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Miről lesz szó?
Ez az izgalmas könyv sok-sok találékony kis 

lény, az agymanók segítségével bemutatja  
a világ legjelentősebb találmányait, és hogy  
ezek hogyan változtatták meg az életünket.  
A hat kihajtható dupla oldal egy-egy  
meghatározó találmányt ismertet – az optikai 
lencsét, a gőzgépet, az izzólámpát, a belső égésű 
motort, a tranzisztort és a puskaport –, bemutatva  
az ezeket megelőző találmányokat, illetve azt,  
hogy milyen újítások követték őket. Ezenkívül 
olvashatsz még a feltalálókról, és arról is, mit 
tartogat számunkra a jövő.

Érdekességek
Két kihajtható oldal között további érdekességekről olvashatsz: bemutatjuk  
a feltalálókat, néhány őrült ötletet, amely soha nem valósult meg, illetve olyan 
elképzeléseket, amelyek egyelőre csak a tervasztalon léteznek. 

Bevezető
A kihajtható oldalak fedőlapjain bemutatunk egy-egy 

kulcsfontosságú találmányt és a hozzá kapcsolódó 
legjelentősebb újításokat (például az autók fejlődését  

a belső égésű motor feltalálása után).

Hogyan működik? 
Útmutató  

lépésről lépésre

Kihajtható oldalak 
A dupla oldalakat kihajtva megismerkedhetsz  

a kulcsfontosságú találmányhoz kapcsolódó  
összes felfedezéssel: mi előzte meg, mi követte,  

és ezek hogyan függenek össze.

Figyeld, merre járok!
Ebben a talicskában fogom 
szép sorjában összegyűjteni a 
könyvben szereplő találmányokat, 
és közben ötletelgetek. A könyv 
végén bemutatom a saját 
alkotásomat…

A kulcsfontosságú találmány kiemelten 
jelenik meg a hozzá vezető és a belőle 
következő találmányok között

A feltalálók 
bemutatása

Utak vezetnek  az egyik 
ötlettől  a következőig

Idővonal:  
a találmányhoz  

vezető út

Útjelző táblák segítik 
az eligazodást

Az agymanók 
elvezetnek 
az egyik 
találmánytól  
a másikig

Minden képhez 
részletes leírás 
tartozik

U©ton
A gőzgép forradalmasította az ipart és a közlekedést. Idővel azonban a gőzgéppel 

működő járművek beindítása és használata túl nehézkesnek bizonyult, így több 
mint 20 évig tartó versengés után a benzinmotor vitte el a pálmát. Az eredetileg 
helyhez kötött, ipari gépek meghajtására tervezett belső égésű motor hozta el a közle-
kedési eszközök forradalmát a 20. században: egyre könnyebb és hatékonyabb lett, 

az autó pedig a legtöbb ember számára nélkülözhetetlenné vált. 

Benz Daimler
Az első modern autó
Az 1891-es Panhard–Levassor volt az első modern autó. A mai 
autókkal sok közös tulajdonsága ellenére – orrmotor, pedálos kuplung, 
központi sebességváltó és hátsókerék-meghajtás –, még sok minden 
hiányzott belőle, ami ma már nélkülözhetetlennek tűnik.

Egy 1898-as Renault volt 
az első zárt utastérrel 
rendelkező autó.

Eleinte az autókat egy 
kormányrúddal irányították. 
Hamarosan azonban megjelent a 
kormánykerék is – az elsőt 
1894-ben szerelték be. 

A Panhard–Levassor volt az első 
autó, amelynek a motorja elöl 
helyezkedett el, és nem hátul. 
Az első kerekekre nehezedő 
súlynak köszönhetően 
könnyebbé vált a kormányzása. 

Az első autókban gyertyák 
világítottak. Az elektromos 
fényszórót először 
1908-ban alkalmazták. 

Az első lökhárítót 1897-ben szerelte 
fel egy cseh autógyártó, ez azonban 
15 kilométer után leesett, és senki 
nem vette a fáradságot, hogy 
visszarakja...

Az indítómotor feltalálása 
előtt egy kézi forgatókar 
(kurbli) forgatásával kellett 
beindítani az autó motorját. 
Kemény fizikai munka volt!

Az első autókerekek fából készültek, némelyik 
tömör gumiabronccsal. A Michelin fivérek 

alkalmazták először a sokkal kényelme-
sebb utazást biztosító légtömlős 

(pneumatikus) gumiabroncsot 
1895-ben.

Az első autórádiókat 
1927-ben szerelték be,  
nem sokkal a rádióadások 
megindulását követően.

Az első kardántengelyt 
1898-ban szerelték be egy 
Renault-ba. Ezt 
megelőzően a kerekeket 
lánc hajtotta, mint a 
kerékpárokét.

A gyújtógyertyát 
1902-ben találta fel 
egy német mérnök, 
Gottlob Honold. 

Az első autó
Karl Benz építette az első működő 
autót 1885-ben. Benzinmotor 
hajtotta, és egy rúddal lehetett 
kormányozni, viszont csak három 

kereke volt.

Végzetes sebesség
Nem kellett sokat várni az első 
halálos autóbalesetre. 1896-ban 
szegény öreg Mrs. Bridget 

Driscollt halálra gázolta egy 
sétakocsikázó a londoni 
Kristálypalota előtt.  
Az autó csak 6 km/h-s 
sebességel közlekedett.

Ez meg mire való?

Ugorj! Lökd meg!
Nagyon nehéz!

Állj!

Mindig ez  
a rohanás!

Mennyivel simább 
négy keréken!

Nézd, egy 
tricikli!

És milyen  
gyors!

Hoppá!

Mondtam,  
hogy 
lassíts!

Gyors indítás
Először a brit gyártmá-
nyú Arnold autót 
szerelték fel elektromos 
indítómotorral 
1896-ban. Az indító-
motorok azonban csak 
1912-ben kezdtek 
elterjedni, amikor az 
amerikai Cadillac gyár 
minden autójába 
beszerelte. 

