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Amikor a Halálos iramban sorozat első filmjének forgatása elkezdődött, senki sem tudta, hogy 
abból a filmtörténet egyik legkedveltebb filmsorozata lesz. A Halálos iramban mára 
tömegjelenség lett, amely rajongók millióit hozza össze szerte a világon, és nem csak a filmeknek 
köszönhetően: eredeti filmzenéi, videojátékai és a hozzá kapcsolódó játékok is hozzájárulnak 
ehhez. Mivel lehet magyarázni ezt a vonzerőt – úgy az autóversenyzés rajongói, mind 
a nagyközönség körében?

A
motorok felbőgnek, a kerekek a rajt-
vonalon, a  gumik készen állnak az 
égetésre. A pilóták feszülten koncent-
rálnak. Talán valami nyomja a lelküket, 

hogy még az ujjuk is kifehéredik, ahogyan a kor-
mányt szorongatják? A fényszórók megvilágítják 
az éjszakát. Az árnyékok az autók csúcskate-
góriás hangszóróiból üvöltő rap és reggaeton 
ritmusára táncolnak. A tétek emelkednek. Velük 
együtt az adrenalinszint is. Már csak pár pillanat, 
és kezdődik a verseny! Az érzelmek a tetőfok-
ra hágnak, és mindjárt elöntik a pályát. Ez itt 
a Halálos iramban, dübörgő motorhanggal és 
borzongással teli külön világ. Olyan világ, amely 
magával ragad sajátos helyszíneivel, a családról, 
a sebességről és a hűségről szóló történeteivel. 

No és lélegzetelállító járműveivel. De vajon 
hogyan született meg ez a sajátos világ?

KÜLÖN ÉLETFORMA
Azért, hogy megértsük, miként született meg 
a sorozat, vissza kell térnünk a 2000-es évek ele-
jére, amikor is Rob Cohen rendezőnek az az ötle-
te támadt, hogy filmet készít az utcai versenyzés 
világáról. Kenneth Li újságírónak az Egyesült Álla-
mok néhány városában rendezett versenyekről 
szóló cikke nyomán pattant ki a szikra annak az 
embernek a fejéből, akinek a Sárkány – Bruce Lee 
élete (1993), a Sárkányszív (1996) és a Daylight – 
Alagút a halálba (1996) című filmeket köszön-
hetjük. „Ez egy nagyon zárt világ – mondta –, 
az előírások és beavatási rítusok világa, a saját 

EGY LEGENDA EGY LEGENDA 
 TÖRTÉNETE TÖRTÉNETE

Amikor Dominic 
Toretto 1970-es 

Dodge Charger R/T autója 
megjelenik a képernyőn,  
a rajongók már tudják, 
hogy az akció még csak 
most kezdődik. Sebesség, 
borzongás és család –  
íme a sorozat három 
alappillére.
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a srácoknak – mondja Doug Clayborne –, még 
több időt töltenek az autójukban, és minden ener-
giájukat beleadják.”  

Rob Cohen, Neal H. Moritz és Doug Clay-
bourne egyetértettek abban, hogy a film helyszíne 
Los Angeles legyen, nemcsak azért, mert ott sok 
versenyt rendeztek, hanem amiatt is, mert a város 
kiemelkedő szerepet játszott az amerikai autós 
kultúrában. A forgatókönyvírók, Scott Thompson, 
akinek az Árnyék nélkül (2000) című film forga-
tókönyvét köszönhetjük, David Ayer, aki már az 
U-571 (2000) című filmen végzett munkájáról is 
ismert volt, valamint az újonc Erik Bergquist segít-
ségével a csapat egy hihetetlen történetet kezdett 
el felépíteni. A  legfonto-
sabb célt tartva a szemük 
előtt elhatározták, hogy 
a  nézőket egy rendkívü-
li kaland során a  volán 
mögé ültetik, és úgy érez-
tetik velük a sebességet, 
ahogy korábban még 
soha. Más szóval, beveze-
tik őket az autórajongók 
lenyűgöző világába, akik 
képesek komplett moto-
rokat szétszedni, felépíteni 
és újraépíteni, hogy olyan 
gépeket alkothassanak, 
amelyek a  legvadabb 
álmaikból lépnek elő.

