Detroit Yacht 
Club Commodorejának. 

A magam részéről a fentiekhez további meg-
jegyzéseket fűzni feleslegesnek vélem. Csupán még 
annyit óhajtok megjegyezni, hogy nézetem szerint 
Segrave őrnagynak, — miután a motorok a hajóban 
bejáródtak volna és Segravenak alkalma lett volna 
a hajó minden tulajdonságával alaposan megismer-
kedni és azt a legmegfelelőbb állapotba hozni (és itt 
újra elsősorban propellercserére gondolok, — igen 
valószínűen el lehetett volna érni az általa kontemp-
lált 115—120 mfd/óra sebességet is, amire az is 
mutat, hogy a mérések szerint az egyes futamban a 
109 mfd/órát a hajó már el is érte. 

Kíváncsian lesheti mindenki — akit érdekel, — 
hogy a már sajnos halott őrnagyot e téren mikor és 
milyen eszközökkel érik utói a most már szintén ki-
tanult ellenfelei. Mert egy kétségtelen s ez az, hogy 
azok a módszerek, melyeket ő alkalmazott — bár 
még nem teljesen, — de mégis helyesek és a tudo-
mány mai állásának megfelelőek voltak, s merőben 
különbözőek azoktól a teljesen vaktában véghezvitt, 
még csaknem is emperikus módszerektől, melyeket 
az amerikaiknál láthatunk. 

Igaza csak az egyiknek lehetett és lehet és pedig 
annak, aki az örökérvényű „Természeti Törvények" 
szerint, vagy azokat kutatva jár el. Ezek ismerete 
és figyelembevétele nélkül semmiféle téren haladni 
nem lehet. 

Budapest—Wien. 
Néhány szó az uj műútról. 

„Meg kellene nézni az Osztrák Grand Prix-t!" — 
fordult hozzám két barátom. A beszélgetés közben 
megpendített eszmét csakhamar tett követte. Kiszá-
mítottuk, mennyi a benzin- és olajköltség, összeadtuk 
és augusztus 22-én délután 4 órakor elhagytuk a bu-
dai vámot. A kirándulás éppen jókor jött. így leg-
alább alkalmunk nyílott egy kis terepszemlére a bécsi 
úton. így, minden sovinizmust félretéve, megállapít-
hatjuk, hogy a Budapest—Oroszvár útvonal, ha készen 
lesz, egyike lesz a legszebb utaknak, amelyek a konti-
nens nagyobb városait összekötik egymással. A már 
most készen levő beton- és topeka-aszfaltrészek szen-
zációsak, eltekintve egy dunamelletti beton-szakaszt, 
amely még át sincs adva és már is repedezett. Állító-
lag a hegy nyomja szét, vagy a Duna vize nyomja 
fel. Annyi biztos, hogy ezúttal valami külső behatás 
játszik közre, mert az útvonal több szakaszán meg-
épített betonrészeknél ezt a különös, repedő jelensé-
get nem észlelhetjük. Egy azonban bizonyos, hogy 
egyes részekkel még nagyon sok baj lesz. Ha minden 
beton és topeka lenne, úgy bátran nézhetnénk a bécsi 
út jövője elé, de van két félő momentum, a kiskocka 
és a felületileg kezelt makadámútrészek. A kiskocka, 
tekintettel arra, hogy az alapja (a régi makadám-út) 
nem volt sima és kifogástalan, már most sok helyütt 
gyengén hepehupás. Mi lesz tehát egy-két év múlva? 
A botrány azonban a Magyaróvár—Oroszvár közötti 
szakaszon fog kitörni. Itt bitumennel kezelik a ma-
kadámot, de a makadám rossz. Ezt megállapítottuk 
abból, hogy a már egyszer lehengerelt, kész makadám-
út egyes részein a sárga homok alól már kikandikál-
nak a kékesszínü gránitkövek és helyenként már, 
amióta ráengedték a forgalmat, egyes részeken a kő 
már feltöredezett. Ezeket a részeket már most ja-
vítják. Az oka a dolognak az, hogy kevés volt a víz 
a makadám készítésénél. Nézzünk meg Ausztriában 
egy makadámot, amikor készítik. Minden víz alatt 
van. Nálunk minden porzik. Bárkivel fogadást merek 
tenni, hogy a Magyaróvár—Oroszvár közötti szakasz 
felületileg kezelt részei nem lesznek hosszú élettarta-
múak. A felületre spriccelt bitumen nem lesz ele-
gendő ahhoz, hogy a laza makadám-altalajt össze-
fogja. Majd elválik a vallatásnál. 

őszintén szólva, csak azt nem tudjuk megérteni, 
hogy egyes szakaszok már több mint ftléve készen 
vannak és ugyanakkor vannak részek, amelyekhez 
csak most fogtak hozzá, dacára annak, hogy a mun-
kák tudtunkkal egyszerre lettek kiadva. Ha tehát az 
ő szakaszával X el tudott készülni időre, miért nem 
készülhetett el Y? Itt minden bizonnyal bajok voltak, 
amely bajokért valaki, vagy valakik felelősséggel tar-
toznak. Ezt nem lehet kimagyarázni semmivel. Sehol 
annyi bajt, szakértelemhiányt nem tapasztalunk az 
útépítéseknél, mint Magyarországon. Emlékezzünk a 
balatoni út botrányára, a Balaton-körűt építésére, a 
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Budapest—Szentendre útvonal állandó rettenetes álla-
potára és sok másra. Elmegy a sok pénz és az utak 
állapota nem javul. Bizony éppen ideje lenne egy kis 
személyi változásokkal kapcsolatos fefrisslítésnek. Az 
utakat, nézetünk szerint, nem akkor kell átvenni, 
amikor elkészültek, hanem amikor látni a jövőt. Ezt 
megelőzendő, állandóan figyeltetni kellene az útépí-
tést, amint azt láttuk a Budapest—Székesfehérvári-
útón is. Mi biztosak vagyunk benne, hogy a makadám-
utaknál nem használtatik fel elegendő víz a készítés-
nél és hogy a henger közel sem fut át egy szakaszt 
annyiszor, mint azt a szabályok, illetve a Műegyetem 
tanárai és a szakkönyvek mondják. Víz és hengerlés 
nélkül nincs tökéletes makadám és éppen itt van az, 
amivel a legtöbbet lehet megtakarítani. Ha felületesen 
locsolok és a henger csak egyharmad annyit járja át 
a lehengerelendő útvonalat, akkor az hamarosan fel-
törik és az út tönkremegy. Mi nem hasból beszélünk, 
hanem a látottak alapján. A Budapest—Hidegkuti-
úton megkérdeztük a javítást vezető főmunkást, 
miért nem hengerelnek többet? — Ez elegendő, kérem, 
majd lehengerelik a kocsik, meg az autók. És két hét 
múlva feltört a java és csinálhatták újra. Ugyan ké-
rem, ilyenkor ki viseli a konzekvenciákat? Azt hi-
szem, senki. 

Most jön azután az érdekes dolog. Lesz kitűnő 
aszfalt- és beton-müútunk és nem lehet majd rajta 
közlekedni. Hát bizony nem lehet. Mert addig, amig a 
Wien—Oroszvár közötti 60 kilométert, bár Bugatti-
túrakocsimon a fordulatszámmérő sohasem emelke-
dett 2500 fölé, ami 75 km. sebességet jelent, könnyen 
tettem meg egy óra alatt, ami viszont 60 kilométeres 
óraátlagnak felel meg, addig a magyar területeken 
erre képtelen voltam. Miért? Először, mert minden 
szekér, minden úrifogat, amelyikkel csak találkoz-
tam, nem a baloldalon, hanem össze-vissza hajtott és 
mielőtt előzhettem volna, a rádudálással, lassítással 
15—20 másodperc, néha azonban félperces vesztesé-
gek is voltak. A falvakon keresztül még a 15 kilo-
métert sem lehet tartani, mert minden 10 lépés után 
meg kell állani a csirkék, libatömegek, játszadozó 
pöttömnyi gyerekek, karikázó kis fiuk, az aszfalton 
sétáló parasztlányok, hármasával egymás mellett bi-
cikliző parasztfiuk miatt. De ez nincs sokkal jobban 
a falvakon kivül sem, mert ahol csak ház, vagy tanya 
van a közelben, annak most minden pereputtya a 
topekán van. A fenti körülmények folytán a magyar 
részeken, még ott is, ahol már egészen rendben vol-
tak az utak, a fenti módszerrel legfeljebb 40—45 
kilométeres átlagig bírtam felvinni. Már pedig az 
igen nagy különbség, hogy a Budapest—Wien utat 
minden veszély nélkül 414—5 óra alatt tudom-e meg-
tenni, vagy pedig 6—7 óra alatt. Ez ellen tehát kell 
tenni valamit. Én büszke vagyok rá részemről, hogy 
egész úton egyetlenegy libát, vagy csirkét sem gázol-
tam el, de viszont láttam egy kocsit előttem menni, 
aki minden lelkiismeretfurdalás nélkül belehajtott a 
libákba és három ott is maradt a csatatéren. És ami-
kor utánagondoltam, akkor rájöttem, hogy neki volt 
igaza, nem pedig nekem, aki az úttesten őgyelgő és 
ficánkoló kecske miatt, csakhogy el ne üssem, majd 
a fának mentem. Igenis, ki fogjuk mondani a jelszót, 
hogy: „Bele a libákba!" A liba az ólba, vagy a lege-
lőre való, de nem a topekára. Arra azután a legjobb 
jóakarat mellett sem foghatjuk rá, hogy a topekán 
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legelnek a libák. Tessék a baromfit és egyéb háziálla-
tokat bezárni. Garantáljuk, hogy be fogják őket zárni, 
ha naponta megcsappan egy párral az állomány. Ez 
a természetes fejlődés, a beton- és keramit-út nem 
legelő, hanem autóstráda. Már pedig az autóstrádán 
a libáknak nincs helyük. A falubelieknek pedig, ha 
eddig jó volt a föld-járda, úgy tovább is jó lehet. Ami 
pedig a szekereknek az úttest közepén való haladását 
illeti, itt a csendőrségnek kell közbelépni. Egy pár 
példás szigorú intézkedés és a cél el lesz érve. 

TURISZTIKA 
Útállapot-jelentéstáblák Budapesten és a vidék 

nagyobb városaiban. Aki a közelmúlt napok vala-
melyikén véletlenül az Apponyi tér 1. számú ház 
kapualjába tévedt, vagy a Mária Valéria uccába 
vitte útja, kellemes meglepetésben volt része. Az 
Apponyi tér 1. alatt van a Királyi Magyar Automobil 
Club hivatalos helyisége. A KMAC itt állította fel 
ugyanis az első magyar útállapotjelentés-táblát. A 
hatalmas táblán Csonka-Magyarország 200X300 cm 
térképe látható vászonra festve. Ebből a térképből 
azonnal megtudhatjuk, hogy milyen állapotban van 
az az útvonal, amelyet megtenni szándékozunk. Vas-
tag vörös vonallal vannak jelölve a portalanított 
(beton, aszfalt, topeka, keramit, kiskocka) utak. 
Vastag fekete vonal jelzi a kitűnő állapotban levő 
makadám utat, mig a tört vonal a kevésbé jó, a pon-
tozott szakaszok a rossz utakat mutatják. Ugyanígy 
jelezve vannak a lezárt utak, a határátlépő állo-
mások, a kompok stb. A térképeknek, melyek egyben 
pontos kilométerjelzéssel is el vannak látva, állan-
dóan sok nézője van. Különösen a második tábla, 
mely a Dunapalotával szemben áll, vonz hatalmas 
közönséget. Nincs a napnak olyan szaka, amikor 
3—4 ember ne tanulmányozná az ország úthálózatát. 
Bizony, sajnos, a táblán látható utak állapota elég 
szomorú. Vörös utunk bizony még alig van, de a 
vonalkázott és pontozott utak száma annál nagyobb. 
Melegen ajánljuk az illetékes útépítő miniszteriális 
uraknak, hogy szenteljenek időnként egy pár percet 
a térkép tanulmányozásának, akkor legalább tisztá-
ban lesznek vele, milyen szomorúak az állapotok. 
Mint hírlik, a KMAC még ezévben két táblát állít 
fel Budapesten. Az egyiket az Oktogon közvetlen 
közelében, egy arra alkalmas helyen, mig a másikat 
a Gellért téren. Ezt követőleg fokozatosan lesznek 
felállítva a vidéki táblák. Először Szeged és Kecske-
mét, majd Pécs, Kaposvár, Miskolc, Szombathely, 
Sopron, Győr, Székesfehérvár, Nyíregyháza, Eger és 
Debrecen fog következni. A sorrend még bizonytalan 
és attól függ, hol sikerül leggyorsabban a felállítás 
körüli nehézségeket leküzdeni. Az útállapotjelentése-
ket, miután az Államépítészeti Hivatalok és egyéb 
hatóságok adatai teljesen megbízhatatlanok, mozgó 
járőrök fogják szolgáltatni. Evégből a közeljövőben 
két oldalkocsis motorkerékpár, valamint egy auto-
mobil fogja bejárni az ország utait és így az út-
állapot-jelentőtáblák hitelességéhez szó sem fog férni, 
örömmel üdvözöljük a KMAC-ot, mert ezúttal olyant 

produkált, ami eddig még egyetlen külföldi ország-
ban sincsen meg. Mi részünkről mindig megmondtuk 
az igazságot, rámutatunk a hibákra is, ezúttal azon-
ban le kell emelnünk a kalapot. 

