
szerű fizikakönyv.  Miután e munkáját befejezte,  meg volt győződve arról, hogy még 
igen sok, fontos  természettani ismeret kimaradt belőle. így született meg (1865-ben) 
a "Pótfüzet  a kísérleti természettanhoz". 

Éveken keresztül tanulmányozta a pesti egyetem ásványtárát, s 1873-ban megje-
lentette, a maga nemében egyedülálló, jelentős tanulmányt: "A pesti egyetem ásvány-
tárában levő földpátok  jegec sorozatai és az idevonatkozó két jegecrendszer" (régen, 
a jegec szó alatt a kristályt értették). 

Igen érdekes és fontos  munka a "Jelentés a kolozsvári egyelem természettani inté-
zetének jelen állapotáról", 1875-ben, Kolozsváron jelent meg, és ma már kultúrtörté-
neti kuriózumnak számít. 1877-ben, Budapesten adták ki "A gyakorlati természettan 
vezérfonala  dr. Friedrich Kohlrausch után" című munkáját, amelyben a szerző a 
fizika  legfontosabb  mérési módszereit tárgyalja. 

Didaktikai munkássága mellett igen jelentősek Abt Antal tudományos munkái is, 
főleg  azok tudományos kutatást szervező hatása a fiatal  nemzedékre. Bekapcsolódott 
az akkor aktuális elektromos és mágneses jelenségekkel foglalkozó  kutatásokba (ter-
moelektromosság, szikrakisülés, vasércek mágnesessége, a Föld mágneses tulajdon-
ságai). Számos értekezése és tanulmánya jelent meg hazai és külföldi  szaklapokban. 

A kolozsvári fizikaintézetben  folyó  kutatások európai színvonalát legjobban ta-
lán, a röntgensugarakkal kapcsolatos események illusztrálják. 

W.C. Röntgen würzburgi fizikus  katódsugarakkal végzett kísérletei során 1895 
november 8-án pillantotta meg kezének csontvázképét. Az új sugárzás híre renkívül 
gyorsan terjedt.Kolozsváron a röntgensugarakról az első ismeretterjesztő előadást 
dr. Abt Antal tartotta, 1896 február  10-én. Az előadás során bemutatták a fizika 
tanszéken készült pozitív és negatív képeket is. 

A középiskolai oktatás mindvégig foglalkoztatta,  s az általa írt tankönyvet román 
nyelvre is lefordították. 

Igen nagy feltűnést  keltett "A föld  delejességének meghatározása", amely Buda-
pesten jelent meg, 1878-ban (régen a mágnesességet delejességnek nevezték). 

Nagy tapasztalatú és mély gondolkodású fizikusra  vall "A természettan elemei 
kísérleti alapon" című munkája, amely Budapesten jelent meg, 1882-ben, és amely 
országos visszhangra talált. 

Számos értekezése és tanulmánya jelent meg a hazai és külföldi  szaklapokban, 
különösen az "Annalen der Physikund Chemie" 1877-iki és 1883-iki évfolyamaiban. 

Nagy tapasztalatú és mély gondolkodású fizikusként,  a három évtized alatt, igen 
mély hatást gyakorolt a város művelődési életére. 

Kolozsváron halt meg, 1902 április 2-án. 

DIPPONG KÁROLY 

A görögtűztől a rakétáig 
1. A lángoló tenger 
Az ókori háborúk titkainak egyike — éppen rejtélyes volta miatt - izgatta a kép-

zeletet. Ez volt a görögtűz. "Görögtűz  vagy bizánci tűz  néven az ókori  görögök  által 
terjesztett  és a bizánci birodalom  idején  tökéletesített  gyújtókeveréket  értjük,  amely 
főleg  kőolajból  és más vegyi szerepű  komponensből  állott,  és kora  leghatékonyabb 
harci fegyverének  bizonyult  a tengeren  és szárazon egyaránt."  Míg például, Arkhi-
médész tükre többé-kevésbé utópisztikus találmánynak tűnt, melynek nem jósoltak 
komolyabb jövőt, addig a híres görögtűz egyikfontos  tényezője volt a földközi-tengeri 
hadtörténetnek. Bizánc fennmaradását,  noha politikai és katonai hanyatlása szembe-
tűnő volt, sok szerző e borzalmas fegyver  birtoklásának tulajdonította. Ez a fegyver 
képes volt arra, hogy a vizet lángra lobbantsa. 