nyelvével, hőseivel és rosszfiúival, és igen gazdag 
drámai feszültségeivel.” Rob elmesélte Neal H. 
Moritz producernek, mennyire lenyűgözi őt ez 
a  világ. Korábban már dolgozott a Las Vegas 
királyai (1998) című tévéfilmben Moritz oldalán, 
aki olyan kasszasikereket jegyzett, mint a Tudom, 
mit tettél tavaly nyáron (1997) és az Állj, vagy 
jövök! (1999). Egy másik producer, Doug Clay-
borne is csatlakozott hozzájuk, akinek többek 
között Francis Ford Coppola S. E. Hinton regénye 
alapján készült legendás Rablóhal (1983) című 
filmjét köszönhetjük. Valamennyien jóváhagyták 
a terveket, mielőtt munkához láttak volna.

Cohen inkognitóban elment néhány olyan 
versenyre, amelyet Los Angeles ipari negyedé-
ben éjszaka rendeztek. „Ez egy szenvedély és 
egy életforma – összegezte – egy multikulturális 
közösség, amely magazinok és internetes oldalak 
révén vált világszerte híressé, az általa használt 
saját nyelv miatt, és mert hihetetlen vonzereje 
van, amikor ezekben az extrém helyzetekben, 
nagy nyomás alatt kell helyt állni.” 

KALAND A KANYARBAN 
A  majdani Halálos iramban című film alkotóit 
szép lassan magával ragadta ez az autókkal teli 
kultúra, amely a középkori lovagi tornákra emlé-
keztette őket, ahol a lovagok a becsületüket tették 
kockára. Azok a karakterek, akikkel a forgatáson 
találkoztak, mind valami különlegeset hordoztak 
magukban: „A versenyzés új löketet ad ezeknek 

Dodge

EGY LEGENDA TÖRTÉNETE

Toretto legendás 
Dodge Chargere az első 

film óta a Halálos iramban 
filmsorozat jelképe.
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A  forgatás során Cohen elmesélte, hogy 
„a westernt egy mai városi világba ültette át”, 
és csak „a hagyományos értelemben vett lovakat 
cserélte le a motorháztető alatt dübörgő lóerők-
re, miközben megőrizte a műfaj alapvető pilléreit: 
a hűséget, a szabadságot, az árulást".  

TÁRSADALMI ÉS KULTURÁLIS HATÁS
A filmben megjelenő autók teljesítménye az egyik 
kulcsfontosságú eleme a sorozat sikerének. Hány 
nézőnek akadt el a lélegzete ezeket a szépségeket 
látva, például amikor először látta meg Dominic 
Toretto híres 1970-es Dodge Charger R/T-jét? És 
hányan irigykedtek az olyan versenyautók láttán, 
mint amilyen az 1995-ös Mitsubishi Eclipse RS 
420A, az 1994-es Toyota Supra vagy az 1993-as 
Mazda RX-7?   

A sorozat első filmjét 2000 őszén forgatták, 
viszonylag szerény, 38 millió dolláros költségvetés-
sel. Vin Diesel a főszereplők közül Dominic Torettót, 
egy kemény, meg nem értett férfit alakít, aki egy 
egész csapatnyi utcai autóversenyző apafigurája, 
Paul Walker pedig Brian O’Connert, egy beépített 
zsarut. A film, a Halálos iramban (The Fast and the 
Furious) 2001-ben jött ki, és azonnal nagy közön-
ségsiker lett, a nézők élvezettel adták át magukat 
a filmvásznon bemutatott látványos versenyeknek 

és kihívásoknak. Több mint 200 millió dolláros 
bevételt hozott, és szinte azonnal érezhető lett 
a  társadalmi hatása. Reflektorfénybe kerültek 
a  korábban underground körökre korlátozódó 
zenei stílusok, valamint a fiatalok új divatot kezd-
tek követni, ami a tuningnak – az autó karosszé-
riájának vagy teljesítményének módosítása – nagy 
löketet adott, és ez számos magazin és televíziós 
műsor megjelenését is magával hozta.  

