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lvehdna s?o ü rddi,orpl,
gg, tand,rsegéd.
Irta: BABITS YIKTOR, rruíÍe

A'z egészvilágon nagy hullámokat vert fel a legujabb
elektromos hullámokon szét tudja sugározni az éterbe.
találmánycsoda: a rádió. S itt nem azokra az ele]rtrominden
Ilyen leadólrészülékek már Nyugat.Európa
mos hullámokra' gondolunk, melyeket a rádiókészülé.
nagyobb várctsában, sőt Budapesten is van.
kek küldenek a levégőn lreresztill, ha,nem arr.a a lázas
-Csak pig azoknál a külföldi leadóállomásokon már
érdeklődésre, rnellyel a lrözi}nség az uj attralrciót fo.
zenét is leadnak, minálunlr még csalr sajtó s kőzgaz.
, gadta. Ez a rádiő|án, meÍy a rádiót diadalutiában kirádiótelefonikus
uton a vi.
dasági hireket lrözöInek
sérte, immár hzánkban is kitört. Az <Auto> olvasódékkel'
tábora mindig élénken érdeklődött a techniklaí ujitá.
Mosl, azul.án felmerül az a kérdés,\ogy ha több ilyen
'
sok és vivmányok iránt, ez indito'tt minket arra,'hogy
adóállomás egyszerre acl le pI' a berlini Vox-H.a,us
e rovatot meginditsuk. A nagy érdeklődés teljesen ért- Strauss-operetteket, ugyanekkor London egy legujabb.
hető is. Minden vezetékes összeköttetés nélkül emberi
tánczené|, egy fox bluezt,. az Eiffel-torony m.eterolóbesz.ódet,zenét hallani, száz, sőt ezer kilométerre menő
giai jelentéseket és ugyanakkor a M. T. I. a Brauchtávolsáéból, ez olyan grandiózus dolog, hogy méltán
cég sertésjelentésétadja Ie, vajjon e szép ensemble
megérdemli a legnagyobb csodálatot.
egymást? Szép lehet.e eze
nefir Zav.arja külön-külön
ket egymástól, vá]asztani oly módon, hogy az ember
De talán nem is annyira a csodálat tette a technikárnindig csak azt hallja, arnit akar?
rrak ez ágát naggyá, h.anem az a körüImény - mely
ilyen esetekben döntő szerépet játszik -, hogy rendE:zt a kérdést nagyon könnyen el lehet intézni.
Ugyanis a dolog a következőképen áll. Azoknak az
kivül hozzáférhető. Ugyanis, ha már megvannak a
szükséges eszközeirrk' azok kezeIése olyarr egyszerü, .. eléktromos Iru]lárnokna'k, melyeken a zene s beszéd
Irogv egy kis g/ermelr is megtanulhatja rövid idő alatt..: tová]rbitlrató lesz' m'éterrel mérhető' hosszuságuk van
és minden leadóáIlgmás a hiradásait s. a koncertjeit
A kezelés tehát nagyon könnyü s.az é|vezeL melynek
rnindig egy bizonyos hosszuságu elektromos hullámoíl5l rnódon birtoká]ra jutunk, valanri eséSzen uj. Fogalkon szokta leadni.
mat alkothatunlr.rnagunknak erről igen könnyen. Nem
Igy Ber'Iin 415 méteres, London 350 méteres, az
olyan mindennapi az, hogy ha az ember leül egy asztal
van elhelyezve,
Eiffel.torony 2600 rnéteres, Bécs 700 méteres hosszumellé, ahol egy kis rádióapparátus
mely a hozzáftaúozó részekkel együtt.annyi helyet fogságu ele.ktromos hullámokon adja le a koncerljét' Ma9lal eI, mint 3-4 trabuk'oszivaros doboz s kapcsolók
ré,út a vevőkészülék telefonkagylóiábian mindig cs'$i
.az
elforgatásával működésbe,hoz;za a készüléket, a teleaz állornás lesz hallható, '4melynek hullámhosá.
egy
forgana
készülék
fülé,ürez.emeli,
s
fonkag5rlókat a
szára a készülék be van állitva vagy le van hangolva.
Tehát lra a vevőkészül.é.kpI. 415 méteres hullá'mtyujának elforgatásával elke'zd kutatni a drót nélkül'
pusztán
e,Iektrornos hrrllárrrok segitségével (nrcJyeli hosszra van léhangolva, akk.ór, ha van egv halanem .egyebek, mint éterrezgések,rrriként a fény is) to- rtóállornás, amely 415 méteres elektrodros hullárn.
hosszon.beszél vagY zenét ad le (ilyen a berlini is),
vább'itott zene vagy beszéd után.
akkor csirk ezt az állornást fogoh htrllani' Viszont ha
a
készüeI
tud
üIni
is
Az ember akár órákhosszat
. ,ezen a llrullánrhosszon' RrnelYre gr vevőkésziil'élr le van
lék rnellett, s minél távolabbi állomást tud találni; ha
aa hangolva,.ffinem lreszélnek, nern zenélnek, sőt táviratoöröm.
Tehát, arnint látjuk,
nem
zenét halliunk',
-"lekt.o^os
ezeket u'
ttgv, hogy hallhatóvá
u. n. adókészüléIt is,

