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K i n c s t á r 

 
A petróleum az ókorban és a középkorban

*
 

 
FREUND MIHÁLY 

 
     Szinte teljesen átment a köztudatba az a tévhit, hogy a nagy 
mélységből, bonyolult technikai segédeszközökkel nyert petróle-
um, melynek szükségletét csupán a világ elgépiesedése idézte elő, 
mint a modern kor anyaga, régebbi időkben ismeretlen volt. Pedig 
az ókori és középkori irodalom emlékei és az ásatások, régészeti 
kutatások éppen az ellenkezőjét bizonyítják. A múlt korokban a 
petróleumot, aszfaltot és földgázt ismerték, sőt ezek az anyagok az 
ókori művelődési központok némelyikében igen fontos szerepet is 
töltöttek be.  
     Azonban a nyers petróleumot, vagy aszfaltot az őskorban, ókor-
ban eleinte többnyire abban az állapotban használták fel, ahogy azt 
a felszíni lelőhelyein előfordult. Akárcsak a kőszerszámok köveit, 
vagy a színaranyat, ezüstöt. De a petróleum besűrítése, az aszfalt 
kiolvasztása sem igényelt nagyobb mesterségbeli készséget mint 
pl. a réz, vagy bronz nyerése és feldolgozása.  
     Nem csoda tehát, hogy már a heliolit-műveltség emlékei között 
is szerepel az aszfalt, a csiszolt kőszerszámok, cserépedények és 
csontból készült kezdetleges eszközök mellett. A svájci tavakban a 
cölöpépítmények (5000–4000 Kr. e.) cölöpeinek hegyét aszfaltbe- 
____________________ 
 
* Kincstár rovatunkban a régebbi magyar bányászat- és kohászattörténeti 

irodalom mára már elfeledett vagy nehezen hozzáférhető, értékes da-
rabjait közöljük újra. Ezúttal dr. Freund Mihály (1889–1984) vegyész, 
akadémikus tanulmánya olvasható, amely a Természettudományi Köz-
löny 67. évfolyamának (1935. október 1-15., 1037-1038. füzet) 460-
467. oldalain jelent meg. Az eredeti szövegben csupán néhány apró he-
lyesírási korrekciót végeztünk, továbbá az ókori és a középkori neveket 
a mai írásmódra javítottuk. (A szerkesztő.) 
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vonattal tették vízhatlanná. Ugyanezen aszfaltanyagból, mely úgy  
látszik a ma Val de Travers-ben találttal azonos, kisebb edényeket 
és gyöngyöket is készítettek. Persze csak igen csekély mennyisé-
gek felhasználásáról lehetett szó. 
     Az ókor Kis-Ázsia környékén élő népei is korán megbarátkoz-
tak a petróleummal és aszfalttal, melynek ősi lelőhelyei még ma is 
megvannak a Kaszpi-tenger mellett, Mezopotámiában, továbbá a 
Holt-tenger völgyében stb. A Biblia is említést tesz a Holt-tenger 
völgyének forrásairól a Lót rabságba jutásáról szóló fejezetben 
(Genesis 14, 3 és 10): „Mindezek a Siddim völgyében egyesülé-
nek, ez a sós tenger…” „A Siddim völgye pedig tele van szurokfor-
rásokkal. És megfutamodának Sodoma és Gomora királyai és 
azokba esének: a megmaradottak pedig a hegységbe futának.” A 
Biblia későbbi könyveiben is több helyben találkozunk a földi szu-
rok fogalmával. Ézsaiás próféta például így szól a bosszúállás nap-
járól (Es. 34, 9−10): „És változnak patakjai szurokká és pora kén-
kővé és lészen földe égő szurokká. Éjjel és nappal el nem alszik, 
örökre fölgomolyog füstje…” Az apokrif iratokban Sirach követ-
kező mondatát találjuk (Sir. 13, 1): „Aki szurokhoz nyúl, bemocs-
kolja magát, és aki egy dölyfössel érinkezik, ahhoz hasonló lesz.”  