A tenger felgyújtása  valóban rendkívüli látvány, s igen hatékony eszköz egy táma-
dó hajóhad felgyújtására,  vagy arra, hogy a kikötésben meggátolják. Tengerészeti 



alkalmazása háttérbe szorítja a görögtűznek a szárazföldi  csatákban való felhaszná-
lását, s azt a mesteri tudást is elhomályosítja, melyhez az arabok és törökök eljutottak 
használatában. 

Apollóniusztól az i.e. I. században élt filozófustól  tudjuk, hogy a brahmanok {hin-
du  kaszt  megfelelő  tagjai) is ismerték e tűz titkát, s villámokat küldtek ellenségeikre. 
Végül ugyanebben a korban a kínaiak már ismerik a robbanó keveréket, ési.sz.89 -ben 
feltehetően  használták is a húnok ellen, ám a tűzijáték színhatásai jobban érdekelték 
őket, mint a puskapor gyükos hatásainak kiaknázása. 

Hérodotosz feljegyzi,  hogy a perzsák Athén ostromakor (i.e.  480 ) gyúlékony 
anyagba mártott kóccal burkolt nyüakat használtak. Azután először Thuküdidész 
tesz említést a gyújtófolyadékokról,  mégpedig Plataia ostromával kapcsolatban (i.e. 
479). Plinius, Philosztratosz és Dio Cassius csatákról vagy ostromokról írva gyakran 
beszámoltak a szinte olthatatlan égő olajról s legendásan borzalmas hálásairól. 

A görögtűz, miután a kor tudományos színvonalának megfelelően  megdöbbentő-
en tökéletesítették, lényegében új, nagy hatóerejű fegyvereknek  adott életet: a házi 
gyújtóbombának, a lángszórónak és az időzített gyújtobombának. Bemutatjuk azt is, 
hogy azon anyag, amelyet a görögtűzhöz használtak, ahogyan egyre gyúlékonyabbá 
és nagyobb hatásfokúvá  vált, végül elvezetett a puskapor feltalálásához.  Éspedig pár-
huzamosan Kínában és Európában, de különösen a Földközi-tengeren. 

A görögtűz története a lőpor elterjedésével lezárult. A lőpor a harcok olyan lénye-
ges tényezője, hogy a görögtüzet nemcsak a második helyre szorítja, hanem teljesen 
elfeledteti,  s csak a XX. szazadban kezdik újra alkalmazni, hatását már-már démoni 
erőre emelve. 

A második világháború idején, 1940-ben az a hír terjedt el Franciaországban, 
hogy a La Manche-csatorna lángokban áll, és a víz sok német katona megégett holt-
testét veti a partra. Geoffrey  Lloyd angol miniszter sajtónyilatkozata vetett fényt  a 
dologra - jóval később. 

Anglia, miután csapatait kivonta a szárazföldről,  megkísérelt egy esetleges part-
raszállás kivédésére felkészülni.  Lloyd üzemanyag-miniszter minden veszélyeztetett 
pontra lángszórókat állíttatott, ezen felül  a tengerbe 100 méternyire csöveket veze-
tett, s ezeken át egy benzin keveréket áraszthattak a víz felszínére,  miáltal spontán 
módon tűz keletkezett... Az angolok újra feltalálták  a görögtüzet! Hitler kénytelen volt 
lemondani búvárhadseregéről. 

Ezen epizód — egy olyan háborúban, amelyben, hogy úgy mondjuk, tökélyre emel-
ték a pusztítást — az állandóan új benyomások és rémségek közepette, szinte észrevét-
len maradt. Pedig hát sok évszázad után ismét színre lépett a legrégibb és legpusztítóbb 
fegyverek  egyike, melyet az ember valaha is kitalált, s amely-meglepő modon-vagy 
félezer  évig gyakorlatilag nem szerepelt a fegyvergyártásban. 