Dízelmotoros autók
Az első dízelmotoros autót  
a Mercedes-Benz kezdte el 
gyártani 1936-ban. Jóval 
kevesebb üzemanyagot 
fogyasztott, mint benzines 
társai, ezért olcsóbban lehetett 

üzemeltetni, viszont 
sokkal hangosabb volt!

Bolygódugattyús motor
Az 1964-es NSU Spider volt az első 
autó, amelyet bolygódugattyús motor 
hajtott meg. 1958-ban Felix Wankel 
találta fel a motort, amelyben  
a dugattyú nem egyenes vonalban,  
fel-le mozog, hanem speciális  
pályán forog.

Az első négykerekű autó
A következő évben Gottlieb Daimler 

megépítette az első négykerekű autót. 
Úgy döntött, nem fog mindent elölről 

kezdeni: egyszerűen felszerelte  
a benzinmotort egy lovaskocsira.

Tisztább levegőt!
Az első hibrid autó, a Toyota Prius 
1997-ben került forgalomba. A Priust 
alacsonyabb sebességnél villanymotor 
hajtja, a benzinmotor csak akkor 
kezd működni, ha nagyobb 
teljesítményre van szükség, így 
sokkal inkább környezetbarát  
az üzemeltetése. 

A leggyorsabb autó
A világ leggyorsabb és 
legdrágább sorozatgyártású 
autója a lenyűgöző Bugatti 
Veyron. 16 hengeres motorjával 
túlszárnyalja a hihetetlen  
400 km/h-s sebességet.

Milyen fényes szikra!

Jó hangos, ugye? Tessék?

Lánc

Orrmotor

Fakerék

RAJT

A jövő

1885

Itt bent  
jó száraz minden!

Zene füleimnek!

Benzines vagy  
elektromos?

Mindkettő. Vau!

Vakító!

A belső égésű motor
A belső égésű motor kezdetben széngázzal működött. Majd 1885-ben két 
német mérnök, Gottlieb Daimler és Wilhelm Maybach kifejlesztette a 
hatékonyabb benzinmotort. Eleinte csak egy henger dolgozott négy ütemben 
(lásd jobbra), de hamarosan továbbfejlesztették a ma is használatos 
négyhengeres típusra. A hengerek belsejében elégetett üzemanyag biztosítja 
az energiát, amely a dugattyúkat fel-le mozgatva 
forgatja a főtengelyt. 

Vezető egyéniségek 
Karl Benz és Gottlieb Daimler 

egymással versengve 
fejlesztették a saját autóikat.

Kormányrúd

1936

Pszt!

A visszamaradó 
gázok a 
kipufogószelepen 
át távoznak

A dugattyúk a hengerek 
belsejében fel-le mozognak, 

ütemesen forgatva  
a főtengelyt

A lendkerék 
gondoskodik a 
motor járásának 
egyenletességéről

A főtengely által hajtott 
fogasszíj forgatja a 

vezérműtengelyt

Négyütemű ciklus
A motor működése közben a hengerek 
mindegyikében folyamatosan négy ütem váltakozik, 
ezért nevezik négyüteműnek. Az ütemek egymást 
követik a négy hengerben, így miközben az egyik 
henger éppen beszívja az üzemanyagot, a következő 
ekkor hajtja végre a sűrítést, és így tovább.

Szívás 
A dugattyú lefelé 
haladva a szívószelepen 
át beszívja a hengerbe 
az üzemanyag-levegő 
keveréket.

Sűrítés 
A dugattyú felfelé  
mozog, és összenyomja  
az üzemanyag-levegő 
keveréket.

Tejeszkedés
A gyújtógyertya szikrája 
meggyújtja az üzemanya-
got, elég, a keletkező gázok 
lefelé lökik a dugattyút, és 
a főtengely elfordul.

Kipufogás 
A dugattyú ismét felfelé 
mozog, az égésterméket 
a kipufogószelepen 
keresztül kipréselve.

Szívó-
szelep

Henger

Dugattyú

Gyújtó-
gyertya

Kipufogó-
szelep

Dugattyú

Főtengely  

Üzem-
anyag- 
levegő 
keverék Sebességváltó kar

A főtengely az egyenes 
irányú mozgást forgó 
mozgássá alakítja át

Szívószelep

Gyújtó-
gyertya

1886

1896

1912

1964

19972005

A felülfekvő 
vezérműtengely 

szabályozza a szelepek 
nyitását és zárását

A négy henger minden 
pillanatban  
a négyütemű ciklus 
különböző 
szakaszában van

A hengerekben a dugattyúk 
gyors egymásutánban 
fejtenek ki erőt, ezzel 
biztosítva a motor 
folyamatos meghajtását

A hengerekbe pontosan 
illeszkednek a dugattyúk

2.

1.

3.

4.

34 39

HiHetetlen 
ötletek
Arra való törekvésünk, hogy meghosszabbítsuk az emberi életet vagy 

kényelmesebbé tegyük a mindennapjainkat, a lehető legkülönösebb 
találmányokhoz vezetett. Sok közülük – mint például a „sashajtású” 
repülő szerkezet – olyan őrültségnek tűnik, hogy nehéz elhinni, hogy 
bárki is hitt a megvalósíthatóságában. Más találmányok – például a ló 
formájú gőzvillamos – végül létrejöttek. És persze voltak olyanok, 
amelyekről az első pillanattól tudni lehetett, hogy soha nem lesznek 
működőképesek.

Sasmeghajtás
A 19. században többen próbálkoztak repülő 

szerkezetek építésével, de talán ez közülük  
a legfurcsább. A lényege az volt, hogy a 

természet erőforrásait megzabolázva, sasok 
emeljék a magasba a fémketrecben ülőt. 

