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A fák életének igazi
ismerõi tagadhatatlanul
az erdészek. A faanyag
legfinomabb formálói
pedig a repülõmodel-
lezõk.

1909-ben, amikor
Blériot fõvárosunk felett
repülõbemutatót tartott,
az ifjúság lelkesedése
határtalanná vált. Fel-
pezsdült a vidéki és
fõvárosi repülõmodel-
lezõ mûhelyek élete és
tapasztalatcsere alakult
a mûhelyek között, to-
vábbá a Mûegyetem
Duna-parti fõépületé-
ben szorgoskodó repü-
lõépítõ hallgatók kö-
zött. Bánki Donát 1910-
tõl pedig repüléstechni-
kai ismeretek tanítását
indította el az egyetemi
tanács pártfogásával.
Elõadását nyomban
sokszorosították stencil-
gépen és terjesztették.

Errõl a különleges
géprõl illik tudni, hogy
magyar találmány!

Gestetner Dávid
1854-ben, 150 éve szü-
letett – elhunyt 1939-
ben. A csornai születésû
fiú Amerikába ment, és
bizony legyezõket árult.
Felfigyelt a legyezõ
hosszú szálú, különle-
ges selyem anyagára.

Máris jött az ötlet, hogy
finom viaszréteg segít-
ségével, hengerelt fes-
tékréteggel másolási
lehetõséget fog kialakí-
tani. Kézi hajtású forgó-
dobos másoló gépet
szerkesztett, gyorsan
több példányt készített
gyáros társa segítségé-
vel. 1931-ben találmá-
nyának 50-ik évforduló-
ján odáig jutottak, hogy
a gyár aranyból készített
kicsiny stencilgép mo-
dellt azok számára, akik
a másológép forgalma-
zásában kiemel-kedõ
segítséget nyújtottak.
Magyarországon a Char-
ité poliklinika kapott
ilyen különleges mo-
dellt. (A stencilgépet a
Xerox másológép az
1990-es években váltot-
ta fel.)

De térjünk vissza a
repülõhöz. 1910. február
26-án alakult meg a Ma-
gyar Aero Klub, június 8-
án már nemzetközi
repülõversenyt rendez-
tek. 1921-ben a Mûegye-
temen megalakult az
„MSE”, azaz a Mûegyete-
mi Sportrepülõ Egyesü-
let. Jelképe a nagy „M”
betûn átrepülõ sirály.

1933 tavaszára elké-
szült a „Gerle–13” elne-

vezésû repülõ, mellyel Bánhidy Antal
mérnökpilóta és Bisits Tibor navigátor át-
repülték a Földközi-tengert. Nemzetközi
hír volt ez a javából, minden újság írt ró-
la. A mûegyetemi ifjúság emlékplakettet
készíttetett Börtsök László szobrásszal,
igaz, hogy a több példányszámú plakett
eladása jó bevételt jelentett az egyesület
számára a további munkához.

Majd a mindennapi repülõépítõ
munkálatot 1977-ben Bánhidy mérnö-
künk levelezõlap nagyságú rajzlapon
örökítette meg, akvarellel megfestette
(képünkön), hogy öreg barátjának,
Rubik Ernõnek örömet okozzon szere-
tetteljes üdvözlõ szavakkal.

Pedroni Emma Anna

A faanyag legfinomabb formálói a
repülômodellezôk

A mûegyetemi repülôtervezés, -építés emlékére a MSE egyesület öreg nagyjai és a fiatal
rokonszenvezôk a fôépület déli kapualjában emléktáblát helyeztek el 1991-ben