A KARAKTEREK FEJLŐDÉSE
Az első rész hatalmas sikerének köszönhetően 
a folytatásra – melyet a Universal kezdeményezett 
– mindössze kettő évet kellett várni, és 2003-ban 
meg is érkezett. A második opus, a Halálosabb 
iramban (2 Fast 2 Furious) az első film eseménye-
it követően Miamiban folytatódik, Brian O’Connor 
életével. A krimi cselekménye az utcai autóverseny-
zői körökben divatos bűnügyeket és az ellenállha-
tatlan autók új szériáját mutatja be. A rajongókat 
ismét elkápráztatták a látványos versenyek, üldö-
zések és karambolok.

A Tokióban játszódó harmadik részben az 
ázsiai piacról származó új autókat és egy telje-
sen megújított szereplőgárdát ismerhetünk meg. 
A Halálos iramban: Tokiói hajsza (The Fast and the 
Furious: Tokyo Drift) által a rajongók bepillantást 

AA Fast & Furious [Halálos iramban] franchise nemcsak lélegzetelállító szó-
rakozás, hanem nyilvánvaló tisztelgés is az amerikai autók előtt. Így értel-
mezi ezt Rob Cohen, az első rész rendezője: „Sok mindent elmondtak és 

megírtak már az autók szerepéről az amerikai kultúrában. Az autó a szabadság és 
a mobilitás egyik jelképe. Gyermekként teljes mértékben a szüleinktől függünk, hogy 
eljussunk valahová, de amint megszerezzük a  jogosítványt, hirtelen szabadok 
leszünk. Soha nem felejtjük el azt az autót, amely ezt a szabadságot adta nekünk.” 

A szabadság jelképeA szabadság jelképe

A filmsorozatban 
szereplő nyaktörő 

kaszkadőrmutatványok 
és egyéb rendkívül 
kockázatos jelenetek 
láttán senki sem 
csodálkozik a forgatások 
során összetört járművek 
nagy számán.
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nyernek az ázsiai utcai versenyzés világába, majd 
a negyedik résszel, Halálos iram (Fast & Furious), 
visszatérnek az Egyesült Államokba, ahol újra talál-
kozhatnak kedvenc karaktereikkel, akik közben az 
egész világon ismert, nagy hatású, feszültségekkel 
teli és akciódús kalandsorozat filmsztárjai lettek. 

NEMZETKÖZI SIKER
Kilenc játékfilm és három rövidfilm után a Halá-
los iramban (Fast & Furious) sikere tagadhatatlan. 
Még legalább három film lát majd napvilágot. 
Mivel magyarázhatjuk ezt a  népszerűséget? 
A választ minden bizonnyal több síkon kell keres-
nünk: a  világ legszebb városaiban forgatott, 
megszakítás nélküli akciók, a drámai feszültség, 
a szerelmi történetek és természetesen a rendkívüli 
autók, amelyek a nézőket a fergeteges sebesség-
gel zajló versenyek és autósüldözések kellős köze-
pébe repítik – mind-mind a siker összetevői. De 
ami a különböző korosztályokból és országokból 
álló nézők millióit arra készteti, hogy alig várják 
egy-egy új Halálos iramban (Fast & Furious) rész 

MM ára kilenc filmet és három rövidfilmet mutattak be. Három másik filmet, 
valamint média spin-offokat is terveznek, hogy a sorozat történetének 
végére pontot tegyenek.  

· · Halálos iramban (Fast and Furious) (2001)

· · Turbo-Charged Prelude (2003) (c)

· · Halálosabb iramban (2 Fast 2 Furious) (2003)

·  ·  Halálos iramban: Tokiói hajsza (The Fast and the Furious: Tokyo Drift) (2006)

· · Los Bandoleros (2009) (c)

· · Halálos iram (Fast and Furious) (2009)

· · Halálos iramban: Ötödik sebesség (Fast Five) (2011)

· · Halálos iramban 6. (Fast and Furious 6) (2013)

· · Halálos iramban 7. (Fast and Furious 7) (2015)

· · Fast & Furious: Supercharged (2015) (c)

· · Halálos iramban 8. (The Fate of the Furious. Fast & Furious 8) (2017)

· · Halálos iramban: Hobbs & Shaw (Fast and Furious: Hobbs and Shaw) (2019)

· · Halálos iramban 9. (F9: The Fast Saga) (2021)

· · Fast X, Fast and Furious 10 (2023) 

· · Fast and Furious 11. (na.) 
* (c) = rövidfilm.

