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EL ’ S Z ”

Nemcsak Èrdekes, hanem egyben rendkÌv¸l tanuls·gos is KillyÈni
Andr·s leg˙jabb kˆnyve, melyet ez˙ttal letesz az olvasÛ elÈ, k¸lˆnˆsen
azok sz·m·ra, akik elıszeretettel olvasnak sporttˆrtÈneti visszaemlÈ-
kezÈseket, fıleg olyan szerzık toll·bÛl, akik szÌvesen fordulnak a
m˙lthoz az egyre rohamosabban tovat˚nı Èvtizedek vil·g·ban. Minden
t˙lz·s vagy rÈszrehajl·s nÈlk¸l ezek a gondolatok kerÌtettek hatalmukba
fiatal tollforgatÛ bar·tom leg˙jabb kˆnyvÈnek olvast·n, b·r tudom, hogy
nem toll, hanem sz·mÌtÛgÈp jÛvolt·bÛl ker¸ltek papÌrra ezek a tˆrtÈnetek!

KillyÈni Andr·s rÈvÈn a kolozsv·riak ñ de nyugodtan ÌrhatnÈk
erdÈlyieket vagy mÈg ann·l is szÈlesebb olvasÛrÈteget, a belfˆldˆn Ès
a hat·rokon t˙l Èlıket is! ñ irigylÈsre mÈltÛ gyorsas·ggal jutnak a t·r-
gyalt dolgok tˆrtÈnetÈnek birtok·ba. NemrÈg megjelent kˆnyve, 
A KOLOZSV¡RI SPORT…LET …LETRAJZI GY¤JTEM…NYE (1818-1918)
elsısorban a hajdanvolt kincses v·ros kiemelkedı sportolÛinak Ès



sportt·mogatÛ mecÈn·saiknak ·llÌt emlÈket a sportszeretı, valamint ma is
sportolÛ idısebbek Ès fiatalok ˆrˆmÈre. …s legink·bb a tanulÛ ifj˙s·g
ˆrˆmÈre, hiszen ez˙ttal is az Èlenj·rÛk pÈld·j·val a Kolozsv·ri
Reform·tus KollÈgium fiataljait buzdÌtja utÛdaik kˆvetÈsÈre. Elsı m˚ve
A KOLOZSV¡RI REFORM¡TUS KOLL…GIUM SPORTT÷RT…NETE, melyet
mÈg a t˙lont˙l kor·n, kˆszˆnÈs Ès b˙cs˙szÛ nÈlk¸l t·vozott Èdesapj·val
kˆzˆsen gy˚jtˆtt ˆssze Ès adott ·t nek¸nk, kiegÈszÌti a Kis-Szamos menti
v·ros eddig megjelent sporttˆrtÈneti Ìr·sait. A testnevelÈs korabeli
szÈpsÈgeit, szervezettsÈgÈt Ès eredmÈnyeit tudom·nyos alaposs·ggal
dokument·lt fejezetek elevenÌtik fel az olvasÛ sz·m·ra. 

A most napvil·got l·tÛ harmadik munka egy ritkas·gsz·mba menı
m˙ltidÈzÈs. Ez a munka egy ˙jabb sport·g ir·nt Èrzett szeretet
kihangs˙lyoz·s·ra, a tulajdonkÈppeni lelki, fizikai tÈnyezık, a
legelemibb termÈszeti adotts·gok ñ erı, gyorsas·g, ¸gyessÈg, k¸zdeni
tud·s, akaraterı stb. ñ megismerÈsÈre, kihaszn·l·s·ra, valamennyi rÈszlet
kifejlesztÈsÈre alapoz. …s teszi ezt ˙gy, hogy az olvasÛ szinte



ÈszrevÈtlen¸l, j·tÈkosan tanulja meg, hogy cÈlja elÈrÈsÈre hogyan
ÈrvÈnyesÌtse az adotts·gokat, hogyan haszn·lja ki minÈl alaposabban, a
motorismeretet, a szaktud·st, hiszen a verseny eredmÈnye a
lÈlekjelenlÈtre felÈpÌtett munk·tÛl, tanul·stÛl f¸gg. 

Ugyanakkor a szerzı arra a kÈrdÈsre is keresi a v·laszt, miÈrt van az,
hogy az autÛsport kulisszatitkainak sorozata annyira ismeretlen ter¸let a
szakm·hoz nem tartozÛ elıtt. amint azt egy szakÌrÛ m·r h·romnegyed
sz·zaddal kor·bban megfogalmazta. Akad-e vajon mÈg olyan sport·g,
melynek oly kedvezıtlen az ar·nysz·ma a sportot ˚zık Ès a rajongÛk
kˆzˆtt? …s vÈg¸l van-e mÈg olyan sport·g, melynek olyannyira ellentÈtes
visszhangot siker¸lt kor·bban, Ès siker¸l mÈg ma is teremtenie a
nagykˆzˆnsÈg kˆrÈben?

Egy biztos: KillyÈni Andr·ssal sokan megszerettettÈk az autÛs sportot.
KˆnyvÈnek fıhısei az idısebb kolozsv·riak kˆrÈben manaps·g is
tisztelettel emlegetett Caracciola, Lang, a legal·bb ugyanakkora
szeretettel ˆvezett egykori kolozsv·ri motorosok, Rom·n JÛska Ès Boros



J·nos, valamint az egÈsz megmozgatott motoros t·bor, Èl¸kˆn Weinbach
Gabi b·csival, aki p·r Èvtizeddel kor·bban mÈg a KAC labdar˙gÛ
csapatot meg a futball szeretetÈt erısÌtette Verbıczy G·bor nÈven tˆbbek
kˆzˆtt a jelen elıszÛt is papÌrra vetı sportkrÛnik·sban is, aki szintÈn m·r
tˆbb Èvtizede szolg·lja, ˙jabban egyre gyakrabban a szÛban forgÛ kˆnyv
megÌr·s·ra v·llalkozott szerzıvel egy¸tt.

L·szlÛ Ferenc sport˙js·gÌrÛ



BEVEZET’

Kolozsv·r sportszeretı kˆzˆnsÈge kˆrÈben Èl nÈh·ny, tˆbbÈ-
kevÈsbÈ igaz tˆrtÈnet Rom·n JÛsk·rÛl Ès egy Mercedes
versenyautÛrÛl, melyet tˆbb ˙j MercedesÈrt cserÈbe adott el a
nÈmeteknek. Egy ilyen tˆrtÈnetrıl szereztem tudom·st Èn is nÈh·ny
Èvvel ezelıtt: Èdesap·mmal a H·zsong·rdi temetıben sÈt·ltunk,
amikor ı megpillantotta Rom·n JÛska Ès fia, Tibor sÌrj·t. R·mutatott
a sÌrra, Ès megkÈrdezte tılem, hogy tudom-e kik voltak. Elmondta,
hogy Rom·n JÛska autÛversenyzı volt, akinek Mercedes ez¸stnyÌl
(Silberpfeil) versenyautÛj·t a Daimler-Benz cÈg tˆbb ˙j autÛ ÈrtÈkÈvel
v·s·rolta vissza. A tˆrtÈnetet megjegyeztem, de nem foglalkoztam
veleÖ

NÈh·ny Èv elteltÈvel megismertem Weinbach Gabi b·csit, aki,
elmesÈlte a Mercedes versenyautÛ igazi tˆrtÈnetÈt, mely, termÈszetesen
eltÈrt az ismert mond·tÛl. RÈszletesen elmondta, hogy milyen 9



versenyautÛ volt, hogyan ker¸lt Kolozsv·rra, hogyan siker¸lt
˙jraÈpÌtenie, majd hogyan ker¸lt vissza NÈmetorsz·gba. TˆrtÈnete szinte
meghatÛ volt ñ hiszen egyben ÈletÈnek tˆrtÈnete is volt. Pontosan
emlÈkezett minden rÈszletre: az autÛ felÈpÌtÈsÈre, mintegy a szeme elıtt
volt a motor, minden alkatrÈsz, csavar, dugatty˙.

Meglepıdtem, mintha teljesen m·s tˆrtÈnetet hallottam volnaÖ
…reztem, ezt a tˆrtÈnetet le kell Ìrni, hiszen a Mercedes Benz W163-as
modelljÈnek tˆrtÈnete szervesen kˆtıdik v·rosunk sporttˆrtÈnetÈhez. 

ÑA sz·guldÛ cirkuszî ñ a Formula 1 vil·ga, ahol vakmerı sofırˆk,
egyre nagyobb sebessÈg, sz·guldÛ autÛk tal·lkoznak. Ez a verseny a
b·tornak sikereket, hÌrnevet, pÈnz hozott Ès hoz ma is. Ugyanakkor
veszÈlyes sport is, hiszen balesetek sora, hal·los ·ldozatok, tragÈdi·k
h˙zÛdnak meg a versenyek mˆgˆtt. A Mercedes pedig ebben a vil·gban
mindig is fontos szerepet j·tszott, versenyzıik sikereit, bajnoki cÌmeit az
egÈsz vil·g tisztelte, a nÈmet gy·rnak ma is meghat·rozÛ szerepe van az
autÛsport tˆrtÈnetÈben. 10



Ez a kˆnyv bemutatja az autÛversenyek 1934-39 kˆzˆtti idıszak·t,
amikor a Mercedes ez¸stnyÌl (Silberpfeil) versenyautÛi uralt·k a Grand
Prix versenyeket. Ugyanakkor bemutatja a Mercedes versenyautÛit,
versenyzıit, stratÈgi·it, valamint a m·sodik vil·gh·bor˙ elıtti idıszak
versenyeit a nÈmet versenyist·llÛ szemszˆgÈbıl. 

E kˆnyvnek rÈsze a Weinbach Gabi b·csi ·ltal elmesÈlt tˆrtÈnet is,
amely Èlı bizonyÌtÈka annak, hogy Kolozsv·r nevÈhez a vÌv·s, atlÈtika,
futball Ès egyÈb klasszikus sportok mellett a versenyautÛk Ès a
versenysport is szorosan kapcsolÛdik . Ezt a tˆrtÈnetet nek¸nk,
kolozsv·riaknak ismern¸nk kell, hiszen v·rosunk tˆrtÈnete egy kicsit
mindig a saj·t m˙ltunk is.

11





A ME R C E D E S S I K E R E I N E K K E Z D E T E

1900-ban a Daimler Motor-Gesellschaft (DMG) gy·r bemutatta ˙j
autÛmodelljÈt, melyet ¸zleti megfontol·sbÛl, az osztr·k konzul l·ny·rÛl
Mercedesnek neveztek el. Ezut·n minden DMG modell a Mercedes nevet
kapta, Ìgy sz¸letett meg a napjainkban is sikeres m·rka. Az akkoriban
elsısorban sport-cÈlokra tervezett autÛkat napjainkig a megbÌzhatÛs·g, a
korszer˚ tervezÈs jellemzi. 1926-ban a Daimler gy·r egyes¸lt a Benz cÈg
manheimi gy·r·val, az ˙j cÈg modelljei azÛta a Mercedes Benz nevet
viselik.