Az „Autó Telephon"-ról. A közelmúlt napokban 
egy levelet kaptunk a Hevesmegyei Automobilosok 
Egyesületétől, amelyben felhívja figyelmünket egyik 
tagjának, König Károly nyomdaigazgatónak talál-
mányára, az „Autó Telephon"-ra. König Károly 
találmányát, mely tudomásunk szerint már Angliá-
ban, ha ugyan sokkal célszerűbb formában, már 
régen megvan, szabadalmaztatta is. A találmány 
lényegében a következő: Minden 2—3 személyes 
automobil felszerelendő volna egy telefonkészülékkel, 
megfelelő huzallal. A készülék erős bőrtokban állan-
dóan a kocsin lenne. Az útvonalakon minden keresz-
teződésnél, minden vasúti sorompónál, esetleg ismer-
tebb kanyaroknál a telefonhálózatból egy mellék-
állomás volna létesítendő, ami egy egyszerű kis szek-
rénykéből állana, amelyhez minden autóvezető kulcs-
csal rendelkezne. Feltaláló szerint minden autós évi 
C0—80 pengőnyi „Közúti Telefonvonaladó"-t fizetne 
tekintet nélkül arra, hogy használja-e a telefont vagy 
sem. Tehát ismét egy újabb adó. Azt hiszem mon-
danom sem kell, hogy ilyesmibe ma az automobilisták 
99 százaléka nem menne bele. Itt csak egy megoldás 
van és ez ami Angliában van. Ott ugyanis az Auto-
mobil Association állított fel telefonkészüléket. Ezek-
hez a fülkékhez minden AA tag kulccsal bir és azokat 
tagdíja ellenében használhatja. Ha majd a magyar 
automobilizmus annyira fejlett lesz, hogy a KMAC, 
vagy a Touring Club sokezernyi taggal fog rendel-
kezni, akkor biztosan ők is gondolni fognak egy 
telefonhálózatra. Le kell szegeznünk azonban, hogy 
ez nem újdonság és semmiképpen sem vehető talál-
mánynak. Tiszteljük és becsüljük a feltalálót, de ez 
esetben egy már másutt régen meglévő kész dolgot 
talált fel. Arról pedig tegyen le a feltaláló úr, hogy 
a magyar automobilistákat olyan találmányokkal 
gazdagítsa, ami nekik újabb, elég súlyos adóterhet 
jelent. 

A Magyar Kir. Állami Térképészeti Intézet a 
közelmúlt napokban ismét egy értékes munkával 
lepte meg a magyar turizmust. Kibocsájtotta a Pilis-
hegység 1:50.000-res léptékű kiránduló térképét. A 
térkép, mely pompás színekben jelent meg, minket 
automobilistákat különösen érdekel. Ide esik ugyanis 
az autósok által annyira közkedvelt Budapest—Szent-
endre—Visegrád—Esztergom—Dorog—Budapest cir-
cuit, mely egyike a legszebb week-end kirándulások-
nak. Ebből a térképből ismerhetjük meg tüzetesen 
a Pilis mélyébe vezető utakat. Sajnos, ilyen elég ke-
vés van. Csupán Izbég, Csobánka, Pomáz, Kesztölc, 
Pilisszántó és Pilisszentkereszt közelíthető meg gép-
járművel, ahonnan azonban pompásabbnál-pompá-
sabb gyalogtúrák indulnak a hegyek belsejébe. Ezek 
a gyalogtúrák maximum 1—2 órát vesznek igénybe, 
tehát egy napi kirándulásba könnyen beiktathatok. 
Például nagyon szép séta a Dobogókő Pilisszent-
keresztről. stb. A térképet, melynek ára csupán 2 P, 
minden automobilistának és motorkerékpárosnak 
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melegen ajánljuk. Kapható a Kókai-könyvkeres-
kedésben is. 

A Magyar Touring Club október 12-én új helyi-
ségekbe költözött. A tágas és pompásan berendezett 
irodák és társalgótermek Budapest centrumában, a 
Gresham-palotában (V. Ferenc József tér 5—6. szám 
alatt vannak. — Svájcban újabb törvényeket készí-
tenek elő, amelyek egyrészt a menetsebességek sza-
bályozására, másrészt arra irányulnak, hogy minden 
Svájcba belépő külföldi automobilista szavatossági 
biztosítást kössön arra az időre, amig Svájcban tar-
tózkodik. Ez nézetünk szerint ismét egy újabb kel-
lemetlen kiadást jelent az Alpok világába utazók 
számára. — Október l-ig a kisebb havazások a svájci 
magasabban fekvő utakon semminemű zavarokat 
nem okoztak. — Svájcban a Berni kanton elhatároz-
ta, hogy a most már megfelelően kiépített Brienzi tó 
mellett húzódó úton a sebességeket felemeli. Eszerint 
falvakon kívül 50 km, falvakban 30 km, mig teljesen 
szabad terepen 60 km a maximum. Ugyanez vasár-
napon 50, illetve 25 kilométerekben maximáltatik. — 
1930 augusztusában 42.731 idegen gépjármű lépett 
be Svájcba. Ebből 749 motorkerékpár volt. 1929. év 
augusztusában 35.609 volt a belépő gépjármüvek 
száma. — Az Alliance Internationale de Tourisme 
kebelébe tartozó egyesületek elhatározták, hogy egy 
Calais—Konstantinápoly autóutat hoznak létre. A 
terv megvalósításában a németek járnak elől. Az 
egész táv circa 3000 km lenne, ebből Németországra 
680 kilométer esik. A táv Calais—Brüsszel—Lüttich 
— Koblenz—Frankfurt—Nürnberg—Linz—Wien— 
Budapest. Budapestről két irány van tervbevéve. Az 
egyik Belgrád—Nis—Szófián keresztül, a másik 
Bukarest—Constanzán át. Valószínűleg utóbbi lesz 
megépítve. Magyar részről már az út javarésze ké-
szen van és csupán a tiszántúli rész hiányzik. — 
Hasonlóan a francia és svájci szokáshoz, Német-
országban is bevezetik a főútvonalak számozását. 
A tervek szerint 1—138-ig lesznek számozva a fő-
vonalak, amelyek egy új 1:800.000-res térképen lesz-
nek tudomására hozva az érdekelteknek. Természe-
tesen az új térképhez egy új útikalauz megjelenése 
is biztosítva van. — Ausztriában is lesz Motalko. 
Mint az osztrák lapok jelentik, most Franciaország, 
Olaszország és Magyarország után Ausztriában is 
bevezetik az alkohol kötelező keverését. Állítólag ott 
is az az oka a keverésnek, hogy alkohol túlprodukció 
van. Csak az ne legyen ott is a vége, hogy olcsó cseh-
országi melaszt hozzanak be alkohol előállítás céljá-
ból, mint nálunk. — A KMAC-ban az egész nyár 
folyamán a leglázasabb munka folyt a turisztikai 
igények teljes kielégítésére. Mint most értesülünk, a 
KMAC a közeljövőben Itineraire könyvet ad ki, 
amelyben az összes magyar főútvonalak pontos út-
vonal tervei lesznek láthatók. — Az Alliance Inter-
nationale de Tourisme igazgató tanácsának tagjai 
sorába választotta a Magyar Touring Clubot. Ebbe 
a testületbe (Conseil d'Administration) az ATI 58 
tagja közül csupán 12 van képviselve, a megtisztel-
tetés tehát elég súlyos természetű. — Hat uj Touring 
Club alakult 1930-ban. Ezek Spanyolország, Török-
ország, Finnország, Lettország, Észtország és Görög-
ország. A fenti tény azt jelenti, hogy ezután a 
Touring Club által kiadott triptique, vagy Carnet a 
fenti országokba is érvénnyel bír. 

Útépítés, 
Hosszas szenvedés és vajúdás után, október első 

napjaiban a Budapest—Wien útszakasz átadatott a 
forgalomnak. Az elmaradhatatlan átadási formasá-
gok, egy nagy ebéd Győrben és most végre két év után 
megépült az összekötő útunk a Nyugattal. Reméljük, 
az illetékesek tanultak és reméljük, hogy az ezután 
megépítendő új utaknál a bécsi útmizériák nem fog-
nak megismétlődni. 

A közelmúlt napokban az alábbi levelet kaptuk: 
Szeptember 20—21-én Rakamaz mellett egy birtokra 
voltam hivatalos. Az utat szeptember 19-én Miskol-
con és Szerencsen át tettük meg autóval. 22-én be-
mentem kocsimmal Nyíregyházára a Tiszántúli Auto-
mobil Club helyiségébe és pontos információkat óhaj-
tottam szerezni a Nyíregyháza—Debrecen közötti út-
viszonyokról, miután úgy voltam értesülve, hogy ezen 
a szakaszon útépítések folynak. A klubban alkalma-
zott Klein Eta nevü kisasszony pontos információkat 
adni nem tudott és kijelentette, hogy csak hallomás-
ból tudja, miszerint az Ujfehértó—debreceni sza-
kaszt megnyitották. Biztonság okából felhívta a nyír-
egyházi államépítészeti hivatalt, ahonnan saját fülem 
hallatára megerősítették információját, miszerint az 
Ujfehértó—Debrecen közötti országút nyitva van és 
az új beton-út át van adva a forgalomnak. 
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Miután a két legkompetensebb helyről nyertem 
az információkat, teljesen megnyugodva indultunk el 
Debrecen felé. Nyíregyházáról Nagykállón át ju-
tottam Ujfehértóra, ahol a kövezet tényleg rendben 
volt, alig értünk ki azonban a községből, egy teljesen 
felszántott országúttal állottunk szemben. A Via 
Nova útépítő vállalat német munkásai az út további 
sorsáról felvilágosítást adni nem tudtak. Kilométer-
ről-kilométerre vergődtünk. Sehol semmi felvilágo-
sítás, sehol munkavezető, sehol útkaparó, sehol az 
államépítészeti hivatal közegei. Ellenben találkoztunk 
circa 200 németországi munkással, akik az úttest 
egyes szakaszait építették. Fájdalommal tapasztal-
tuk, hogy néhány magyar kubikoson kívül, a külföldi 
vállalat külföldi munkásokkal, külföldi gépekkel dol-
goztat és növeli a magyar munkanélküliséget. Az 
egyébként 29.5 kilométeres szakasz megtételére 2 tel-
jes órát vettünk igénybe, miközben egyik pneumati-
kunk a hegyes kövektől teljesen tönkrement. 

Tekintettel arra, hogy utóbb a nyíregyházi 
Államépítészeti Hivatalhoz írt levelem válasz nélkül 
maradt, azt hiszem, a legjobb sajtóorgánumhoz for-
dulok sérelmeim orvoslása miatt. Egyben kijelentem, 
hogy a fentiekért a teljes sajtójogi felelősséget vál-
lalom. Tisztelettel: Kelemen Lajos. 

A fenti eset ismét egy gyöngyszem a magyar út-
építés dsungeljéből. Tudomása van-e a Miniszter Ur-
nák, hogy a Via Nova német munkásokkal dolgozik? 
Ha jól emlékszünk, már annak idején, amikor a ta-
vasszal kiosztották a munkákat, a lapok igen sokat 
foglalkoztak a Via Nova ügyével. Minket automobi-
listákat őszintén szólva az érdekel, hogy jó utak le-
gyenek. Ha rendes megélhetési lehetőségek lennének, 
bizony nem törődnénk a dologgal, de amikor annyi 
a munkanélküli, mint most, akkor még 200 embert 
sem szabad beengedni idegenből. 

Outboard. 
A Magyar Motorcsolnak Club ezidei első verse-

nyének nagy sikerén felbuzdulva, elhatározta, hogy 
1931 május végén, vagy június elején, egy-két napos 
nemzetközi meetinget rendez. 

Szénássy Alán a jövő évben teljes energiával vesz 
részt az outboard-versenyeken. Erre vall, hogy meg-
vette az amerikai Charles Holt teljes felszerelését, 
egy gyors testet és két Johnson-motort, hozzátartozó 
pótalkatrészekkel. Az egyik motor 350, a másik 500 
kcm. hengerűrtartalommal bír. 

A Velencében oly nagy sikert aratott olasz out-
board-gyár, a „Laros", már képviseeltet kapott Bu-
dapesten. A „Laros" az egyedüli gyár, amelynek ki-
forrott 1000 kcm. típusa van. Hír szerint, már egy-
két magyar outboardos melegen érdeklődik a Larosok 
iránt. 

A Johnson és Evinrude képviseletek, mint hírlik, 
elhatározták, hogy a jövőre nézve az outboard-moto-
rok eladásánál is bevezetik a részletüzletet, örömmel 
üdvözöljük ez alkalomból úgy a Ferro Műszaki r.-t., 
mint a Gyurkovich Béla és Tsa cég vezetőségét, mert 
így remény van rá, hogy a magyarországi outboard-
állomány csakhamar megkétszereződik. 

5000 dolláros díj van kitűzve a USA-ban az első 
outboard számára, aki túllépi az 50 mértföldes sebes-

séghatárt. Ez kereken 80.450 kilométert jelent. Ez 
kissé meglep bennünket, mert tudtunkkal már többen 
futottak 80 kilométeren felül. 

Az itt járt Charles Holt, aki egyébként Los-An-
gelesben vendéglős, sikereinek titkát elsősorban az 
általa használt csónaktestnek, valamint a kitűnően 
megszerkesztett propellernek köszöni. Nézete szerint 
ez a két tényező döntőleg befolyásolja az elért ered-
ményeket. Motorja, melyről sokan regéket meséltek, 
semmiben sem különbözik a többi Johnson-verseny-
motortól Charles Holt egyébként színtiszta amateur 
és csak a saját kedvtelésére versenyez. 

Holt szerint a USAban a versenyek távja leg-
többször 10 mértföld, ami 16090 méter. Ez a táv a 
legalkalmasabb az outboardok számára. Szerinte a 
budapesti két kör a Margitsziget körül a lehető leg-
jobban megfelel. Ezt láttuk is. Ha a versenyek távja 
több lett volna, már unalmassá váltak volna. így is 
éppen elég nagy különbségek adódtak. 

A budapesti Johnson és Evinrude-képvisélet 1930-
ban circa 120 motort adott el. Ez a szám a rossz gaz-
dasági viszonyokat tekintve, nagyon szép. 

Gyöngy Pál, aki a legutóbbi MMC outboard-ver-
senyen oly kiváló eredményeket ért el, a közelmúlt na-
pokban üzleti ügyekben kiutazott Amerikába. Remél-
hető, hogy kintlétét, mely előreláthatóan több hóna-
pot fog igénybe venni, „outboard"-szempontból is elő-
nyösen fogja kihasználni. 

Az 50 hivatalosan nyilvántartott outboard világ-
rekordból 35-öt Johnson-motorok tartanak. A nálunk 
járt Charles Holt ezekből ma 4 világrekordot mond-
hat magáénak. A most megjelent amerikai rekord-
táblázat szerint a hivatalos világrekordot H. G. 
Ferguson (Johnson) tartja. Eredménye 49.48 mért-
föld, ami 79.613 km-nek felel meg. Ezek szerint tehát 
az eddigi 80 kilométeren felüli eredményeket nem 
fogadták el hiteleseknek. 