Ringatógép
Egy találékony feltaláló úgy 
gondolta, hogy a hintaszéket  
a pihenésen kívül másra is lehetne 
használni. Emelőkkel, csigákkal 

és kötelekkel szerelte fel, így  
a benne ülő, amikor 
hintáztatta magát, nemcsak 
egy bölcsőt ringatott még,  
de vajat is köpült.

Gőzló
Amikor az első gőzvillamosok 

megjelentek San Franciscóban,  
nagy zűrzavart okoztak az utcákon,  

a lovak halálra rémültek tőlük.  
Ezért egy Matheson nevű ember ló 

formájú villamost tervezett.   
A farában helyezte el a gőzgépet,  

és gázzal működött, hogy kevésbé 
füstöljön. Ez megoldotta a problémát. 

Víziruha
A viktoriánus kor feltalálói 
megszállottan kutatták az életmentő 
megoldásokat, például hajótörés 
esetére. Az amerikai Traugott Beek 
készítette el azt az ötletes ruhát, 
amely hajlított fémcsövekre tekert 
vitorlavászonból állt. Elegendő 
élelmet és vizet is tartalmazott 
ahhoz, hogy a hajótörött akár 
hetekig életben maradhasson  
a tengerben. 

Bőröndből mentőmellény 
Mi nyújthat nagyobb biztonságot a tengeren, 
mint egy utazóbőrönd, ami egyben 
mentőmellény is? Egy Krankel nevű német 
ember készített ilyet: a bőrönd két könnyen 
eltávolítható darabját kiszedve 
mentőmellényé lehetett átalakítani, nyílásait 
pedig gumigyűrűk tömítették.

Guruló gömb
Az Alessandro Dandini által tervezett 
különös vízi jármű egy hatalmas, 
motorral ellátott gömbből és a két 
oldalára rögzített kabinból állt. 
Probléma esetén a kabinokat 
könnyedén le lehetett választani  
a gömbről. Gond akkor volt, ha csak  
az egyik kabint választották le  
– ilyenkor a jármű egyensúlyát vesztve 
az oldalára dőlt...

Babaringató gép
Egy amerikai feltaláló, Thomas 
Zelenka valószínűleg megunta, 
hogy mindig neki kell elaltatnia  
a gyermekét. Készített hát egy 
elektromos kart, amely a kiságy 
peremére rögzítve álomba 
ringatta a babát. 

Kalapemelő
Mi tehet egy igazi úriember,  

ha találkozik egy hölggyel, de éppen  
tele van mindkét keze?  

James Boyle megoldása az önmagát 
megemelő kalap volt. A viselője  

egy egyszerű bólintással bekapcsolt  
egy szerkezetet, amely automatikusan 

megemelte a kalapját.

Egykerekű
A kerékpár feltalálását követően 
voltak, akik úgy gondolták, hogy az 
egykerekű járműveké a jövő. Az itt 
látható modellt szinte lehetetlen volt 
irányítani, és szemmel láthatóan 
felülni rá sem volt egyszerű...

Pedálhajtású zuhany
Egy kerékpárosnak  

az a remek ötlete támadt, hogy a reggeli 
zuhanyt testedzéssel kombinálja. A 

„Vélodouche” elnevezésű szerkezeten 
pedálozva a vizet a feje fölött lévő 

zuhanyba pumpálta. Minél gyorsabban 
tekert, annál több víz ömlött rá.

Csindogu
Egy japán újságíró, Kavakami Kendzsi 

indította el a teljesen értelmetlen 
eszközök divatját, amikor elkezdett 

„csindogukat” (használhatatlan 
eszközöket) feltalálni. Ezek általában 

több problémát okoznak, mint 
amennyit megoldanak – van köztük 

csak nappal világító zseblámpa, 
hordozható gyalogátkelő és 

elektromos villa tésztaevéshez. 

Ayres pedálhajtású 
repülője
A sűrített levegővel és egy őrülten 
pedálozó pilótával meghajtott gépet 
elméletileg a levegőbe emelték volna 
a vízszintesen elhelyezett propelle-
rek. A gyakorlatban azonban még 
könyvespolcnak is használhatóbb lett 
volna, mint repülőgépnek. 

Séta a vízen
Talán egy tengeri baleset 

ösztönzött egy amerikai feltalálót, 
Henry Rowlandsot ennek „a vízen 
járáshoz” való, ingatag eszköznek  
a megalkotására. Két kis csónakot 

forgó rudakkal összekapcsolt: 
sezekbe kellett beleállni,  
és a függőleges rudakba 

kapaszkodva hajtani őket előre.

Nem mintha 
bizalmatlan 
lennék…

A halak elég 
éhesnek 
tűnnek!

Így készül az 
aludttej

Psszt!

Ez biztonságos?

Esernyőt vegyenek!

Kávézó 

BEJá
RAT

Süti a láthatáron!

1865

1876

1877

1885

1880-as 
évek

1884

1896

1976 1990-es 
évek

1858

1873

1896

1971

Erre!

Gyí!

Nekem is 
kell egy!

Őrült!
Nagyon  
fura! Á, csak szokatlan!

Ez zseniális!

Megemelm 
a kalapom 
előtte!

De hogy fog kijönni?

Hurrá, 
bejutott!

Mindjárt  
felszállok!
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Olyan, mint 
egy hatalmas 
zsemle!

A kerék
A kerekeket először  
Mezopotámiában (a mai Irak  
területén) használták, Kr. e. 3500 
körül. Erre ókori piktogramok utalnak. 
Valószínűleg a fatörzsekből készült görgőket 
fejlesztették tovább, hogy így mozgassák a 
nehezebb tárgyakat. Bár a kerék használata 
hamarosan elterjedt, voltak népek  
– például az aztékok –,  
amelyekhez nem jutott el. 

Gőzhajtás
A gőzgép forradalmasította  

az ipart és a szállítást, de túl 
bonyolult volt a használata ahhoz, 

hogy jelentősen megváltoztassa  
a közúti közlekedést. Ehhez egy 

jóval praktikusabb motort kellett 
feltalálni, amelyet könnyebb 

beindítani – a belső égésű motort. 