A teljes sorozatA teljes sorozat

érkezését, az az eltérő egyéniségek – egymáshoz 
mégis rendíthetetlenül hűséges hősök – közötti 
rendkívüli és mindenen átívelő testvériség. Ezek 
a karakterek végtelen lehetőségek forrásai, ins-
pirálóan hatnak, mert hitelesek és hűek a gyöke-
reikhez. Ki ne álmodott volna egyszer arról, hogy 
a Toretto család tagja legyen?   u

EGY LEGENDA TÖRTÉNETE

Toretto legendás 
Dodge Charger-je 

már az első film óta  
a Halálos iramban 
sorozat ikonja.
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A Dodge Charger második generációjának legújabb Road/Track modellje a muscle cars, azaz az 
amerikai „izomautók” egyik legemblematikusabb modellje lett. Utánozhatatlan Coke bottle, 
vagyis „kólásüveges” formája, erős V8-as motorjai, a versanyautók DNS-ét adó alkatrészek, 
valamint a televíziós és filmes megjelenések is hozzájárultak legendájának kovácsolásához. 
Napjainkban az 1970-es Dodge Charger R/T az egyik legkeresettebb modell, mivel a szép autók 
szerelmesei számára egy csodálatos korszak határát jelenti.

1
966 és 1978 között a Dodge Chargernek 
több generációja is létezett, amelyek mind-
egyike nagy – 5 méternél hosszabb – volt, 
s  amelyek B-body (B-karosszéria) néven 

váltak ismertté, mivel a  Chrysler B-platformján 
alapultak. Az 1970-es Dodge Charger R/T a piacra 
kerülésének évében csúcskategóriás modellként 
pozícionálta magát. A modellcsalád két változatban 
volt elérhető: Dodge Charger és Dodge Charger R/T, 
amely utóbbi mind közúton, mind versenypályán – 
kis felkészítéssel – jól bevethető volt.

LEGENDÁS MOTOROK  
Az alapmodell motorjai meglehetősen eltérő fel-
építésűek voltak. A tulajdonosok választhattak az 
egyszerű hathengeres 225 Slant Six (3,7 l és 145 LE) 
vagy a V8-as motor három változata – 318 ci (5,2 l 
és 230 LE), 383 ci kéttorkú karburátorral (6,3 l 
és 290 LE) vagy négytorkú karburátorral (6,3 l és 

335 LE) – közül. A Dodge Charger R/T modellek 
nagyobb teljesítményűek voltak, 7 liternél nagyobb 
blokkokkal és 375-425 lóerő közötti bruttó telje-
sítménnyel. A Magnum 440 ci motort négytorkú 
karburátoros konfigurációval (7,2 l és 375 lóerő) 
vagy a „Six Pack”-kal – háromtorkú Holley 3200-as 
kéttorkú karburátor (7,2 l és 390 lóerő) – kínálták, 
amely az 1969-es Superbee és Plymouth Roadrunner 
motorokból örökölt opció volt. Az 1970-es Dodge 
Charger R/T kollektorok alumínium helyett öntöttvas-
ból készültek. A koronaékszer a 426 ci Street HEMI® 
motor (7,0 l, 425 LE) volt, duál négytorkú karbu-
rátorral. Ez a konfiguráció igen egyedi volt, amitől 
ez a motor ma már igen keresett darabnak számít.

E motorok csúcsnyomatéka lélegzetelállító 
volt: 651 Nm 3200-as fordulatszámon a Magnum 
1×4 esetében ill. 664 Nm 3600-as fordulatszámon 
a Magnum 3×2 esetében. A Street HEMI® ugyan-
ezt a maximális nyomatékot érte el, de 4000-es 

Az 1970-es Dodge 
Charger R/T modell 

a legnépszerűbb 
konstrukcióban, Magnum 
440 motorral, három 
ikerkarburátorral  
(Six Pack), amely 390 LE 
(lóerő) teljesítményt  
és 664 Nm maximális 
nyomatékot produkált.