Az autÛ megjelenÈse Ès gy·rt·sa elırevetÌtette, hogy megindul a
versenyzÈs, a nagyobb sebessÈg elÈrÈsÈÈrt ˚zˆtt k¸zdelem. Az elsı
versenyt 1900. j˙lius 14-Èn rendeztÈk P·rizsban, a vil·gki·llÌt·s
¸nnepÈlyes keretei kˆzˆtt. A dÌj egy 10000 frank ÈrtÈk˚ m˚t·rgy volt,
amelynek ˆsszegÈt James Gordon-Bennett, a New York Herald lapkiadÛ
v·llalat tulajdonosa adta. A versenyt meghat·rozott feltÈtelek mellett 13



bonyolÌtott·k le: orsz·gos automobilklubok versenyeztek, minden
alkatrÈsznek az illetı orsz·gbÛl kellett sz·rmaznia, csak klubtagok
vezethettek, illetve kÌsÈrhettÈk a csapatokat, a verseny t·vj·t meg·ll·s
nÈlk¸l kellett megtenni. A versenyt P·rizs Ès Lyon kˆzˆtt bonyolÌtott·k le
566 km-es t·vols·gon, a gyızelmet FranÁois Charron szerezte meg egy 20
lÛerıs (LE) gÈpkocsival. Charron a t·vot 9:09 Ûra alatt tette meg, 61,857
km/h-s ·tlagsebessÈggel.

A Gordon-Benett kup·t Èvente rendeztÈk meg, Ès egyre nagyobb
sikernek ˆrvendett. 1903. j˙lius 2-·n …szak-Õrorsz·gban, a negyedik
alkalommal rendezett versenyen, elıszˆr gyızˆtt egy Mercedes autÛ. A
siker ut·n 1904. j˙nius·ban NÈmetorsz·g rendezte a Gordon-Benett
kup·t. A verseny ÈrtÈkÈt nˆvelte, hogy a nÈmet cs·sz·ri p·r is megjelent,
Ès az ÈrkezÈsnÈl elhelyezett dÌszp·holybÛl nÈzte vÈgig az esemÈnyeket. A
versenyt Kˆlntıl dÈlre, a Taunus hegysÈgben rendeztÈk meg, a rÈsztvevık
SaalburgbÛl indultak Ès ugyanide Èrkeztek vissza. Ezt a kˆrp·ly·t ˆtszˆr
tettÈk meg, a verseny t·vja 512 km volt. A versenyre hÈt orsz·gbÛl14



Èrkeztek versenyzık, vÈg¸l a francia Lucien ThÈry gyızˆtt, aki egy
Richard-Brasier gÈpkocsival versenyzett. A m·sodik, illetve harmadik
helyen kÈt nÈmet pilÛta Èrkezett be, mindkettı Mercedesszel versenyzett.

Az 1905-ben megtartott verseny ut·n Gordon-Benett nem Ìrt ki tˆbb
autÛversenyt, mivel ˙gy dˆntˆtt, hogy a lÈghajÛz·st t·mogatja ink·bb.
Ekkora m·r az autÛversenyek nagy nÈpszer˚sÈgnek ˆrvendtek
EurÛp·ban, ezÈrt az Automobile Club de France 1905-ben megalapÌtotta
a Grand Prix de France dÌjat, amelyet m·r nemzetkˆzi szinten hirdetett
meg, Ès nemcsak nemzeti v·logatottak, hanem egyÈni versenyzık Ès
cÈgek is beiratkozhattak. Az esÈlyegyenlısÈg biztosÌt·sa cÈlj·bÛl az
autÛknak s˙lyhat·rt szabtak meg. A versenyt kÈt napon rendeztÈk, a
Circuit de la Sarthe p·lya 103 kilomÈterÈt naponta hatszor kellett
megtenni. Az elsı Grand Prix-n (GP) 32 autÛ rajtolt, a gyızelmet a
magyar Szisz Ferenc szerezte meg Renault autÛj·val, ı lett az elsı Grand
Prix (Forma-1) bajnoka.

15



A harmadik Grand Prix verseny hozta az elsı nÈmet sikert ñ az 1908.
j˙lius 7-Èn a franciaorsz·gi Dieppe-ben rendezett versenyen Christian
Lautenschlager egy 135 lÛerıs Mercedesszel gyızˆtt. A m·sodik Ès
harmadik helyen francia versenyzık futottak be, szintÈn Benz autÛval.

Az 1908-as Grand Prix-n elszenvedett francia veresÈg miatt a Francia
Automobilklub 1914-ig nem rendezett tˆbb Grand Prix versenyt. 1914-re
viszont a Peugeot Ès Delage autÛk elÈg erısek lettek ahhoz, hogy a
franci·k ˙jra ki·lljanak a nÈmetek ellen. Az 1914. j˙lius 5-Èn rendezett
versenyen a Mercedes nÈgy autÛval ·llt rajthoz. A versenyen a nÈmet
csapat megmutatta, hogy nemcsak kiv·lÛ pilÛt·ik Ès autÛik vannak, de
nagy taktikusok is, versenystratÈgi·jukkal lesepertÈk a franci·kat. A
indul·s ut·n egyik pilÛt·juk, Max Sailer, az Èlre ·llt Ès gyilkos iramot
dikt·lt, mÌg a m·sik h·rom versenyzı, Lautenschlager, Salzer Ès Wagner
mÈrsÈkeltebb ¸temben kˆvette ıt. A franci·k ¸ldˆzıbe vettÈk a nÈmetet,
Ès akarva-akaratlanul be·lltak e gyilkos ritmusba. Amikor Sailer16



LAUTENSCHLAGER (28), WAGNER (40) …S SALZER (39), A MERCEDES GY’ZTES

PIL”T¡I AZ 1914-ES FRANCIA GP-N



tart·lyhiba miatt ki·llt, a francia Boilott ·llt az Èlre, ·m akkor m·r ott volt
mˆgˆtte Lautenschlager, aki nemsok·ra meg is elızte ıt. A nagy sebessÈg
miatt a francia versenyzı Peugeot-ja nem bÌrta a verseny iram·t, Ìgy az
utolsÛ kˆrben Boilott feladta a versenyt. Az elsı h·rom helyet a nÈmetek
szereztÈk meg, Lautenschlagert Wagner Ès Salzer kˆvette. Az 1914-es
versennyel lez·rult az autÛversenyzÈs elsı, az elsı vil·gh·bor˙ elıtti
korszaka.

18



A ME R C E D E S A Z 1920-A S … V E K B E N

Az elsı vil·gh·bor˙ ut·n folytatÛdott az autÛsport tÈrhÛdÌt·sa, a
fellend¸lÈs a h·bor˙s vesztesÈgek ellenÈre sem csˆkkent. ⁄j
versenyp·ly·k, ˙jabb modellek erısebb motorokkal ñ ez jellemezte a 20-
as Ès 30-as Èveket. 1926-ban 5 vil·gbajnoki futamot rendeztek: az
indianapolisi 500 mÈteres fˆldes p·ly·n, a francia Grand Prix, az EurÛpai
NagydÌj San Sebastianban, valamint az angol Ès olasz NagydÌj.

1926-tÛl visszatÈrnek a Mercedesek is. A nÈmetorsz·gi Avus p·ly·n
rendezett nemzetkˆzi versenyen Rudolf Caracciola gyızˆtt egy Mercedes
Monza modell˚ autÛval. A 2000 kˆbcentimÈteres (cc) nyolchengeres
motor hajtotta autÛ 135,1 km/h ·tlagsebessÈget Èrt el. Az autÛ Ès pilÛt·ja
kiv·lÛ eredmÈnyÈt bizonyÌtja, hogy a m·sodik helyezett egy 3000
kˆbcentimÈteres NAG-gal versenyzett.

1927. j˙nius 18-ra elkÈsz¸lt az Eifel-hegysÈgben a hÌres N¸rburgring
autÛversenyp·lya, amely ezent˙l a NÈmet NagydÌjnak a szÌnhelye lett. A 19



m·sodik alkalommal, 1928-ban rendezett versenyen Caracciola egy adott
pillanatban teljesen kimer¸lt, helyette az akkor m·r kiesett Werner ¸lt be
a Mercedes-Benz SSK modell˚ autÛba. Az utolsÛ kˆrben a vezetı
versenyzı autÛja meghib·sodott, Ìgy a Caracciola-Werner duÛ nyerte meg
a m·sodik NÈmet NagydÌjat.

Az 1929-es gazdas·gi visszaesÈst kˆvetıen anyagi nehÈzsÈgei miatt a
Daimler-Benz kivonult az autÛversenyek vil·g·bÛl.

20



⁄J V E R S E N Y A U T ” S Z ‹ L E T I K

A motorsport a harmincas Èvekben ˙jra k¸lˆnleges helyi ÈrtÈkre tett
szert. A sz·sz Auto-Unionnal rivaliz·lva a Mercedes-Benz-fÈle Ez¸st-
nyilak a vil·g legsikeresebb versenyautÛ m·rk·j·v· lÈptek elı; a
legend·s Alfred Neubauer vezette team tette a h·rom·g˙ csillagot a
fˆlÈnyes technika Ès a tˆkÈletes ¸gyessÈg szimbÛlum·v· az
autÛversenyzÈsben.

(H. H. Linz, H. Schrader ñ Az autÛ 100 Ève)

Az 1933-as nÈmet v·laszt·sokon Nemzeti Szocialista P·rt (n·cik)
kezÈbe ker¸lt a hatalom. Az ˙j nÈmet kancell·r im·dta a gyors autÛkat,
Ès ˙gy Èrezte, az autÛversenyekben elÈrhetı sikerek remek propagand·t
jelenthetnek p·rtja sz·m·ra. EzÈrt a kÈt nÈmet gy·r versenyprogramj·t,
az Auto-Union-Èt Ès a Daimler-Benz-Èt a nÈmet ·llam egyenkÈnt Èvi
450.000 m·rk·val t·mogatta. Hitler szerint a GP sorozatban elÈrt 21



sikerek a nÈmet tud·s fel¸lkerekedÈsÈt bizonyÌtott·k, ezÈrt minden
versenyen elv·rta a nÈmet sikert, hiszen ott kell a legjobbnak lenni, ahol
mindenki a legjobb szeretne lenni.

A nÈmet birodalom majdnem fÈlmilliÛs t·mogat·sa kˆzel sem fedezte
a versenyist·llÛ kiad·sait, amelyek 4 milliÛ m·rk·ra r˙gtak. Mindezek
ellenÈre a gy·r sz·m·ra felbecs¸lhetetlen sikereket hozott az autÛverseny-
zÈs, hiszen tˆbbsz·zezren jˆttek el a Mercedesnek drukkolni a NÈmetor-
sz·gban rendezett versenyekre, ezen kÌv¸l az autÛelad·sok is jÛval
nagyobbak voltak.

1934-tıl ˙j versenyszab·lyok lÈptek Èletbe a GP sorozatban: egy
versenyautÛ sofır, ¸zemanyag Ès olaj nÈlk¸l nem haladhatta meg a 750
kg-os s˙lyt, egy verseny hossza pedig minimum 500 km kellett legyen,
Ìgy minden gy·rnak ˙j autÛt kellett terveznie.

A MercedesnÈl megindult a tervezÈs dr. Hans Nibel vezetÈse alatt,
akinek elkÈpzelÈsei alapj·n megsz¸letett az elsı 750 kg-os verseny-
autÛ. Dr. Hans Nibel az 1900-as Èvek elejÈn a Benz gy·r fımÈrnˆke22



volt, a Daimler Ès a Benz
egyes¸lÈse ut·n pedig
Ferdinand Porsche-val dol-
gozva rÈszt vett a 6,8
literes motor megtervezÈ-
sÈben. A Mercedes Benz
gy·r vezetıi megbÌzt·k,
hogy egy nagy sebessÈget
elÈrı autÛt tervezzen ñ a
380-as modell 1933-ra
kÈsz¸lt el, abban az idı-
szakban a gy·r piacvezetı
termÈke volt. Ezut·n meg-
tervezte a 750 kg-os W25-
ˆs Mercedes Benz verseny-
autÛ motorj·t, ·m munk·-

HITLER MEGTEKINTI AZ 1938-AS MODELLT



j·nak gy¸mˆlcseit rˆ-
vid ideig Èlvezhette,
1934-ben szÌvinfarktus
kˆvetkeztÈben hirtelen
elhunyt.