Mint tudjuk, a túracsónakok leggyorsabbja a 
MMC versenyén Harsányi volt Johnson-motorjával. 
Harsányi túratestjét dr. Fényes Kornél, a kiváló out-
board-specialista tervei szerint építették. Fényes dr. 
különösen olyan testek konstruálásában mester, 
amelyek kettős célt kell, hogy szolgáljanak. Erős, 
masszív konstrukció párosulva sebességgel. Remél-
jük, hogy Fényes dr. a jövő évben versenytestjeit is 
kihozza a porondra. 

Holt csónakja, a Los Angeles Olympic, Urbach László sze-

rint 20 százalékkal volt gyorsabb Velencében minden más 

csónaktestnél. — A velencei meetingen könnyű, úgynevezett 

foumierhajót egyáltalában nem lehetett látni. A tendencia 

nehéz hajótestek építésére irányul. — Érdekes, hogy Velencé-

ben, ahol százszámra látni a nagy beépítétt luxusmotorcsóna-

kokat és a közlekedésre berendezett motorosokat, az outboard, 

vagy mint az olaszok neezik, „fuori bordo" alig látható. — 

A jövő évi velencei meetingen kisebb díjak lesznek, de több 

lesz a költségmegtérítés, a versenyzők számára. — Az olasz 

Laros külmotorok nagyon szép kidolgozásúak, de roppant 

drágák. A Laros-gyár csak gyári menőkkel indult Velencé-

ben, mert a speciálmotorokat magános ember szinte képtelen 

megfizetni. Egy Laros-Special ára 40.000 lira, annyi mint egy 

Lancia-Lambda automobil. — A Laros speciálmotorok 6000 

fordulatot tesznek percenként. — Csaknem valamennyi részt-

vevőnek Velencében más és más testformája volt. A Larosok 

testje elől ágyúgolyó formára volt kiképezve. — Holt csónakja 

után a leggyorsabbak a Laros-testek és a német Kann „Daiisy 
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Hoppla" nevű hajója volt. — Velencébe csaknem minden 

versenyző két hajóval és 2—3 motorral érkezett meg. — 

Urbachot a kaliforniai Holt meghívta Los Angelesbe és 

garantálta az ottani klub által a fél útiköltségmegtérítést. 

De honnan vesszük a többit, csekély 500 dollárt. — A mieink-

nek sikerült hajszálra leméretezni Holt csónakját és Benacsek 

mérnök Balatonföldváron már tavaszra ki is hozza a testeket. 

Mint mondják, sokkal szebbek és még gyorsabbak lesznek. — 

Az Elto Evinrude és Lockwood gyárak egyesültek. Az egye-

sülés neve Evinrude Outboard Corporation. Ezentúl már csak 

egyöntetű típusokat hoznak piacra. Mindazonáltal a nevek 

továbbra is megmaradnak, de például egy 500 kcm Evinrude 

ugyanaz lesz, mint egy 500-as Elto. — Ma a világversenyeket 

az amerikai Johnson uralja. Egyedül az 500-as, vagyis a 

C kategóriában győzött Velencében az olasz Laros. — Holt 

európai útjára 6 propellert és 120 gyertyát hozott magával. 

Holt Johnsonjában amerikai Champion és AC gyertyákat 

használt. 

1930-ra nincs magyar 
automobilbajnok. 

Sajnos, de ez a való, 1930-ra nincs automobilbajnok. 

A mult évek oly pompás küzdelmei után a legszomorúbb 

pangás állott be. Delmár Walter, Zichy Tivadar gróf, herceg 

Esterházy Antal, Szénássy Alán, Wolfner András báró, Szini 

János, Wolfner László és mások felhagytak a versenyzéssel és 

1930-ra csupán három versenyző nevezett a a bajnokságokra. 

Ebből ketten: Lyka István (Bugatti) és Szmick Viktor (WM.) 

a túrakocsi bajnokságra, míg Hartmann László (Bugatti) a 

versenykocsira. Sajnos, egyik sem lett bajnok. Előbbi kettő 

aspirációit a szerencsétlen kimenetelű MAC—Hősök Emlék-

versenye tette tönkre, ami tudniillik botrányba fulladván, nem 

adott végeredményben győztest. Lyka ezután rövidesen eladta 

Bugattiját, Szmick pedig teljesen kedvét vesztve, többé nem 

indult. így egyedül Hartmann küzdött a versenykocsi-bajnok 

büszke címéért. Az ő aspirációit a maximumra megnehezített 

szabályok tették tönkre. Amig az előző években a bajnok 

maximális pontszáma 11 volt, azt ezúttal 10-re redukálták. 

Az egyébként is rettenetes balszerencsével operáló Hartmann 

képtelen volt ezt a minimumot nem átlépni. A tavaszi álló 

kilométerversenyen, bár nemzetközi világrekordot futott, cse-

kély különbözettel második helyre szorult Szénássy Alán mö-

gött. így kapott 2 pontot. A Guggerhegyen győzött és pont-

jainak száma 3-ra emelkedett. Sopronban érte először a bal-

szerencse. Egy gyors kanyarvétel után befarolt az árokba és 

amig kikecmergett belőle, a kompresszor nélküli kis 1.5 literes 

Bugattival induló Bársony már régen fenn volt a célban. így 

pontjainak száma ötre emelkedett. A Svábhegy azután végleg 

befűtött Hartmann bajnokságának. Előtte való napon, a sze-

rencsétlen véletlen folytán, egy asszonyt ütött el. Emiatt le-

fogták és egész éjjel benntartották. Közvetlenül a start előtt 

jutott ismét ki és így nem csodálható, ha feldúlt lelkiállapotá-

ban a Svábhegyi Szálloda síkos aszfaltján idegei felmondották 

a szolgálatot. Nem jutott fel a célba és pontjainak száma 

10-re emelkedett, holott még ekkor hátra volt az őszi repülő-

startos kilométer Táton. Ha csigatempóban felkecmereg, úgy 

ma biztos bajnok. A sors azonban másként ítél. Hartmann 

László a napokban azután egy beadványt intézett a sportbizott-

sághoz, melyben, különös tekintettel érdemeire, kéri a bajnoki 

pontok maximálásának megváltoztatását. A KMAC sport-

bizottsága igen nehéz helyzetben volt és bizony, sajnos, nem 

tehetett semmit Hartmann érdekében. A szabály — szabály. 

Igaz ugyan, hogy a múltban voltak kivételek és bizony tudunk 

—BUGATTI 
4 üléses, 1'5 literes, túrakocsi. 

Bővebbet: TELEFON: Au l . 645—76. szám. 
R e g g e l 9-ig. — E s t e 8-tól. 

a múltban hasonló esetekről, amikor a Sportbizottság nem 

volt ilyen szigorú, de azok két év előtt voltak és nem ma, 

amikor a KMAC-ban minden tekintetben megváltozott a hely-

zet és úgy sportban, mint egyéb tekintetben is a legtökélete-

sebb rend és tiszta munka uralkodik. Őszintén sajnáljuk Hart-

mannt, aki egyik e legambiciózusabb, de egyben a legpeche-

sebb versenyzőknek. Pompás állóstartos világrekordjai, a 

Kömigsaal—Jilovisten való pompás szereplése, ahol a kitűnő 

von Morgen előtt végzett, szép futása a Klausenpasson, ahol 

a nálunk is járt Burggallert verte meg és alig kapott ki 

Nuvolaritól pár másodperccel, valamint második helye Európa 

hegyibajnokságában igazán arra magérdemeltté tették volna, 

hogy a büszke magyar bajnoki címhez jusson. Sajnos, a sors 

ezúttal másként akarta. Ami késik, még nem múlik. További 

kitartó munka és a gyümölcs nem fog elmaradni. Hiszen ha 

meggondoljuk, hogy Hartmann tulajdonképpen csak egy éve 

versenyez, akkor épen eleget tett ós nagyon meg lehet elégedve 

eredményeivel. 

Versenyek. 
Masaryk Grand Prix. 

Győztes: v. Morgen (Bugatti). 

A svábhegyi verseny után egy héttel futották le Brünn 

mellett, 496.604 kilométeres távon, az első Masaryk Nagy 

Díjat. A verseny internnacionalis jellegét a német Caracciola, 

Nuvolari és Borzacchini, valamint Burggaller és a francia 

Michel Doré adták meg. A versenyen egy súlyos baleset tör-

tént. Doré (Bugatti) bukott és súlyos sérülésekkel a brünni 

kórházba szállították. A nagyágyuk csaknem mind feladták. 

A leggyorsabb kört Morgen futotta 15:01.9-el, ami 109.404 km. 

sebességnek felel meg. Eleinte Caracciola, majd Morgen és 

később Nuvolari vezetett, végül Morgen győzött. A kis kate-

góriában az osztrák Hardegg gróf igen szép menést produkált. 

Eredmény: 1500 kom. 1. Gróf Hardegg (Bugatti) 5:07:42.8. 

Átlagsebesség: 94.680 km. 2. Macher (DKW) 5:34:20. — 1500 

kcm. felül. 1. v. Morgen-Leiningen herceg (Bugatti) 4:54:13.6. 

Átlagsebesség: 101.268 km. 2. Burggaller (Bugatti) 4:57:09. 

3. Nuvolari-Borzacchini (Alfa-Romeo) 5:26:13. 

Zirlerberg hegyiverseny. 
Győztes: Runtsch (Douglas) és Stuck (Austro-

Daimler). 

Az 5.6 kilométeres Zirlerberg hegyiverseny ez-
úttal hatalmas sikert hozott az Insbruckiaknak. Az 
egész svájci extraklasse Stuber vezetésével, több fran-
cia és német versenyző, valamint az egész osztrák 
gárda starthoz állott. A nap meglepetése a moto-
ciklista Runtsch (Douglas) abszolút győzelme volt. 
Uj Zirlerberg-rekordot állítva fel, néhány század má-
sodperccel megverte a hegyek királyát, Stuckot, aki-
nek babérjait 1930-ban már többen is megtépázták. 
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A részletes eredmények a következők: Motorkerék-
párok: 175 kcm. 1. Bohmann (DKW) 4:33.7. — 250 
kcm. 1. Hunger (Excelsior) 3:50.5. 2. Toricelli (Puch) 
3:57.0. — 350 kcm. 1. Melichar (Sunbeam) 3:40.8. — 
500 kcm. 1. Runtsch (Douglas) 3:22.0 — 750 kcm. 
1. Runtsch (Douglas) 3:13.48. A nap legjobb ideje. 
Uj Zirlerberg-rekord. A túrakocsik között a legjobb 
időt Imhof (Austro-Daimler) érte el 4:40.32-vel, míg 
a sportkocsik között a garmischi Kilián győzött 
3:40.19-el Bugattin. A versenykocsik között Stuck 
érte el a legjobb időt Austro-Daimlerjén (3:13.0). 
Stuber ezúttal igen gyengén ment és csak 3:41-et 
futott. Általában a svájciak minden számban kikap-
tak. A híres Condor, vezető Zuber, csak 3:45-öt tu-
dott futni. Oilter (Motosacoche) sokkal jobban állta 
a sarat, amennyiben közel végzett Runtsch-hoz és 
3:30-ra ment. A nálunk is jól ismert Lichtenstein 
herceg gyertyazavarok miatt feladta. 

HÍREK 
Bosch sikerek 1930-ban. A világhírű német 

Bosch-gyár a legutóbbi versenyeken hallatlan sike-
reket ért el. Oldalakra menő anyagot írhatnánk ösz-
sze mindama versenyekről, ahol a résztvevők Bosch-
gyertyát, Bosch-mágnest, Bosch-önindítót, vagy 
Bosch-akkumulátorgyujtást használtak. így csak a 
legnevezetesebb versenyeket említem. A híres Alfa-
Romeo team Nuvolari, Varzi és Campari az angol-
országi Ulster TT-ben és a legtöbb versenyben 
BOSCH akkumulátorgyujtást, kürtöt, önindítót és vi-
lágítást használt. Az ez évben kolosszális sikereket 
elért angol Bullus, német NSU gépén Bosch-mágnes 
volt szerelve. Ezzel futotta a Klausenpasson, vala-
mint Monzában és sok helyütt nagy versenyeit. 
Ugyancsak Bosch-mágnes volt szerelve a cseh Vermi-
rovszky TÁTRA kocsijában és a svájci Oilter MOTO-
SACOCHE-gépében is. Caracciola MERCEDES-
kocsija összes eredményeit 1930-ban a BOSCH ZR6 
kettősgyujtással érte el. Ugyanígy az ez évben na-
gyon sikeresen versenyző német von Morgen Bugat-
tijában is Bosch-gyujtómágnes és Bosch-gyertyák 
adták a szikrát. Európa legsikeresebben szerepelt és 
ma talán legyőzhetetlen STANDARD-MÁG menője 
az oldalkocsis Lang gépe szintén Bosch-mágnessel 
futott. Az eredmények koronájaként emiitjük, hogy 
Chiron 16 hengeres Bugattija, amellyel a Klausen-
pass abszolút legjobb idejét futotta, szintén BOSCH-
mágnest rejtegetett motortetője alatt. A fenti ered-
ményeken kívül még a BMW Hönne rekordok, vala-
mint számtalan repülési világrekord és a Zeppelin 
fényesebbnél-fényesebb teljesítményei igazolják a 
BOSCH-gyártmányok kitűnőségét. 