Benzinkút
Egy kereskedő, bizonyos Jake Gumper 
megunta, hogy a hordókból adagolás 
közben állandóan csöpög a petróleum,  
és eláztatja a mellette tárolt vajashordót. 
Kérésére Sylvanus Bowser egy speciális, 
pumpás adagolót tervezett, amellyel  
a szükséges mennyiségű petróleumot 
lehetett kimérni. 20 év múlva már  
Bowser adagolópumpájával töltötték  
az üzemanyagot az autókba az első 
benzinkutakon. 

Új szerszámok
Az olyan találmányok, mint 
Fitch revolveresztergája vagy 
Baker és Holt gömbcsiszoló gépe, 
nagy szerepet játszottak az autók 
és a tömegtermelés elterjedésében, 
hiszen lehetővé tették a teljesen 
egyforma alkatrészek ezreinek  
sokkal gyorsabb és pontosabb  
gyártását. 

Feltaláltam  
a kereket!

Semmi 
értelme.

Klassz!

Nézd, hogy  
görög a római!

Pfuj, ez ragad!
Sokkal  

jobb!

Gumiabroncs
A légtömlős gumikereket Robert  

Thompson találta fel 1845-ben, ami  
azonban hamar feledésbe merült. Egy skót 

állatorvos, John Dunlop csak 42 évvel 
később fedezte fel újra. A fia triciklijét 

próbálta kényelmesebbé tenni úgy,  
hogy egy kerti locsolócsövet tekert  

a kerekekre. 

Római utak
Nem meglepő módon, az utak is a kerekekkel egy időben kezdtek 
megjelenni, szintén Mezopotámiában. Ám a rómaiak voltak, akik 
tökéletesítették az útépítést: hatalmas birodalmukban több mint  

80 ezer km hosszú úthálózatot alakítottak ki. 

Feltaláltam  
a defektet…

Jaj, 
ne!

Hol az olaj?

Hitelkártyát is 
elfogad?

McAdam makadámútja
John McAdam egy újfajta útépítési technológiát alkalmazott:  
a jól ledöngölt talajt zúzott kővel és kavicsokkal borította  
be. Az úton haladó járművek kerekei tovább morzsolták  
a köveket, amelyek kitömték a réseket, így a felszín  
egyenletes és vízmentes maradt. 

Ez az út igazán 
strapabíró!

És olcsó  megépíteni!

Modern szerelőszalag
Az amerikai autógyártó, Henry Ford megváltoztatta a gyári 
termelést a modern szerelőszalag feltalálásával. Minden 
munkásnak csak egy feladatot kellett elvégeznie, és nem ők 
mentek egyik autótól a másikig, hanem a futószalag mellett, 
egy helyben állva várták, hogy az autók eléjük kerüljenek.  
A módszerrel egy autó összeszerelésének az ideje 
      12 óráról másfél órára csökkent. 

Motorkerékpár
Amikor Gottlieb Daimler 
kifejlesztette a benzinmotort, 
először nem egy kocsiba szerelte, 
hanem egy fából készült 
kerékpáron próbálta ki. Feltalálta  
a motorkerékpárt! 9 év telt el, 
mire gyártani kezdték.

Finoman 
porlasztott!

Fogyasztói társadalom
Amikor a gyárak elkezdték átvenni Ford tömegtermelő 

módszerét, egyre több árucikk készült a korábbinál 
olcsóbban és gyorsabban. A kedvező hiteleknek 

elvnek köszönhetően milliók számára váltak 
elérhetővé az autók, tűzhelyek, hűtő-
szekrények és konyhai robotgépek,  
és az 1950-es évekre a fogyasztói 

társadalom teljes gőzzel zakatolt. 

Fel, fel,  
a magasba!

Egy kacsa, egy kakas és egy 
birka voltak az első légi 

jármű utasai azon  
a hőlégballonon, amelyet 

a francia Montgolfier 
fivérek eresztettek  

a magasba. Két 
hónappal később már 

emberek is repültek vele.

Cayley siklórepülője
Az angol Sir George Cayley dolgozta ki elsőként az aerodinamika 
(repüléstan) elméletét. 80 éves korában építette meg az első 
működő siklórepülőt. Azonban nem ő próbálta ki, hanem a 
kocsisát ültette bele. Ám hiába lett a világ első pilótája, a kocsis 
felmondott arra hivatkozva, hogy nem repülni, hanem kocsit 
hajtani vették fel!

Motorcsónak
Eleinte túl veszélyesnek tartották  
a benzinmotorokat, ezért amikor 
Gottlieb Daimler bemutatta a világ 
első benzinhajtású motorcsónakját, 
vezetékeket szerelt rá, hogy  
az emberek azt higgyék, árammal 
működik. 

Tökéletes 
pecázáshoz...

Az egy 
madár?

Vagy egy 
csónak?

Légpárnás hajó
Christopher Cockerell brit mérnök – 
elméletét két konzervdobozon kipróbálva, 
egy olyan porszívó segítségével, amely nem 
szívta, hanem fújta a levegőt –  
feltalálta a légpárnás hajót.  
A súrlódás csökkentése érdekében 
levegőrétegen sikló gép egyaránt  
képes volt a szárazföldön  
és a vízen is  
közlekedni.  

Sugárhajtómű
1930-ban Frank Whittle angol mérnök 

szabadalmaztatta a gázturbinás sugárhajtóművet, 
amelyet repülőgépekbe való alkalmazásra tervezett. 
A hajtóműben elégetett üzemanyag forró gázként 
távozik, így fejt ki tolóerőt. A nagy sebességű 
repülést lehetővé tévő, újfajta hajtómű kísérleti 

darabja 1937-ben készült el, mielőtt azonban 
Whittle beszerelhette volna egy repülőgépbe,  
a németek megelőzték!