     Diodorus Siculus (1. század Kr. e.) részletesen leírja a Holt-
tenger vízalatti aszfaltforrásait: „A tenger közepén minden évben 
nagymennyiségű aszfalt keletkezik, melynek darabjai gyakran több 
mint 3 plethra [99 m], de néha csak 2 plethra [66 m] hosszúak. A 
barbárok akik a Holt-tengernél laknak, a nagy darabot „birká”-
nak, a kis darabot „borjú”-nak nevezik….Az aszfalt keletkezését a 
körüllakó emberek már húsz nappal előbb megtudják, mert a szél 
bűzt sodor sok stádium távolságra a szárazföldön befelé és kör-
nyékén minden ezüst, arany és réz megváltoztatja színét…. A bitu-
menforrások közelében a levegő bűzös és könnyen bűzös és köny-
nyen gyullad, az embereket beteggé teszi, és gyors halálukat idézi 
elő.”  
     A klasszikus írók az aszfalt és petróleum előfordulásokról még 
számos helyen tesznek említést. Ez természetes is, hiszen a régé-
szeti kutatások szerint, az aszfaltot már a Kr. e. 3−4. évezredtől 
kezdve felhasználták a Mezopotámiától, az Indusig terjedő orszá-
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gokban. Sőt Ur-ban, a bibliai Ábrahám városában talán már ré-
gebben is. Hit az Eufrátesz mellett és Qula’ Kargat a Tigris mel-
lett szolgáltatták többek között az aszfaltot Babilon számára. Egy 
ékírásos felirat szerint pedig már Gueda sumer uralkodó (Kr. e. 
2600) „az aszfaltot hajón hozatta a Magda-hegységből Elamban 
az ő Lagash városába”. 
     Herodotosz (Kr. e. 450) a Susában, Susiana óperzsa tarto-
mányban volt egykori lelőhelyet így írja le (6,119): „A forrásból 
háromféle anyag jön ki: éspedig gyanta só, és olaj. Húzókúttal 
merítik ki amelyre azonban vödör helyett egy marhabőrből készült 
bortömlő felét kötik. Ezt engedik le, azután felhúzzák a magasba, 
és egy tartályba töltik. Amidőn ezen tartályból kifolyik... a gyanta 
és a só hamarosan megalvadnak. Ellenben az olajat hordókban 
gyűjtik össze ezt a perzsák radinake-nak nevezik, ez fekete és átha-
tó szaga van.” 
     Plinius (Kr. e. 65) „Historia Naturalisának” sok helyén igen 
részletesen ír a „folyékony” és az „iszapfajta bitumenről” és an-
nak különböző előfordulásairól az ókori világban. „Náftának ne-
vezik azt a Babylon környékén található anyagot, mely olyan fo-
lyékony, mint a folyós bitumen; a tűznek nagy affinitása van hozzá 
és reá iramodik, mihelyt eléri.” Vagy „Phaselis kikötővárosánál 
Lyciá-ban egy hegyből éjjel-nappal tűz jön ki, mely a vízben is ég 
és csak földdel, szénával fojtható el. Ezen vidéken olyan hegyek is 
vannak, amelyekből párák szállnak föl, miket fáklyával meg lehet 
gyújtani. Tüzük oly heves volt, hogy még a vízben is izzó volt a kő 
és homok…”  
     Sztrabón (Kr. e. 63 – Kr. u. 16.) „Geographica”-jából látjuk 
többek között, hogy Babylon országában úgy fehér, benzinben 
dús, mint fekete, sűrű nyers petróleumot adó források voltak: „A 
nafta folyékony kénből áll − ez ama nafta, amely a tüzet vonzza −, 
a fekete nafta csak folyékony, fekete aszfalt, amelyet oliva olaj he-
lyett lámpákban égetnek.” 
     Hérodotoszon, Pliniuson, Sztrabónon kívül Vitruvius (Kr. e. 