.k;t.;

:ahhoz, hogV ákár beszéd, akát
elég egv felvevőkérsziiLlék'melv
hu]lámokat felveszi s átalakitja
válianak, hanem szükséges egv
mely az emberi lreszéde't,zené|,

em

FánöI{' Semmir.:Tlve-naor

aztrtán a v'evőkészüIé.ketaddíg hanoolit1k, rnig, {atráItrnlr esv állonrást, melv éppen rnűködésben van..
'
IEv hallhatirrk azután 375 rnéteres hul]'ámho.sszon
Manchestert clélutánon.liént.nmi]<oris' an{ol gvermekmeséket lehet' hallani, 98o0 'mráteren Königswuster-
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hausent koncertezni. 3150 nr'é,teren
a berlini sajtó s
közgazdasági hireket csaknem minden félórában.

érthetőségét.
ez.ek az Bl-elb'tl'omos-kisülések rr€fil'z&.Yáf:
ják ilyen nagyon.

ha megunolrt az angol gye'imekm'eséket, csak egyet
csavarok s má.r a berlini sajtó hireit hallhatom vagy

éli, tehát minden ki9
örömmEí r..n fogad-e19dm1qnyt
nunk. A technika fejlődik,,halád előre-s ami talán.nü
mégcsak utópia, az holnap már meg is valósulhát.
Eddig csak a rádió telefcjniának a kellemes oldalait láttuk, noha meg vannak ennek a h'asznos oldalai
ugy közművelődési, közgazdasági, mint irredenta
szeppontokbőI (speciel nálunk).
A Magyar Távirati'Iroda már régebbenrájött ennek
a.kózgazdasági fontosságára,mert a sajtó s tőzsdei
hirekel.ily tnódon adja az egyes nagyobtrvidéki városok tudtára',aho| neki ilyen felfogóál|omásaivannak.
(Pécs,Szeged,Debrecen,Miskolc, Szombathely,GyőT.)
A vidék tehát rögtön értesülést.szerez eiet.r.Bt'á
hirekrőI.
Egy pár szóval mutattunk csupán
rá a rádiótele_.vagyunk
fonia nagy fontósságára' 's meg
győződve,
hogv hasznos szolgálatot teljesitürrk 5 5qkfk óhaját
váltjuk valóra akkor, amikor sorozatos ciklrekbe vezetjük be az Auto olvasóközönségét,ennek a régi,de
most megfiatalodotttudomány sejtelmeibe.

ha ez éppennem hal.lható, akkor 1750 rnétereshullámhosszon a párizsi sajtó hireirő| szerezhetek tudomáSt,
ez az,:ami az embereket annyira leköti s ezérttudott
a technikának ez az ága annyira közkedvelt lenni.
Eg5ret azonban már itt keJl megemliteni, ez pedig
az, hogy a külföIdi állomásoknak a kifogástalan vétele nem o.Iyanegyszerü dolog. Először is áhhoz,.hogy
ezek az allomások érthetően ha,Ilhatók legyenek, speciell nálunk, tekintye a leadó- s a .foga'dóállomás
közötti lávolság nagy voltát, meglehetős érzékenykészülékek k"ellenek. Ezek 'a gazdasági viszonyainkhoz
1nértenmeglehetős drágák lesznek. Azonban még egy
érzékenykészülékkelsem lehet mindig tisztán fogadni,
küIönösen a nyári hónapokban nem' amikor a levegő
elektromos töItésének változása a telefonkagylóbán
sok,szor olyan zaj't okoz, hogy egy külföldi áilomas
tiszta s érthető vételeszinte lehetetlennéválik.
Egy helybeli vagy egy köze} levő állomás vételéüs