Dr. Nibel munk·j·t
Max Sailer folytatta.
Kettej¸k mellett a ver-
senyautÛk sikerÈÈrt egy
egÈsz csapat felelt h·rom
k¸lˆnbˆzı tÈren: terve-
zÈs, ÈpÌtÈs Ès elıkÈszÌ-
tÈs, nem sz·mÌtva a ver-
senycsapatot.

A tervezÈsi oszt·lyt
Fritz Nallinger vezette,

HERMAN LANG AUT”J¡T VERSENYRE K…SZÕTIK (1939)



Albert Heess keze alatt folyt a motortervezÈs, mÌg Max Wagner
ir·nyÌtotta a alv·z tervezÈsÈt. A tervezÈs sor·n a csapat felhaszn·lta a kor
nÈmet cs˙cstechnolÛgi·j·t, Ìgy a kˆnny˚ elemek segÌtsÈgÈvel a Mercedes
(valamint az Auto-Union) motorok nagyobb kapacit·s˙ak lettek, mint az
ugyanolyan s˙ly˙ vetÈlyt·rsak motorjai. Õgy ÈrtÈk el azt, hogy a 750 kg-
os autÛba ak·r 4 literes motor is elfÈrt, pedig norm·lis kˆr¸lmÈnyek
kˆzˆtt csak egy 2 literes motor fÈrt volna el. A nÈmet technolÛgiai uralom
jÛvolt·bÛl a Mercedes ˙jat alkotott a sasszÈ tervezÈsben is, valamint a
kerekek felf¸ggesztÈsÈben is.

…rdekes folyamat volt, ahogyan egy versenyautÛ elkÈsz¸lt egy ver-
senyre. Az autÛk elıkÈszÌtÈse a gy·rban tˆrtÈnt, mÌg a verseny elıtti
edzÈseken a versenyzık ismerkedtek az autÛval Ès alkalmazkodtak hozz·.

Az autÛ elıkÈszÌtÈse hossz˙ Ès aprÛlÈkos munk·t igÈnyelt. Minden
verseny esetÈben szakÈrtık mÈrtÈk fel a p·ly·t, lerajzoltak minden ka-
nyart, megmÈrtÈk mindenik szˆgÈt Ès sugar·t. Ezen eredmÈnyek alapj·n
optimiz·lt·k a felf¸ggesztÈst, a sebessÈgv·ltÛkat. 25



Az autÛk ˆsszeszerelÈse a Mercedes gy·r m˚helyeiben tˆrtÈnt
egym·stÛl f¸ggetlen¸l. Minden autÛt k¸lˆn f¸lkÈbe helyeztek el, az autÛ
mellett egy t·bl·n jegyeztÈk az autÛ kˆvetkezı versenyÈt, versenyzıjÈt,
motorj·nak Ès sasszÈj·nak sz·m·t. Az ˆsszeszerelÈsi folyamat kezdetÈn a
csupasz sasszÈt nÈgy emelıoszlopra helyeztÈk el. Elıszˆr beszereltÈk az
elsı Ès h·tsÛ felf¸ggesztÈst, majd a sebessÈgv·ltÛt, a motort, a h˚tıberen-
dezÈst, majd a tˆbbi alkotÛelemet. Ezut·n kˆvetkezett az ¸zemanyag-
tart·ly, a kipufogÛcsı Ès az ¸lÈs elhelyezÈse, majd a vÈgÈn a korm·ny Ès
a kerekek is felker¸ltek az autÛra.

Az ˆsszeszerelt autÛt ezut·n leteszteltÈk egy hangszigetelt szob·ban. Az
autÛt egy erımÈterhez kˆtˆttÈk, Ès Ûr·kig m˚kˆdtettÈk versenykˆr¸lmÈ-
nyek kˆzˆtt, kˆzben lemÈrtek k¸lˆnbˆzı jellemzıket adott sebessÈgek Ès
hımÈrsÈkletek f¸ggvÈnyÈben. Az elÈrt eredmÈnyek, valamint a kˆvetkezı
versenyfeltÈtelek f¸ggvÈnyÈben megtˆrtÈntek a be·llÌt·sok. 

Az autÛ vÈgsı be·llÌt·sait a versenyzık szerint vÈgeztÈk. A versenyzı
be¸lt egy fÈlig kÈsz karosszÈri·ba, a szerelık pedig feljegyeztÈk a sofır26



ˆsszes mÈretÈt ñ a felsı comb vastags·g·t, kar hossz˙s·g·t, a h·t szÈles-
sÈgÈt ñ, ezut·n pedig beszereltÈk a mÈretek alapj·n meghat·rozott megfelelı
¸lÈst a versenyautÛba. A g·z-, a fÈk- Ès a kuplungped·lokat be·llÌtott·k a
l·bak hossz·nak figyelembevÈtelÈvel, majd meghat·roztak a korm·ny-
kerÈk hossz˙s·g·t Ès magass·g·t is. A versenyautÛba be-, illetve kisz·llni
csak ˙gy lehetett, ha levettÈk a korm·nykereket, ezt egy z·r rˆgzÌtette a
korm·nyr˙dhoz. Sajnos ez gyakran beragadt egy-egy nagyobb baleset
esetÈn, Ès nem egyszer tragikus kimenetel˚ baleseteket okozott.

Ezut·n az autÛ kiker¸lt a p·ly·ra az Alfred Neubauer vezette verseny-
csapathoz. Neubauer kiv·lÛ szervezı volt, jegyzetei alapj·n a szerelık
mÈg verseny elıtt mÛdosÌtani tudtak nÈh·ny be·llÌt·st, amely sokszor
hasznosnak bizonyult a futam idejÈn. A p·ly·ra k¸ldˆtt autÛ kÈszen
·llott, hogy nÈh·ny kˆrt fusson. Miut·n a szerelık megindÌtott·k a
motort, a versenyzı tett nÈh·ny kˆrt az autÛval kˆzepes sebessÈgen,
majd visszatÈrt a boxba. Itt a szerelık leellenıriztÈk a gyerty·k ·llapot·t,
valamint ez·ltal az ¸zemanyag ˆsszetÈtelÈt. Ha a gyerty·k kormosak 27



voltak, akkor az ¸zemanyag t˙l d˙s volt, Ès csˆkkenteni kellett az
erıssÈgÈt a karbur·tor segÌtsÈgÈvel. Ha a gyerty·k sz·razak voltak, akkor
sz¸ksÈg volt az ¸zemanyag d˙sÌt·s·ra. Az Ìgy be·llÌtott autÛ m·r
versenyzÈsre kÈszen ·llott.
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A ME R C E D E S BE N Z V E R S E N Y M O D E L L J E I 1934-1940 K ÷ Z ÷ T T

Mercedes W25 (1934)
Az 1934-es szezonban bemutatott W25-ˆs modell a Mercedes elsı 750

kg-os versenyautÛja. Az autÛt dr. Hans Nibel ir·nyÌt·sa alatt terveztÈk, a
sasszÈ Max Wagner, a motor tervezÈse Albert Heess Ès Otto Schilling
nevÈhez f˚zıdik. Az Auto-Union modelljÈtıl eltÈrıen a motort a sofır
elıtt helyeztÈk el. A motor kapacit·s·nak nˆvelÈsÈvel egyre erısebb lett,
eleinte a 3360 cc motor 302 LE volt, kÈsıbb 4310 cc motorr· fejlesztettÈk,
amely m·r 402 LE volt. 

Mercedes W125 (1937) 
A W125-ˆs Mercedes Benz a legnagyobb kapacit·s˙ motorral

rendelkezı versenyautÛ volt, ennÈl erısebb motort csak a turbÛ motorok
Èr·j·ban alkalmaztak Èvtizedekkel kÈsıbb. A nyolc cilinderes motor
tÈrfogata 5560 cc volt, a motor teljesÌtmÈnye pedig 575 LE. Az autÛ 29



eredetileg 8 kg-mal s˙lyosabb volt a megengedettnÈl, ezÈrt megprÛb·ltak
megold·st keresni a s˙ly csˆkkentÈsÈre. A megold·st a festÈk lekapar·sa,
a fÈkrendszer Ès az ¸lÈs alkotÛelemeinek kˆnnyebb ˆsszetevıkre valÛ
cserÈlÈse jelentette.

A modell segÌtsÈgÈvel a cÈg versenyzıi 6 elsı, 9 m·sodik Ès 5 harma-
dik helyezÈst Èrtek el az 1937-es szezonban, amikor is Caracciola meg-
nyerte az EurÛpa-bajnoks·got.

Mercedes W154 (1938)
Az 1938-as szezontÛl ˙j versenyszab·lyok lÈptek ÈrvÈnybe, melyek sze-

rint a versenyautÛk motorjainak tÈrfogata nem haladhatta meg a 3000 cc-t.
Ez a szab·ly a Mercedest is negatÌvan Èrintette, hiszen a versenyautÛk
motorjainak tÈrfogat·t kˆzel 46%-al kellett csˆkkenteni. ⁄j versenymo-
dellt terveztek az ˙j szab·lyoknak megfelelıen: az ˙j V12-es motor 425
LE-s volt, Ès kˆzel 1 liter ¸zemanyagot fogyasztott egy km-en, ezÈrt az
autÛba kÈt, ˆsszesen 400 l tÈrfogat˙ ¸zemanyagtart·lyt helyeztek el.30



A modell az 1938-as szezonban 6 gyızelmet szerzett a nyolc
legfontosabb versenyen, Caracciola pedig harmadszor is bajnok lett.

Mercedes W163 (1939)
A W163-as modell motorja a szezon elsı felÈben az elızı Èvben hasz-

n·lt W154-es volt. A szezon m·sodik felÈre elkÈsz¸lt azt·n egy ˙j, 12
hengeres motor is, amely nˆvelte az autÛ teljesÌtmÈnyÈt. A motor 2962
cc, 484 LE-s volt, ˙jdons·got az autÛ teste, Ès karosszÈri·ja jelentett. A
d˙ralumÌniumbÛl kÈsz¸lt test kˆvetkeztÈben az autÛ kˆzel 100 kg-al lett
kˆnynyebb, az ˙j, c·paszer˚ orr pedig dinamikusabb· tette az autÛt.

Az ˙j versenyautÛval Hermann Lang bajnok lett, mÌg Caracciola Ès
von Brauchitsch harmadik, illetve negyedik lett ˆsszetettben.