88), Dioszkoridész (Kr. u. 75.), Tacitus (Kr. u. 55–120.), Ammi-
anus (Kr. u. 300–397) s mások több leírása maradt fenn az itáliai, 
sziciliai, kisázsiai, etiópiai, indiai számos petróleum, földgáz és 
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aszfalt lelőhelyre vonatkozóan. Nagy Sándor görög harcosai azon-
ban úgy látszik nem tudtak semmit sem a petróleumról és Plutar-
kosz szerint az Oxus1 partján Kr. e. 331-ben talált olajat kedvező 
előjelnek vélték, tekintve, hogy „széltében-hosszában sehol se volt 
olaj látható.” 
     A babiloni fogság után (Kr. e. 536) a petróleum a zsidók előtt 
sem volt már ismeretlen, míg a száműzetés előtt talán csak a pa-
pok féltve őrzött titka volt. Legalábbis König erre vonatkozó utasí-
tást vél látni a Bibliában az áldozati tűzről szóló több részletében, 
így pl. Áron fiainak tűzhalálánál, akik „vivének az Úr elé idegen 
tüzet” (Leviticus 10,1), a Kármel-hegyi istenítéletnél (Királyok I. 
18, 32-35, 38) stb.  
     Hasonló vonatkozású a következő szöveg a „Makkabéusok II. 
könyvének” elején lévő második levélből (19-36): „Mert midőn 
apáinkat elhurcolták Perzsiába, akkor az istenfélő papok elvettek 
a tűzből, mely az oltáron égett, és elrejtették egy völgybe, ahol egy 
mély kiszáradt kút volt, és biztonságba helyezték, úgyhogy ez a 
hely ismeretlen maradt mindenki előtt. De mikor sok év eltelte 
után a perzsa király, mivel Istennek úgy tetszett, Nehémiást Ju-
deába küldötte, emez elküldötte az unokáit ama papoknak, kik a 
tüzet elrejtették volt, hogy keressék meg azt. És amint elmondatott 
nem találtak tüzet, hanem csak egy sűrű vizet és Nehémiás pap 
megparancsolta nekik, hogy merjenek belőle és hozzák el neki és 
meghagyta nekik, hogy szórják be ezzel a vízzel az áldozatokat az 
oltáron és a fát és azt ami rá helyeztetett. És amint ezt megtették és 
egy idő múlva kisütött a nap, mely annak előtte felhőben volt, nagy 
tűz gyulladt ki, úgyhogy mindnyájan ámulatba estek… De amint az 
áldozat megemésztetett, Nehemiás megparancsolta, hogy a víz ma-
radványa öntessék a nagy kövekre. Mihelyt ez megtörtént, nagy 
láng gyulladt ki… és Nehemiás ezt a helyet (más szövegváltozat 
szerint: ezt a vizet) elnevezé Nephtarnak, ami megtisztulást jelent, 
de sokak által Nephinek (Nephtának) neveztetik.” 
     Valószínűbb azonban, hogy a nafta szó az egyiptomi Phta, a 
tüzes napisten, vagy ennek sarja Nephtis királyné nevével van ösz-

                                                 
1 Oxus: a közép-ázsiai Amu-darja folyó ókori neve. (A szerkesztő.) 
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szefüggésben. Az utóbbinak hieroglif jele egy áldozó oltár, rajta 
álló áldozó csészével, ami arra utal, hogy égőfolyadékkal áldoztak 
ennek az istennőnek.  
     Ami az óperzsiai lelőhelyeket illeti, a Baku környékén (Surak-
hany) lévő olaj- és gázforrások legalább is éppen olyan régen is-
meretesek, mint a mezopotámiaiak. Az Apseron-félsziget2 templo-
maiban, melyekben a földgáz által táplált szent öröktüzek égtek, 
már a VI. században Kr. e. a tűzimádók ezrei zarándokoltak. A 
tűzimádó templomok nagy része ma is áll még a modern fúrótor-
nyok erdejében. A XIII. században Marco Polo, a nagy velencei 
utazó, útban Kína felé, Baku vidékét is felkereste és elmondja, 
hogy hatalmas természetes szökőkutat látott, mely annyi olajat 
adott, „hogy száz hajó is jól rakodhatott volna abból egyidejűleg”, 
továbbá, hogy a petróleumot tevekaravánok szállították Bagdadba.  