^
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A Műegaetemi, Bddii.K|ub
térmészetszertileg. legintenzi.{ qragyar rádiómozgalgm
vebb fogadtatásban részesült, a technika hivatott ótthonában, a Kir' Józse.f-Műegyetemen. Már évek óta folytak a mi
.műegyetemünkön
is kisérletézések, előadások és a konti.
nensnek talán a legrégibb rádiószaktudósát
és hirdetőjét
tisztelhetjük Wittmánn Ferenc dr. műegyetemi rendes tanár'
kiváló fizikusunk személvében.
- Szükségesnek bizonyuli azonban azoknak a műegyetemi
hallgatóknak
az egy táborba való gyüjtése, akik a rádió:
technikát tiizték ki életcélul, hogy a kölcsönös
támogatás és
egy testüIet erkölcsi támogatásá segitségével minél"inkább
közeljussanak
a tudomány azon forrásailroz, ahonnét a
jövőjükre
nézve irányitást nyerhetnek.
Mr{.r hetek óta. folyt a |ázas szervezési munka és az ifjuság eme ujabb akarásának hathatós támogatói volták a.Kir'
József-Műegyetem rektora: ScftÍnrane^lcEmil, a gépészrnér.
1ökj g1a\osztály dékánja: Szabó Gusztáv dt. kőlossutirg
Endre helyettes államtitkár,
Waldherr Tivadar vezérkari
ezredes, Kagsersheimb Károly ezredes és Cstiszdr Jenő főtanácsnok uraknak biztató szavai és támogatása pedig csak
rnegerősitette az ifjuság vezetőit' elhátározásukban. Igy jött
létre 1920 május 20.án a Műegyetemi Rádió.Klub.
Az ülés, inely -a megalakulást volt hivatv3 kimondani, a
következőképen folyt le:
Már jóval a gyülés kézdete előtt megteltek a műegyetemi
-padsorái
flzikai i,ntézet előadótermének
az érdeklőaó nau.
gatósággal és pont öt órakor vonult be a terembe Söpkéz
Sándor .műegyetemi 'tanár, aki a hallgatóság zajos iinnep.
lése között
foglalta el a diszhelyet.
Az ifjusági elnök egy röviel beszédben 'isnrertette a RádióKlrrb céljait, melyből Íigyelemremélrtl az eJőadónak az a k'ijelentése, melyet a frankfurti rádiókongresszuson való sze.
mélyes részvétele alapján tett meg. Tudniil|ik az ezen a
kongresszuson elhangzott beszéde'k' során egybehangzóan

Festék.' lakk; és
kencekülönleges.
zL\
Ségek. rrrr
Szlvacsbehozatal

EZ' aL' aBa

TeleÍonszám:

csak
csak
gyermek.korát
gyerme

?negalakutasa

megállapitást iryert.az a tény, hogy a rádióelméletben való
jártasság nélkül a legegyszerübb készülék sem biztositja a
birtokosa számára azokat az előnyöket, melyeklrel a készii.
.
lélr megvásárlásánál
kecsegtették. Ez volt lórészt az oka
annak is' hogy a német rádiómozgalom egyidőben igen el.
lankadt. Az elméleti kérdésekkel ís fog|alkozni kell"tehát'
mielőtt az ember egy készülékhez nyulna' Végiil pedig rámutatott arra a veszéIyre' ami a magyar mérnöki kart
érhetné,,ha idejekorán nem készülne fel á-rádiómozgalo.mra.
Ezek glőrebocsájtása után a klub megalakulását: a köz.
gyü|és lrimondolta' a tisztikart megválasitoÍta.
Tanárelnöke lett' a klubnak Sapkéz Sántlor mriegyetemi
tanár, aki az .ifjuság osztatlan ragaszkodását és szeretetét
miíegyetemi rektori tanács ezen tisztségre való fel|i1v-a' a
kérésénelrvolt szives elegg! lqnni. uju5ági.g!nö'li: lett; V.ain( -

P'ál, ügyvezető alelnök:* scinilui,te,r
He.áann, áier"or...ir;.

Hermann Miksa; titkár: Jciniesek József, pénztáros: Keténgí
Istyán.
A választások megejtése után Söpkéz Sándor tanár, elnök
eme]kedett szólásra s tartalrnas beszédlren fejtette lri a
rádiótechnika
f'ejlődésének lehetőségeit s örönrnrel
álIapi.
lotta rneg' hogv az ifjuság a szakmájába vágó technikai
ujdonságokkal
mily szeretettel foglalkozik.
Az elnöknek
nagy tetszéssel fogadott beszéde után az alapszabályokat
fogadtaelaközgyülés,majd'azifjuságielrrökag$íite.t
néhány zát,ősző kiséretében bezárÍa.
A klub hivatalos helyisége: Műegyetem, központi épiilet,
I. emelet 64.
A klub működését megkezdte és a legrövidebb időn belül
terjesztésében nás egyesü]no{j.anán lesz a rádiótechnika
letekkel együtt közremiiködni.
Lapunkban
á|landóan ismertetni fogiuk a, Műegyetemi
Iiarlio Club tevékenységét, amel5lnek tagjai eg5oébkéntla.
punk hasábjain fognak tapasztalataikról nyilatkozni.