Mi a Hattyár-Spezial? Igen sok embernek fel-
tűnt, hogy dr. Bezsilla Nándor MORGAN cyclecar-
ját újabban, mint Hattyár-Spezialt nevezi. Meginter-
júvoltuk ezirányban Bezsilla dr.-t, aki a következők-
ben volt szíves felvilágosítani: „A mai gépem leg-
feljebb csak árnyéka a gyártól kapott MORGAN 
versenymodellemnek. Ezen már semmi sem MOR-
GAN, csak az eredeti motor, az pedig, mint tudjuk, 
egy ohv. két hengeres JAP. Legelőször a lendkere-
kemet kellett kicserélni, mert öntöttvasból lévén, 
3000 fordulatnál egyszerűen darabokra ment. Ezt is 

Hattyár konstruálta meg egy alumínium öntvényből. 
A régi MORGAN csőváz minduntalan eltörött, tehát 
kidobtam és Hattyárék újat építettek. A karosszériám 
puhafából volt, természetesen széjjelment és ma vé-
kony keményfa deszkákkal állítottam össze a karos-
szériát. A kerekeknél levő golyóscsapágyakat, kúp-
görgős csapágyakkal helyettesítettem, a rossz fék-
rendszert teljesen kidobtam és ma egy oly fékem 
van, mint az automobiloknak; ami egyszerre hat 
mindhárom kerekemre. Ugyanígy a lehetetlen el-
helyezésű sebességváltót, melyet kapcsolás esetén elő-
ször meg kellett keresnem, újjal cseréltük ki, még-
pedig úgymint a Bugattiknál, a karosszérián kívül 
a jobboldalon. Még a kuplung is egészen új. Mindezt 
az újpesti Hattyár-műhelyben csinálták, ahol mosta-
nában újabb meglepetésre készülnek gépemmel kap-
csolatban. Ez tehát MORGAN-om, illetve a Hattyár-
Spezial története." 

Caracciola (Mercedes-Benz) nyerte az 1930. évi 
Európa hegyi sportkocsi bajnokságot. Az untertürk-
heimi MERCEDES-BENZ művek az elmúlt esztendő 
folyamán újra aranybetűkkel vésték be magukat a 
történelem márványlapjaira. Rudolf Caracciola, aki-
nek neve immáron a szó-szoros értelmében össze-
forrott a MERCEDES-BENZ névvel. 1930-ban 
olyan győzelmeket aratott, amelyek igazán méltóak 
voltak a gyár hírnevéhez. Számos circuitverseny 
mellett az írországi Nagy Díjban aratott pompás 
eredmény magaslik ki, Caracciola megnyerte az 
első ízben kiírt hegyi sportkocsi Európa bajnok-
ságot. A 10 verseny közül háromban, még pedig 
a francia Mont Ventoux, a lengyel Tátra és a román 
Feleac versenyekben nem állott starthoz és ennek 
dacára 7 győzelemmel, a maximális 35 pontszámmal 
győzött. Első volt a Colle della Maddalena, a Shelsey-
Walsh, a Klausenpass, a Semmering, a Svábhegy, a 
Königsaal-Jilovist hegyiversenyekben, valamint az 
ADAC-Bergrekord nevet viselő freiburgi versenyen. 
Egy ízben, dacára annak, hogy sportkocsival startolt, 
sikerült legyőznie a hegyek királyát, Stuckot is. 
(Svábhegy.) örömmel ragadjuk meg az alkalmat, 
hogy úgy neki, mint a világhírnévre szert tett Mer-
cedes-Benz gyáraknak legőszintébb szerencsekívána-
tainkat és gratulációnkat tolmácsoljuk. Adja Isten, 
hogy a Francia Grand Prix, a Targa Florio és sok-
sok nagy győzelem után még sokszor legyen alkal-
munk azt írni, hogy 1. Mercedes-Benz. 

Az Európa verseny és sportkocsi bajnok-
ság pontos eredményét külön táblázatokkal 
a következő számunkban közöljük. Itt emiit-
jük meg, hogy Hartmann László (Bugatti) 
Hans von Stuck (Austro-Daimler) mögött, 
aki 38 pontot szedett össze, 15 pontjával 
második lett. 

Stuck és Caracciola hír szerint a jövő esztendőben az 

Alfa-Romeo-gyár színeiben fognak versenyezni. Hír szerint az 

Alfa-Romeo-gyár itt járt igazgatója, Gianferrari, Budapesten 

kötötte meg a szerződést a két neves versenyzővel. Stuck és 

Caracciola azonban nem xnint versenyzők lettek a gyárhoz 

szerződtetve, hanem megkapták az olasz eLitmárka németor-

szági vezérképviseletét és mint ilyenek fognak indulni az ösz-

szes középeurópai versenyeken is. Bár az esetet még sok he-

lyütt cáfolják, azt megerősíteni látszik egy Stuok-al történt 
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magánbeszélgetésünk, melynek folyamán ő kijelentette, hogy 

csak az esetben hagyná abba az Austro-Daimleren való ver-

senyzést, ha az illető gyár neki a kereskedelmi életben is pozí-

ciót biztosítana. Ugylátszik, tehát mégis igaza lehet a Stuck-

Caracciola és Alfa-Romeo kombináció. 

Az olasz Maserati-versenykocsik legutóbbi betörései képe-

zik az automobilvilág szenzációját. A Varzi—Maggi gróf duó 

győzelme San-Sebastianban a Grand Prixben óriási feltűnést 

keltett. Ugylátszik, a Maserati-gyár végre megtalálta azt a 

típust és azokat az anyagokat, amivel egy a távot álló és 

gyors kocsit állíthat sorompóba. Érdekes, hogy a Maserati-

gyár legutóbbi fényes győzelmét két, a saját passziójára ver-

senyző olasz gentleman-versenyzővel érte el. Ugyanis gróf 

Ayrno Maggi, aki második lett, köztudomás szerint Itália egyik 

leggazdagabb emberének a fia, akinek birtokában ma a leg-

kitűnőbb olasz iparvállalatok állanak. Varzi Achille már na-

gyon régen passzionátus motocikli versenyző és csak az utóbbi 

években tért át lassan az autóversenyzésre. Atyjának nagy 

selyemgyárai vannak és igazán nem azért versenyez, hogy 

megéljen belőle. Varzit tartják ma különben a legjobb olasz 

vezetőnek, akineik egyedül sikerült egy ugyanazon esztendő-

ben (1929-lben) Olaszország automobil és motorkerékpár baj-

nokságát megnyerni. 

Mit tervel Bugatti papa? Ez a kérdés foglalkoztatja most 

mindazokat, akik a világ automolbil sebességi versenyeinek 

sorsát állandóan figyelik. Ettore Bugatti, mintha pompásabb-

nál pompásabb túrakocsijainak kihozása miatt kissé elhanya-

golta volna a vensenykoosi-ipart. Ma kétségtelenül megálla-

pítható, hogy az olasz Alfa-Romeok, a Maseratik, az OM, a 

német Mercedes-Benz, az osztráik Austro-Daimler és az angol 

Bentley, na ós újabban még a francia Peugeot, nem is szólva 

a két év előtti Delage-ról, alaposan megnyirbálták a mols-

heimiak dicsőségét. A 16 hengeres debüje a Klausenpaeson 

bár sikerrel járt, már St.- Moritzban nem hozta meg a várt 

sikert és általálban azt mondják róla, hogy nem sikerült úgy, 

amint szerették volna. Ugylátszik, tovább folynak vele a 

kísérletek és talán tökéletesítik. Annyi bizonyos, hogyha a 

típus jó lenne és bevált volna, úgy Bugatti indította volna a 

gyári team-et Pauban és San-Sebastianban. Megállapítható, 

hogy ha Molsheimben nem sütnek ki valami ujat, úgy a Targa 

Florióban ismét bajok lesznek. Igaz ugyan, hogy nem okvetlen 

szükséges a Bugattinak a Targát megnyerni, dehát mégis csak 

illik kiállani és ha kiáltott, illik meg is nyerni, vagy legalább 

is hasonlóan az ezidei versenyhez, jó másodiknak lenni. Már 

pedig az ú j Maseratik és Alfák ibizony nem igen engednek 

mást szóhoz. 

Az „Ezüst karaván". Amerika mindvégig a nagystílű és 

ötletes reklámok hazája. Erre vall a Goodrich-pneumatikgyár 

legújabban megindított válalkozása, amelynek céljául azt 

tűzték ki, hogy egés z Amerikában, illtetve Amerika minden 

nagy városában közvetlen módon demonstrálják, hogy a 

pneumatikok gondozására mily nagy súly helyezendő. A leg-

nagyobb autókonstrukciós gyárak készséggel bocsátották egy-

egy kocsijukat a Goodrich-gyár rendelkezésére, amely azután 

megszervezte az „Ezüst karaván"Jt. 15 különböző gyártmányú 

kocsival indult meg a menet s ez a 15 gyártmány oly típuso-

kat foglalt magában, amelyek az egész világ automobil-

gyártásának 90%-át teszik ki. Természetesen az összes kocsik 

Goodrich-pneukkal voltak felszerelve. Az „Ezüst karaván" 

New-,Yorkból indult el és nagy ünnepségek közepette vonult 

végig az Atlanti Óceán partvidékén. A karaván megállt az 

egyes városokban, ahol is szemléltető módon bizonyították a 

kísérethez tartozó mérnökök a gumik ellenállóképességét, 

helyes kezelés mellett. Amerikában minden demonstráció, mely 

az autó kezelésére vonatkozik, tömegeket tud vonzani és így 

mindenütt nagy tömegek vették körül a kocsikat, ahol a mér-

nökök előadást tartottak arról, hogy miképpen kell az előírásos 

légnyomás betartására ügyelni, mi a teendő defekt esetén stb., 

szóval megmagyarázták mindazt, ami a pneumatik élettarta-

mának növeléséhez hozzájárulhat. 

Englebert-pneumatikok Budapesten. Azok, akik 
külföldi automobilt, vagy motorkerékpárt vásároltak 
az utóbbi években, sokszor észrevehették, hogy gépü-
kön egy kitűnő, sokáig tartó pneu, az „Englebert" 
volt felszerelve. Amikor azután sokezer kilométer 
után újítani kellett a pneukat és az autó- vagy moto-
cikli tulajdonosa újra Englebert-et keresett, sajná-
lattal kellett megállapítania, hogy a kitűnő belga 
pneuk bizony nem kaphatók Magyarországon. Ez a 
helyzet, mely feltétlenül visszásnak volt mondható, 
a közelmúlt napokban végre megszűnt. A belga gyár 
eladási fiókot létesített Budapesten. A gyári fiók 
élén, mint igazgató, Jean Babtiste Duhr, a gyár egy 
kiküldöttje áll, míg magyar részről Koczkár Ernő 
cégvezető intézi az ügyeket. 

Alkalmunk volt mélyebb betekintést nyerni a le-
rakat raktárhelyiségébe, melyről megállapíthatjuk, 
hogy feltűnő hozzáértéssel vannak berendezve. Nagy 
előnye a lerakatnak, hogy kezdve a legkisebb motor-
kerékpár-pneutól a leghatalmasabb teherballonokig 
minden méret képviselve van. A vezetőség igen nagy 
súlyt helyez arra, hogy mindig friss anyag álljon 
rendelkezésre, éppen ezért egy méretből legfeljebb 
10—15 darabot tart raktáron. Amint valamely méret 
erősebben fogy, azonnal sürgönyileg történik utána-
rendelés a belgiumi gyárból. Ezzel a vezetőség eléri, 
hogy soha állott, vagy porózus pneumatik nem fog a 
használatba kerülni. Az Englebert-pneuk magyaror-
szági lerakata Budapesten, az V., Hold-u. 25. számú 
házban van, a földszinten. (Volt Lardolin-irodák.) 
A telefonszám: Automata 254—73. 

A „Budapest" Sport Egylet díjkiosztó vacsorája 
a Hármashatárhegyen október 14-én zajlott le. Meg-
állapíthatjuk, hogy ily kellemes és kedélyes díjkiosz-
tásban még nem volt részünk. Gyönyörű, csillagos 
estén vonultak fel az autók és motorok a BSE Hár-
mashatárhegyi Menedékházába, ahonnan a kilátás a 
kivilágított Budapestre már maga egy élmény volt 
mindenki számára. A Menedékház nagyterme színül-
tig megtelt a versenyzőkkel és azok hozzátartozóival, 
valamint a társegyesületek egy részének képviselői-
vel és a BSE nagy számban felvonult vezetőségével. 
Először Szente előljáró méltatta a Hármashatár-
hegyi Menedékház jelentőségét és nagy tetszés kö-
zött bejelentette, hogy megvan a fedezet a Menedék-
házhoz vezető útvonal teljes kiépítésére, úgyannyira, 
hogy a III . 1931. évi hegyiverseny már egy hatalmas, 
közel 7 kilométeres útvonalon kerülhet lefutásra. 
Utána Purébl Győző városi tanácsnok, a BSE elnöke 
osztotta ki lelkesítő beszéd keretében a szebbnél-
szebb díjakat és a művészi „Hármashatárhegy"-pla-
kettet, majd Kovácsházy Vilmos emelkedett szólásra 
és hatalmas beszéd keretében vázolta a motorsport 
mai helyzetét. Beszédje sportpolitikai szempontból 
nagyon jelentős volt. Kifejtette, hogy 100 százalék-
ban a Motoros Szövetség híve, de a jelenlegi helyze-
tet semmiképpen sem tartja alkalmasnak arra, hogy 
a szövetség megalakulhasson. Egy szövetség fenn-
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tartásához helyiség, nagy adminisztráció, külföldi 
képviseltetés és pénz kell, ami nézete szerint legalább 
évi 15—20.000 pengőt tesz ki. Honnan teremtené elő 
a Motoros Szövetség a mai nehéz helyzetben ezt az 
összeget? Nézete szerint a Motoros Szövetség ma fel-
tétlenül a szép fejlődésnek indult motoros-sportok 
teljes dekadenciájához vezetne. Sokkal nagyobb híve 
a motorossportoknak, minthogy ehhez segédkezetet 
nyújtana. Éppen ezért, teljes mértékben kitart a 
KMAC mellett és teljes mértékben meg van elégedve 
a KMAC mai működésével. Kifejtette ezután, hogy 
minden ellenkező híresztelés ellenére, a jövő eszten-
dőben is meglesz a Grand-Prix és a Hármashatár-
hegyi verseny, amit a BSE-től elvenni nem lehet, csak 
akkor, ha ő azt átengedi. Beszédét a jelenvoltak óriási 
lelkesedéssel vették tudomásul és utána percekig zú-
gott a vastaps. A kedélyes és kitűnő vacsorán a fen-
tieken kivül még Delmár Walter és Feledy Pál dr. 
mondottak rövid, de velős beszédet. Előbbi a KMAC, 
utóbbi a versenyzők nevében szólalt fel. Az egész ün-
nepség alatt megállapítható volt, hogy a BSE szilárd 
alapokon áll és semmiféle kalandorpolitikának nem 
híve. Itt nem a szereplési viszketegség, hanem a ko-
moly munka jegyében folynak le az események. Pom-
pás látvány volt ezután, amint a csillagos, meleg őszi 
éjszakában a kocsik, mint apró fénycsóvák kanyarod-
tak le a kitűnő úton hazafelé. 