Mercedes W165 (1939)
Minden Èv tal·n legfontosabb, de mindenkÈppen leggazdagabb Ès

leggyorsabb versenye a Tripolis GP volt, melyet a 30-as Èvekben a nÈmet 31
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versenyautÛk uraltak. 1938-ban a szervezık ˙gy dˆntˆttek, hogy csak az
1500 cc alatti autÛk versenyezhetnek az 1939-es versenyen, Ìgy prÛb·ltak
olasz gyızelmet elÈrni. Kilenc hÛnappal a verseny elıtt ez az intÈzkedÈs
Èrv·g·s volt a nÈmet gy·rak sz·m·ra, akiknek nem volt megfelelı
versenyautÛjuk, egy ˙j kifejlesztÈse pedig m·sfÈl Èvet igÈnyelt volna.
Hossz˙, de gyors munka eredmÈnyekÈnt megsz¸letett a W154-es modell
Ñˆccseî, egy kisebb v·ltozata, melynek 1500 cc-s 8 hengeres motorja 254
LE-s volt. A versenyre kÈt ilyen autÛt nevezett be a Mercedes. Lang elsı,
mÌg Caracciola m·sodik lett, Ìgy a Mercedes ismÈt legyızte az olasz
versenyautÛkat.
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A ME R C E D E S V E R S E N Y C S A P A T A 1934-1939 K ÷ Z ÷ T T

A Mercedes nem csak versenyautÛinak a megtervezÈsÈre Ès gy·rt·s·ra
·ldozott, hanem ugyanakkor a legjobb versenycsapattal is rendelkezett. A
csapat ÈlÈn Alfred Neubauer ·llott, aki kiv·lÛ pilÛt·kkal a Mercedes
legnagyobb sikereit Èrte el. A csapat bus·san megfizette a kor kiv·lÛ
pilÛt·it, ·m az elv·r·sok is nagyok voltak: csak egy cÈl lÈtezett, a
gyızelem.

Alfred Neubauer
Maehrisch-Ostrau, 1981. m·rcius 29 - Stuttgart, 1980.

A Mercedes versenycsapat·nak igazgatÛja volt 1926 Ès 1955 kˆzˆtt.
Az elsı vil·gh·bor˙ idejÈn szerelı volt az osztr·k hadseregben, a h·bor˙
ut·n az Austro-Deimler-nÈl alkalmazt·k tesztpilÛtakÈnt. Amikor
Ferdinand Porsche a Mercedes gy·rhoz szerzıdˆtt, Neubauer is vele
ment. Bel·tta, hogy nincs k¸lˆnˆs adotts·ga a versenyautÛk vezetÈshez, 35



ezÈrt abbahagyta a versenyzÈst. 1926-ban, mikor Caraciola megnyerte a
nÈmet GP-t az avusi p·ly·n, de nem tudta, hogy gyızˆtt, Neubauer-nek
t·madt egy ˆtlete arra, hogyan lehetne a versenyzıket t·jÈkoztatni ver-
seny kˆzben, hogy h·nyadik helyen ·llnak, Ès mekkora idık¸lˆnbsÈgek
vannak a versenyzık kˆzˆtt. ÷tletÈt bemutatta fınˆkÈnek, Wilhelm
Kisselnek, akinek nagyon tetszett. Megszervezte a Mercedes versenycsa-
pat·t, kialakÌtotta a jelzÈseket, amelyekkel a pilÛt·kkal kommunik·ltak,
valamint edzÈseket szervezett a kerÈkcserÈk gyors vÈgrehajt·s·ra.

Neubauer a Mercedes versenycsapat·t a legsikeresebb idıszakokban, a
30-as Èvekben, valamint az 50-es Èvek kˆzepÈn ir·nyÌtotta. ⁄jÌt·sait,
egyedi ˆtleteit mÈg mai is haszn·lj·k a Forma 1 vil·g·ban.

Rudolf Caracciola 
Remagen, 1901. jan. 30 - Kassell, 1959. szeptember 28

NÈmet autÛversenyzı, egy Rajna-menti hotell·nc-tulajdonos csal·dbÛl
sz·rmazott. Az 1920-as Ès 1930-as Èvek legnagyobb autÛversenyzıje volt.36



1922-ben kezdett versenyezni a Mercedesnek, p·lyafut·sa alatt tˆbb, mint
25 versenyt nyert. H·romszor volt EurÛpa bajnok (1935, 1937, 1938).
1933-tÛl rˆvid ideig egy Alfa Romeo-val versenyzett, a MonacÛi
NagydÌjon autÛj·nak fÈkei felmondt·k a szolg·latot, Caracicola pedig
nekiv·gÛdott a falnak. S˙lyos l·btˆrÈse ut·n egyik l·ba rˆvidebb lett,
mint a m·sik, ı viszont kiv·lÛ versenyzı maradt. MegjegyeztÈk rÛla,
hogy j·rni m·r alig tudott, de autÛval versenyezni igen. Nagy csat·kat
vÌvott a m·sik nÈmet cÈg, az Auto Union fiatal nÈmet pilÛt·j·val, Bernd
Rosemeyerrel, az 1936-os Èv EurÛpa bajnok·val. 

Caracciola minden f·jdalmat, balesetet fÈlretett Ès hihetetlen kitart·ssal
tov·bb versenyzett. A m·sodik vil·gh·bor˙ ut·n mÈg indult versenyen,
·m egy ˙jabb l·btˆrÈs vÈgleg vÈget vetett karrierjÈnek. 58 Èvesen hunyt
el, az autÛs sport  egyik nagy, kor·nak pedig a legnagyobb
egyÈnisÈgekÈnt tarj·k sz·mon.
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Hermann Lang
Bad Cannstatt, 1909. ·pr. 6 ñ Stuttgart-Bad Cannstatt, 1987. okt. 19

Lang szegÈny csal·dban nevelkedett, kor·n elveszÌtette apj·t, ezÈrt 14
Èves kor·tÛl motorkerÈkp·r szerelıkÈnt kereste kenyerÈt. NÈh·ny Èvvel
kÈsıbb tˆbb amatır oldalkocsis motorbicikli versenyt nyert. A 30-as
Èvekben ·ll·st kapott a MercedesnÈl, ahol Luigi Faggioli autÛj·nak
mechanikusa lett. NÈha megtett az autÛval nÈh·ny kˆrt, ekkor figyelt fel
r· a csapatfınˆk, Ìgy 1937-tıl a csapat pilÛt·ja lett. A gyors p·ly·k
pilÛt·jakÈnt ismertÈk, h·romszor nyerte meg egym·s ut·n a Tripoliszban
rendezett Grand Prix-t (amely a kor leggyorsabb p·ly·ja volt).

KemÈnyen megk¸zdˆtt helyÈÈrt a csapatban, csapatt·rsai sok·ig
lenÈztÈk szerÈny sz·rmaz·sa miatt. 1939-ben nyolc Grand Prix versenyen
indult, kˆz¸l¸k ˆtˆt megnyert, Ès EurÛpa bajnok lett.

A m·sodik vil·gh·bor˙ ut·n mÈg versenyzett, 1952-ben Fritz Riessel
megnyerte a Le Mans 24 Ûr·s versenyÈt, 1953-ban Ès 1954-ben indult nÈ-
h·ny Forma 1 versenyen, azut·n visszavonult, Ès a MercedesnÈl dolgozott.40



Manfred von Brauchitsch
Hamburg, 1905. aug. 15 - Gr‰fenwarth, 2003. febru·r 5

Von Brauchitsch nÈmet katonai csal·dban sz¸letett, nagyb·tyja a II.
vil·gh·bor˙ hÌres nÈmet t·bornoka volt. Fiatalon nÈmet katona lett, de
egy baleset ut·n, 1928-ban leszerelt. 1934-ben Neubauer a Mercedes
versenycsapat·hoz hÌvta, ahol Caracciola csapatt·rsa lett. Bemutatkoz·sa
fÈnyesre siker¸lt, az ez¸stnyÌl bemutatkoz·sakor, 1934-ben, ı nyerte meg
az elsı versenyt, amin az ˙j versenyautÛ indult. Sikerei ellenÈre (h·rom
gyızelmet aratott) a kor tal·n legbalszerencsÈsebb pilÛta volt, tˆbb mint
ˆt versenyt veszÌtett el ˙gy, hogy az utolsÛ kˆrben kÈnytelen volt feladni
a versenyt. Az EurÛpa bajnoks·gon 1937-ben Ès 1938-ban m·sodik,
1939-ben negyedik volt.

A m·sodik vil·gh·bor˙ ut·n Èlete legnehezebb idıszaka kˆvetkezett:
mag·nversenyeket rendezett, emiatt mag·ra vonta a nyugat-nÈmet vezetÈs
haragj·t. Caraciola jÛvolt·bÛl ·ll·st kapott Argentinaban, de nem tudott
beilleszkedni, Ès hazatÈrt. Hans Stuck csapat·hoz ker¸lt, de nem volt sikere. 41



Hans Stuck a hegyi versenyek hÌres legend·ja volt, a kolozsv·ri feleki
rekordj·t Èvtizedekig senki nem tudta megdˆnteni. Hosszas kapcsolata volt
a kelet-nÈmet vezetÈssel, ezÈrt perbe fogt·k Ès elÌtÈltÈk. FÈl Èv fogs·g ut·n
·tszˆkˆtt Kelet-NÈmetorsz·gba, nem sokkal ezut·n felesÈge ˆngyilkos lett.
A kelet-nÈmet sportminisztÈriumban dolgozott, majd 1984-ben meghÌvt·k
Nyugat-NÈmetorsz·gba a N¸rburgring-i p·lya avat·s·ra, ahol az 1937-es
W125-ˆs modellel megtett nÈh·ny bemutatÛ kˆrt. Ott volt 1997-ben az ˙j
McLaren Mercedes bemutat·sakor.

Luigi Fagioli 
Osimo, 1898. j˙l. 9 ñ Monte Carlo, 1952. j˙nius 20

Olasz autÛversenyzı, tehetsÈge rÈvÈn m·r fiatalon indult a sport-autÛk
versenyein. 1930-tÛl a Maserati pilÛt·ja lett, Ès ettıl a pillanattÛl sikerek
sora kˆvetkezett. Legyızte a kor legjobb olasz versenyzıit, gyızˆtt
Monz·n, valamit a rÛmai Grand Prix-n. 1933-tÛl az Alfa Romeohoz
szerzıdˆtt, Ès ˙jabb sikereket Èrt el.42



Fagioli h·tr·nya temperamentuma volt: erıszakos volt, Ès sokat koc-
k·ztatott, ezÈrt tˆbb balesete volt karrierje alatt. TehetsÈgÈt viszont mindenki
tisztelte, Ès a Mercedes 1934-ben csapat·hoz szerzıdtette. A csapatban vi-
szont rossz viszonyban volt mind a vezetısÈggel, mint a t·rsakkal. Az elsı
versenyen m·r ˆsszet˚zÈsbe ker¸lt a csapattal, mire otthagyta az autÛj·t,
mert azt kÈrtÈk tıle, hogy ne t·madja vezetı csapatt·rs·t, von Brauchitschot.

SzÈp sikerei ellenÈre 1936-ban elhagyta a csapatot, mert tˆbbszˆr,
utasÌt·s ellenÈre, t·madta csapatt·rs·t, Caracciolat. A vetÈlyt·rs Auto
Unionhoz szerzıdˆtt. Ekkor egÈszsÈge hirtelen romlani kezdett, erıs
reum·ja miatt kÈnytelen volt abbahagyni a versenyzÈst. A m·sodik
vil·gh·bor˙ ut·n 52 Èvesen mÈg visszatÈrt a Forma 1 versenyekre, 1951-
ben gyızˆtt a francia nagydÌjon, ezzel ı lett a legidısebb ember, aki
versenyt nyert. Az elsı Forma 1 szezont harmadik helyen z·rta.