Arner és ltísfalvÍ

B'rrdapest'

meg

vr.' G-yár.lttca

2o-84r 79-69. _ Távtrati

cin:

42.

,,Gyáraler...

Mander Brothers
angol vtlághtrii
lakkgyár

magyar...

országl

|erakata
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Rddio lt,azdnlrhan ésa k?,il,fcjldön
Irta: sZENT.MIKLlst uovÁK

Tekintettel arra, hogy a rádió elterjedése nálunk is küszö'bön á1l, nem. lesz érdektelen, ha pár szóval ismertetjiik.a
liazai és kiilföldi rádió-mozgalmakat és azokat a törvényeket, rendelkezéseket, amelyek a rádió-állomások használa.
tát szat:á|yozzák.
Magyarország.
Mielőti''ismertetnők a.kiilföldi rádió-mozgalmakat és renc|elkezéseket,l röviden
megemlékezünk
arról,
hogy miképpen-áll ez az rúgyhazánkban.
Nálunk mai napon még nincs 'megengedve magánosolr
-részére
tartásá és használata, de
a rádiófelvevő-állomások
tudomásurik szerint az ílJl'am nálunk sem akar mereven
elzátkőzni a közönség.azon
kivánsága elől, hogy bizonyos
feltételek mellett
megengedje a údiófelvevőJrészülékek
haszná]atát.
Tudomásunk szerint a parlamen.t nyári sziinete aiatt fog
egy erre :vonatkozó rendelet megjelenni'
amelyik szabá.
lyozni fogja ezt a fontos kérdést. Ez a rendelettervezet már
a Ker' Min' Őnagyméltósága előtt fekszik.
._.
Ezén kibo.cSátáridó" i'endelét szerint a rádió.hirmondón
vaIó leadás joga a posta kezében lesz egyesitve, ő fogja
.Igy
o
az adóállomásokat
felszerelni és üzemben tartani.
posta fogja a napi- és börzehireket'
meteorológiai jelenté.
.séket
és a koncerleket rádión leadni.
A rádiófelvev<í.készü1ék gyártása nem lesz monopoli.
zálva,-hanem szabad verseny lesz, már csak azért is, hogy
a riost még járatlan közönségnek ne adhassanak el selejtes
ócska árut, de azon gyárak, amelyek készülékek gyártásákivánnak,
val foglalkozni
kötelesek ezt a postának bejelenteni.
Amint megtudtuk, rádió-,készülékek, egyes alkatrészek
gyártása és hirtletése már' jelenleg sem ütközik
semmiféle
törvénybe, tehát ha valamely vállalat pl. audionJámpákat
akar eladni, ezt hirdetheti nyiltan
és ebből, kifolyólag
semmiféle felelősségre nem vonható.
Azonbair,. ha egy magánembernél. találnak jelenleg egy
felvevő-állomást,
ezt a posta .okvetlenül
leszerelteti és
elkobozza.
A mejelenendő rendelet meg fogja állapitani azon készü.
lékeket, tipusokat, amelyek haSználata magánosok tészéte
is meg les2 engedve,
Hogy a rádiófelvevő.készülék
használatát engedélyhez
kötik-e és !-ogy milyen dijazás mellett, az rnég kérdéses.
Amerikal

Egyesii|t-Áilamok.

Rádió szempontból els<íhelyen állanak az Amerikai EgyesüIt-Allamok. Itt 1922 őszén indrrlt még az u. n. ,,rádió-láz..'
mely magával hozta azt, .hogy 1923 tar'aszára több mint 1
millió felvevő-állomás volt üzemben és ,ma több milliór'n
rug az amatőr.állomások
száma, ugy hogy minden tiz em.
'berre jut egy állomás.
Eleinte semmiféle korlátozó rende|kezés nem volt, ugy
lrogy sem az adós; sem a fogadás (vétel), nem esett allami.
ellenőrzés a|á' Ez hozta magáva| azt,. hogy a magánosok
adó.állomásainak
nagymérvii' elszaporodásával ugy a rqnd. szerés
lmint az állami
,,Broadcasting,, (Rádió-hirmondó),
táviró-szolgálat kérdésessé váIt.
Az Egyesült-Allamokban
maguk az érdekeltek kérték n
rádió-ügy állami rendezését és' ma a magánosok kezében
levő rádió adó-állomások is állami ellenőrzés alatt állanalr.
trgyszintén a rádió-hirmondó válla]atok müködése is ol.y
.sem
módom van rendezve, hogy ezek
egymást, sem. az
-Ezzel

szemben a felvevő-állomások
semrriiféle ellenőrzés
. '.
:'-. ... - .,
éS kt'rlátozás áIá i i . é m
ésildk.' '-.'