óriási Puch-eredmények az őszi szezonban. 
Minden gyárnak, minden márkának vannak jó és 
rossz napjai, illetve rossz és jó időszakok. Az egyik 
hamarább konstruál egy jó modellt és sikerül vele 
néhány betörést csinálni, de azután csakhamar el-
tűnik a homályban, mások türelmesen dolgoznak és 
mindig eljön az idő, amikor a hatalmas, de csend-
ben folyó munkának, a zsenialitásnak megjön az 
eredménye. így történt ez a régi jónevü gráci gyár-
nál a Puch-műveknél. Évek óta gyártott kis könnyű 
gépeik szinte elözönlötték Ausztriát és a szomszédos 
államokat, a versenyeken pedig mindig ott lobogott 
győztesen a Puch-gyár lobogója. A mult esztendőben 
azután mintha megváltozott volna a helyzet. Bár a 
gyár egy kitűnő túramodellt hozott forgalomba, a 
versenyeken balszerencse üldözte a Puch-vezetőket. 
Egyszer gyors volt a gép, de nem bírta végig, máskor 
végigbírta, de lassú volt. A DKW és más külföldi gé-
pek felülkerekedtek. Akkor egy időre csend állott be. 
A Puch-gyár egy időre távolmaradt a klaszikus ver-
senyek startjától. A beavatottak azonban bíztak és 
tudták, hogy itt valami készül. A Puch-gyár konstruk-
tőrjei összedugták a fejüket és az eredmény nem vá-
ratott sokáig magára. Az osztrák hat órás Grand 
Prix meghozta a várt sikert. A kis 250-es Puch-ok, 
mint az üstökös jelentek meg. 70—80 induló között 
Cmyral második, Toricelli a harmadik helyet foglalta 
el az abszolút osztályozásban. A Puch tehát meg-
találta önmagát. Cmyral 6 óra alatt 567 kilométert 
tett meg, közte volt olyan köre, melynek átlagsebes-
sége felülmulta a 100 kilométert. És ettől a naptól 
kezdve a Puch-ok minden versenyen győzelemről-
győzelemre mennek. A gyári menő Winkler (DKW) 
például Cmyral és Toricelli 54 körével szemben, csu-
pán 38-at tudott futni és leggyorsabb köre, pedig a 
Winkler tud menni, csupán 95.838 km. volt. Ugyan-
így verve maradt az angol AJS menő Himing, aki 43 
körig vitte. Ezzel szemben a Puch-ok elfoglalták Cmy-

ral, Toricelli és Höbel révén a biztos első három he-
lyet kategóriájukban. 

Champion-sikerek 1930-ban. Az amerikai Champion-

gyujtógyertyák az utóbbi időben óriási közkedveltségnek ör-

vendenek. Itt tényleg a jóság és nem az a körülmény játszik 

szerepet hogy a gyár ingyen adja a versenyekre a gyertyát. 

Ujabban az amerikai gyár szigorúan megtiltotta az európai 

képviseleteknek, hogy gratis bocsássanak versenyzők rendel-

kezésére gyertyát. A helyzet azonban az, hogy a versenyzők 

kénytelenek vásárolni, mert így biztosan végigfutják a ver-

senyt. 1930-ban eddig a következő nagy versenyeket nyerték 

Champion-nal. Európa Grand Prix. Chiron (Bugatti), Targa 

Florio. Varzi (Alfa-Romeo), Monaco Grand Prix. Dreyfus 

(Bugatti), Ir Grand Prix. Caracciola (Mercedes-Benz). India-

napolis Grand Prix. Arnold (Miller), Coppa Mille Miglia. 

Nuvolari-Guidotti (Alfa-Romeo), Belga Grand Prix. Marinoni-

Ghersi (Allfa-Romeo), Róma Grand Prix. Arcangeli (Maserati), 

Algir Grand Prix. Etancelin (Bugatti). A fenti eredményeken 

kivül Stuber (Bugatti) összes kitűnő hegyiverseny eredmé-

nyeit, Caracciola (Mercedes-Benz) az Európa hegyibajnoksá-

got, valamint igen sok nagyjelentőségű versenyt futottak le 

Champion-a.\. Azt hisszük, ehhez nem kell különösebb kom-

mentár. 

Következő 21-es számunk 1930 novem-
ber 5-én jelenik meg. A 21-es szám érde-
kesebb részei: Kimeritő tudósítás a párisi 
Salonról. — A jövő esztendő sportprogramja. 
— A magyar bajnokságok végleges ered-
ménye. — A táti kilométernap. — Az Európa 
hegyibajnokság pontos eredménye. — Kö-
zeledik a tél. — Fontos jótanácsok az auto-
mobilisták számára. — Kik hol jártak a 
nyáron? — Rövid, de érdekes űtleirások. 
— Forgalmi csemegék. — Érdekesebbnél 
érdekesebb hirek az automobilizmus, mo-
torkerékpár, outboard, útépítés és közle-
kedés köréből. 

Uj alakulás. Október 12-én a Kereskedelmi és Ipar-

kamara egyik külön termében egy ú j alakulás bontotta ki 

zászlaját. A neve: Automobiliosok és Motorkerékpárosok Védő-

egyesülete. Az ú j egyesülést egy határozott elégedetlenség vál-

totta ki, amit lépten-nyomon tapasztalhatunk. Csak egy szót 

kell mondanunk: „luxusadó" és már ez az egy szó a napnál 

is világosabban fejezi ki az automobilizmus terén ma nálunk 

felszínen lévő állapotot. Adók, vámok, rendeletek sújtják min-

den oldalról az automobilistát és a motorkerékpárost. Munka-

nélküliség van és szinte szisztematikusan vonják meg a munka-

alkalmakat. Az egyesülés őszinte és megvan a jogos alapja, 

sajnos, még sem jósolunk neki nagy jövőt. Az AVE mögött 

nem nagy nevek, hanem egy pár igen lelkes fiatalember áll. 

A kezdeményezők: Eckhardt Emil és Trettina Jenő újságírók, 

valamint Saár Kornél dr. ügyvéd. A bevezető beszédet Tret-

tina Jenő mondotta el, akinek szavaiban igen sok volt az igaz-

ság, de mintha kissé túllőtt volna a célon. Ma, amikor min-

denki arról beszél, hogy hazai árut vásároljunk, akkor nem 

szabad a hazai vállalatok túl nagy engedményeiről és privilé-

giumairól beszélni. Elismerjük, hogy a hazai iparnak vannak 

hibái, de ezek a hibák idővel megszűnnének és a helyzet ja-

vulna, ha a magyar ipart jobban támogatnánk. (Sajnos, addig 

támogatásról nem igen beszélhetünk, amig az állami szervek 

belga Minervákat vásárolnak és a miniszterek külföldi kocsikon 

járnak. A szerk.) Piszkálni kell a magyar iparvállalatokat, 

szedjék össze magukat, produkáljanak elsőrangút, akkor né-

zetem szerint minden ember magyar autót és magyar pneut 

fog vásárolni. Ennek azonlban tényleg az előfeltétele a jó 
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munka és jó anyag. Konzervatív elvekkel azonban sohasem 

fognak jót létrehozni. Feltétlenül igazat adunk az alakulás 

szónokának, aki addig, amig nincs 100.000 motoros jármű az 

országban, addig a legmesszemenőbb támogatást kívánja az 

állam részéről. Az alakuló közgyűlés kimondotta a megalaku-

lást és a következő választmányt választotta meg: Bokros 

Béla dr. ügyvéd, Czukor Kálmán főmérnök, Dusótzky Károly 

dr. ügyvéd, Eckhardt Emil hírlapíró, Festetich Pál gróf, Gö-

möry Oszkár főtisztviselő, Hartmann László, Kende Endre dr. 

ügyvéd, Kirchlknopf Ferenc dr. ügyvéd, Pernye Károly gépész-

mérnök, Saár Kornél dr. ügyvéd, Streichammer Antal mű-

szaki tanácsos, Szedő Miklós dr. operaénekes, Szilágyi Ferenc 

igazgató, Trettina Jenő titkár, Vajda Béla dr. ügyvéd, Wolf 

Károly dr. egyetemi tanár. Az elnöki tisztet egyelőre nem 

töltötték be, alelnök lett Bolgár Ferenc ny. főispán és báró 

Zichy Czikán Móric. Az egyesület vezetését egyelőre egy 

háromtagú delegáció végzi, melynek tagjai: Trettina Jenő, 

Eckhardt Emil és dr. Saár Kornél. A választmányban, sajnos, 

igen sok olyan nevet látunk, akik más egyesületekben fejte-

nek ki aktiv működést, tehát nem sok reményt fűzünk komoly 

működésükhöz. Egy ilyen új egyesülésnek, nézetünk szerint, 

arra kell törekedni, hogy ne nevekkel töltse meg a választmá-

nyát, hanem olyanokkal, akik 100 százalékban az ú j egyesülés 

számára adhatják szabad idejüket. 

Mi történt az Alfa-Romeókkal Brünnben? Emlékezetes 

még a nálunk járt Borzacchini pompás menése a kis piros 

Alfa-Romeón. Innen Borzacchini Brünnbe ment, ahol a híres 

Nuvolarival startolt a Masaryk Grand Prixben. Nuvolari egy 2 

literes versenykocsival, Borzacchini nálunk is ismert 1750 kcm. 

Alfa-Romeo kompresszorjával indult. Nuvolari a versenyt 

kartertörés következtében feladni volt kénytelen. Nem-

sokára ezután átvette az erősen lemaradt Borzacchini kocsiját 

és azt körről-körre hozta fel. Közben v. Morgen volt vezető-

pozicióban, akinek a motorja azonban nem volt egészen rend-

ben. Ugy látszik, a szerzett teljes körelőny megártott neki. 

Ekkor v. Morgen átvette Leiningen herceg kocsiját, akinek 

egy teljes kör hátránya volt. így most Nuvolari került az élre, 

miután Caracciola Mercédesének az erőltetett iramban kifoly-

tak a csapágyai. Ugyanis a pálya egyik részén volt egy 10 

km-es eső egyenes, ahol a motorok mind tulturáztak és alig 

egy-kettő kivételével tönkrementek. Bár Morgen remekül fel-

dolgozta magát, Nuvolari mégis már biztos győztesnek látszott. 

De őt is elérte a pech. Ami az Alfáknál teljesen szokatlan és 

csodálatos dolog, az erőltetett iramban hűtővize teljesen el-

forrt, amit észrevevén, rögtön utánatöltött. A hideg víz azon-

ban a forró motor belsejében nagy bajokat idézett elő. A motor 

egy repedést kapott és Nuvolari, a biztos győztes, csigatem-

póban volt kénytelen nézni, mint szalad el mellette a n(émet 

Morgen Bugattijával. 

Stuart asszony, a híres angol nővezető, aki az utóbbi idő-

ben, addig amig ott nem hagyja a fogát, állandóan a Month-

léry autodrombon tanyázik és sorra állítja fel a világrekordo-

kat. Legutóbb a francia Derby-gyár kérte fel, hogy egy ameri-

kai 1500 kcm. Miller-motorral, amely természetesen kom-

presszorral volt szerelve, világrekordkísérletet hajtson végre. 

Ez, hála a Miller-motorok kitűnőségének és Stuart asszony 

kezének, sikerült is és így a Derby-gyár világrekordhoz jutott. 

Stuart asszony megjavította a 100 mértföldes (160.900 km.), 

a 200 km-es és az egy órás nemzetközi rekordot. A 100 mért-

földet 50:47.3 alatt (190.114 km.), a 200 kilométert 1:03.01 

alatt tette meg. Utóbbi ugyancsak 190.425 km-es átlagot je-

lent. Egy óra alatt Stuart asszony a (kis Derby-Miller gépen 

190 km. 371 métert volt képes befutni, őszintén szólva, bámu-

latos cselekedet egy asszonytól. Stuart asszony már évek óta 

versenyez és rekordoz. Eddig különösen a cyclecarokat sze-

rette, most úgylátszik áttér az automobilra. — A jelenleg 

Miss Paget tulajdonát képező Bentley-istáUó valószinüleg az 

év végén feloszlik. Miss Paget nincs megelégedve az eredmé-

nyekkel. Birkin és Barnato szerint az olaszok Alfa-Romeoik-

,kal állandóan arra törekszenek, hogy az angolokat a fordulók-

ban kiszorítsák. Ez az oka, hogy sem Birkin, sem Barnato az 

utóbbi időben nem jutottak -győzelemhez. A rossz nyelvek azt 

mondják, hogy a Bentley nem elég stabil, hogy gyors verse-

nyeken, ahol Nuvolari, Caracciola és társai megjelennek, 

prosperálni tudjon. 

Nagy Shell-sikerek 1930-han. Azt hiszem, igen sok olva-

sónknak feltűnhetett, hogy az 1930. év folyamán mind több 

helyen, különösen a világversenyeken olvashattuk, hogy a győz-

tesek Shell-olajat és Shell-üzemanyagot használtak. Ez évben 

nem kisebb nagyságok, mint Varzi Acchille, az idei Targa 

Florio győztes (Alfa-Romeo), a Grand Premio di Monza és a 

legutóbb lezajlott San Sebastian Grand Prix győztese (utóbbi 

kettőben Maseratinkocsin), az első ízben kirt Európa hegyi-

bajnokság mindkét győztese Hans Stuck v. Villez és Rudolf 

Caracciola futották minden versenyüket Shell-üzemanyagok-

kal. Ha meggondoljuk, hogy a híres Mercedes-Benz SSK, vala-

mint a vasárnapról-vasárnapra győztes Austro-Daimler, mi-

lyen pompás rekorderedményeket értek el, úgy nyilvánvaló, 

hogy ebben óriási százalékban van része a Shell-produktumok-

nak. Alkalmunk volt egy ízben megszemlélni a külföldiek által 

magukkal hozott Shell-versenyolajat és kijelenthetjük, hogy 

vetekszik bármily erre a célra készített versenyolajjal. Színe 

aranysárga áttetsző, fogása kellemesen sima. Sajnos, mint a 

Shellnképviselet egy itteni exponense kijelentette, az olaj túl-

drága ahhoz, hogy a kereskedelemben nálunk a mai viszonyok 

között piaca legyen. Egy kilogramm önköltségi ára cca 7 P, 

ami egy gallonra több mint 30 P. Ha ehhez hozzávesszük a 

normális haszonrészesedést, úgy szinte lehetetlennek tartjuk a 

forgalombahozatalt. Mindazonáltal a Shell budapesti képvise-

lete minden áldozatot meg fog hozni, hogy a jövő esztendőre 

nevesebb versenyzőknek ez a prima-primissimo olaj rendelke-

zésére állhasson. 