     Mindazonáltal további országokban, pl. Egyiptomban még a 
Fatimita kalifák idejében is kincsnek tekintették a petróleumot. 
Kitűnik ez Lippmann szerint az egykorú krónikák ama elbeszélé-
séből, hogy Kr. u. 1077-ben, midőn egy felkelés alkalmával a kai-
rói palotát tűzvész pusztította el, „az elképzelhetetlen drágaságok 
tömege és a mérhetetlen értékű kincsek mellett, még nem kevesebb 
mint 10.000 korsó és ugyanannyi üveg nafta is elégett”. Ez abban 
az időmben szinte mesébe illő mennyiségnek számított.  
     A petróleumot azonban nemcsak a klasszikus kor ismert világa, 
hanem a távol Kelet is ősidők óta felhasználta. Régi japán króni-
kák megemlékeznek az ásványolajról, az „égő vízről” és az asz-
faltról, az „égő földről”. A föld legrégibb petróleumfúró területén 
pedig, Szecsuánban (Kína), ma ugyanazon módszerrel dolgoznak, 
mint a sónyerésről szóló kínai könyvek szerint már 2000 évvel 
ezelőtt. A kézi erővel, bambuszcsövek és bambuszrost-kötelek fel-
használásával néha évtizedekig készülő fúrások 1000 méter mé-
lyek. A nyert földgázt, olajat a sólúg bepárlására használják. A 
mai fejlett gépi eszközeink segélyével eddig elért 3458 méteres 
legnagyobb fúrólyukmélység, nem is nevezhető csodálatos telje-

                                                 
2 Apseron-félsziget: a Kaszpi-tengerbe nyúló félsziget, területét ma Azer-

bajdzsán fővárosa, Baku foglalja el. (A szerkesztő.) 
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sítménynek a mondottak után! Továbbá az ókor óta ismert lelőhe-
lyek vannak még Pandzsábban, Asszamban, Rangoon környékén, 
az Irrawady folyó mellett stb.  
     Ami a petróleum és a rokon termékek felhasználását illeti az 
ókorban, már szólottunk a cölöpépítmények bevonatairól. Egyip-
tomba az aszfaltot a Holt-tengertől vagy Babilonból kellett szállí-
tani, és így csak korlátozott mennyiségben állott rendelkezésre. 
Ránk maradt pl., hogy III. Thotmesz fáraó (Kr. e. 1480–1430) ön-
maga rendelt kb. 70 kg „ziftet” (bitument) Hit-ből, Babilonból. 
Főleg a múmiák bebalzsamozásánál, illetőleg Kr. e. 900 óta a bur-
koló lenvászon-göngyöleg átitatására használták. Egyes kutatók 
szerint már elvétve régebben is használtak ilyen módszereket, így 
pl. Merenre fáraó (Kr. e. 2500) múmiájánál. Továbbá a fáraók 
sírkamráinak falain néha éppen olyan aszfaltvakolást találhatni, 
mint babiloni építkezéseknél. Az egyiptomiak ismerték már az 
aszfalt szigetelő tulajdonságát vízzel szemben és a múmiák hatha-
tós konzerválását ezzel is igyekeztek biztosítani. Az enyészettől 
való megóvás vallásuk fő tényezője volt és halotti imáikban is 
kifejezésre jutott. Tutankhamon fáraó (Kr. e. 1358–1352) szín-
arany koporsójára vésve találták meg például utolsó fohászát Nut 
istennőhöz, mely a mondottakra jellemző: „Ó, Nut anyám terjeszd 
fölém védőszárnyaidat, mint a halhatatlan csillagokat.” 