1970-1970-ESES DODGE DODGE  
CHARGER R/TCHARGER R/T

5

  LEGENDÁS LEGENDÁS 
AUTÓKAUTÓK



Műszaki adatlap
1970-es Dodge Charger R/T1970-es Dodge Charger R/T

1970-ES DODGE CHARGER R/T

Típus: háromajtós kupé 
Méretek (hosszúság, szélesség, magasság): 
5281 × 1946 × 1346 mm
Tengelytáv: 2972 mm
Motor: 7,0 V8 Street HEMI®
A motor elhelyezkedése: elöl hosszirányú  
és hátsókerék-meghajtás
Üzemanyag: benzin
Teljesítmény: 425 LE SAE 5000 ford./percnél 
Legnagyobb nyomaték: 664 Nm  
4000 ford./percnél 
Tömeg: 1710 kg

Erőátvitel: TorqueFlite 3 sebességes önzáró 
differenciálművel
Gyorsulás: 0-96 km/óra 4,8 másodperc alatt
Végsebesség: 219 km/óra 
Teljesítmény: ¼ mérföld 13,9 másodperc 
alatt és 169 km/óra 
Felfüggesztés: torziós rúd rugókkal (első); 
félelliptikus laprugók (hátsó)
Fékek: 284 mm-es ventilált tárcsák elől és 
254 mm-es dobok hátul
Gumiabroncsok: F70×14
Alapár: 4.360 dollár
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fordulatszámon. Tulajdonképpen a Magnum „Six 
Pack” a Street HEMI®-vel is versenyre kelhetett 
a negyedmérföldes versenyeken. Természetesen 
a plusz karburátorokon kívül a Magnum 440-ese-
ket erősebb Dana 60 hátsó tengellyel látták el, 
3,54-es vagy 4,10-es áttételű hajtott tengely-
kapcsolattal, aszerint, hogy jobb gyorsulást vagy 
nagyobb sebességet akartak-e elérni. Akárhogy is, 
az F70×14-es Red Streak gumiabroncsok, piros 
körrel a futófelületükön, ésszerűen állták ezeket 
a teljesítményrohamokat.

KORSZERŰSÍTÉSEK ÉS OPCIÓK
A  nagyobb teljesítményük mellett az 1970-es 
Dodge Charger R/T modellek korszerűsített fékek-
kel, nagy teherbírású dobokkal és megerősített fel-
függesztéssel rendelkeztek. A szervoféket, az első 
tárcsafékeket és a szervokormányt opcióként kínál-
ták. Az elülső, oldalsó és hátsó R/T logók, a felnik 
vagy a csíkok a csomagtartón (darázscsíkok) segít-
ségével a Dodge Charger R/T megkülönböztethető 
a sima Dodge Chargerektől.

Az 1970-es modell könnyen megkülön-
böztethető elődjeitől a teljes frontrészt megha-
tározó diszkrét króm és az 1969-es modellnél 

megtalálható középső elválasztó hiánya miatt. 
A fényszórók működtetése elektromos, ezt a meg-
oldást a Dodge Charger első generációjánál alkal-
mazták, majd az 1968-as és 1969-es modelleknél 
vákuumos mechanizmussal váltották fel. Noha az 
ajtókon megmaradt a korábbi modellek két füg-
gőleges nyílása, az R/T változat esetében ezeket 
színes R/T betűket viselő lemezzel fedték le. A hát-
só rész, a hokiütő alakú két lámpával, nem sokban 
különbözött az 1969-es modelltől.

A  többi változtatás az autótérben keresen-
dő. Az indítókapcsolót 1970-ben a műszerfalról 
a kormányoszlopra helyezték át a B-platformon 
alapuló Chrysler csoport valamennyi modelljénél. 
A kesztyűtartót lesüllyesztették, és a térképtartók 
opcionálisan voltak választhatók. A függőlegeseb-
ben elhelyezett sebességváltó némileg pisztolyhoz 
hasonlóan működött, innen ered a pisztolymarko-
latú sebességváltó elnevezés. Míg az alap Dodge 
Charger modell egy teljes szélességű üléssel ren-
delkezett, a Charger R/T-t a jobb tartást biztosító 
két vödörüléssel szerelték fel. Érdekesség, hogy 
a biztonsági övek és a fejtámlák opcionálisak voltak.