A kˆvetkezı Èvben m·r csak kisebb versenyeken indult, MonacÛban
kisebb balesete volt, ·m belsı z˙zÛd·sokat szenvedett, Ès 3 hÈt m˙lva
meghalt. Olaszorsz·g nagy versenyzıi kˆzˆtt tartj·k sz·mon. 43



Richard Seaman 
Chichester, 1913. feb. 3 ñ Spa-Francorchamps, 1939. j˙nius 25

Angol pilÛta, gazdag csal·dbÛl sz·rmazott, m·r fiatalon rajongott az
autÛkÈrt. A Cambridge egyetemen elvÈgzÈse ut·n autÛj·val, egy MG-vel
a kontinensre jˆtt versenyezni. Tˆbb kisebb versenyen gyızˆtt, Ès a
Mercedes csapatfınˆke meghÌvta ıt, hogy tesztelje le az ez¸stnyilakat a
N¸rburgring-i p·ly·n. 1937-ben al·Ìrta a szerzıdÈst a Mercedesszel annak
ellenÈre, hogy Èdesanyja ellenezte, hogy fia egy n·ci cÈgnek dolgozzon.
M·r az elsı Èvben szÈp eredmÈnyeket Èrt el, majd 1938-ban gyızˆtt a
NÈmet NagydÌjon, emellett tˆbb dobogÛs helyezÈse volt.

Az 1939-es belga nagydÌj zuhogÛ esıben zajlott, az Èlen Seaman ·llt,
amikor kics˙szott Ès f·nak ¸tkˆzˆtt. Korh·zba sz·llÌtott·k, de nÈh·ny
Ûr·val kÈsıbb belehalt ÈgÈsi sebeibe. 26 Èves volt.
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AZ ÑE Z ‹ S T N Y I L A Kî B E M U T A T K O Z ¡ S A … S E L S ’ V E R S E N Y E I

Az ˙j Mercedes Benz versenyautÛ bemutatkoz·s·t 1934. m·jus 27-
Ère, a Berlin melletti Avus p·ly·n rendezett versenyre terveztÈk. A
nÈmet kˆzˆnsÈg nagy ÈrdeklıdÈssel v·rta, hogy a Mercedes felvegye a
harcot az Auto-Union, az Alfa Romeo, a Maseratti Ès a Bugatti
versenyautÛival. A szakÈrtık nagy versenyt jÛsoltak, az ˙js·gok az
edzÈseken elÈrt rekord idıkrıl sz·moltak be. A megmÈrettetÈs elıtt
azonban a versenycsapat mÈrnˆkei hib·t fedeztek fel a
benzinadagol·sban, melyet m·r nem volt idı a startig megoldani, Ìgy a
csapat ˙gy dˆntˆtt, hogy nem indul a versenyen. A dˆntÈs tˆbb tÌzezer
ember sz·m·ra okozott csalÛd·st.

Azonban a gy·r mÈrnˆkei hamarosan megoldott·k a
benzinadagol·s problÈm·j·t, Ìgy a Mercedes Benz versenyautÛ
kÈszen ·llott, hogy induljon az egy hÈttel kÈsıbb rendezendı
hockenheimi versenyen. A p·lya ÈrdekessÈge az volt, hogy egy kˆr 45
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alatt az autÛk 172 kanyaron haladtak ·t. A versenyre a Mercedes az
olasz Faggiolit Ès a nÈmet von Brauchitschot nevezte be. A verseny
elıestÈjÈn egy vÈszhÌr szinte kudarcba fullasztotta ezt az indul·st is:
az autÛ 751 kg s˙lyos volt, a szab·lyok ÈrtelmÈben pedig csak 750
lehetett. Nem volt m·r idı semmilyen cserÈre, Ès az elkeseredettsÈg a
csapaton bel¸l egyre fokozÛdott, amikor vÈletlen¸l megsz¸letett a
megold·s: az autÛrÛl le kell kaparni a fehÈr festÈket. A teljes csapat
egÈsz Èjszaka a lakkoz·st kaparta, a reggeli hivatalos mÈrÈsnÈl a
mÈrleg nyelve meg·llott a 750 kg-n·l. FestÈk helyett az autÛ ez¸st
szÌn˚ alumÌnium karosszÈri·ja csillogott, aminek kˆvetkeztÈben
megsz¸letett az ez¸stnyÌl fogalom is.

A versenyre tˆbbsz·zezer nÈzı Èrkezett, sokan r·diÛn kˆvettÈk a
kˆzvetÌtÈst, egÈsz NÈmetorsz·g gyızelmet v·rt a csapattÛl. Von
Brauchitsch m·r az elsı kˆrben az Èlre ·llt, Ès vÈgig vezetve
megszerezte a Mercedes Benz elsı gyızelmÈt. A verseny ÈrdekessÈge,
hogy von Brauchitsch kerÈkcsere nÈlk¸l teljesÌtette a versenyt·vot, ezt 47



viszont a kÈsıbbi versenyeken m·r elkÈpzelni sem lehetett, hiszen a
sebessÈgek egyre nıttek, Ès ezzel egy¸tt a gumik kop·sa is egyre
nagyobb lett.

M·r ekkoriban fontos szerepet j·tszott a kerÈkcsere a versenyek
vÈgkimenetelÈben. Von Brauchitsch Ìgy emlÈkezett vissza az akkori
kerÈkcserÈkre: nem egy verseny a boxokn·l dılt el, mert a szerelık
egym·st m˙lt·k fel¸l az abroncs szerelÈsÈben. Artist·ra valÛ ¸gyessÈggel
23,9 m·sodpercnyi idı alatt raktak fel kÈt abroncsot. Hogy ezt elÈrjÈk,
rengeteget kellett gyakorolniuk, mÌg minden fog·s ¸lt. JÛl emlÈkszem, hogy
valamelyik ˙js·g ezt Ìrta: ÑA szerelık ˙gy dolgoznak az abroncskerÈknÈl,
mint egy profi boxolÛ segÈdei az utolsÛ menetet jelzı gong¸tÈs elıttî (M.
von Brauchitsch ñ Egy autÛversenyzı ˙tja).

1934-tıl a Mercedes hangos diadalok sor·t hozta. Az ˙j Mercedes
Benz, melyet dr. Nibel tervezett az 750 kg-os versenyformul·nak
megfelelıen, 1934-ben kezdte meg gyızelmi sorozat·t, amellyel a
m·sodik vil·gh·bor˙ kitˆrÈsÈig uralta a versenysportot. A cÈg kÌsÈrleti48



oszt·ly·n a kor legjobb mÈrnˆkei terveztÈk az Ñez¸stnyilakatî, a
versenycsapatot pedig a kor kiv·lÛ pilÛt·i, Caracciola, von Brauchitsch Ès
Fagioli alkott·k, kÈsıbb pedig csatlakozott hozz·juk Hermann Lang, aki
mechanikuskÈnt dolgozott, de felfigyeltek r·, hogy kiv·lÛ autÛvezetı,
valamint az angol Dick Seaman.
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VE R S E N Y T A K T I K ¡ K A Z 1930-A S … V E K B E N

A kerÈkcserÈk mellett fontos szerepet j·tszott a verseny
vÈgkimenetelÈben a csapat taktik·ja. A Mercedes Benz versenycsapat·n·l
a taktik·t elsısorban a csapatfınˆk, Alfred Neubauer hat·rozta meg.
Akkoriban a csapat dˆntÈse alapj·n egy-egy pilÛta el kellett engedje t·rs·t
(akinek fontosabb volt a gyızelem), esetenkÈnt pedig a jÛval gyorsabb
csapattag sem elızhette meg, hasonlÛ okok miatt, a vezetı csapattagot.
Ilyen esetet nem egyet tal·lunk a MercedesnÈl is, sıt, a Mercedes egyik
pilÛt·ja, Luigi Fagioli Èppen amiatt bontott szerzıdÈst a csapattal, mivel
sokszor nem volt hajlandÛ betartani Neubauer dˆntÈseit. Luigi Fagioli
elvbıl mindig taktik·zott, hagyta, hogy a tˆbbiek elıl csat·zzanak, Ès
azt·n nem sokkal a verseny vÈge elıtt elÈbe v·gott a kimer¸lt Èllovasnak,
Ès Ìgy ragadta el tıle a sokszor m·r biztosnak tartott gyızelmet. Sok
·ldatlan veszekedÈs Ès vita folyt vele emiatt, mÌg csak meg nem v·lt tıle a
Mercedes ñ emlÈkezett von Brauchitsch (Egy autÛversenyzı ˙tja).50



A taktik·t Ñszent szab·lykÈntî tartott·k a versenyzık szem elıtt. Von
Brauchitsch visszaemlÈkezÈsÈben bemutatta a Mercedes taktik·j·t.

1. Motorja Ès kÈpessÈgei ismeretÈben mindenki olyan gyorsan
rugaszkodik el a starttÛl, amilyen gyorsan csak tud, anÈlk¸l, hogy a motort
t˙lhajszoln· Ès erejÈt m·r az elsı kˆzˆkben kiadn·.

2. Azt a vezetıt, aki ilyen mÛdon elsınek Èr el ellenfeleivel szemben egy
perc elınyt, saj·t Ñist·llÛt·rsaî m·r nem t·madhatja (Egy autÛversenyzı
˙tja).

A versenyek folyam·n sokszor ugyanazon csapat tagjai kˆzˆtt is
nÈzeteltÈrÈseket okozott a csapatvezetı dˆntÈse. Von Brauchitsch szerint
Neubauer ak·r egy hadvezÈr, maga dˆntˆtt gyızelemrıl Ès veresÈgrıl.
Persze idıvel egyre ink·bb tudat·ra Èbredt, milyen hatalmat kapott a
kezÈbe, s ez sajnos nem tette igazs·gosabb· dˆntÈseit. A versenyp·ly·n
kÌv¸l Neubauer, k¸lˆnˆsen az ÈtkezÈsnÈl, mindny·junkkal egyform·n
figyelmes volt. ÑVersenyist·llÛj·banî azonban voltak szemmel l·thatÛan
Ñkedvenc lovaiî, akiket elınyben rÈszesÌtett. Ilyen bizalmasa volt Èveken 51



·t Rudi Caracciola, kÈsıbb a
k¸lfˆldi versenyzıknek kedve-
zett, 1938-tÛl pedig Hermann
Langot t·mogatta minden
eszkˆzzel (Egy autÛversenyzı
˙tja). Mindezek ellenÈre nagy
tiszteletnek ˆrvendett, hiszen a
csapat minden egyes pilÛt·ja
vagy szerelıje gondj·t, nehÈz-
sÈgÈt megoldotta, amennyiben
tıle tellett. BiztosÌtotta munka-
t·rsai jÛ ÈletmÛdj·t, sz¸ksÈg-
leteik kielÈgÌtÈsÈt, ık pedig
tiszteltÈk tekintÈlyÈt Ès bÌztak
dˆntÈseiben.

A VERSENYCSAPAT 1938-BAN



Von Brauchitsch elmesÈlte a
Mercedes egyik nagy gyızel-
mÈnek, az 1935-ˆs p·rizsi GP
versenynek a tˆrtÈnetÈt is. A
verseny ÈrdekessÈge az volt,
hogy ezt az eredmÈnyt is a
csapat dˆntÈse hat·rozta meg.
Caracciola izzÛ naps¸tÈsben 4
Ûra 54 m·sodperces idıvel
gyızˆtt ˆtsz·z kilomÈteren.
Mˆgˆtte, mindˆssze 1,5 m·sod-
perccel rosszabb idıvel, Èn
foglaltam el a m·sodik helyet.
Ez a m·sfÈl m·sodperc ann·l
nagyobb keser˚sÈget jelentett
sz·momra, mert utasÌt·sra

NEUBAUER (BAL OLDALON) …S VERSENYZ’I (JOBBR”L

CARACCIOLA, FAGIOLI …S VON BRAUCHITSCH)



kellett lemondanom rÛla, hogy a gyilkos k¸zdelem utolsÛ kˆreiben
megelızzem Caracciol·t... Caracciola legy˚rte ellenfeleit, Ès Ìgy
kÈtsÈgtelen¸l ı viselte a kemÈny k¸zdelem fı terhÈt; Ûr·kon ·t a
vÈgsıkig feszÌtette a maga Ès kocsija erejÈt. …n mÈg a t·v felÈn t˙l is
ink·bb h·ttÈrbe h˙zÛdtam meg, csak az utolsÛ harmadban tˆrtem elıre
Ès Èrtem utol Caracciol·t, mÌg a boxokbÛl vissza nem f¸ty¸ltek
(Egy autÛversenyzı ˙tja).