Boeing-247
Az első utasszállító repülőgépek általában biplánok, kétfedelűek 
voltak, tehát két pár szárnnyal rendelkeztek. Kezdetben  
1. világháborús bombázógépeket alakítottak át, de az 1920-as 
évekre, a megnövekedett igények miatt, már külön erre a célra 
tervezett gépeket építettek. Az első modern utasszállító az 1933-as 
Boeing–247 volt – egy fémszerkezetű, alsó szárnyú egyfedelű, 
amely 10 utast tudott szállítani, és 250 km/h-s sebességgel repült. 

 Helikopter
Az első jól irányítható, egy főrotoros 
helikoptert a német Walter Rieseler 
tervezte. A két társával együtt épített gép 
először 1931-ben Amerikában emelke-
dett föl. 1939-ben egy orosz származású 
amerikai mérnök, Igor Sikorsky tette 
meg a következő fontos lépést,
 a farokrotoros helikopter
      megalkotásával.

Repülő asztal 
A Rolls-Royce kísérleti járműve, a „repülő 
asztalnak” csúfolt TMR volt az első szerkezet, 
amely sugárhajtómű segítségével emelkedett 
függőlegesen a magasba. Ezt a technológiát 
használták fel később a Harrier helyből 

felszálló vadászrepülő-
gépeknél is. 

Helyből felszálló 
repülőgép
A brit Harrier az első 
sorozatgyártású sugárhajtású 
repülőgép, amely függőlegesen 
fel és le tud szállni. Ehhez  
a sugárhajtóművet nem egy, 
hanem négy irányítható 
fúvócsővel látták el, amelyek  
az emelő- és tolóerőt kifejtő 
gázsugarakat irányítják.  
A Harrier olyan  
különleges, hogy még  
hátrafelé is tud repülni.

Segítség!

Ugrás!

Mindjárt  
elolvad…

Globális felmelegedés
Manapság több szárazföldi, vízi és légi jármű közlekedik a világban, mint 

valaha. A működésükhöz és előállításukhoz szükséges fosszilis anyagok 

– szén, kőolaj, földgáz – elégetésével azonban túl sok üvegházhatású gázt 

bocsátunk a légkörbe, és a helyzet kezd aggasztóvá válni! Árvíz, aszály, 

éhínség, olvadó jégtáblák – nagy árat fizetünk a kényelmünkért...

Sugárhajtású repülőgép
Akárcsak Whittle, egy német fizikus, Hans 
Joachim Pabst von Ohain is épített egy sugárhaj-
tóművet, amely a világ első kísérleti sugárhajtású 
repülőgépét, a „Heinkel He 178”-at hajtotta.

Szuperszonikus  
utasszállító

Az áramvonalas testű, deltaszárnyú és lebillenthető orrú 
Concorde a világ két szuperszonikus utasszállítójának egyike 

volt (a másik a jóval rövidebb ideig közlekedő szovjet 
TU–144). Utazósebessége 2125 km/h volt, és jellegzetes 

„hangrobbanással” járt, amikor átlépte a hangsebesség határát. 

Az első autóút 
Az autók számának növekedésével egyre több és egyre jobb 
minőségű útra volt szükség. Az első kétsávos autóutat 
1921-ben adták át Berlinben. Az Avus nevet viselő út csak 
10 kilométerz hosszú volt, és mindkét végén vissza 
lehetett kanyarodni, így versenypályának is használták. 

Minden ezzel  
kezdődött, 5500  
évvel ezelőtt

1839

1887

19. század

1859

1820

Dízelmotor
Egy német mérnök, Rudolf Diesel újfajta motort 
tervezett, amely a gyújtógyertya helyett  
a sok szorosan összenyomott (sűrített) és felforró-
sodott üzemanyag-levegő keverék öngyulladásával 
gyújtja be az üzemanyagot. Zajosabb és nehezebb, 
de olcsóbb az üzemeltetése a benzinmotornál. 
Először egy St. Louis-i sörfőzdében állították üzembe. 

1885

1913

1903

1933

1976

1930

1955

1954

Mikor érünk   
már oda?

Hasznosnak  
látszik!

Ez gáz...

Nincs  
megállás!

Ha a szomszédnak 
van, nekem is kell!

A ventilátor  
emelkedésével  
a levegő lefelé kezd 
áramlani

Már csak itt  
volt hely...

1783

19
66

1952

1931

1853

1886

1892

Fúrómotor
Földbe süllyesztett 
vascső

Fúrófej

1885

1921

Hé, ő ott  
nem is teker!

Mi csak 
tekerjünk 
tovább!

Egész
ségünkre!

Forradalmi!

Fel!

Nekem meg forog  
a gyomrom!

A lefelé haladó 
légáramlat megemeli  
a légpárnás járművet

1939

Gumigyártás
Charles Goodyear rájött, hogyan lehet úgy 
módosítani a gumit, hogy nyáron ne váljon 
ragadóssá, télen pedig túl merevvé.  

A vulkanizálás során a gumi erősebb és 
keményebb lesz anélkül, hogy veszítene a 

rugalmasságából. Hamarosan már cipőt, radírt, 
abroncsot, játékot, labdát és sok minden mást is 

készítettek belőle. Goodyear azonban soha nem 
gazdagodott meg a találmányából – szegényen, 

eladósodva halt meg. 

Sok találmány hozzájárult az autó és a benzinmotor sikeré-
hez, a kerekektől az utakon át a revolveresztergáig és a 

benzinkutakig. De ezzel még nincs vége! 1892-ben Rudolf 
Diesel újfajta belső égésű motort készített, amely ideális volt 
hatalmas gépek, hajók és mozdonyok meghajtásához. 1903-
ban a Wright fivérek a levegőbe emelkedtek. 1937-ben pedig 
Frank Whittle megépítette a világ első sugárhajtóművét, ezzel 
új korszakot nyitva a légi közlekedésben. 