További opciók közé tartozott a légkondicioná-
ló, a mechanikus sebességszabályozó, az első ülé-
sek közötti párnázott kartámasz, az AM/FM rádió, 
a nyolcsávos kazettás magnó, három hangszóró, 
az elektromosan állítható vezetői visszapillantó 
tükör, az elektromos vezérlésű napfénytető és 
a hatállású vezetőülés.

LENYŰZŐ MEGJELENÉS
Az 1970-es Dodge Charger modellcsalád egy tel-
jes színpalettában volt rendelhető, nevezetesen 

1970-ES DODGE CHARGER R/T

Az 1970-es NASCAR 
Grand National Series 
szezon 

Az 1970. január 18-tól november 22-ig tartó szezon volt az utolsó, amikor 
a wing carsnak, vagyis a „szárnyas autók”-nak nevezett járművek versenyezhet-
tek. Az 1970-es Dodge Charger sokkal jobb eredményt ért el, mint az 1969-es 
Charger Daytona és a Plymouth Superbird. Bobby Isaac 11 futamot nyert az 
1970-es Dodge Charger volánja mögött és hármat – Martinsville-ben, Hickory-
ban és Thompsonban – egy 1969-es Dodge Chargerrel.
Egy másik 1970-es Dodge Chargerrel szerzi meg az idény utolsó győzelmét. 
Ugyanebben az évben a márka egy másik lenyűgöző rekordot is felállított, 
ugyanis a Buddy Baker által vezetett 88-as számú Dodge Daytona március 24-én 
átlépte a 200 mérföld/órás (közel 320 km/óra) sebességet egy tesztkör során. 
Ilyen sebességet zárt pályán még soha nem értek el, és 13 évnek kell eltelnie 
majd ahhoz, hogy ezt a rekordot megdöntsék, amikor is a Chrysler csoport 
bejelenti, hogy elérte a 243 mérföld/órás (391 km/óra) szédítő sebességet 
a tesztpályáján. Az 1971-es idényre a szabályváltozások már nem kedveztek 
e szárnyas harcosoknak, ezért a konstruktőrök leállították ennek az aerodinami-
kai csúcstechnológiának a fejlesztését. 
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a  „Plum Crazy”, „Sublime”, „Go-Mango”, 
„HEMI® narancs”, „Top Banana” és „Pink Pant-
her” színekben. A Charger R/T esetében a modell 
izmos karakterét kihangsúlyozó, feketére festett 
résekkel ellátott motorháztető is elérhető volt. 
Az alap Dodge Charger modellhez felszereltségi 
opcióként kínálták az 500-as csomagot, amely 
az 1969-es modell limitált kiadású változatával 
ellentétben nem tartalmazott dinamikai, csak 
esztétikai újításokat. Mind a Dodge Charger 500, 
mind a Charger R/T elérhető volt az SE (Special 
Edition  – különleges kiadás) felszereltséggel, 
amely olyan opciókat tartalmazott, mint a bakelit 
tetőkárpit, a bőrkárpit, a fabetétek a műszerfalon 
és a kormánykeréken, a Rallye műszerezés vagy az 
első kanyarstabilizátor rudak.

A Daytona változat nem volt része az 1970-es 
Dodge Charger modellkínálatnak. Erre a szezon-
ra a NASCAR bejelentette a nagy méretű wing 
cars légterelők  használatának tilalmát, és 5 literre 

Az 1970-es Dodge 
Charger egyik 

exkluzív festékszíne 
a Plum Crazy, a márka 
jellegzetes csillogó lila 
színe volt.

korlátozta a hengerűrtartalmat. Ezen okból kifolyó-
lag 1970-ben a kereskedelmi forgalomban elérhe-
tő legerősebb Dodge Charger a Charger R/T 426 
HEMI® volt, noha a 440 Magnumot vezetni egy 
kicsit kényelmesebb volt az utakon. Akárhogyan is, 
az üzemanyag-fogyasztás nem aggasztotta akko-
riban az embereket.