     Fontos szerepe volt a bitumenszigetelésnek a vízi járművek 
építésében valószínűleg már a történelem előtti időkben is. A Bib-
lia Noé bárkájáról a következőket mondja (Genesis 6, 14-15): 
„Csinálj magadnak bárkát gófer fából, rekesztékeket csinálj a 
bárkába és szurkozd meg belül és kívül szurokkal. Eképen csináld 
meg azt: a bárka hossza háromszáz sing legyen, a szélessége ötven 
sing, a magassága harminc sing.” E szempontból hasonló a Mózes 
születéséről szóló részlet is. (Exodus 2, 2-5): „…És fiat szüle és 
látá, hogy szép az és elrejté három hónapig. De mikor tovább nem 
rejtegetheté, szerze annak egy gyékényládácskát és bekené azt 
gyantával és szurokkal és belé téve a gyermeket és letevé a folyó-
víz szélén a sás közé… És aláméne a fáraó leánya, hogy megfü-
rödjék a folyóvízben…És meglátá a ládácskát a sás között és 
elküldé az ő szolgálóleányát és kihozatá azt.” A szurok helyett itt 
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mindenhol bitumen, illetőleg aszfalt értendő, mivel fakátrányszur-
kot csak a késő rómaiak kezdettek használni. 
     Érdekes párhuzamot találunk a babiloni irodalomban. A híres 
Gilgames eposz, mely Kr. e. a 3. évezredben keletkezett, a víz-
özönt részleteiben is teljesen hasonlóan beszéli el mint az Ótesta-
mentum. A vízözönből családjával és az állatokkal csupán Ut-
napishtim, a babiloni Noé menekült meg, ki hajójának készítéséről 
mondja (XI. tábla, 58-67): „A terv szerint falai 10 gar magasak 
voltak, megfelelően 10 gar volt a tetejének mindegyik széle; meg-
terveztem a külépítményt és megrajzoltam. Hatszorosan födtem 
azt, hétszeresen osztottam azt kívül, kilencszeresen osztottam a 
belsejét. Vízcövekeket vertem bele a közepébe. Kiszemeltem egy 
(hajórudat és minden szükségeset odahelyeztem. Hat gar aszfaltot 
öntöttem a belső falára, három gar földiszurkot öntöttem bele.” E 
szöveget Kujundzsik-Ninivében Asszurbanipal (Kr. e. 676–626) 
ékírásos cseréptábla könyvtárának kiásásánál találták meg. Meg-
említendő, hogy a csaknem 2000 évvel későbbi Odüsszeiában, 
mely a hajók felszerelését sokszor élénk részletességgel ecseteli, a 
szurokszigetelésre vonatkozóan semmi megjegyzés sincsen.  
     Továbbá egy sumér-akkád feliraton I. Sargon a babiloni biro-
dalom alapítója (Kr. e. 2700) így szól: „Anyám, aki szegény volt, 
titokban szült engem, gyékénykosárba tett, a kosarat földiszurok-
kal kente be és elengedett a folyón, mely azonban nem nyelt el en-
gemet… Akki, a földművelő szíve jóságában befogadott engem. 
Akki, a földművelő kertésznek nevelt, kertészkedésemben kedve tel-
lett Istárnak és királlyá lettem.” Érdekes, hogy kerek, kosárszerű 
bitumennel bevont csónakot már Hérodotosz is látott a Tigrisen és 
e „kuffa” járműveket mind a mai napig ugyanolyan módon készí-
tik, mint évezredekkel ezelőtt.  
     A petróleumtermékek legnagyszerűbb ókori alkalmazását azon-
ban feltétlenül a mezopotámiai építkezések kiásásánál fedezték fel 
teljes jelentőségében. Ámbár a klasszikus írók, mint Diodorosz, 
Vitruvius, Sztrabón is megemlékeznek róla. Az Anabasis leírása 
szerint (II. 4, 12.) Xenophon (Kr. e. 434–355) még látta a híres 
médiai falat, „mely földi szurokba rakott téglákból 20 láb szélesre 
és 100 láb magasra épült. Hossza állítólag 20 parasang [110 km] 



 107 

volt…” Kr. e. 3200-tól kezdve Nippurban, Ninivében, Babilonban, 
az Indus völgyében stb. az összes hatalmas építkezésénél aszfalt-
habarcsot használtak. Eleinte terméskővel, majd téglákkal építkez-
tek. Az épületek szigeteléséhez, az esővíz levezetéséhez úgy értet-
tek, akárcsak ma. Későbben a királyok és templomi körmenetek 
számára épült kövezett utak réseit bitumenmasszával öntötték ki, 
úgy mint az nálunk egy pár év óta történik. Csatornákat, vízme-
dencéket már Kr. e. 2800-ban bitumenhabarccsal készítettek Nip-
purban. A Kr. e. 1300-ban készült assuri partvédőfal ma is jó álla-
potban van.  