 Az első motoros repülés
1903. december 17-én, az egyesült államokbeli 

Észak-Karolinában két testvér, Wilbur és Orville 
Wright a világon elsőként emelkedett  

a magasba egy levegőnél nehezebb,  
motoros repülőgépben. Az aznapi 

leghosszabb repülés során  
egyikük 260 métert tett meg  

Flyer No. 1 nevű gépükön,  
és az út mindössze 59  

másodpercig tartott, de ez  
elég volt a közlekedés 

forradalmasításának 
elindításához. 

Ne nézz le!

Szerszámok
Szerszámok

Fôldôn, vëzen, levego©©ben

Szer-
számok

DILIHÁZ

Egyhengeres motor
Egy belga mérnök, Étienne Lenoir 1859-ben építette 

az első használható belső égésű motort, amely egy 
hengerből állt, és gázzal működött. Amilyen nagy 

volt, olyan gyenge: mindössze két lóerős.  
1862-ben Lenoir azonban rászerelte egy régi 
lovaskocsira, és 10 kilométert ment vele. 

Kr. u. 200

Az első olajkút
Edwin Drake olaj után kutatott  
a pennsylvaniai Titusville-ben, 
ugyanazzal a módszerrel, 
amellyel kutat szoktak fúrni. 
Amikor a fúrólyukból elkezdett 
ömleni az olaj, Drake gyorsan 
felszerelt egy kézipumpát,  
és elsőként pumpált olajat  
egy kútból!

1859

Sugárhajtású 
utasszállítók

A világ első sugárhajtású utasszállító 
repülőgépe a brit de Havilland Comet 

volt. Utazási sebessége elérte a 800 km/h-t, 
ezzel felére csökkent az utazási idő. A kezdeti 

balesetek miatt nem lett igazán sikeres, 1958-ra 
az amerikai Boeing–707 vette át  

a szerepét. 

Otto-motor
1876-ban egy német mérnök, Nikolaus Otto épített 
először négyütemű motort, ami a mai napig az ő 
nevét viseli. Az elvet Alphonse Beau de Rochas 
francia mérnök írta le elsőként 
1862-ben, de Otto ezt újra 
felfedezte, és hamarosan ki is 
próbálta gázüzemű 
motorjaiban. 

Valaki tényleg 
feltalálta  
a motoros 
kerékpárt?

Kilépek!

18. század

Szuper!

Szonikus!

Hogyan működik? 



Van jobb megoldás!
Amióta ember él a földön, megoldandó problémákkal találja szembe magát. És mindig  

akad valaki, aki úgy gondolja, „meg lehetne ezt oldani jobban is”. Ebből az igényből  
születnek a találmányok. Vannak újítások, amelyeket egyetlen ember talált ki, és vannak,  
amelyeket csapatmunkával hoztak létre. Jó néhány közülük hosszú időn át alakult ki, újabb  
és újabb fejlesztéseknek köszönhetően, mások alig pár nap alatt készültek el. Akárhogy is,  
egyvalami biztos: találékonyság híján még mindig barlangokban élnénk.

Az első találmányok
Az első találmányok egyszerű eszközök 
voltak, például pattintott kőből készült 

vágóeszközök. Ilyen marokkövekkel 
darabolták fel a húst, nyúzták le az állatok 

bőrét és vágták le a faágakat. Több mint egymillió 
év telt el, amikor valaki rájött, ha a követ egy nyélre 

rögzíti, sokkal erősebben lehet meglendíteni.  
Megszületett az első kőbalta!

Világmegváltó találmányok
Egyes találmányok olyan nagy hatással 
vannak a társadalomra, hogy az egész világot 
megváltoztatják. Az egyik ilyen találmány  
a könyvnyomtatás, amely a német Johannes 
Gutenberg nevéhez fűződik. Korábban a 
könyveket fáradságos munkával, kézzel 
másolták, így birtoklásuk a papok, tudósok 
és uralkodók kiváltsága volt. A 15. század 
közepétől, a nyomtatás megjelenését követően, 
tömegesen készültek a könyvek, és az új 

gondolatokat bárki megismerhette,  
aki tudott olvasni. És ez mindent 

megváltoztatott!

Szabadalmi oltalom
A szabadalmazás a 15. században alakult ki, hogy jogi 
védelmet nyújtson a feltalálóknak. Sokan próbálták 
ugyanis ellopni mások ötleteit haszonszerzés céljából. 
Egy találmánynak a szabadalmazásához jelentős 
mértékben különböznie kell más, hasonló ötletektől.  
A 19. században például több száz szabadalmat adtak  
ki különböző mintájú szögesdrótokra. 

Kódok és nyelvek
Voltak, akik nem tárgyak, hanem kódrendszerek 
vagy nyelvek kifejlesztésével váltak híressé. 
Samuel Morse nevéhez fűződik a morzeábécé, 
azaz a rövid és hosszú jelek kombinációjából 
álló kódrendszer megalkotása, amelyet a távíró 
segítségével világszerte üzenetek továbbításához 
használtak. A számítástechnika egyik úttörője, 
Grace Hopper pedig kitalált egy újfajta nyelvet,  
a COBOL-t, ami nagy hatással volt  
a számítógép-programozás fejlődésére. 

Erős fakeret, 
amely jól bírja  

a nyomást

Festék a betűk 
bevonásához

A préslapra ráhajtott 
ívtartó keret 
megakadályozza  
a papír elmozdulását

A nyomólemez 
leszorítására 
szolgáló kar

Nyomólemez, amely 
rányomja a papírt  
a betűkre

A festékkel 
bevont betűkre 
hajtott préslap
a papírt tartó 
kerettel

A betűk helye 
a festékkel való 
bekenéshez

Zárókeret  
a betűk és a papír 
beigazításához  
a nyomólemez  
alá

Csak védem  
a szabadalmam!

Aú!

A formatervezés 
csúcsa…

Vág az 
eszed!

Ne higgy el mindent, 
amit írnak!

