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Előszó
Üdvözlet a villámgyors autók, a még gyorsabb 
repülőgépek, a hatalmas hajók, a klassz motorok, 
a nehéz tehergépjáművek és vonatok világában! 
Mindezek és egyéb gépek, amelyek embereket, áru-
kat és anyagokat szállítanak, mind-mind megtalál-
hatók ebben a járművekről szóló gyűjteményben.

Amióta az eszemet tudom, mindig is vonzott 
a közlekedés. Apám vitorlázórepülő-pilóta volt,  
és az egyik olyan brit légitársaságnál dolgozott, 
amely elsőként ismertette meg az embereket  
a repülés élményével. Emlékszem, 11 éves korom-
ban apám elvitt egy légiparádéra, ahol egy sor 
bámulatos repülőgépet láttam – az óriási sugár-
hajtású bombázóktól kezdve a fürge műrepülő 

kétfedelűekig. Csodálattal néztem őket, akárcsak 
a hatalmas teherautókat és azt a két csodás  
Ferrarit, amelyek a rendezvény parkolójában  
álltak. Rabul ejtettek a járművek, és azóta  
is nagy rajongójuk vagyok.

Könyvem telis-tele van olyan szárazföldi,  
légi és vízi járművekkel, amelyek az egyre gyor-
sabb, könnyebb és mind messzebre való utazást 
teszik lehetővé – a legmutatósabb utcai kerékpár-
tól a legerősebb dízelmozdonyig. Sok közülük 
alapjaiban változtatta meg az emberek minden-
napjait, életmódját és munkáját. A modern kori 
autók, vonatok, hajók és repülők megjelenése előtt 
alig néhányan jutottak el lakókörnyezetüktől  
távolabbi vidékekre, és még kevesebben 
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merészkedtek el a tengerentúlra. A kontinensek 
közötti utazás, amely egykor hetekbe telt, ma alig 
néhány órát vesz igénybe, és egy óriási sugárhajtá-
sú repülőgéppel közel egy nap alatt megkerülhet-
jük a Földet. A hajózás már a földkerekség  
csaknem összes pontját összeköti, lehetővé téve 
számunkra, hogy a világ másik végén termesztett 
ételeket és megannyi más terméket vásárolhas-
sunk. A közlekedés fejlődése hozzásegítette  
az emberiséget ahhoz, hogy új földrészeket fedez-
zünk fel, ott letelepedjünk, új dolgokat tárjunk  
fel a világról, sőt a levegőbe felszállva magunk 
mögött hagyjuk bolygónkat, és az űr csodáit  
kutassuk.

Clive Gifford

Montgolfier-féle hőlégballon

John Deere 650K XLTSea-Doo® Spark™

A könyv oldalain skála mutatja az egyes közlekedési 
eszközök méretét egy gyerek magasságához vagy 
egy amerikai iskolabuszhoz viszonyítva.

gyerek magassága = 145 cm

iskolabusz hossza = 11 m

Egykerekű

Bücker Bü133C Jungmeister
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Az első kocsi egy gőzhajtású szekér volt, amely 1769-ben 4 km/óra 
csúcssebességre volt képes. Az évek során sok okos találmány  
segítette a modern kori gépjárművek fejlesztését, ma pedig több 
mint egymilliárd autó berreg a világ útjain.

1868 A brit fővá-
rosban, Londonban 

üzembe helyezik  
az első közlekedési 

lámpát. Nem 
sokkal ezután 

robbanásszerű  
terjedés veszi 

kezdetét!

Elkészül az óriáskerekű velocipéd,  
az első kerékpár, amelynek nagy első 
kerekei még nagyobb sebesség 
elérését teszik 
lehetővé.

Több feltaláló is 
pedál- és láncmecha-

nizmus hajtotta 
„biztonsági kerék-

párt” fejleszt.

Az Egyesült Államokban meg-
kezdődik a Ford T-modell keres-
kedelmi értékesítése. Ez az első 
olyan autó, amely futószalagon, 
tömeggyártásban készül.

Németországban Hildebrand 
és Wolfmüller megépítik  
a Motorradot, az első soro-
zatgyártású motorkerékpárt.

A német mérnök, Nikolaus 
Otto megalkotja az első belső 

égésű motort.

Úton-útfélen

A Napier–Campbell Blue 
Bird 314 km/óra sebesség-
gel állítja fel a szárazföldi 

sebességrekordot.

1769
A fran-

cia feltaláló, 
Nicolas-Joseph 

Cugnot megépíti  
az első működő önjáró 

kocsit.

Kigördül az első, belső égésű 
motor hajtotta kerekes 
jármű, a Benz Motorwagen.

1916 
Csatába indul 

az I. világháború 
idején Franciaországban 

a Mark–1, az első mai 
értelemben vett 

harckocsi. 

1850

Blue Bird

Ford T-modell

1871

1880

1876

1894

1900

1908

1885

1927



9

1949 Sierra Sam, az autók 
biztonságosságát vizsgáló  
törésteszteken használt első 
próbabábu.

Az olasz Giuseppe Farina egy 
Alfa Romeo 159-sel megnyeri  
a világ első Forma–1 világ- 
bajnokságát.