taruirsegéd
ERYIN mÍÍ,egyetemi

Anglia.
Ángliában van a rádió-hirAz európai államok közül
mondó szolgálat legjobban megszervezve és itt va4 a legtöbb aníatőr felvevő-állomás is üzernben.
a BriÍiscft
szolgáIat lebonyolitására
A rádió.hirmondó
Btoadcagting Compan|g (B. B. C.) alakult és kapta meg. az
államtól a jogosultságot'
. Ez a társáúg nyolá adó.állomásról
napközben a legküréSzére,
programrrot adja a felvevő.állomások
lönbözőbb
még pedig napi. os börzehireket, felolvasásokat, meteoroló.
és nehéz
giai jelentéseket, délután és este pedig'könnyü
zenét.
A rádió.hirrnondó részére megállapitották a hullámhoS.szrr.
ságot is, még pedig 350 és 425 méter között.
A rádiófelvévő.állomások. használata csak azok részére
Yan megengedve, akik- erre á postától engedélyt kaptak.
Ilyen.engedély megszerzése iemmilyen nehézségbe nem üt.
közik. Azonban azok, akik ilyen engedéllyel id birnak, nenr
használhatnak más készüléket, mint olyat, amelyik a B. B' C.
társaság pecsétjével van ellátva.
feltéte]elret
A Brbadcasting-készülékeknek a következő.
ltell kielégileniük:
1. olyan elrendezéssel kell birrriuk, hggy u kapcsolást ne
lehessen a készüléken kivül megváltoztatni.
2. Nem szabad visszacsatolással vagy más olyan beren.
dezéssel birniuk, amely által a lámpák rezgésbe jönnek
és igy mint kis adó.állomások a közeli'szoriiszédos'felvevőállomásokat zavarják''
3. Minden tipus csak a postafőigazgatóság vizsgálata után
hozhátó forgalomba.

F.rancia
országban
ásoktöbb -"ga,,ta.
".ffii.Til:;ifu

saság kezében vannak és ehhez kapcsolódik' a hadsereg
ér'dekkörébe tartozó Fifel-toroqyálomás.
A legujabb töríények szerint az adó.állomások
épitése
.után
és felszerelése csak előzetes engedély meg.szerzésé
lehetséges. A törvényben különbtiző
rendelkezések vannak,
amelyek. a dróttalan táviró'forgalom
biztonsága érdekében
szüségesek.
Ma$ánoSok a feÍvevő.állomásaii<at bejelenteni kötelesek.
Aki az éngedélyt megkapta, kötelezve van arra' hogy olyan
}rirt, amely nem' az ő Íészére3zól; irerí hoz nyilvánosságra.
Az engedélyek ininden megokolás nélkül visszavonhatók és
a posta- és távirdaigazgatós{g elsci' felszólitására az engedélyes köteles az állomását leszerelni.
Franciaországban
.neÍircsak igen sbk felvevő.állomás van üzemben.
Párisban
magánosok
hanem mindeq
lakásain,
kávéházban' üzletfoen, borbélynál, kirit az utcán is minde.
nütt vannak felvevő.állomásők,
amelyeken á nap mindén
szakában lehet hallani a legkülönbözőbb
programmot.
Este az egyik párisi.állomást {Rádiola) rákapcsolják a
nagy operára, mig aa Fifel-torony állomása vagy klasszikrrs
vagy 'tánczenét ad.
A rádió.hirrnondón
való meÍeoiológiai időjelzés Franciaországtran igen iökéletesen van *egí"e.u"zíe.és
az Eifel:.
torony állomáSa naponta"hároinszof köz|i az ország minden
részére kiilön-külön
a pfognozist.
(Vége következik.)

LEVELSZEKRENY

.
.Szükségesnek

taltjuk ezt a riíatot is megnyitni,
amive} az olvasóközönségünknek módot nyujtunk, hogy
mindazokra a kérdésekre, amely náluk
esetleg a
rádióra vonatkozóIag felmerülnek,,kieiéqitő választ kaphása legröüidebb

iiyön irányu leveleket
á iap szerkesztőségébe.
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