KemÈny vil·g volt az autÛversenyzık vil·ga. A Mercedes-csillag csak
a szerencsÈs versenyzıre ragyog ñ ·llapÌtotta meg von Brauchitsch. A
Mercedes mindig a legjobb pilÛt·kat szerzıdtette Ès elv·rta, hogy azok a
legjobb eredmÈnyeket ÈrjÈk el, ha ez nem tˆrtÈnt meg, a gy·r megv·lt
pilÛt·j·tÛl, Ès m·st szerzıdtetett. Mindezt von Brauchitsch Ìgy
fogalmazta meg: az automobilkonszern mint versenyzıt szerzıdtetett
benn¸nket, kiz·rÛlag mint versenyzıt. Ezt m·r rÈgen tudtuk. KemÈny
legÈnyek voltunk, kemÈny foglalkoz·st ˚zt¸nk, kemÈny szÌv˚ fınˆkˆk
vezÈnyletÈvel. Megm·sÌthatatlan tÈnyek voltak ezek, amelyekbe bele54



kellett tˆrıdn¸nk. Ha jÛk voltunk sz·mukra, azaz elÈg gyorsak,
szt·rokkÈnt fizettek meg benn¸nket, Ès r·nk ir·nyult a nÈpszer˚sÈg
reflektorfÈnye. De ez a tÈny egy csap·sra kihunyhatott, Ès akkor elapadt
a pÈnzforr·s is (Egy autÛversenyzı ˙tja).
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A ME R C E D E S S I K E R E I … S EU R ” P A-B A J N O K A I

A 30-A S … V E K V … G … N

Az 1936-os Èvet az Auto-Union nÈmet autÛk uralt·k Rosemayer
gyızelmeinek kˆszˆnhetıen. A Mercedes mÈlyponton volt, a gyızelmek
egym·s ut·n maradtak el, a versenyzık pedig sorban alulmaradtak az
Auto Union versenyzıivel szemben. 1937-ra egy fiatal mÈrnˆk, Rudolf
Uhlenhaut, ˙j autÛt tervezett.

Uhlenhaut mechanik·t tanult a  m¸ncheni M˚szaki Egyetemen, majd
1931-tıl a Mercedes-Benz kÌsÈrleti oszt·ly·n dolgozott. 1936-ig rÈszt vett
a motorok tervezÈsÈben, ekkor kineveztÈk az ˙jonnan lÈtrehozott
autÛverseny oszt·ly ÈlÈre. NevÈhez f˚zıdik az 1937-es, 1938-as Ès 1939-
es modell elkÈsz¸lte, melynek segÌtsÈgÈvel a Mercedes kil·balt a
mÈlypontrÛl, Ès uralta a kˆvetkezı autÛverseny szezonokat. Uhlenhaut a
MecedesnÈl maradt a h·bor˙ alatt Ès ut·n is, fontos szerepe volt a v·llalat
˙jraÈpÌtÈsÈben. Az ·ltala tervezett versenyautÛk kˆz¸l a W196-os56



A MERCEDES 1937-ES MODELLJE, MELYET A GY¡R

M⁄ZEUM¡BAN ’RIZNEK



modellel Juan-Manuel Fangio kÈtszeres Forma1 vil·gbajnok lett (1954 Ès
1955), emellett az ·ltala tervezett autÛk tˆbb versenykategÛri·ban
szereztek gyızelmet Ès bajnoki cÌmet. A Mercedes versenysportbÛl valÛ
kivonul·sa ut·n az utassz·llÌtÛ autÛk tervezÈsÈvel foglalkozott
nyugdÌjaz·s·ig.

Az 1937-es szezon volt az utolsÛ a 750 kg-os autÛk sz·m·ra.
Caracciola Ès a Mercedes Benz az Èv legsikeresebb p·rosa volt: a
megrendezett nyolc Grand Prix verseny kˆz¸l a pilÛta nÈgyen gyızˆtt.

A Mercedes nagy felfedezettje kÈtsÈgkÌv¸l Hermann Lang volt. Lang a
Mercedes versenycsapat·nak egyik szerelıje volt, Ès Luigi Fagioli
kocsij·t gondozta. A Monz·n vÈgzett tesztekkor be¸lt az autÛba (b·r nem
volt szabad), Ès megtett nÈh·ny gyors kˆrt. Ekkor figyelt fel r· a
csapatvezetı, Jakob Krauss, aki megengedte neki, hogy a versenyautÛt
vezesse. Õgy indult ˙j karrierje, amely egy·ltal·n nem volt kˆnny˚, hiszen
a csapat Ñˆregjeiî, Caracciola Ès von Brauchitsch lenÈztÈk ıt szerÈnysÈge
Ès iskol·zatlans·ga miatt, ann·l jobban szerettÈk viszont a csapat58



mechanikusai, akikkel gyakran franciakulcsot ragadott Ès dolgozott az
autÛj·n.

1938-ban Caracciola 15 Grand Prix versenyt nyert meg, ezzel a kor
legsikeresebb versenyzıjÈvÈ v·lt. Caracciola mellett Lang Ès von
Brauchitsch is sz·mos versenyen gyızˆtt. Ebben az Èvben t·vozott a
csapattÛl az olasz Luigi Fagioli, helyette az angol Richard Seaman Èrkezett.

Az 1938-as Èvben a Mercedes Benz ˙j modellel, a W154-essel
versenyzett, melynek segÌtsÈgÈvel a csapat versenyzıi uralt·k a
futamokat. Az 1938-as modell karosszÈri·j·t egy Èvvel kÈsıbb
tov·bbfejlesztettÈk, Ès az autÛ Ìgy dinamikusabb Ès gyorsabb lett. A
csapatot az Adolf Hitler ir·nyÌtotta nÈmet vezetÈs bıkez˚en t·mogatta.

Az 1939-es Èv ismÈt sikerekben gazdag volt a Mercedes sz·m·ra:
Hermann Lang a nyolc Grand Prix verseny kˆz¸l ˆtˆt megnyert, Ès ezzel
ı is megszerezte az EurÛpa bajnoka cÌmet, mellette harmadikkÈnt von
Brauchitsch vÈgzett. A vil·gh·bor˙ megszakÌtotta a versenyeket, Ès a
Mercedes csak az ˆtvenes Èvek kˆzepÈn tÈrt vissza az autÛsport vil·g·ba. 59





1939 ñ S I K E R E K,  T R A G … D I ¡ K,  H ¡ B O R ⁄

Az 1939-es Èvben a Mercedes ismÈt nem tal·lt ellenfelÈre, az ˙j
versenyautÛ uralta a szezont. A Mercedes ·ltal benevezett versenyzık a
kˆvetkezık voltak: Hermann Lang, Rudolf Caracciola, von Brauchitsch
Ès Richard Seaman, tartalÈkok pedig Walter B‰umer, Hans Hugo
Hartmann Ès Heinz Brender.

A Mercedes ellenfelei az Auto-Union,  az Alfa Romeo, a Maseratti, a
Delaheye Ès a Talbot voltak. A szezon sor·n hat nagy versenyt rendeztek
(amelyek alapj·n meghat·rozt·k az ˆsszetett ·ll·st), emellett a nagy
csapatok test¸letileg megjelentek a belgr·di p·lyaavatÛ versenyen is.

Az elsı 1939-es nagy versenyt Franciaorsz·gban rendeztÈk ·prilis 2-·n.
A gyıztes Lang lett, mÌg von Brauchitsch m·sodiknak futott be. M·jus
21-Èn kˆvetkezett a N¸rburgringen rendezett GP, ahol Lang ismÈt
gyızıtt, mÌg Caracciola harmadik, von Brauchitsch pedig negyedikkÈnt
fejezte be a versenyt. A j˙nius 25-Èn rendezett belga GP-n Lang 61



harmadszor is gyızıtt, von Brauchitsch pedig harmadik lett. A j˙lius 9-
Èn rendezett francia GP-n a Mercedesek test¸letileg kiestek. A nÈmet
GP-n, j˙lius 23-·n, Caracciola gyızıtt, mÌg a sv·jci versenyen Lang
megelızte Caracciolat Ès von Brauchitschot. Az elÈrt eredmÈnyek alapj·n
Hermann Lang lett az Èv bajnoka.

A szezon ÈrdekessÈg, hogy Hermann Lang nem lehetett volna bajnok
a rÈgi pontoz·si rendszer alapj·n (amely csak nÈgy versenyt vett
figyelembe, Ìgy Langnak csak kÈt gyızelme volt), mivel az Auto-Union
versenyzıje, Hermann M¸ller megelızte ıt. 1939-ben lÈtezett azonban
egy m·sik pontoz·si rendszer is, melynek alapj·n Lang gy˚jtˆtt tˆbb
pontot. De a h·bor˙ mindent megszakÌtott. EzÈrt napjainkig Hermann
Lang maradt az 1939-es bajnok, Caracciola a harmadik, mÌg von
Brauchitsch a negyedik.

Az ez¸stnyilak csillog·s·nak tal·n mÈgsem volt akkora ereje ez
Èvben, hiszen a Belga NagydÌjon a csapat egyik pilÛt·ja, a tehetsÈges
fiatal Seaman balesetet szenvedett, Ès belehalt sebeibe. B·r hal·la62



SEAMAN L¡NGOL” AUT”JA ñ 1939 J⁄NIUS, BELGA NAGYDÕJ



A CSAPAT 1939-BEN (BALR”L): NEUBAUER, VON BRAUCHITSCH, CARACCIOLA …S LANG



megr·zta a versenysport vil·g·t, a versenyzık bel·tt·k, hogy a sport·g
hasonlÛ veszedelmeket rejt. Egy versenyzınek cÈlja vezetni, gyorsan
vezetni Ès mÈg gyorsabban vezetni, a baleset, a hal·l pedig e sport
velej·rÛja.

A belga GP-n tˆrtÈnt balesetet Seaman csapatt·rsa, von Brauchitsch
rÈszletesen elmesÈlte Èletrajzi kˆnyvÈben: a p·lya kˆzˆnsÈges orsz·g˙t
volt, igazi cs˙szÛs aszfalttal, sok emelkedıvel, veszÈlyes lejtıszakaszokkal
Ès gyors, keskeny fordulÛkkal. Nem is esett, hanem ˆmlˆtt az esı. Az
egyenesben ezen a ÑvÌziversenyenî kÈtsz·znyolcvan kilomÈter Ûr·nkÈnti
sebessÈg mellett nem lehetett elızÈsre gondolni. A vakmerıen versenyzı
Seaman veretett. MÈg tizenh·rom kˆr, Ès vÈge ennek a borzalmas
versenynek.