A sorozatgyártású autók között  
a Bugatti Veyron beállítja a  

407 km/órás sebességrekordot.

Az Egyesült Államokban meg-
kezdik az első sorozatgyártású 
hegyikerékpár, a Stumpjumper 

értékesítését.

A feljegyzések szerint  
a világ leghosszabb dugója 
170 km hosszan torlaszolta 
el Franciaország útjait.

A hangsebességnél is gyorsabb 
Thrust SSC 1228 km/órával 

beállítja a szárazföldi sebességi 
világrekordot.

Németországban legördül  
a futószalagról az első 
Volkswagen Bogár. Az évek 
során mintegy 21,5 millió 
darab készül belőle.

A Jeep pályafutása többcélú  
katonai terepjáró-
ként indul.

Olaszországban elkészül  
a Vespa első robogója,  
amely az 1950-es években 
az egész országon végigsöprő 
divatőrületet indít el.

1950 2000

1979 Az Egyesült Államok-
ban Bob Chandler kifejleszti 
a Bigfootot, az első óriás- 
kerekű terepjárót.

2013 Egy brit cég,  
a FlashPark feltalálja a 
beszélő parkolócédulát.

Bugatti Veyron

Jeep

1938

1950

1940

1946 1981
2005

1980

1997
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Az 1800-as évek elején, a közlekedési forradalom hajnalán  
a gőzmozdonyok, vagyis az „acélparipák” világszerte felgyorsították  
az emberek és az áruk mozgását. Szerepüket mára átvették  
a dízel- és a villanymozdonyok.

Síneken

1800 1850 1900

A skót feltaláló, James 
Watt feltalálja a gőzgépet, 
amelynek különböző 
változatai hajtották  
az első gőzmozdonyokat.

A brit feltaláló, 
Richard Trevithick 
megépíti a bányák-

ban használt  
Pen-y-Darren  

mozdonyt.

Megnyílik Londonban az első városi föld 
alatti metró, a Metropolitan-vonal.

Új sebességi rekordokat állít fel 
az első modern gőzmozdony,  

a Rocket, amelyet Robert  
Stephenson épített.

Elkészül az Egyesült 
Államokat átszelő első 
vasútvonal, amelynek 
hossza 3069 km.

 A német fővárosban, 
Berlinben elindul  
az első villamos.

1770

1804 1863
Az I. világháborúban 

a vasút kiemelt  
szerepet játszott  

az alakulatok  
és az utánpótlás 

szállításában.

1829

1869

1881

1906 
Meg-
nyílik  

a világ leghosz-
szabb vasúti alagútja: 

az Olaszországot  
Svájccal az Alpok alatt  

összekötő Simplon-alagút.

1913 New Yorkban  
megnyílik a központi  

vasúti pályaudvar: a Grand 
Central Terminalon van  
a legtöbb vasúti vágány: 

összesen 67.
1830 Liverpool és  
Manchester között elindul 
az első gőzmozdonyos vasúti 
járat.

Pe
n-y

-D
arren mozdony

1914
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1950 2000

A francia állami vasút-
társaság elindítja a világ 

első 200 km/óra sebes-
ség megtételére képes 

járatát, a Le Capitole-t.

A tokiói metró, amely a világ 
legforgalmasabb metróhá- 

lózata, 3,29 millió utast 
szállít évente.

A brit InterCity HST  
lesz a világ leggyorsabb  

dízelvonata.

Megkezdődnek az első kísérletek 
az English Electricnél a  

Deltic-szerelvénnyel, a világ  
legerősebb dízelmozdonyával.

A kísérleti jelleggel működtetett francia 
TGV 574 km/óra sebességgel felállítja  

a villanyvonatok gyorsasági világrekordját.

Nagy-Britanniában elindul  
a világ első maglev utasszállító 
vonata, amely a Birminghami 
Nemzetközi Repülőteret köti 
össze a közeli terminálokkal.

Hermann Kemper 
német feltaláló  
kidolgozza a vonatok 
mozgatására használt 
mágneses lebegés  
(maglev) elvét.

Japánban elindul az új maglev vona-
tok próbaüzeme, utasokkal.  

Csúcssebességük 600 km/óra.

Elkészül világ leghosszabb vasútvonala,  
az Oroszországot átszelő transzszibériai vasút. 
Hossza 9289 km.

1937

A világ első szupersebes-
ségű vonata, a sinkanszen 
Tokió és Japán többi nagy-
városa között közlekedik.

1964

2015

1960 2012

19751955 2007

1916

1938

1994 
Megkezdődik a 

csalagútban közlekedő, 
nagy sebességű Eurostar 
szolgáltatása London és 

Párizs között.

1988 Megépítik a világ leghosz-
szabb víz alatti vasúti átjáróját,  

a Szeikan-alagutat, amelynek 
hossza 53,9 km, és két japán 

szigetet köt össze.

A Mallard a maga 200 km/óra feletti 
sebességével beállítja a valaha volt  
leggyorsabb gőzmozdony világrekordját.

1984
Golden Eagle transzszibériai expressz
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