     Nebukadnezár (Kr. e. 605–561) pazarló palotaépítkezéseiről 
maga mondja: „Egy nabalu-t készítettem és alapzatát az alvilág 
mellére raktam a (talaj) víz felszínén, földi szurokból és téglákból. 
Felemeltem a csúcsát és összekötöttem a palotával, földiszurokkal 
és téglákkal, oly magasra építettem, mint egy erdőborította hegy-
ség.” Ugyanő 120 m hosszú boltozott hidat vert az Eufráteszen 
keresztül áramvonalas, bitumenkötésű téglapillérekkel. 
     Ugyanezen építkezési módra utalnak a Bibliának a Bábel tor-
nyáról szóló következő sorai (Genesis 11, 3, 4): „És mondának 
egymásnak: Jertek vessünk téglát és égessük ki jól; és lőn nékik a 
tégla kő gyanánt, a szurok pedig ragasztó gyanánt. És mondának: 
Jertek építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az 
eget érje…”  
     Nebukadnezár újbabiloni birodalmában valósággal a modern 
higiénia vívmányainak mását találjuk meg. Aszfalttömbökkel bé-
lelt nagyméretű csatornarendszert épített a milliós városon keresz-
tül. A házak falai bitumenszigeteléssel, esőcsatornákkal bírtak, a 
fürdőszobákban stb. aszfaltmasztix3 padló és bitumennel beragasz-
tott cseréplefolyócső volt.  
     Még csodálatosabb az Indus völgyében 10 éve felfedezett Mo-
hendzso Daro legősibb kultúrája, mely Kr. e. 3200-2700 között 
virágzott és már 2000 évvel az újbabiloni birodalom előtt, csak-
nem azonos tökéletességű építkezéseket mutatott fel mint amaz. 
Világszerte feltűnést keltett a nagy fürdőmedence (12x7x2,5 m) 

                                                 
3 Aszfaltmasztix: öntött aszfalt (szigetelőanyag). (A szerkesztő.) 
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felfedezése, mely téglából készült, 2,5 cm vastag bitumenszigetelő 
réteggel a falazatában, tágas ki- és befolyó csatornával faborítású 
téglalépcsővel.  
     A klasszikus írók gyakran tudósítanak a petróleum különböző 
más célra való felhasználásáról is. Tudjuk, hogy világítottak és fű-
töttek vele. Így Plinius egy forrásról, melynek terméke hígfolyós, 
a következőképpen ír: „…Egy víz, mely az olaj helyét foglalja el… 
Indiában e források vizét lámpában égetik.” Megemlíti to-vábbá, 
hogy Babilonban és Agrigentumban (Szicília) stb. is hasonló lám-
pákat használnak. Dioszkoridész „Materia Medica”-jában (Kr. u. 
75) ugyanezt állítja Itáliára, Sziciliára, Arabiára és Elő-Ázsiára 
vonatkozóan. Sztrabónnak a babiloni lámpaolajra vonatkozó sorait 
már idéztük. Ez utóbbi országban aszfalttal telített nádfáklyákkal 
is világítottak.  