Alfa foxtrot  
iggi iggi tangó  
ti-ti-tá

Ez vagy  
halandzsa,  
űrlények nyelve, 
vagy valami  
titkos kód...
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A préslapra 
helyezett papír

A nyomtatás  
megváltoztatta a világot!



Új anyagok 
Nemcsak egy új eszközt lehet feltalálni, hanem egy új, 
hasznos tulajdonságokkal rendelkező anyagot is.  
1907-ben Leo Baekeland amerikai tudósnak például 
sikerült előállítania az első szintetikus műanyagot,  
a bakelitet. Mivel hőálló és jó szigetelő, hamarosan szinte 
mindent kezdtek  belőle gyártani, a telefonoktól  
a fényképezőgépeken át a kancsókig  
és az ékszerekig.

Kinek jár az elismerés?
Előfordul, hogy ugyanazon az ötleten egyszerre többen is dolgoznak. Komoly 
problémát okozhat kideríteni, hogy kinek jár elismerés a találmánya után. Az 
izzólámpa, az integrált áramkör és a fényképezőgép feltalálása is jó példa erre. 
Az egérfogó esete azonban még ezeknél is zavarosabb – a 19. században csak az 
Egyesült Államokban 4000-nél több szabadalmi kérelmet nyújtottak be rá.

Fokozatos fejlesztések
Vannak találmányok, amelyek évszázadok, sőt évezredek alatt  

nyerték el ma ismert formájukat. Az első fakerekeket több mint 
5000 éve készítették. Ezek eleinte tömörek és nehezek  
voltak, idővel aztán, a küllők használatával, egyre 

könnyebbek lettek. Később, az újabb szállítóeszközök 
megjelenésével, a kerék is változásokon ment 

keresztül, így jött létre például  
a fémből készült vonatkerék,  

illetve az autók légtömlős  
gumiabroncsa. 

Egyéb felhasználási lehetőségek
Az évszázadok során a kerék a szállításon kívül számos más 
területen is hasznosnak bizonyult. Ilyenek például  
a nagy súlyok emelésére használt csigarendszerek kerekei, 
illetve a dugattyús motorok egyenletes működését biztosító 
lendkerekek. Az órákban fogaskerekek gondoskodnak  
a sebesség vagy a forgás irányának módosításáról.  
A kerék kétségkívül az egyik legnagyszerűbb és mégis 
legegyszerűbb találmány a világon.

Sikeres öblítés
A találmányok többsége ugyan nem 

változtatja meg a világot, de kényelmesebbé 
teszi az életünket. Az egyik ilyet  

I. Erzsébet brit királynő keresztfiának, John 
Harringtonnak köszönhetjük: 1589-ben 

megépítette az első vízöblítéses vécét.  
Ez annyira megtetszett a királynőnek,  

hogy saját magának is rendelt egyet.

Orvosi találmányok
Az orvosok régóta próbálnak minél 
jobb módszereket találni a betegségek 
felismerésére és kezelésére. 1816-ban egy 
francia orvos, René Laennec rájött, hogy 
egy fából készült cső segítségével meg tudja 
hallgatni a betegek szívverését. Ezzel feltalálta 
a sztetoszkópot.

A kocsik és a szekerek 
sok-sok éven keresztül 
faküllős kerekeken 
gurultak.

Később kivágták 
a belsejüket és 

merevítőkkel 
erősítették meg.

A vonatok kerekei 
már acélból  
készültek.

Az első autók fa-, 
majd fémküllős,  
tömör gumiból készült 
kerekeket kaptak.

Az ingaórát 1657-ben  
találta fel egy holland 
matematikus,  
Christiaan Huygens

Az első kerekek 
deszkákból  
készültek.

1910 után a cserélhető, 
légtömlős gumiabroncsos 
kerekek terjedtek el.

Manapság a kerekek  
könnyű fém felnikből  
és tömlő nélküli  
gumi abroncsokból állnak.

Feltalálta már  
valaki a vécépapírt?

Guruljatok!

Nem hallok 
semmit...

Én megmondtam, 
hogy szívtelen 
alak!

Mesteri műanyag.

Feltaláltam  
az egérfogót!

Már csak  
ez hiányzott!
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HIGGY  
A SZEMEDNEK!
Az optikai lencsét valószínűleg az ókori Kínában találták fel. 

Európában 1270 körül jelent meg, szemüvegek és nagyítók 
készítéséhez használták. A 17. században kezdték el olyan új 
eszközökbe beépíteni, amelyeket vagy nagyon nagy távolságra lévő, 
vagy szabad szemmel nem látható, parányi dolgok vizsgálatára 
használtak. A teleszkópok és a mikroszkópok egy új korszak 
kezdetét jelentették a tudományos kutatásban, és 
teljesen átformálták gondolkodásunkat a világról  
és a világűrről. 

Az optikai lencse
A lencse olyan, ívesre csiszolt üvegdarab, 

amely a rajta áthaladó fénysugarakat 
eltéríti, megtörve az útjukat. A domború és 
homorú lencsék eltérő módon törik a fényt: 

összegyűjtik vagy szétszórják a sugarakat (lásd  
a túloldalon). A gyűjtőlencsék segítségével 

a kicsi tárgyak képét felnagyíthatjuk;  
a szórólencsék a távoli dolgokat hozzák 

közelebb (és mutatják kisebbnek).

Összetett mikroszkóp
Az első összetett – azaz két vagy több optikai 
lencséből álló – mikroszkópot feltehetően  
egy holland szemüvegkészítő, Hans Janssen 1600 
körül készítette. 

Hihetetlen 
1609-ben Galileo Galilei olasz csillagász vizsgálta 
elsőként a világűrt távcsövön keresztül. Azonban hamar 
bajba került, amikor a megfigyelései alapján kijelentette, 
hogy a Föld kering a Nap körül. Ezzel ugyanis 
ellentmondott az egyház tanításának, amely szerint  
a Föld a világegyetem középpontja. Börtönbe vetették  
és halálra ítélték. Kénytelen volt visszavonni az állításait.