S akkor megtˆrtÈnt a szerencsÈtlensÈg!
A tizenh·rmas kilomÈterkınÈl, egy veszÈlyes kanyarban az angol ñ egy

kissÈ t˙l gyorsan haladva ñ nem tudta tˆkÈletesen elkapni a kanyar belsı
szÈlÈt. A kocsi oldalt cs˙szott. A fÈk Ès a korm·ny visszar·nt·sa mit sem 65



haszn·lt. H·trafelÈ nekicsapÛdott egy f·nak. Ugyanabban a pillanatban
Seamant vˆrˆs l·ngnyelvek nyaldost·k kˆr¸l. Hi·ba r·ngatta a
korm·nykereket. A z·r nem nyÌlt ki. Seaman ott ¸lt hal·los csapd·ba
z·rtanÖ

A versenyszezon vÈgÈt m·r a h·bor˙ hat·rozta meg, de mindezek
mellett tˆbb versenyt is megrendeztek. Az utolsÛ versenyre Belgr·d
mellett ker¸lt sor. 1939-ben ˙jraÈp¸lt Jugoszl·vi·ban az elsı eurÛpai
szÌnvonal˙ versenyp·lya. A p·lyaavatÛ verseny, amely egyben a szezon
utolsÛ versenye volt, egybeesett Lengyelorsz·g lerohan·s·val, illetve a
m·sodik vil·gh·bor˙ kitˆrÈsÈvel. Mindezek ellenÈre a versenyt
megtartott·k, hogy a jugoszl·v ·llam nagy befektetÈse ne legyen kudarc.
A nÈmet versenyzık is maradtak Ès versenyeztek, a Ñbar·ti kapcsolatokî
·pol·sa ÈrdekÈben. KÈt Èvvel kÈsıbb a h·bor˙ kˆvetkeztÈben az ˙j
versenyp·lya romokban hevert m·rÖ

A verseny hangulat·t alapvetıen meghat·rozta a h·bor˙. Mindazok
ellenÈre, hogy a verseny hevÈben a pilÛt·k feledni tudt·k mindazt, ami66



akkor tˆrtÈnt, mindenkit a h·bor˙val kapcsolatos esemÈnyek foglalkoz-
tatt·k. Von Brauchitsch Ìgy emlÈkezett vissza azokra a pillanatokra: minden
versenyzı, segÈdvezetı, szerelı, mÈrnˆk voltakÈppen teljesen egyform·n
reag·lt r·: elszˆrnyedÈssel Ès bÈnultan a szomor˙s·gtÛl. Mindny·junk
sz·m·ra egyÈrtelm˚en vil·gos volt, hogy p·ly·nk vÈget Èrt, Èlet¸nk
alapjaiban megv·ltozik, Ès mindegyik¸nknek gyˆkeresen ·t kell ·llÌtania
mag·t. EgÈsz nap szinte szÛrÛl szÛra ugyanazt hallottuk angolul, franci·ul,
olaszul, nÈmet¸l, cseh¸l, szerb¸l ñ az iszonyat szavait az ·tkozott h·bor˙
ellen. Ezekben az Ûr·kban a hat nemzetbıl egybegy˚lt versenyzıcsal·d
egysÈges volt h·bor˙ellenes Èrzelmeiben, s a jˆvıÈrt valÛ aggodalom Ès gond
olyan egyetÈrtÈst alakÌtott ki, amilyen addig aligha volt kˆzˆtt¸nk.

A h·bor˙ ellenÈre mÈg lefutottuk verseny¸nket, jÛ bar·tok voltunk Ès az
angol, francia, olasz, lengyel Ès nÈmet versenyzık bÈkÈs vetÈlkedÈsben
k¸zdˆttek a gyızelmi babÈrokÈrt.

Ezekben az Ûr·kban rˆgzıdˆtt meg bennem a gondolat: ezekre az
emberekre sohasem fogsz lıni! (Egy autÛversenyzı ˙tja) 67





AZ E L L O P O T T E Z ‹ S T N Y Õ L .
WE I N B A C H G¡ B O R V I S S Z A E M L … K E Z … S E

A m·sodik vil·gh·bor˙ ut·n az orosz fogs·gbÛl hazaÈrkezett egy fiatal
fi˙, Weinbach-Verbıczy G·bor, aki az 1940-es Èvekben a kolozsv·ri
labdar˙g·s nagy remÈnysÈge volt, hiszen 1944-ben harmadik helyet
szerzett a KAC csapat·val a magyar bajnoks·gban. A m·sodik
vil·gh·bor˙ vÈgÈn a Szovjet˙niÛba deport·lt·k, ahonnan csak 1948-ban
tÈrhetett vissza Kolozsv·rra. Az akkor elsı oszt·lybÛl kiesett CFR futball
csapat·hoz cs·bÌtott·k, Ès egyben a CFR m˚helyeknÈl alkalmazt·k a
kˆrzeti gar·zshoz.

…ppen elment az egyik sofır, Èn meg r·¸ltem egy Mercedesre, arra a
Mercedesre, amelyik megj·rta az afrikai hadszintÈrt, a Rommel autÛja volt.
A h·bor˙ ut·n az autÛ Rom·ni·ba ker¸lt, majd megkapta a kolozsv·ri CFR.
Azzal az autÛval 1 milliÛ kilomÈtert tettem meg, ezalatt csak kÈtszer
javÌtottam. 69



MÈg itt dolgoztam, amikor fınˆkˆmtıl kÈrtem 20000 lejt
Ès leutaztam Galacra, mert hallottam hogy ott az oroszok
olcsÛn ·rulnak szersz·mokat. Ott az oroszokn·l l·ttam kÈt
Mercedes versenykocsit, 40000 lejt kÈrtek egy  autÛÈrt.
N·lam nem volt csak 20000 lej, vettem szersz·mokat Ès
gyorsan hazatÈrtem. Fınˆkˆmnek, Re∫inarunak, mondtam,
hogy adjon 40000 lejt. Gazdag ember volt Re∫inaru,
kelmÈket festett, nagy pÈnzeket forgatott.

Adott pÈnzt, lementem, de a kocsik m·r el voltak t˚nve.
HazatÈrtem Kolozsv·rra, tal·lkoztam Rom·n JÛsk·val,
akinek elmesÈltem, hogy mit l·ttam Galacon. JÛska ut·na
j·rt, jÛ ˆsszekˆttetÈsei voltak, mert gyakran j·rt le
Bukarestbe sofırkÈnt. ’ megtudta, hogy a kÈt autÛ ott van
Bukarestben az autÛklubn·l, az egyiket szÈtszedtÈk, a
m·sik egÈszbe van. A szÈtszedettet hi·ba tanulm·nyozt·k,
nem tudtak semmit kezdeni vele.

WEINBACH G¡BOR



Kevesen tudt·k akkoriban, hogy az oroszok ·ltal ·rult autÛk Mercedes
Benz 1939-es W154 versenymodellek voltak. Az egyik autÛ a SeamenÈ, a
m·sik Hermann LangÈ volt, mellyel 1939-ben megnyerte az utolsÛ EurÛpa
bajnoka cÌmet. 1945-ben az oroszok elvittÈk ezeket a versenyautÛkat
NÈmetorsz·gbÛl, de mivel nem tudt·k, hogy milyen autÛkrÛl van szÛ,
prÛb·ltak mihamarabb t˙ladni rajtuk, Ès a pÈnzzel hazamenni.

Mivel kˆzben a CFR-nÈl feloszlott az autÛszekciÛ, ·tker¸ltem az IRTA-
hoz, ahol egy Todoru˛ nev˚ volt az igazgatÛ. Ez 1951-ben volt, Èn jÛl
ismertem, mert a h·bor˙ elıtt ap·mn·l dolgozott, ezÈrt elmentem hozz·,
Ès elmondtam neki a tˆrtÈnetet. ’ azt v·laszolta, ha v·llalom, hogy
megjavÌtom, akkor lekÈri Kolozsv·rra az autÛt. MegÌrta az iratokat, Èn
·tadtam JÛsk·nak, aki elment Bukarestbe Ès elhozta azt az autÛt, amelyik
nem volt szÈtszedve. Az autÛ csupasz volt, hi·nyzott rÛla az alumÌnium
karosszÈria, kÈt m·gnes, illetve kivettÈk a gyerty·kat. A hengerfel¸leteket
m·r kikezdte a rozsda. Az IRTA 2-es m˚helyÈben elkerÌtettek nekem egy
rÈszt, ott szedtem szÈt a motor Ès kezdtem javÌtani. 71
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JAVÕT¡S A KOLOZSV¡RI GAR¡ZSBAN



A hengereket levitt¸k Piper·ra, kikrÛmoztattuk. A hi·nyzÛ gy˚r˚k 68-as
mÈret˚ek voltak, Ìgy tˆkÈletesen tal·ltak r· a Skoda gy˚r˚i. A karosszÈri·t
¡gopcsa Gerı b·dogos kÈszÌtette el fÈnykÈp alapj·n. Teljesen ˙j karosszÈri·t
gy·rtott 1 mm-es alumÌnium plÈhbıl, amelyet Bukarestbıl hoztuk el a
MetrÛtÛl. Kikalap·lta, ˆsszehegesztette. A baj az volt, hogy nem volt m·gnes.
Ennek az autÛnak kellett volna kÈt 6 hengeres m·gnes, amelyik h·rom
fordulatra adja le a szikr·t. Nem kaptunk sehol, annak ellenÈre, hogy mÈg
Bukarestbe is elmentem a piperai nagy rakt·rba. Kaptam viszont kÈt Scintilla
m·gnest, amely viszont 3 fordulatra 12 szikr·t adott. Ezt hazahoztam,
·tÈpÌtettem a m·gnest, vett¸nk 18-as rep¸lıgyerty·kat Ès megoldottam.

NÈgy Èvet dolgoztam rajta, csak a szelep·llÌt·st kÈt hÈtig ·llÌtottam be,
hiszen 4 szelep volt minden hengerben, az 48 szelep. A szÌvÛszelepeknek
4/10-ed, a kipufogÛnak 4/15 mm volt a j·tÈka, akkora mÈlyedÈst kellett
mindegyiknek be·llÌtanom.

Eljˆtt a nagy nap, amikor ki kellett prÛb·lni az autÛt. Eljˆtt a prÛb·ra
Calcianu, az ˆreg rom·n pilÛta. A versenyautÛt a nagy Mercedes ut·n74



kˆtˆtt¸k, kivitt¸k a Feleki tetıre, megh˙zattam, pillanatok alatt beugrott.
Az autÛ faszesszel ment, kÈt hordÛ, 150 liter szeszhez tettem egy kicsi
ricinusolajat.

Calcianu ment egy kicsit az autÛval, majd szÛlt, hogy kÈne egy kis
elıgy˙jt·s az autÛnak. Semmi baj, adtam mindkÈt m·gnesnek mÈg 5 fok
elıgy˙jt·st. Az autÛ rep¸lt, Èn is kiprÛb·ltam, felmentem a tetıig, az autÛ
ment nagyon. Visszajˆttem vele a gar·zsba. 

Megtudt·k ezt Bukarestben, azt mondt·k, hozzuk el a m·sikat is, amely
Hermann Lang autÛja volt. ⁄gy szÈtszedve elhoztuk a Lang autÛt is,
rendbetettem az olaj·gat, sasszÈt, m·r csak arra v·rt hogy a motort
javÌtsam meg. 

Az autÛn·l a differenci·lban a t·nyÈrkerÈk h·t·ra r· volt Ìrva
elektromos ceruz·val hogy Seaman, a m·sikra pedig Hermann Lang. Az
autÛk h·tsÛ meghajt·s˙ak voltak.