2. Bizánc titkos fegyvere 
Térjünk vissza a tűz első szárazföldi  felhasználásaihoz.  Tabarinál {838-923)  ol-

vashatjuk, hogy Musza Ben Bugha a dailamiák ellen harcolva, "parancsot  adott,  hogy 
az egész naftatartalékot  árasszák  a harcmezőre.  Majd  pedig  csatavesztést  színlelt, 
és visszavonult.  Amikor  a dailamiák  üldözni  kezdték  a visszavonulókat,  s a nafta-
mező közepére  értek,  felgyújtatta  azt".  Hasonló korból származó török krónikákban 
pedig azt olvashatjuk, hogy "tüzet  és naftát  vezettek  az ellenségre,  a várost erővel 
bevették,  lángba borították,  és naftával  árasztották  el". 

A nyers nafta  — a kőolaj régi elnevezése — ebben a korban pusztán csak egy 
felületen  szétterítve szörnyen hatékonynak tűnhetett, bár alkalmazása inkább hábo-
rús cselnek vagy szervezett pusztításnak minősíthető, és nem hadifegyvernek.  Alkal-
mazása nem sokáig marad meg e primitív fokon,  hamarosan tökéletesítik a 
találmányt, s valóságos kézi gyújtóbombákat készítenek. 

Hogy a házi gyújtóbombák első felhasználásáról  fogalmat  alkothassunk magunk-
nak, idézzük Ibn el-Athir krónikáját, Kairó egyiptomi város felgyújtásáról.  Samsz 
al-Khilafa  arab nagyúr így szólt Amany frank  lovaghoz az égő városra mutatva: "Lá-
tod  az égnek  törő  füstoszlopot?  Pusztát  városa ég! Mielőtt  ideérkeztem,  meggyúj-
tattam 20.000 naftával  töltött  edényt,  és 10.000 fáklyát  dobattam  a városra. 



Rövidesen  semmi sem marad  épen belőle..."  A naftás  edények törékeny anyagból, 
például üvegből készültek, hogy könnyen törjenek. A keresztes vitézek sokat szenved-
tek ettől a hadiszertől, de a nyitjára nem jöttek rá. 

Az első gránátok nem gyulladtak automatikusan, hanem vagy előzetesen kellett 
meggyújtani őket, vagy pedig utánuk kellett lángoló fáklyákat  hajítani az ellenfélre. 
A korabeli technikusok azonban hamarosan megtalálták a spontán lángralobbanást 
előidéző eljárást is. Théophanész Homologétész bizánci krónikás (IX.  század)  azt 
írja, hogy Kallinikosz szíriai építész olyan gyújtókeveréket dolgozott ki, mely vízzel 
vagy nedvességgel érintkezve önmagától meggyullad: "a tűz  zárt edényekben  szuny-
nyadt,  amikor  hirtelen  villámokban  tör ki,  mindent  lángra  lobbant,  amihez ért". 

A görögtűz — hátrányai is figyelembe  véve — kétségtelen katonai fölényt  biztosí-
tott birtoklóinak. Érthető tehát, hogy az üyen félelmetes  fegyver  birtokosai igyekez-
tek titkukat megőrizni. A X. században Bíborbanszületett Konstantin a "formulát" 
államtitok rangjára emelte, ami természetesen megnehezíti napjaink régészeinek és 
vegyészeinek munkáját. 

Azt tanácsolja fianak:  "A birodalom  igazgatásáról"  című munkájában: "Mindé  -
nekfölött  a csöveken fújt  tűzre  fordíts  gondot.  Ha  kérdezni  mernek  felőle,  utasítsd 
vissza a kérdést,  s feleld  azt, hogy a tüzet  a nagy és szent Konstantinnak,  az első 
keresztény  császárnak  angyal hozta... A nagy császár, hogy utódai  ellen védekezzék, 
Isten  templomának  szent asztalára  átok  vésetett  az ellen,  aki a titkot  elárulja,  legyen 
az pátriárka,  császár, herceg, vagy alattvaló  és elvetemültnek  nevezte, aki a törvényt 
megszegi....  " 

Bizánci szerzők különböző neveket adnak a tűznek, ki hatása, ki felhasználása 
szerint nevezi el. Általában "folyékony  tűznek"  (pür  ügron) nevezik, mivel gyakran 
alkalmazzák tengeri ütközetekben, "tengeri  tűznek"  (pür  thalasszion)  is mondják. 
Amikor az akkori vegyészek viszkózus anyagokkal péppé változtatják a folyadékot, 
"mesterséges  tűznek"  (pür  szkenaszton)  vagy "lágy  tűznek"  (pür  malthakon)  nevezik, 
végül pedig, amikor bizonyos anyagok belekeverésével elérik, hogy automatikusan 
gyullad, "pür automaton  "-nak mondták. 