Leeuwenhoek mikroszkópja
Anton van Leeuwenhoek holland posztókereskedő 
olyan mikroszkópot épített, amely 247 optikai 
lencséből állt. Ezen keresztül 1674-ben  
Leeuwenhoek elsőként pillantott meg  
 baktériumokat – a saját nyálmintájában. 

Elektronmikroszkóp
Még a legerősebb, optikai elvű mikroszkóp is 
csak kétezerszeres nagyításra képes, ráadásul 
a nagyítással együtt gyengül a kép élessége. 
Ezért 1933-ban Ernst Ruska német fizikus 
egy újfajta mikroszkópot épített, amely fény 
helyett elektronnyalábot használ, így sokkal 
pontosabb képet ad. A modern  
elektronmikroszkópok milliószoros 
nagyításának köszönhetően  
a molekulákat is láthatjuk. 

 …hoppá!

Ő az!

Hát ez  
hatalmas!

Minél nagyobb, 
annál jobb!

Látsz 
valamit?

Nem… 
Azt 

hiszem, 
szétlapí-
tottuk 

a hangyát!

Igen, de 
nagyon pici

Látod?

1200  körül 

1600

1933

1674

Nagyobb, mint 
a valóságban.

KÖRÖZZÜK!
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A kicsi az 
új nagy!



Domború lencse
A domború (konvex) gyűjtőlencsék 
befelé törik meg a fényt, így a 
tárgyak nagyobbnak és távolabbinak 
látszanak a valóságosnál. 

Homorú lencse
A homorú (konkáv) szórólencsék 
kifelé törik meg a fényt, így 
a távoli tárgyak kisebbnek és 
közelebbinek látszanak  
a valóságosnál.

Mikroszkopikus vizsgálat
Robert Hooke angol tudós készítette el az egyik legelső  
használható mikroszkópot. Az összetett mikroszkópba  
egy második lencsét is elhelyezett (ez a szemlencse),  
hogy tovább nagyítsa a vizsgált tárgyat. Hooke 
ennek segítségével parányi növény darabokat és 
állatokat figyelt meg, eredményeit 1665-ben 
publikálta híres, Micrographia című 
gyűjteményében, amelyben egy bolha 
részletes, 60 centiméteresre felnagyított 
rajza is szerepelt. 

Tükrös távcső (reflektor)
A kezdetleges lencsés távcsövek által mutatott képek széle 
elszíneződött. Ezt a problémát James Gregory skót matematikus 
oldotta meg 1663-ban azzal, hogy a tárgylencséket homorú 

tükrökre cserélte. Ezzel feltalálta a fényvisszaverődés (reflexió)  
elvén működő tükrös távcsövet. Öt év múlva a híres angol 
tudós, Isaac Newton megtervezte a saját modelljét, hogy ezzel 
tanulmányozza a csillagokat. 

Lencsés távcső (refraktor)
1608-ban egy holland optikus, Hans Lippershey készítette 
el az első igazi távcsövet, méghozzá azon felfedezése 
alapján, hogy két optikai lencse segítségével a távoli tárgyak 
közelebbinek látszanak. Találmányát, a fénytörés (refrakció) 
elvén működő, kétlencsés távcsövet „nézőnek” nevezte, és 
úgy vélte, a hadászatban jó hasznát veszik majd.  
A következő évben Galilei is megépítette a saját távcsövét. 

Herschel teleszkópja
1789-ben William Herschel német-angol csillagász 

megépítette kora legnagyobb tükrös távcsövét.  
A közel 12 méter hosszú cső – belsejében egy  

1,2 méter átmérőjű tükörrel – olyan hatalmas 
volt, hogy egy állványzattal kellett megtartani, és 

síneken mozgatták körbe, hogy az éjszakai égbolt 
különböző tartományait megvizsgálhassák.

Megfigyelt tárgy

A kicsi, de erős tárgylencse  
felnagyítja a vizsgált tárgy 
képét

A csavarral lehet fel-le 
mozgatni a mikroszkópot 
az élesítéshez

A nagyobb 
szemlencse 
tovább nagyítja 
a képet

A felnagyított kép 
ezen a nyíláson 

keresztül látható

A világítási rendszer 
a fénysugarakat a 
megfigyelt tárgyra 
irányítja

Hogyan működnek  
a lencsék?

Chandra űrtávcső
1999-ben a Chandra műholdon egy új típusú 

távcsövet bocsátottak fel a világűrbe. A NASA 
csillagvizsgáló-programjának részeként 

arra tervezték, hogy röntgensugarakat 
gyűjtsön össze az űrből, illetve  
a szupernóvákat, a fekete lyukakat és  
a sötét anyagot tanulmányozza. 

Hubble űrtávcső
1990-ben állították Föld körüli pályára a Hubble 

űrtávcsövet, amely többek között a Föld légkörén át 
nem jutó, ultraibolya sugárzást tanulmányozza. Akár 

10 milliárd fényévnyire lévő égitesteket is képes 
megfigyelni, és jóval messzebbre lát a világűrben, 

mint a földi távcsövek. 

Rádiótávcső
Grote Reber amerikai rádiómérnök 1937-ben  
a saját kertjében egy egészen újfajta távcsövet 
állított fel. Ez a fényhullámok helyett  
a rádióhullámokat gyűjtötte össze, így  
a világegyetem szemmel nem érzékelhető 
jelenségeiről is információval szolgált. Közel  
10 évig ez volt az egyetlen rádiótávcső a világon.

Nyami!

Közeli  
és személyes 
kapcsolat. 

Nézzük 
a csillagos 
eget!

A világ 
tetején 
állok!

Mennyi csillag!

1608
1663

1789

1937

1990

1999

Kitűnő a vétel.

Kép Tárgy
Tárgy Kép
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