Kˆzben viszont jˆtt a verseny, ahol meg kellett mutatni az autÛt. 1956
ıszÈn rendeztÈk a Feleki versenyt. Az autÛval csak vÈgig kellett menni, 75
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hogy l·ss·k, hogy megy az autÛ. A korm·ny mˆgÈ Rom·n JÛska ¸lt.
Mondom neki: sÈt·lj fel JÛska, mutassuk meg, hogy megy az autÛ. Ez az
autÛ tˆbbet tud, mint te Ès Èn egy¸ttvÈve. De h·t JÛsk·val nem lehetett
beszÈlni. Szem¸veg nÈlk¸l elindult az autÛval. Feleken, az utolsÛ
kanyarban, JÛska lelÈpett az aszfaltrÛl, s ahogy ki volt hajolva, a szemÈbe
ment a pÛr. Nem l·tott semmit, s az autÛval nekiment a hegyoldalnak, s az
autÛ felborult s kigy˙lt. SzerencsÈre JÛska kiesett hamarabb az autÛbÛl,
mert ha nem szˆrnyethalt volna.

Az autÛ tankja, ahogy odaverte, megrepedt, kifolyt a szesz Ès pillanatok
alatt l·ngra gy˙lt. Letelefon·ltak, hogy mi tˆrtÈnt, gyorsan felmentem egy
motorbiciklivel. Az autÛ l·ngolt, gyorsan homokkal betemettem az autÛ
h·tulj·t. Az autÛt kÈsıbb kih˙ztuk a homokbÛl, a t˚zoltÛk pedig eloltott·k
a t¸zet. JÛsk·t elvittÈk a mentık, az autÛt meg feltett¸k egy vontatÛra Ès
visszavitt¸k.

A gar·zsban megnÈztem az autÛt, szerencsÈre a motornak semmi baja
sem volt. Az elsı kerÈk kicsuklott, ahogy a hegyoldalnak ment. Mivel ott78
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volt a m·sik kÈsz sasszÈ, Ìgy ·ttettem a motort, s amire JÛska kijˆtt a
korh·zbÛl az autÛ kÈsz volt. Sajnos odaveszett a 35000 lej prÈmiumom a
szakszervezet rÈszÈrıl. Mivel az autÛ a szakszervezetÈ volt, csak annyit
kellett volna megmutatnunk, hogy m˚kˆdik.

Az autÛ kÈsıbb ˙jra rÈszt vett egy versenyen. Rom·n JÛska elment
vele gyorsas·gi versenyre, de akkor is kitolt velem, azt mondta, nem
kell lemenjek vele, nincs r·m sz¸ksÈg a versenyen. Elment, de az
indul·skor nem tudt·k elindÌtani az autÛt. Nem tudom, mit csin·ltak,
de nem ment csak a motor fÈl oldala, hat henger, s Ìgy lemaradt.
Hazahozta az autÛt, letette, mondtam, tˆbbet nem foglalkozom vele.
Ekkor eljˆtt Mihalca, a szindik·tus elnˆke, megkÈrt, hogy Èrte mÈg
egyszer tegyem rendbe.

IsmÈt nekifogtam, az egyik m·gnes el volt ·llÌtva, megjavÌtottam minden
meghib·sod·st. Kivitt¸k, elindÌtottam Ès ment. Sajnos az autÛt nemsok·ra
ki kellett vinni a gar·zsbÛl, mert ˙j autÛk jˆttek a m˚helybe. Rom·n JÛska
hazavitte az autÛt az ˆsszes alkatrÈsszel, ami ott volt a m˚helyben.80



Idıkˆzben megjelent egy tˆrvÈny, amely kimondta, hogy minden ilyen
autÛt be kell adni, Rom·n JÛska szerzett 800 kg vasat Ès beadta az autÛ
helyett. Egyszer csak hallom, hogy eladta az autÛt NÈmetorsz·gba. Jˆttek
a nÈmetek, Ès a versenyautÛÈrt kilenc autÛt adtak: hatot Mercedest kapott
az ·llam, h·rmat autÛt kapott JÛska ñ egy Diesel Mercedest, egy
Volswagent Ès egy BMW-t. 

ElvittÈk az autÛt, most a hamburgi Brauchitsch m˙zeumban van az
autÛ. …n nem kaptam semmit munk·mÈrtÖ
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A V E R S E N Y F O L Y T A T ” D I K

A m·sodik vil·gh·bor˙ ut·n NÈmetorsz·g romokban hevert, Ès
hasonlÛ ·llapotban volt gazdas·ga is. A Daimler-Benz gy·rat
lebomb·zt·k, Ìgy az ÈpÌtkezÈsek Ès javÌt·sok ut·n az elsıdleges cÈl az
autÛgy·rt·s Ès az elad·s ˙jraindÌt·sa volt, az anyagi alapok hi·nya pedig
nem tette lehetıvÈ az autÛversenyekre valÛ felkÈsz¸lÈst. Nyugat-
NÈmetorsz·g gyors gazdas·gi fejlıdÈsÈvel, valamint a gy·r elad·sainak
nˆvekedÈsÈvel hamarosan rendelkezÈs¸kre ·llott az a pÈnzalap, amely
lehetısÈget ny˙jtott a versenyzÈsi program ˙jraindÌt·s·ra.

1952. m·rcius 12-Èn mutatkozott be az ˙j Mercedes 300 SL
versenyautÛ-prototÌpus a sportkocsik kategÛri·j·ban. A siker viszont nem
volt elegendı, a gy·r Ès a versenycsapat vezetıi a legnagyobb sikerre
v·gytak: az 1950-ben indult Forma 1 versenyen (a h·bor˙ elıtti GP
bajnoks·g folyat·sa) akartak bizonyÌtani. A Forma 1-et az 50-es Èvek82



elejÈn az olasz versenykocsik uralt·k ñ Alfa Romeo, Ferrari, Maseratti ñ
a Mercedes ezt a hegemÛni·t akarta megtˆrni.

Az elsı Forma 1-es Mercedes Benz versenyautÛ a W196-os modell
volt, amely az 1954. j˙lius 4-Èn rendezett francia versenyen ñ Juan-
Manuel Fangio vezette ñ gyızelemmel mutatkozott be. 

Juan Manuel Fangio, a Forma 1 ˆtszˆrˆs vil·gbajnoka, az ˆtvenes
Èvekben uralta a Formulañ1-et, 51 GP-rajtj·bÛl 24-szer gyızˆtt, 48
alkalommal indult az elsı rajtsorbÛl, elsı vb-cÌmÈt 40 Èvesen, az utolsÛt
46 esztendıs kor·ban szerezte meg. NÈgy gy·r autÛj·ban indult,
valamennyivel vil·gbajnok lett, Ès miut·n kevÈsbÈ elsz·ntan versenyzett,
szakÌtott az autÛversenyzÈssel.

Fangio Ès a Mercedes tˆrtÈnete szorosan ˆsszefonÛdott ebben az Èvben:
az argentin versenyzı 1952-es s˙lyos balesete ut·n kevesen gondolt·k,
hogy mÈg egyszer versenyezni fog, ezÈrt a szezon elejÈn senki sem
szerzıdtette, Ìgy az 1951-es bajnok egy kˆlcsˆnzˆtt Maseratti autÛval
iratkozott be az elsı versenyre, melyet meg is nyert. A kˆlcsˆnkÈrt 83



A MERCEDES BENZ W 196 FORMA 1 "MONZA" TÕPUS⁄ VERSENYAUT”JA



autÛval gyızˆtt a Belga NagydÌjon is, ekkor Neubauer szerzıdÈst aj·nlott
neki a hamarosan deb¸t·lÛ Mercedes Benz csapat·n·l. A bemutatkoz·s,
amely egyben a Mercedes autÛk bemutatkoz·sa volt, fÈnyesre siker¸lt,
Fangio gyızıtt, mÌg csapatt·rsa, Karl Kling m·sodik lett a Francia
NagydÌjon. Gyızelmek sorozata kezdıdˆtt ezzel a Ñszupercsapatî
sz·m·ra, Fangio megnyerte a kˆvetkezı h·rom versenyt is, Ès
vil·gbajnok lett. 

A sikerek sorozata a kˆvetkezı Èvben is folytatÛdott, Fangio ismÈt
vil·gbajnok lett, a Mercedes autÛk pedig a vil·g legjobb sportautÛi voltak.
Fangio ugyanolyan gyors volt, mint egy Ève, most is hatalmas elınyt
gy˚jtˆtt a m·sodik helyezettel szemben. Az ez¸stÈrmet csapatt·rsa,
Stirling Moss szerezte meg. Moss MaestrÛnak becÈzte FangiÛt, akitıl
saj·t bevall·sa szerint annyit tanult egy Èv alatt, mint m·soktÛl egÈsz Èlete
sor·n.

Az 1954-es Ès 1955-ˆs szezonban rendezett 12 verseny kˆz¸l a
Mercedes autÛk 9 gyızelmet szereztek Juan-Manuel Fangio, Karl Kling 85



Ès Stirling Moss rÈvÈn. Mindezek ellenÈre 1955-ben Neubauer visszahÌvta
csapat·t a versenysorozatbÛl. A Mercedes kivonult kˆzel 40 Èvre a Forma 1
vil·g·bÛl, Ès ezt a dˆntÈst akkor hozt·k, amikor a gy·r versenyautÛi
uralt·k a vil·gversenyeket. A dˆntÈs lehetsÈges magyar·zata, hogy a
Mercedesnek az volt a fontos, hogy ismÈt megmutassa, b·rmikor kÈpes
visszatÈrni Ès a legjobbnak lenni az autÛversenysportban. 
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Hermann Lang Ès Richard Seaman autÛi mellett a h·bor˙ rombol·sai
Ès pusztÌt·sai sor·n temÈrdek autÛ ment tˆnkre, illetve t˚nt el. A Mercedes
Benz versenyautÛk sorsa szerencsÈsnek nevezhetı, hiszen Kolozsv·ron jÛ
kezekbe ker¸ltek, azut·n pedig visszajutottak NÈmetorsz·gban, ahol ma
is ırzik ıket. 

A Mercedes nÈh·ny m·sodik vil·gh·bor˙ elıtti modelljÈt a Stuttgart
Bad Cannstatt-i Mercedes m˙zeumban ırzik, ahol kˆr¸lbel¸l 100
Mercedes modell ker¸lt ki·llÌt·sra. Az itt ırzˆtt autÛk kˆzˆtt megtal·ljuk
a 30-as Èvek ez¸stnyÌl versenyautÛit is.

A Mercedes versenyautÛi mellett az Auto-Union versenymodelljeinek
nagyobb rÈsze is elt˚nt a m·sodik vil·gh·bor˙ kˆzˆtt. A cÈg kˆzpontja
NÈmetorsz·g keleti rÈszÈn volt, ezÈrt az orosz hadvezetÈs tˆbb modellt
elvitetett a SzovjetuniÛba, elemzÈs vÈgett. Az egyikre, egy Union Type D
versenyautÛra, melyet a m·sodik vil·gh·bor˙ idejÈn egy keletnÈmet 87



m˚helyben dugtak el, de a h·bor˙ ut·n r·tal·ltak az orosz katon·k, Ès a
SzovjetuniÛba vittÈk, egy amerikai gy˚jtı bukkant r· egy roncstelepen, az
autÛt pedig kÈsıbb el·rvereztÈk. Az autÛt rekord ÈrtÈken, 12 milliÛ
doll·rÈrt szerette volna eladni a Cristieís aukciÛs h·z, ·m a tranzakciÛ
elmaradt, mert nem tudt·k kellıkÈppen bizonyÌtani az autÛ tˆrtÈnetÈt.
Egy m·sik versenyautÛt Moszkv·ban elemeztek, majd a Zil gy·rhoz
ker¸lt. 1976-ban bont·sra ÌtÈltÈk, ekkor viszont siker¸lt kimenteni
Rig·ba. 1997-ben Angli·ban fel˙jÌtott·k az autÛt, ezut·n pedig a rigai
Motor M˙zeumban ·llÌtott·k ki.
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