3. A középkori lángszórók 
Láttuk a háborúk alatt az egyik legiszonyúbb látványt: tetőtől-talpig fáklyaként 

lángoló embereket, akikre a XX. században újra feltalált  fegyver,  a lángszóró borított 
égő nyersolajat. Nem véletlenül használtuk ezt a kifejezést:  újra feltalált.  Egészen 
bizonyos ugyanis, hogy már a bizánciak is használtak szivattyúkat a nafta  kilövellésé-
re és meggyújtására. 

Egyébként a Vatikán könyvtárában levő egyik miniatúra két hajó harcát ábrázol-
ja: az egyiket lángok borítják, s a másik hajó orrában elhelyezett csőből zúdul rá az égő 
folyadék.  E gyújtófolyadék  nem lehetett más, mint az aszfaltolaj,  esetleg kénnel, 
szurokkal és salétrommal keverve. Nagy haladást jelentett, amikor sikerült készülé-
ket szerkeszteni a folyadék  kilövellésére és egyben meggyújtására. 

A fent  említett miniatúrán ábrázolt cső nyiván bronzból készült, s enyhén felfelé 
ível. E hosszú cső hajlása azt mutatja, hogy nyüvánvalóan a hajófenéken  elhelyezett 
nyersolaj-tartályba ért a vége. A British Museumban rómaikori bronzszivattyú látha-
tó az i.sz. I. századtól. Az üyen eszközzel könnyen összesűríthették az olajat. Tehát 
lehetséges, hogy a szivattyúval való kilövellés módszerét alkalmazták. A folyadék 
meggyújtását a cső szája köré elhelyezett, hosszú égésű anyaggal átitatott kóccal 
oldották meg. 

A bizánciak az ú j fegyvert,  bronz nyomószivattyúkból kihajítva, először 671 -ben, 
az arab flotta  ellen vetették be. 941 -ben 15 bizánci "tűzhajó" fegyverük  hatékonysá-
gában bízva, harcba szállt Igor herceg több mint tízezer uszályból álló orosz flottájá-
val. Most is győztek. 

A legtöbb harcost, kik közvetlenül vagy közvetve szenvedtek a görögtűztől, legin-
kább az döbbentette meg, hogy szinte lehetetlen volt a tűz eloltása. Kismértékben 
ugyan jellemző ez a tulajdonság a lángoló naftára.  De ennyire? 

Az első pirotechnikusok szakadatlanul tökéletesítették a görögtüzet. A kőolajhoz 
szurkot, ként, salétromot, égetett meszet stb. adagoltak. Mindegyik alkotóelemnek 



megvolt a pontos szerepre, erre jelenlegi vegyészeti tudásunkkal igazán könnyűszer-
rel rájöhetünk. 

A szurok tapadósabbá és ragadósabbá tette a lángoló folyadékot.  Az amerikaiak 
hasonló módon kocsonyásítottak a benzint, s készítették a napalmot a második világ-
háború alatt. A kocsonyásítás megkönnyítette a gyúlékony folyadék  kifújását,  s fo-
kozta hatását. A szurok legfőbb  szerepe tehát a naftaolaj  fizikai  sajátságainak (pl. 
viszkozitásának  ) megváltoztatása volt. 

A salétromnak vegyi szerep jutott. Amint tudjuk, égés során nagymennyiségű hőt 
és oxigént szabadít fel.  A felszabadított  oxigén pedig megnöveli az égés intezitását és 
a lángok hatásfokát.  Ugyancsak az oxigéngazdagsag miatt - gyakorlatilag a tüzet 
eloltani lehetetlen. 