Miközben az 1968-as és 1969-es modellek 
rendkívül jól keltek el, ugyanez már nem mond-
ható el az 1970-es Dodge Chargerről. Ez részben 
a kisebb, üzemanyag-takarékosabb, R/T felszerelt-
ségben is elérhető modell, a Dodge Challenger 
megjelenésével, valamint a 7,0 liternél nagyobb 
motorral szerelt Dodge Charger R/T biztosítási díja-
inak növekedésével magyarázható. Az 1970-ben 
gyártott 49.768 darabból 10.337 volt R/T. A leg-
inkább értékelt változatok azok, melyek motor-, 
belső tér-, opció- és karosszéria színkombinációit 
kevésbé gyakran lehetett látni az utakon, vagyis 
ritkábbak voltak.  u

A Dodge Charger, 
a bajnok Bobby 

Isaac kedvenc  
autója az 1970-es 
NASCAR-szezonban 
összesen kilenc  
futamot nyert.

9

  LEGENDÁS LEGENDÁS 
AUTÓKAUTÓK



A
Dodge autógyár gyökerei 1864. október 
25-ig nyúlnak vissza, amikor is meg-
született John Francis Dodge. Testvé-
re, Horace Elgin Dodge, akivel később 

elválaszthatatlanok lettek, 1868. május 17-én 
látta meg a napvilágot. Ahogy elérték a megfelelő 
életkort, a két testvér a családi vállalkozásban 
kezdett el dolgozni a finommechanika terüle-
tén mezőgazdasági gépek, motorok, hajtómű-
vek, mechanográfia és egyéb mechanizmusok 
gyártásával foglalkozva. 1897-ben elkészítették 
első kerékpárjukat, amely saját tervezésű, sza-
badalmaztatott golyóscsapágyrendszert foglalt 
magában. 1900-ban Detroitban, az amerikai 
autógyártás bölcsőjében, a Boydell Buildingben 
nyitottak egy kis szerelőműhelyt, mindössze 12 
alkalmazottal. A Dodge fivérek cége motorokat 

és erőátviteli rendszereket szállított Ransom Eli 
Oldsnak, aki az első sorozatgyártású gazdasá-
gos autót, a Curved Dash Oldsmobile-t gyártot-
ta Amerikában. Szép lassan a Dodge testvérek 
váltak az akkori autóipar egyik legnagyobb 
beszállítójává.

A DODGE FIVÉREK ÉS HENRY FORD   
Amikor Henry Ford 1903-ban sikeresen meg-
alapította a  Ford Motor Company-t, megbízta 
a Dodge fivéreket, hogy kizárólag neki gyártsanak 
650 alvázat, motort, sebességváltót és tengelyt. 
A testvérek ekkor részesedést szereztek az új válla-
latban, és egy ideig a Ford fő beszállítói maradtak, 
noha Henry Ford egyre nagyobb függetlenségre 
vágyott, hogy járműveinek árát lejjebb vihesse. 
A cég virágzott, míg végül 1910-ben a Michigan 

1914. november 
14-én a Dodge 

fivérek – a hátsó ülésen 
– bemutatják a sajtónak 
a Touring Car-t, John 
háza előtt. A kormánynál 
Guy Ameel, 
gyártásvezető ül.

A szerény szerelőcsaládból származó John és Horace Dodge testvérek kevesebb mint húsz év 
alatt az amerikai autógyártás második számú szereplőjévé nőtték ki magukat, alkatrészeket 
gyártva először mások, majd saját autóik számára. Sajnálatos módon életük csúcsán érte őket 
a szerencsétlenség. 

A DODGE FIVÉREK A DODGE FIVÉREK 
ÉS ALKOTÁSUKÉS ALKOTÁSUK
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állambeli Hamtramckba telepedett át. A Henry 
Ford és a Dodge testvérek közötti viták azonban 
oda vezettek, hogy a fivérek távoztak a vállalatból, 
amelynek akkor John Dodge igazgatója és alelnöke 
volt, végül 1914-ben Ford és a Dodge testvérek 
útjai szétválnak. Ekkor alapították meg a Dodge 
Brothers Motor Car Company-t 5 millió dolláros 
tőkével és azon törekvéssel, hogy jobb autókat 
építsenek, mint a Ford.