Uj Horch-tipus. A Harisközben mély csendben dolgozó 

Domahidy Ferenc (IV., Harisköz 1. Telefon 880—95.) Horch 

képviseletéhez a közelmúlt napokban megérkezett a híres né-

met 8 hengeresnek egy új rövid alvázas típusa. A kocsi pom-

pásan fekszik és garantáltan 125 kilométer sebességre képes. 

Az ára 17—18.000 pengő között fekszik. Ugyanitt megemlít-

jük, hogy Domahidy Ferenc megszerezte a 4 lengőtengelyes 

német Röhr-automobilok képviseltét. A kocsit érdemes meg-

nézni. Masszív konstrukciója, alacsony fekvése és szinte hihe-

tetlen rugózása minden dicséretet megérdemel. 

Chater Lea és Blackburne motortulajdonosok 
figyelmét felhívjuk arra a körülményre, hogy alkat-
részeiket kedvezően szerezhetik be Martinék István 
motorkerékpárkereskedőnél, akinél a Blackburne al-
katrészek már régen kaphatók és most újabban a 
Chater Lea-tulajdonosok kényelmére ezen alkatré-
szekre is berendezkedett. 

Az 500 kcm-es királytengelyes, NSU.—SS.— 
Sportgép, amely az idei versenyeken egyenesen szen-
zációs eredményeket ért el, 1931-ben szériában kerül 
forgalomba. 

Ahol a statisztika javulást mutat. Ma, amikor a statiszti-

kai adatok világszerte csökkenő irányzatot mutatnak, meg kell 

állnunk egy pillanatra annál az imponáló statisztikai adat-

nál, amely a Cordatic térhódítását mutatja. A magánautó-

tulajdonosok közül ez év első hat hónapjában 18%-kal többen 
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vásároltak azonos kocsilétszám mellett Cordatic-ot, mint az 

előző év ugyanezen ideje alatt. Ez a gyarapodás nem lehet meg-

lepetés azok számára, akik a magyar pneumatik minőségéneik 

bámulatos fejlődését figyelemmel kísérték. A normális városi 

és vidéki üzemben, épúgy mint a túrán és versenyeken elért 

és a közelmúltban nyilvánosságra került eredmények mind-

inkább indokolttá teszik ezt az emelkedést és olyan perspektí-

vát nyitnak meg a Cordatic előtt, amelyet az az elért teljesít-

ményeknél fogva méltán megérdemel. 

Petrovlcs Vidor, a KMAC sporttitkára 
hazaérkezett párisi útjáról Útjának leg-
fontosabb eredménye a Magyar Automobil 
Grand Prix húsvéti terminusa. Chiron, 
Bouriat, Burggaller, Stuck és Caracciola 
biztos indulók. Jövő számunkban Petrovics 
Vidor útjáról és az AIACR ülésein történt 
érdekességekről pontos és kimerítő riport. 

RÖVID HÍREK 
Németország gépjármű-állománya 1930 július 

hó 1-ével a következőképpen alakult: 

Motorkerékpárok 731.237 darab 
Személyautomobilok 488.838 darab 
Autóbuszok 12.416 darab 
Teherautomobilok 157.432 darab 

Összesen 1,419.870 darab 

A kisautomobil igazi hazája Anglia, ahol már 
1929-ben 187.732 darab került forgalomba. 

Angolországban az eddigi kiskocsi márkák ismét 
megszaporodtak. Az Austin, Triumph, Riley, Singer, 
Morris-hoz most a Swift és legújabban az AJS-művek 
is hoztak egy kiskocsit a piacra. 

Szeptember 23-tól kezdve az angol nyersolaj-
társaságok a benzin árát galononkint 27 fillérrel le-
szállították. A leszállítás oka a nyersolajárak csök-
kenése az Északamerikai Egyesült-Államokban. 

A Seiberling pneumatikgyár (Akron, USA) meg-
egyezett az angol Avon-gummigyárral, hogy a Sei-
berling-pneukat az Avon-gyárban állítják elő. 

Két fiatal angol hölgy legutóbb egy Morris-
Oxford-on Kapstadtból Kairóba ment. A 8000 mért-
földes (12.872 km.) távot öt és fél hónap alatt tették 
meg. 

A már megnyitott Párisi Sálon és a megnyitandó 
Olympia Show alkalmával megállapítható, hogy az 
amerikai automobilgyárak csak nagyon kis mérték-
ben vannak képviselve. Ezt mindenütt a vámháborura 
vezetik vissza. 

Kanadában 1928-ban minden 9 lakosra jutott 1 
automobil, míg az 1930 első félévi kimutatása szerint 
minden 8 lakosra jut egy, ami 11%-os szaporodást 
jelent. 

Henry Ford európai utazása alkalmával mün-
cheni tartózkodása alatt megvásárolt egy legrégibb 
tipusu Benz-automobilt és egy legújabb tipusu lemez-
vázas, 750 kcm-es BMW. sportgépet. 

Belgiumban minden újonnan készülő útszaka-
szon a biciklisták számára egy elkülönített úttestrészt 
építenek. — A világ leghosszabb aszfalt útja az 
USA-ban van. Wilmingtont (Delaware) köti össze 
St. Marys-el (Kansas). A hossza 1254 mértföld. — 
A német üzemanyag-kartell feloszlott és ennek követ-
kezményeképpen a benzinárak további 1, a benzol-
keverék-árak pedig 3 pfeninggel csökkentek. Az árak 
további esését várják. — Svájcban is benzinkartell 
van, de a kartellenkivüli alkalmi benzinkereskedők a 
kartell 50—55 cts. áraival szemben 40 cts. áron hoz-
zák az üzemanyagot forgalomba. — A British 
Citroen Co., London a négyhengeres kocsi árát 70, a 
hathengeresét 50 fonttal leszállította. Ezzel az ár-
leszállítással megkezdődött a nagy árharc a British 
Ford Co. ellen. Más cégek hasonló ármérséklése szin-
tén várható. — A személyautó-gyártás az USA-
ban augusztus hónapban július hónappal szemben 
jelentékenyen kisebbedett. — A francia automo-
bil-kivitel 1930 első félévében 278 millió frankkal ki-
sebbedett, mint a megelőző év ugyanezen időszakában 
volt. — A General Motors Corporation közölte a 
nyilvánossággal, hogy tekintettel arra az eljárásra, 
melyet a francia kormány gyártmányaival szemben 
követ, nem vett részt a párisi Salonon. — Hollan-
diában a benzinárakat 16 centről 14 centre szállítot-
ták le. — Az amerikai automobilgyárak olasz-
országi képviselői kényszerítve vannak a képviselete-
ket feladni, mert az új olasz vámtarifa következtében 
képtelenek eladásokat eszközölni. — A német ben-
zinkút-hálózat 45.000 kútat foglal magában. — 
Olaszországban, ahol az automobilizmus a legnagyobb 
elismerésben részesül, most a főútvonalakon ládiká-
kat helyeznek el, melyekben kötszerek és a legegysze-
rűbb tartalékalkatrészek vannak az autósok számára 
elhelyezve. — A VI. Nemzetközi Útügyi Kongresz-
szust október hó 6-án Washingtonban ünnepélyesen 
megnyitották. — Németországban a kátrányter-
mékek eladására alakult egyesülések pályázatot hir-
dettek, melynek tárgya oly eljárások kidolgozása, 
melyek a német kőszénkátrányokat Diesel-motorok-
ban használható üzemanyagokká alakítja át. — 
1931-ben a Klausen-versenyt nem tartják meg. 

Parisból — Budapestre 
a Riviérán kérésziül Szénássy Alánnal egy Lancia Cambáán 

írta: KoszmovsxKy Tibor (Folytatás 

vettem a cél- taposva tülekedtek körülöttem. A mámoros tömeg 
vállaira emelt és hömpölyögve vittek Mussolini dísz-
páholya felé. A fellobogózott emelvényen fogadott 
barátságosan mosolyogva a Duce. A tömeg diadal-
ittas üvötlése közepette, megelégedetten veregette 
meg a vállamat... „Kelj fel már, te távalvó!" szava-
kat vettem ki a kiabálásból és Mussolini lassan átvál-

Hatalmas tempóban, őrjöngve 
kanyart és mindent beleadva, futottam át Alfa Ró-
meómmal a célvonalon. Megnyertem a Targa Floriot. 
Kiemeltek a kocsiból. Egy egyenruhás úr hatalmas 
koszorút akasztott a nyakamba. Gratulációk, ismeret-
len alakok szertartásos kézszorításai következtek. 
Kattogott a filmfelvevőgép és a fényképészek egymást 
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tozott Szénásy Alánná, aki kékre püfölte már a válla-
mat a nagy ébresztgetésben. Végre nagynehezen meg-
érttette velem, hogy nem Szicíliában vagyok és mi-
után sikerült életet vernie belém, együttesen kezd-
tünk neki triónk még édesdeden alvó illusztris tagjá-
nak, Boday Palinak a keltegetéséhez. Mindenesetre 
ez nem ment olyan simán, mint ahogy gondoltuk. Az 
első érintésre már kilendült a karja és ha véletlenül 
elért volna valamelyikünket, úgy azt a másik nyugod-
tan kiszámolhatta volna. „No csangem, no csangem!" 
mormogta fogai között és még két hatalmasat ütve a 
levegőbe, kinyitotta álmos szemeit, majd pedig an-
gyali mosollyal arcán felült ágyában. Nagyon meg-
elégedett volt önmagával. Valami perzsa sahhal volt 
álmában afférja, aki véres bosszút esküdött ellene. 
Azt ütötte le három ökölcsapással. 

Végre tehát ébren voltunk mindhárman és a me-
sés álomvilágból visszacsöppentünk a genovai szálló 
hatalmas szobájába. Az ablakon betáncoltak a már 
magasan járó nap sugarai és az uccáról felhallatszott 
a kikötőváros tipikus zsivaja. Egy-kettőre felöltöz-
ködtünk. összecsomagoltuk hálóköntöseinket és fog-
keféinket; ezzel azután utrakészek is voltunk. Míg 
Alán a kocsiért ment, addig Pali szépen kitisztított 
cipőiben gyönyörködött. Kijelentette, hogy utoljára 
öt évvel ezelőtt ragyogtak így egy váciuccai kirakat-
ban. (A céget felesleges megnevezni, ezért a rek-
lámért úgy sem fizetne..) 

Kisvártatva megjelent a Lambda. örömmel meg-
állapítottuk, hogy a benne hagyott cókmókjaink kö-
zül nem loptak el semmit. ^ 12 órakor útnak indul-
tunk. A volánnál természetesen megint Alán ült, mel-
lette Pali, hátul én. Gyönyörű, meleg napsütés volt, a 
tenger beláthatatlan tükre sziporkázva csillogott a 
tiszta égbolt alatt, mellyel a távolban teljesen egybe-
olvadt és beleveszett a végtelenbe. Fájó szívvel vet-
tünk búcsút az Azur-tengertől és nekivágtunk a vá-
rosnak. 

Genova nagyon szép. Gyönyörű fekvését, mesés 
renesszánsz épületeit, katedrálisát, híres műgyüjtemé-

nyeit és a keresztes hadjáratokból visszamaradt em-
lékeit már mindhárman évekkel ezelőtt megcsodál-
tuk. Most ezek elevenedtek fel előttünk, amikor a Via 
Garibaldin, az úgynevezett „paloták útján" végig-
haladtunk és elhagytuk magunk mellett a XVI. szá-
zadból való múzeummá átalakított Palazzo Blanco-t 
(holland gyűjteménye és Columbus emlékei híresek), 
a Palazzo Rosso-t, a Brignole-család ajándékát és a 
Grimaldi Dogé által épített városházát, a Municipiot. 
A Piazza de Ferrarin áthaladva, megpillantottuk a 
közel 1100 éves Kathedralist. Onnan a Via Balbin át 
kijutottunk a városból és a híres „Circonvallazione a 
Monte"-n folytattuk útunkat. Az elénk táruló pano-
ráma nagy hatást tett ránk, bár a sok szebbnél-szebb 
vidék látása már bizonyos fásultságot váltott ki az 
emberből. Elszáguldottunk a világhírű genovai te-

mető mellett és néhány perc múlva a Righi Hotel előtt 
voltunk. Ez már 326 méterre fekszik a tenger színe 
felett. Mesés kilátás nyílott innen a városra. Még 
egy utolsó pillantást vetettünk a pálmasétányokra, 
a kupolákra és a háttérben csillogó víztükörre; azután 
kinyitva a kipuffogót, megkezdtük a rohanást 
Piacenza felé. 

Nehéz, kanyargós útvonal következett. Alán ele-
mében volt, versenystílusban rohantunk a hegyek kö-
zött. Azt hiszem, fölösleges dicsérni a fordulóvétel 
technikáját, hiszen aki őt csak egy versenyén is látta, 
azt el tudja képzelni, hogy mit művelt a Lanciával ott 
a szerpentinek között. Palival módfelett élveztük az 
esetet. Folyton hátrafordult és kacsintgatott, ami 
nála a legnagyobb elismerés jele. Az április azonban 
nem tagadta meg magát, mennél jobban távolodtunk 
a tengerparttól, annál fenyegetőbb felhők gyülekez-
tek a fejünk felett. Nemsokára megeredt az eső. De 
ez Alánt a legkevésbé sem zavarta munkájában, 
szépen farolgattunk tovább és tartottuk a 65-ös átla-
got. Az út, attól eltekintve, hogy a fordulókban na-
gyon kijárt volt, ahol a kocsi nem tapadt eléggé, ki-
elégített. Egy ravasz kanyarban, amit bajnokunk a 
rendes stílusban vett, szembe találtuk magunkat egy 
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rőzsét szállító kocsival, amelyik a nemzetközi szeke-
res-szokások szerint itt is az út közepén hajtott. 
A kocsis hirtelen visszarántotta a lovakat a rendes 
oldalra, úgy hogy egész szépen elfértünk volna, ha . . . 
az a bizonyos „ha" ott nem lett volna. Ugyanis a gép 
első része rendesen elment a szekér kiálló magas ten-
gelye alatt, hanem a hátulját — Alán állítása sze-
rint — „megdobta" valami és csak egy reccsenés je-
lezte, hogy létezik még centrifugális erő. Pali oldalán 
történt a dolog, azonnal kinézett és megelégedetten 
veregette Alán vállát. Ebből sejtettem, hogy csak 
csinosabb lett a kocsi. Meg sem álltunk, hanem nyese-
gettük tovább a szerpentineket és így mi csak később 
láttuk meg, hogy a hátsó sárhányó áramvonal-veze-
tést kapott. Határozottan jól állt a Lambdának. 