Az égetett mész szerepe a legérdekesebb, mivel ez okozta a görögtűz spontán 
gyulladását, különösen haditengerészeti használatban. Vízzel érintkezve megoltódik, 
s közben nagy mennyiségű hőt szabadít fel,  s ezzel a gyújtókeverék hőmérsékletét 
megemeli egészen a lobbanáspontig, s előidézi a keverék lángra lobbanását. Ezt a 
spontán gyulladást még megkönnyíti a kén, mivel a salétromtól felszabadított  oxigén-
nel való érintkezés közben, bizonyos hőfok  fölött  automatikusan meggyullad. 

Julius Africanus  "Kesztoi  "-jában magadja az "önmagától  mozgó tüz"  előállításá-
nak módszerét. Receptje nyüvan ugyanaz, mint amelyet egy évszázaddal korábban a 
varázsló Xenophón is alkalmazott. Rendkívül érdekes, hogy már tartalmazza a puska-
porhoz szükséges valamennyi anyagot, vagyis salétromot, ként, szenet. Elégséges a 
"folyékony  szenet"  — vagyis az aszfaltot  szénnel helyettesíteni, s a folyékony  termék-
ből száraz, porfonna  anyagot kapunk, vagyis eljutottunk a puskaporig. 

4. Valóban kínai találmány-e a puskapor? 
A puskaport tehát, szinte azt mondhatjuk a véletlen szülte. Ahogyan a görögtüzet 

és a származékait fokozatosan  tökéletesítették, úgy jutottak el egyre veszélyesebb és 
egyre hatékonyabb anyagokig. Tudjuk, hogy a puskapor, ha szabad levegőn gyújtjuk 
meg, minden robbanás nélkül ég el. A robbanás csak akkor következik be, ha a keve-
réket erősen összesajtolják, s ellenálló tokba teszik. 

A puskapor feltalálását  cikkünkben a Földközi-tenger keleti medencéjében lakó 
népeknek tulajdonítva, nyilván nem egy olvasót zavartunk meg, kik iskolai tanul-
mányaik kapcsán úgy emlékszenek, hogy a puskapor feltalálói  a kínaiak. Ez nem is 
hanyagság. Am mint sok találmány eseteben, ez esetben is többször találták fel  ugyan-
azt. A puskapor valóban Kínában lát napvilágot, de váratlanul és véletlenül a Földkö-
zi-tengerpartjain is. 

Kelet népei nagy kedvelői a fényes  ünnepségeknek. Észrevették, hogy amikor a 
tűzijáték anyagába bizonyos elemeket kevernek (pl.  bórt), a tűz csodás színeket ölt 
{zöld).  Minél elevenebb a tűz, annál magasabb a hőmérséklete, s annál erősebb a 
hatása. A tűzhöz kőolajat, továbbá ként és salétromot adagolva remek színhatást 
érhetünk el: így született meg a híres "bengáli  tüz". 

A bengáli tűz keveréke mihamar egész Ázsiában bambusznád-darabokba burkol-
va kerül piacra. Ezt a csomagolási módot tekinthetjük a röppentyű kezdetleges for-
májának és kiindulási pontjának. Ha ugyanis az egyik végén zárt darabot a másik 
végén meggyújtják, s a levegőbe dobják, a kiáramló égésgázok reakcióerejének hatá-
sára gyorsulva előre hajtódik: így született meg a rakéta. 

Rövidesen a puskaport is feltalálják.  Hiszen, ha a készítő túlságosan összepréseli 
a bambuszdarabban a keveréket, máris arcába robban az egész, amikor meggyújtja. I. 
Leó császárt, aki a vandálok elleni harcban túlságosan tökéletesített fegyvereket  ve-
tett be, kellemetlen meglepetés érte: "Az ellenség  arcába tűzzel  teli  kis csöveket 
hajítottak,  de  ezek gyakran  annak kezében robbantak  fel,  aki hajította  őket...  a tral-
leiszi Anthermosz építész  pedig,  aki a Szent  Hagia  Szophia templomot  építette  Bi-
záncban, szomszédjának,  Zenon rétornak  a házát robbantotta  fel  villámlások  és 
dörgések  közepette." 