Az 1914-es év végén a  Dodge testvérek 
bemutatták első autójukat, amely több technikai 
fejlesztést tartalmazott, mint a Ford T-modell, de 
amelynek ára némileg magasabb volt (akkoriban 
785 dollár). A teljesen acél karosszériával rendel-
kező jármű fogaskerekes áthajtóművel, a Ford T-nél 
erősebb motorral (35 LE), elektromos indítóval, 

jobb felfüggesztéssel, szélvédővel és sebesség-
mérővel rendelkezett. Az 1914-es Dodge Brot-
hers 30-35-ös modellje közismert nevén az „Old 
Betsy”. 1915-ben, a gyártás első teljes évében 
a 30-35-ös modellből 45.000 darabot adtak el, 
ami azonnali sikert jelentett, és még az amerikai 
hadsereg érdeklődését is felkeltette.  

A túraautó mellé a kétüléses, igen kedvező 
árú Roadster modell is csatlakozott. Ez idő tájt 
a foglalkoztatottak létszáma 7.000-re nőtt. 

A Dodge 
testvérek, John 

Francis (balra, 1864-1920) 
és Horace Elgin (jobbra, 
1868-1920) óriási szakmai 
sikereket értek el, és 
egész életükben nagyon 
közel álltak egymáshoz. 

1111

John és Horace 
Dodge nem értett 

egyet Henry 
Forddal még abban 

sem, hogyan is 
kell egy autónak 

kinéznie.

A Dodge Brothers 
Model 30-35 

Touring Car nem 
rendelkezett 
csuklópántos hátsó 
ajtókkal, azok 
rögzítettek voltak.

NAGY MÁRKANAGY MÁRKA



A DODGE FIVÉREK ÉS ALKOTÁSUK 

A  testvérek, a Ford oszta-
lékának és a beszállítói szerző-
désekből származó pénzeknek 
köszönhetően jelentős vagyont 
halmoztak fel. 1903-ban a Ford 
Companyba csupán 10.000 
dollárt fektettek, de 1919-ben 
Henry Ford a  részesedést   

a Ford Motor Company 10%-át   
25 millió dollárért vásárolja vissza, amihez 5,4 millió 
dollár osztalék és 1,7 millió dollár nyereség is járult. 
Abban az időben ez mérhetetlen vagyon volt.

SZOMORÚ VÉG
A  sikerspirál 1916-ban 70.000, 1917-ben 
124.000 és 1920-ban 145.000 autó gyártá-
sával indult be. A Dodge cég immáron 20.000 
alkalmazottat számlál, és a negyedik legnagyobb 
autógyártó lett az Egyesült Államokban. Sajnos 
az az év az influenzajárvány miatt végzetesnek 
bizonyult. John Dodge 1920. január 14-én New 

Yorkban   egy autókiállításon való részvétel után   
tüdőgyulladásban meghalt. Horace nem heverte 
ki bátyja elvesztését, és 1920. december 10-én 
májzsugorban meghalt.

Utódaiknak nem sikerült megtartaniuk a cég 
stabilitását. A két özvegy egyetértésével a gyár 
igazgatója, Frederick J. Haynes vette át a vezér-
igazgatói posztot 1925-ig, amikor is a gyártás 
elérte a 200.000 darabos csúcsot. Ekkor már 
több mint egymillió Dodge személygépkocsi 
közlekedett az Egyesült Államokban, de a Ford 
és a Chevrolet már jóval előttük járt. A család 
ekkor úgy döntött, hogy eladja a vállalatot a Dil-
lon, Read & Company befektetési banknak 146 
millió dollár összegért. Ez utóbbi három évig 
tulajdonolja, majd 1928 júliusában a nagy gaz-
dasági világválság kitörése előtt 170 millió dol-
lárért eladta Walter P. Chryslernek. Ettől kezdve 
a Dodge a Chrysler csoport tulajdonában marad, 
amely soha nem válik meg a John és Horace fivé-
rek által alapított márkától.  u

A Dodge testvérek 
emblémája az 

egymásba fonódó D és 
B betűkkel egészen 
1939-ig megmaradt, 
habár 1929-től 
a márkanév az addigra 
a Chrysler csoport 
irányítása alá kerülő 
Dodge névre 
egyszerűsödött.

A Dodge Brothers 
Motor Car Company 

gyártósora Hamtramckban 
(Michigan, Egyesült 
Államok) az 1910-es évek 
elején. Az 1980-as évek 
elején az eredeti gyárat 
bezárták és lebontották.

12





˝