Piacenzáig tartott ez a nehéz terep. Alán 65-ös 
átlagot facsart ki a kis szekérből és természetesen így 
a nyomunkba sem jutott senki. Lassan-lassan ki-
kerültünk a hegyek közül és hamarosan a Po-síksá-
gon száguldottunk egyenesebb utakon Cremona felé. 
A nap ismét sütött és az északi látóhatár szélén ég-
nek meredő Alpeseket is jól lehetett látni. Mesés 
asphalt utakon jártunk. 100—110-et mutatott a se-
bességmérő. Egy hosszú forgalommentes egyenesben 
stopperral utánmértük és kisült, hogy csak 5 km-t 
csal az óra és 105-öt szépen megy a Lancia. Monda-
nom sem kell, hogy mindhárman szidtuk a kocsit, 
hogy milyen lassú, de befelé még Alán is meg volt 
elégedve az eddigi teljesítménnyel. A csendes belső 
öröm is csak addig tartott, amig a baloldali hatalmas 
és kitűnő keresőlámpa be nem mondta az unalmast 
és meg nem akart válni tőlünk. Meg kellett állni, 
mert leeséssel fenyegetett. Előkerültek a különböző 
hosszúságú és vastagságú szijak, azután a legmeg-
felelőbbel jól megbilincseltük a szökni akaró lámpát. 
Pali elővette a noteszét, töltőtollát és jól megnézve a 
gyári márkát, valamit jegyzett. Alán nem állta meg, 
hogy meg ne kérdezze: „Mit csinálsz Pali?" „Fel-
írom, hogy el ne felejtsem, én is csak ilyen keresőt 
fogok majd az autómra venni" — volt a kimerítő 
válasz. Ez volt a kis Lambda első húsvéthétfői ked-
veskedése. Beszálltunk a kocsiba és ahogy a patent-
zár húzóját megfogtam, amivel az ajtót becsapja az 
ember, csodák csodájára a kezemben maradt. Alán 
gyilkos pillantásokat vetett felém és valamit morgott 
a vandalizmusról, amig elhelyezkedett a kormány 
mellett, ő is kezébe vette az ajtó csodafogantyúját 
és a mi legnagyobb örömünkre az övé is leszakadt. 
Természetesen majd kiestünk az autóból a nagy ne-
vetés miatt. „Hiába, jó kis kulesz ez a Lambda" — 
mondta Pali, — „gondoskodik még az ember mulat-
tatásáról is. Fiúk, én is csak Lambdát fogok venni, 
ha jól akarok majd túrázni és a keresőről sem fogok 
megfelejtkezni." Mialatt Pali így monologizált, már 
meg is indultunk és néhány kilométerrel előttünk 
feltűnt Cremona városa. 

Itt Alán ismét csillogtatta olasz nyelvtudását a 
helyes út megkeresése alkalmával, öt percig diskurált 
valamiről egy füstösképű taliánnal, márcsak azért 
is, mert Pali meggyanúsította, hogy egész olasz tudo-
mánya a következő szavakba foglalható: „Prego sig-
nore par . . . gratia." Evvel azután rácáfolt a lelkünk-
ben ébredező sanda gyanúra. Piademán át Mantova 
felé vettük utunkat. Mindenütt útépítés és útszélesí-
tés. A veszélyes kanyarokat kiépítik, vagy levágják 

és a makadamot bitumennel vonják be. Egy kisebb 
községben egy körmenet késztetett megállásra. Liba-
sorban haladt a falu apraja-nagyja és így egy jó fél-
óráig kellett vesztegelni. Igazán nem gondoltuk volna, 
hogy ennyi ember fér egy ilyen apró helységbe. Ki-
szálltunk, járkáltunk és hallgattuk az érdekes rend-
szerű harangok kongását. A kongásról jutott Pali-
nak eszébe, hogy az ő gyomra is kong — az üresség-
től. Én is már csillagokat láttam, pedig magasan járt 
még a nap. Csupán Alánnak nem volt semmi óhaja, 
mint Abáziában lenni még az este. Hja, azok az 
üzleti ügyek . . . 

Mantovában tankoltunk, de valahol a városon 
kívül, mert Alán attól tartott, hogy ha lakott terü-
leten állunk meg és mi megpillantunk egy kis ven-
déglőt, akkor onnan ha egyszer letelepedünk, még 
mézesmadzaggal sem tud kicsalogatni. így csak olcsó, 
komisz fagylaltot szopogattunk. Pali ki is jelentette, 
hogyha legközelebb Alánnal túrára jön, akkor előbb 
otthon egy koplalóművésztől órákat fog venni és a 
túra után pedig olyan formában lesz, hogy megdönti 
a koplalási világrekordot. 

Mantovából Vicenzába igyekeztünk. A tájék nem 
volt valami változatos, csupán a távoli Alpok nyúj-
tottak némi látnivalót. Az országút elég poros és for-
galmas volt. Néha hosszú kilométereken keresztül 
nem tudtunk egy-egy cammogó vasárnapi autóst 
előzni, a szembejövő járművek miatt. Rengeteg 
biciklistával találkoztunk és bizony köztük olyanok-
kal is, akik már a kocsink hangjára leestek gépük-
ről. Nagyon kellemetlen volt, de nem tartott sokáig, 
mert Vicenza után jelentékenyen megcsappant az 
országút forgalma. Vicenzában végre rátudtuk venni 
Alánt, hogy egy pék előtt megálljon. Berohantam és 
három hatalmas kaláccsal tértem vissza. Vajunk és 
lekvárunk volt. A nagy Bajnok, még annyi ideig sem 
akart várni, amig egy kicsit csillapítjuk éhségünket, 
hanem ő maga is vezetve ette meg a neki nyújtott 
falatokat. Természetesen még a kipuffogó cső is 
lekváros lett, hiszen menetközben kenyereket kenni 
nem az a kimondott tiszta foglalkozás. 

Vicenza után mesés kalandban volt részünk. Már 
megszoktuk volt ugyanis, hogy 90—100-as tempó-
ban minden kocsit nyugodtan előzünk és egy sem 
próbálja meg felvenni velünk a versenyt. Itt akad-
tunk először emberünkre, egy szakasztott ugyan-
olyan Lancia kormánya mellett. Megkezdődött a 
repesztés. Teljesen egyforma gyors volt a két gép, 
kilométereken keresztül rohantunk kocsi kocsi mel-
lett 110—115-ös tempókban. Jól mulattunk, mert a 
szemben jövő biciklisták, csak úgy tünedeztek el az 
árokban, úgylátszik már megszokták, hogy néha le-
nyomják őket az útról. Az eszeveseztt fej fej meletti 
rohanásnak egy távolban feltűnő autó vetett véget 
és így mi kénytelenek voltunk a másik Lambda mögé 
felzárkózni. Továbbra is 100-on fölül mentünk. Itt 
Olaszországban — ha birja a gép — ez a túratempó. 
Lassan sötétedett és még mindig nem akadt alkalom, 
hogy újból megkísérelhessük az előzést. Alánnak 
már az is mindegy volt, hogy merre járunk, csak 
röpültünk a másik kocsi nyomában. Végre ismét 
egyenesben voltunk és Alán belelépett a gázba, tövig 
nyomva pedált, beleadott mindent. Lassan közelítet-
tük meg az ellenfelet és még lassabban zárkóztunk 
fel melléje. A sebességmérő mutatója 120 és 130 
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között cikázott, ők is ugyanezt a tempót tartották, 
a két kocsi egész közel volt egymáshoz, búgva dörgött 
mindkét jóhangú masina, szinte a hengerek is egy-
szerre robbantottak. Kerék kerék mellett, fej fej 
mellett, egyik sem tudott szabadulni a másiktól. A 
fákat nem is lehetett a homályban megkülönböztetni, 
csak egybeolvadt sötétebb és világosabb rohanó sávok 
szegélyezték a nyílegyenes utat. Egyszerre gyújtot-
tuk fel reflektorainkat és messze előre kivilágítottuk 
a fehér útsávot. Már-már azt hittem, hogy nem 
birunk velük, amikor látom, hogy Pali löki a kocsit 
előre. Nekiláttam én is és evvel néhány kilométerrel 
gyorsabbak lettünk és leelőztük Lambdánk iker-
testvérét. Diadalittas mosollyal néztünk egymásra. 
Forduló következett és Alán ismét „belement" úgy, 
hogy néhány kanyar után, már csak a távolban lát-
tuk ellenfelünk reflektorainak fényét. Egy lezárt 
sorompó végre megállásra késztetett. Fogalmunk 
sem volt merre járunk, már számos helységen men-
tünk keresztül, mindig csak a másik Lanciát üldözve. 
Azt sem tudtuk, milyen irányban lehettünk. Néhány 
perc múlva megérkeztek a „leégetett" emberek is. 
Szintén hárman voltak, két olasz és egy osztrák. 
Azonnal kiugráltak a kocsijukból és nagy megelége-
déssel rázták Alán kezét, aki túlszerényen mondta: 
„Csak az a baj, hiogy kicsit lassú a kocsi." Nagy 
szemeket meresztettek és akkor értették meg a dol-
got, amikor mi lerántottuk Alán inkognitójáról a 
leplet és elmeséltük, hogy az egyik Bugatti ja „csak" 
200 körül megy rendesen. Megnézték a kocsit és még 
mindig érthetetlenül csóválták a fejüket, hogy miért 
voltunk mi gyorsabbak, amikor még a gummijaink 
is teljesen egyformák, az ő gépük pedig — szerintük 
— a hasonló Lambdák között egyike a leggyorsab-
baknak. A sorompónál, mint általában este mindig, 
sokáig kellett várni és így megtárgyaltuk a követendő 
utat. Eddig jó irányban mentünk, mert ők is Tries-
tebe tartottak, de a következő városban, Trevisóban 
megállnak vacsorázni. A vacsora szóra Palival 
egyenesen megvadultunk és kórusban csattogtattuk 
fogainkat. Újdonsült barátaink úgy néztek reánk, 
mint a szelídített kannibálokra, akikben felébredt 
az ősi ösztönös vérszomj. Mit tudták szegények, hogy 
mi utoljára Nizzában ettünk rendesen, éppen 30 órá-
val ezelőtt. De Alán hajthatatlan maradt. Hiába volt 
minden könyörgés, szidás és fenyegetés, kijelentette, 
hogy Abbáziában olyan vacsorát rendel, amilyet csak 
akarunk, de addig nincs sem megállás, sem evés. El-
búcsúztunk a társaságtól és miután az összegyűlt 
kocsik dudakoncertjére felhúzták a jól kivilágított 
sorompót; ismét nekivágtunk az éjszakának. Már 
sötét volt, csak az Alpok körvonalai öltöttek sötét-
bíbor palástot. 

Elhagytuk Trevisót, a gyászos emlékű Piavét, 
ahol atyáink harcoltak és Monfalcone felé jártunk. 
Az útjelzések, bár korántsem olyanok mint a fran-
ciák, mégis jóknak bizonyultak. Pali egy csodatérké-
pen dolgozott, de mindig pont ellenkező irányba 
kellett menni, mint ahogy azt ő kisütötte. Nem sokáig 
tartott ez a zavartalan túrázás, mert bekövetkezett 
a Lambda újabb kedveskedése, mondjuk finom kis 
tréfája. Ugyanis a bal reflektor hirtelen lefordult és 
szomorúan magaelé meredve a földre világított. Pali 
csak azt sajnálta, hogy mindez miért nem néhány 
kilométerei előbb, egy kis kocsma előtt történt. De ez 

már így volt a sors könyvében megírva. Előkerültek 
ismét a szíjak és megint kezdődött az előbbi tréfa, 
most már a második lámpával. Valahogy sikerült 
föltámasztani szegény lekókadt mécsesünket, de a 
szíjak nem voltak elég hosszúak, így egymás után 
lekerültek a karcsú derekakat övező, i zé . . . övek is. 
Most már biztos volt, hogy lámpáinkat nem veszítjük 
el, viszont annál több veszély fenyegetett a kötőfék 
nélkül maradt ruhadarabjaink részéről. Minden-
esetre, azok nélkül még lehet tovább menni, de lámpa 
nélkül kicsit veszélyes. Pali csak annak örült, hogy 
nincs egy féltucat ebből a mesés világítószerszámból, 
mert akkor biztosan csak cipőinkben érkeznénk meg 
célunkhoz. Siettünk tovább. A reflektorok igazán 
mindenüvé világítottak, csak az útra nem. Hol 
keresztbeálltak, mint a részt_ ember látókái, hol a 
Marslakóknak adtak fényjelzéseket, hol meg szemér-
mesen lesütötték bájos fényszemeiket. Alánt mindez 
nem izgatta. 9 órakor Triesteben voltunk. Megint a 
csodatérképre bíztuk magunkat, csak kisült, hogy 
sajnos, nem az után építették a várost. Egy kútnál 
benzint vettünk fel és miután eligazítottak, meg-
indultunk Abbázia felé. Felkapaszkodtunk egy hegyre 
és gyönyörködtünk az elénk táruló látványban. Előt-
tünk a sötét víztenger morajlott, kis, apró színes 
pontokat ringatva hátán; a kivilágított halászbárká-
kat. Egy kiugró szirten a hatalmas trieszti fényszóró 
dobta fénykévéit a messzeségbe, melyek körbe ha-
ladva, hol a kopár sziklákat és a kikötő árbócerdejét, 
hol pedig egy-egy távolodó hajót világítottak meg 
kékesfehér fényükkel. Balfelé hosszú ezüstcsík veze-
tett az ősz tenger színén, mely ezüstsávban néha-
néha egy lomha fekete test jelent meg: egy-egy 
komor csónak. A lebukó hold sárgás korongja vará-
zsolta ezt az ezüstös csillogást a halkan morgó víz-
tükörre. Jobbról még halványan világítottak a látó-
határ szélén az Alpok barnásvörös csúcsai, melyek-
nek halvány glóriája beleveszett egy sötétlila színbe, 
ez pedig a csillagos éj kékesfekete kárpitjába. Fejünk 
felett megszámlálhatatlan, sok apró égitest villogott, 
a lábunk előtt pedig a völgyszerű tengerparton a ki-
világított város színes transzparensei, fényes utcái 
kápráztattak. 