A háborús célokra használt rakéta tehát, a bengáli tűz leszármazottja. Alapjában 
véve kínai találmány. Kereskedők hozták volna Nyugatra? Vagy egyidejűleg találták 
volna fel  itt is, ott is? A görögtűz fejlődését  vizsgálva, ez valószínűnek tűnik. Kétség-



telen, hogy a rakéta Keleten született meg, de Bizáncban is használtak rakétákat. A 
rakétát a kínaiak állítása szerint már i.e. 3000-ben is ismerték. A kínaiak által 1230-
ban használt rakétákat költői néven "féktelen  tüzvetők"-nek  nevezik. Ebben az idő-
szakban Arábiában és Olaszországban is alkalmaztak rocchettókat, azaz orsókat, s a 
ma használt angol rockét, a német rakete, a francia  roquette, a magyar rakéta ebből 
származik. Egyébként, a rakéta az egyetlen fegyverfajta,  amelyet feltalálásától  — 
megszakítás nélkül — napjainkig alkalmaztak. 

A bizánci rakéták rövid csövek lehettek, "házi csövek"  (kheirosziphón).  Az égőke-
verékük szénhidrogénekbe kevert kén, s nyilván salétrom is, nádba tömve, tehát ami 
a rakéták vegyi összetételét illeti, egyenes leszármazottjai a már ismertetett többi 
gyújtófegyvernek.  Később, a házi csőhöz hasonló módon, bronz csőbe helyezték el a 
gyújtókeveréket, s egyik végén meggyújtva kilövellték. E rakéták—a lángszórókkal és 
a gyújtóbombákkal ellentétben —, ugy látszik, nagyobb ijedtséget okoztak, mint kárt. 
Katonai alkalmazásuk nehézkes lehetett, ezért hamarosan ágyúk veszik át a feladatu-
kat, bár a rakéta azért teljesen nem tűnik el a harcászatból. 

A XX. században a görögtűzhöz hasonlóan, a rakétát is újra feltalálták,  de eközben 
a technika fejlődésére  támaszkodva a rakétát annyira tökéletesítették, hogy több 
évszázados vetélytársát — az ágyút — sikerült legyőznie. 

KIS SZÉTSI SÁNDOR 

A Doppler effektus 

Mielőtt az akusztikai Doppler effektus  bemutatására rátérnénk, tisztázni kell a 
hang fogalmát.  A hang mechanikai rezgések rugalmas közegben történő tovaterjedé-
se, amely az emberi fülben  hangérzetet kelt. A hang longitudinális hullámok formájá-
ban terjed, terjedési sebessége levegőben, 20 °C hőmérsékleten 344 m/s. 

Megfigyelhető,  hogy a nagy sebességgel közeledő vonat sípjának hangját a megfi-
gyelő magasabbnak, a távolodóét mélyebbnek hallja. Ez azzal magyarázható, hogy a 
hangforras  közeledésekor egy másodperc alatt több rezgés érkezik fülünkhöz,  mint 
amennyit a hangforrás  keltett. A hangforrás  távolodásakor, az egy másodperc alatt 
fülünkhöz  érkező rezgések száma kevesebb, mint amit a hangforrás  kibocsát. 

Az alábbiakban levezetjük a kibocsátott és a felfogott  rezgések frekvenciája  kö-
zötti összefüggéseket,  két esetben. 

Egyszerűsítés végett, azt az esetet vizsgáljuk, amikor a hangforrás  és a megfigyelő 
ugyanazon egyenesen mozog. Mind a két esetben a megfigyelőhöz  rögzített vonatkoz-
tatási rendszerben dolgozunk. 

I. Eset: A hangforrás  v sebességgel mozog, a megfigyelő  nyugalomban van. 
a. A hangforrás  v sebességgel távolodik a megfigyelőtől  (1. ábra). 

Jelölje a hangforrás  által kibocsátott rezgések frekvenciáját  ν0, a megfigyelő  által 
észlelt rezgések frekvenciáját  pedig ν. F jelöli a hangforrás  kezdeti helyzetét, míg F-
azt a helyzetet, ahol a hangforrás  található egy periódusnyi idő múlva, T 0 = l /ν 0 A 
rezgések, a levegőhöz viszonyítva, c sebességgel terjednek. 

Tudod-e? 