De itt sem időztünk sokáig. Helyet cseréltem 
Palival és tovább mentünk az emelkedő kanyargós 
úton. Nemsokára elágazás következett. Hiába néztem 
a csodatérképet, nem mutatott az semmit. Alán erős-
ködött, hogy jobbra Capodistria felé kell mennünk 
és végül tényleg arra indultunk, mivel jelzést nem 
találtunk sehol. Mentünk, mentünk és mentünk. 
Hegyről le, hegyre fel és bár egy háromnegyed órája 
robogtunk, még mindig nem érkeztünk sehová. Pali 
horkolása elnyomta a motor dörgését, neki úgy lát-
szik már a vacsora is mindegy volt. 45 kilométert 
tettünk meg, amikor ismét kettéágazott az út. Tana-
kodva megálltunk, hogy most vájjon merre tartsunk. 
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A térkép természetesen magábazárta titkát és nem 
nyilatkozott. Nem volt a szerencsétlenen egyéb, mint 
egy nyílegyenes vörös vonal Trieste és Fiume között. 
Pali felébredt és álmos, rekedtes hangon megkérdezte 
Alántól: „Te fiú, eladod otthon a kocsit?" „Igen" 
— volt a rövid válasz. „Akkor ne felejtsd el hozzá-
adni a térképet is, mert enélkül nem ér a kulesz 
semmit!" Még megkért, hogy vagy menjünk, vagy 
álljunk, de ne zavarjuk folyton álmait. 

A baloldali úton indultunk meg, mely néhány 
kilométer után egy keresztútba torkollott, ahol végre 
jelzést is találtunk.Trieste 11, Fiume 41 állt rajta. 
Szóval csekély 40 kilométert kerültünk. Végre meg-
kezdődött a rohanás most már biztos irányban, 
Fiume felé. Alán 11-re Abbáziában akart lenni. Az 
út elég jó volt, csak tele szamárháttal. Egy ilyen 
szamárhát után éles forduló következett, melyet nem 
láttunk előre. Megismétlődött a Lyon előtti eset, itt 
is a harmadik húzott ki a csávából. Igaz, hogy veszély 
szempontjából nem volt a szombat éjjeli esethez 
hasonlatos, hiszen itt csak egy szép, kis zöldfüves 
rétre szaladtunk volna, vagy legrosszabb esetben 
még a néhány ép sárhányónk valamelyike lapult 
volna össze egy virágzó gyümölcsfán. Siettünk, de 
minden kereszteződésnél és elágazásnál meg kellett 
állni, úgy hogy egy olasz számú kocsi, melyet állan-
dóan előztünk, az ilyen helyeken utolért. Megálltak 
és a vezető tört magyarsággal kiszólt, hogy merre 
tartunk. Egy fiumei lakos volt, aki látva magyar 
számunkat, örömmel ajánlotta fel, hogy vezet 
minket. Hála Istennek, már csak néhány kilométer 
volt hátra a közös útból és így nem tartott sokáig az 
utánuk való cammogás. Egy kereszteződésnél meg-
mutatták, hogy merre kell letérni Abbázia felé és 
barátságos jó éjeket kívánva, elbúcsúztunk. 

Ismét előttünk volt a tenger, a hajdani magyar 
tenger: Quarnero. Pontosan 11 órakor begördültünk 
a Palace Hotel elé. Palit nagynehezen felráztuk, akibe 
mindjárt visszatért az élet, mihelyst a tavarnában 
dobogó és zokogó dzsesszt meghallotta. Eszébe jutott 
Alán vacsora ígérete és mivel a Palaceban nem volt 
üres szoba, így a Bellevuebeli szobánkba sietett fel, 
hogy magát csinossá és kívánatossá varázsolja. Mi 
garage után néztünk, útközben Alán — aki ma jó 
formában volt — megcsinnelte az egyik parkoló 
kocsi sárhányóját. Siettünk elszelelni a tett szín-
helyéről, visszafelé jövet pedig ledörgöltük a kocsink-
ról rajta maradt áruló zöld zománcot. 

A vacsora tényleg mesés volt, de utána hama-
rosan aludni tértünk. Éreztük azért a 780 kilométert 
és a 70-es átlagot. Az olasz utak általában nagyon 
jók, kifogásolni csupán a port lehet, bár már sok 
helyen állandósítják a burkolást. Látszik ebben az 
országban is, mint Franciaországban, hogy van, aki 
a szivén viseli az automobilizmust. Itt tudják, hogy 
ami pénzt az útépítésre kivesznek az egyik zsebük-
ből, az az adók és idegenforgalom révén visszakerül 
a másik zsebükbe. Csak már nálunk is látná ezt be 
valaki! A jelzések már nem kifogástalanok, különö-
sen a városokban hiányosak. Lombardiai túrához 
ajánlom Michelin „Italy" 1—5. számú térképeit. 
Nekünk, sajnos nem az vo l t . . . 

Már a szó legszorosabb értelmében a hasunkra 
sütött a nap, mikor másnap, kedden ébredezni kezd-
tünk. Palival voltunk együtt egy hatalmas, szép-

kilátású szobában. Alán az épület másik szárnyán 
kapott lakosztályt. (Azt beszélik, hogy kiskorában 
megverték, ha 100 líránál olcsóbb szobában lakott.) 
Gyönyörű meleg idő volt és nemsokára a tenger-
parton sétáltunk, élvezve a mai pihenőnapot. Alán 
négy órára tervezte az indulást hazafelé és így volt 
elég időnk megismerkedni Abbázia szépségeivel. 
(Félreértések elkerülése végett: a természeti szép-
ségeivel . . . ) Tele volt magyarral, jóformán más nem 
is sétált az utcán. Alán üzleti ügyekben szaladgált, 
nem láttuk egész délelőtt. Ettünk, fényképeztünk és 
újra ettünk, szóval tökéletesen kihasználtuk minden 
szabad percünket. Rengeteg pesti kocsi járt az utcá-
kon, ide még elmerészkednek hazánkfiai. 

Délután már négy előtt otthon voltunk és a 
gramofon kivételével mindent elcsomagoltunk. Egy-
más után lejátszottuk a párizsi slágereket, végül 
pedig az új Goodson-lemezek kipróbálása következett. 
Ezek arról nevezetesek, hogy nem égnek és nem 
törnek, — de nem is forognak. Mi legalább is nem 
tudtunk hangot csiholni egyikből sem. De ami a fő: 
hajlíthatok és nem törnek! Négy órakor kopogtak 
ajtónkon és a hatalmas „bujjbe" ordításra, egy fa-
arcú inas lépett be, méltóságának teljes tudatában 
tálcán nyújtva át egy Palinak címzett levelet. Sejtet-
tük a tragédiát. Csak annyi állt benne: „5 órakor 
indulunk!" Na — gondoltuk — akkor nem is érde-
mes elmenni hazulról, muzsikaszó mellett hamarább 
múlik az idő. Kiültünk elsőemeleti ablakunkba és 
gyönyörködtünk a tiszta verőfényben csillogó tenger-
ben, a napbarnította fürdőzőkben, az apró halász-
bárkákban, a kecsesen suhanó vitorlásokban, a ma-
gas ciprusokban és terebélyes pálmafákban. Az öböl 
túlsó partján már Jugoszláviában, hatalmas hegyek 
húzódtak végig a partvidék mentén, fehér tetejükkel 
a havasok benyomását keltve. A sétányon színes, 
nyári ruhás csoportok korzóztak. Mindehhez a mesés 
HMV szolgáltatta a kísérő zenét. 

A nézdegélést megunva, Pali új szórakozás után 
nézett. Az ajtó mellett felfedezett valamit, aminek 
nagyon megörült. Kis üvegtábla alatt három rajzolt 
alak volt látható, mindegyik mellett egy-egy csengő-
gombbal. Az első bóbitás szobaleányt ábrázolt, a 
másik egy csinos frakkos pincért, a harmadik cso-
magok alatt görnyedő háziszolgát. Azt mondta: „ezt 
megtapasztalom." Megnyomta az első gombot és 
néhány perc múlva megjelent a rajz hű mása, a 
szobaleány. Pali megkérdezte, hogy hány óra van, 
azután kecses mozdulattal elbocsájtotta. „Eddig 
rendben van" — mondta és megnyomta a második 
gombot. Kisvártatva ismét a szobaleány jelent meg, 
akinél most már uzsonnát rendeltünk. Mielőtt a 
harmadik gombot megnyomta volna Pali, kijelen-
tette, hogyha megint ez a bóbitás skót terrier nyit 
ránk, akkor 10 lirát levonatunk a szoba árából. De a 
harmadszori csengetésre tényleg a szolga lépett be, 
akivel csomagjainkat vitettük le. Megjött az ozsonna 
is, teljes megelégedésünkre, a frakkos pléharcú bará-
tunk szolgálta fel. 

(Vége következik) 

Felelős szerkesztő és kiadó: DÉVÁN ISTVÁN. 

Szerkesztőség nyomdaváltozás folytán, költözés alatt. 

Közlekedési Nyomda Budapest, V., Visegrádi-utca 2. 

^ Pless Gyula. — Felelős üzemvezető: Kranner Lipót. 



A UTOMOBIL—MOTORSPORT—TURIZMUS 

SHELL 
győzelmek 
a svábhegyi versenyen 

A u t o m o b i l o k 
1. RUDOLF C A R A C C I O L A 
(M rcedes Benz) a nap legjobb 
ide e, a legjobb sporkocsi idő, 
a XI. svábhegyi verseny abszolút 
győztese. Pál arekord. 
2. HANS v. STUCK (Austro-
Daimler) versenykocsik leg obb 
ideje. A nap második legjobb ide.e. 
4. A. B O R Z A C C H I N I (Alfa-
Romeo) sportkocsi kat goriagyőz-
tas. Uj kategoriarekord. 
5. GRÓF ARCO ZINNEBERG 
(Mercedes Benz) 

Motorkerékpárok 
1. RUDOLF RUNTSCH (Douglas) 
motorkerékpárok legjobb ideje. 

Oldalkocsis motorok 
1. WILLY MELICHAR (Sunbeam) 
a 350 kcm. kategóriában első. = 
Uj rekord. 
Mindannyi 

S H E L L benzinnel és olajjal g y ő z ö t t = 

M I I I I I I I I I I I I I ^ 

E U R Ó P A 

L 
0 

D 
6 
E 

legnehezebb versenyeit, 
az Angol Tourist Trophyt, 
a Magyar Grand Prix-t 
és a legtöbb klasszikus 
motorkerékpárversenyt a 
világhirü angol 

L 0 D 6 E 
gyertyával nyerték. 

L O D G E 
ma nemcsak a versenyző, 
de a túrázó gyertyája is. Ma 
minden komoly motoros 

L 0 D 6 E H 
gyertyát vásárol. 

Vezérképviselet: 

B I R Ó J E N Ő 

BUDAPEST 
VI, LISZT FERENC TÉR 2 
Telefon: 280-96 

a u i ó s x a l í i s K o l a 

egyetlen az országban, ahol 

okleveles gépészmérnökök ta-

nítanak mindenkit egyéni-

leg, kívánsága >zerinti idő-

ben. Vezetések legmodernebb 

autókon 300 kilométeres gya-

korlattal. Az autó mechanikai 

működése 5000 mtr. Filmen 

Is csak itt nyer bemutatást. 

Táiékoztatót készséggel küld: 

Viktória 
a u 1 ó s x a ih i s h a 1 a 

Vörösmarty-u. 53. — Aut. 213-90. 

Ak i 
már egyszer 

javíttatta 
motorkerékpárját 
Burghardtnál, 
az mindig oda viszi, 
mert becsületes, komoly 

és szakszerű munkát végez 

Ez többet mond minden dicséri) szónál 

Budapest, 
VI. ker., Kazár-utca 10. sz. 



A UTOMOBIL—MOTORSPORT—TURIZMUS 

G R Á F i S T I F T 
automobilok vezérképviselete: 

KINIZSI-GARAGE RT. 
Budapest, IX., Kinizsi - utca 4 
T E L E F O N : A U T O M A T A 8 6 7 - 7 5 , 8 6 6 - 8 0 

Személyautomobilok 

2, 2 l/2f 3, 4, 5, 6 tonnás gyors* 
teherautomobilok 

Kedvező fizetési feltételek 

Speciális javítóműhely 

Nagy alkatrészraktár 

FIAT 
SszámoTa besszélnete! 

állandóan a magyar autostaiiszlika élén 

H mert a F I A T 
Komplett modell szériát 
Rendkívül előnyös árat 
Előnyös eladási feltételeket 
Feltétlen megbízhatóságot 
Állandó értékű kocsit 

nyujl FIRT 
1926 1927 1928 1929 

Automobilok 
Magyar Eladási RT. 

B u d a p e s t IV, Váci ucca 1 - 3 . Te l . : 8 2 8 - 4 8 

S e r v i c e : VI, L o m b ucca 2 9 . Te l . i 9 2 5 - 7 8 

Verseny-
és tiszteletdíjak 

Mindennemű ezüst-
tárgyak legszebb ki-
viíelben, legolcsóbb 
árban. 

/ix orsxág legtöbb sportegyesületének sxállltó/a 

T O C H M A M Ó , e
a S « , e S 

Budapesi, IV., Várost)áz-utc.ci 16. 
(Safút mübely) 

Autó- és szántómotor 

főtengelyek és hengerek 
csiszolása 

és minden e szakmába vágó alkatrészek készítése 

Dedics Testvérek, Budapest, 
VI11., Thék Endre-u. 15. Tel.: J. 303-45. Alapítva 1903 