     Hogy Babilonban a petróleummal itatott kócot és a szurkot ke-
mencék fűtésére használták, az kitűnik a „Dániel próféta könyvé-
nek” következő szövegváltozatából, mely csak a Septuagintá-ban 
és Vulgatában van meg. (Dan. 3, 46-50): „És a király miniszterei, 
akik bedobták őket a tűzbe, nem szüntek meg a kemencét éleszteni 
naftával, kóccal, szurokkal és venyigével és a láng elterjedt a ke-
mence fölött negyvenkilenc ölnyire és előretört és elégette a kal-
déusok közül azokat, akik a kemence közelében voltak, de az Úr 
angyala leszállott Azariással és kísérőivel a kemencébe és félretol-
ta a kemence tűzlángját és olyanná tette a kemence közepét, mint a 
szél, mely visszahajlítja a nádat és a tűz semmi módon nem érin-
tette őket…” 
     A II. században Kr. u. a perzsa petróleum (Baku) már olyan 
mennyiségben állott rendelkezésre, hogy Septimus Severus császár 
(Kr. u. 193–211) konstantinápolyi pompás fürdőit ezzel fűtötték. 
Marco Polo már említett útleírásából tudjuk, hogy a bakui petró-
leumot a XIII. században nagy mennyiségben szállították Bagdad-
ba fűtési és világítási célokra. Al-Karafi arab szerző szerint (Kr. u. 
1285) a jeruzsálemi Szent Sír templomban petróleum-csodalámpa 
égett.  
    Nagy szerepet játszott a petróleum a hadászatban is. Már Thu-
küdidész a „Peloponnészoszi háború történetében” írja, hogy Pla-
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taia (Kr. e. 425) és Delion (Kr. e. 426) ostrománál ként és szurkot 
tartalmazó gyújtóeszközöket alkalmaztak a védőművek elpusztítá-
sára. Plinius a Samosata szíriai város „égethető iszapjáról” írja: 
„Hogyha ez az iszap valami szilárddal kerül érintkezésbe, rátapad 
és követi azt, aki elszalad. A lakók úgy védelmezték a falaikat, mi-
kor Lucullus ostromolta őket [Kr. e. 69?]; a katonák saját fegyve-
reik által égtek el. Kísérletek bizonyították, hogy az égő iszap csak 
földdel oldható.” Ammianus Marcellius (Kr. u. 300–397) Julianus 
Apostata császár seregének naftával itatott gyújtónyilairól tesz em-
lítést. 
     Az ún. „görögtűz” titokzatos és félelmetes hadieszköz volt 
főképpen a bizánciak és arabok kezében. Ezen név alatt különböző 
égő és robbanó keverékeket ismertek, amelyek Sextus Julius Afri-
canus (Kr. u. 230), Vegetius (Kr. u. 350), Albertus Magnus (1193–
1280) leírásai szerint lényegileg oltatlan égetett mészből, kénből, 
szurokból, petróleummal itatott éghető anyagokból stb. állottak. A 
bizánci görögtüzet, melyet a szíriai Kallinikosz (Kr. u. 678) talált 
fel, ágyúszerű készülékből lövellték. Főleg a várostromló tornyok, 
gépek és az ellenséges hajók felgyújtására szolgált, mert vízzel 
érintkezve lángra lobbant és olthatatlan volt. Feljegyzés maradt pl. 
arról, hogy IV. Konstantin császár hajói Konstantinápoly védelmé-
nél (Kr. u. 678), a szaracének pedig a keresztes hadak ellen (1097–
1270) használták. „A muszlimok hadászatáról” szóló anonim arab 
könyv (Kr. u. 1300) leírja, hogy égő petróleumot hajító gépeket 
szerkesztettek, és hogy a gyalogságnak naftával és más gyújtó-
anyaggal telt korsók hajítására felszerelt osztagai voltak. 
     A petróleumot és termékeit még sok egyébre is használták már 
ezekben a régmúlt időkben is. Így Pliniustól, Dioszkoridésztől tud-
juk, hogy a petróleumot a rüh ellen stb. az állatgyógyászatban és a 
Konsztantinosz Porphyrogenetosz császár meghagyására szerkesz-
tett „Geoponica”-ból pedig (Kr. u. 950 körül), hogy a szurkot 
mint füstölő növényvédelmi szert és fertőtlenítőszert is használták. 
Vergilius („Georgica”, Kr. e. 29), továbbá Celsius (Kr. e. 18 – Kr. 
u. 39), Galenus (Kr. u. 131–206), későbben Ibn-Al-Awam arab tu-
dós (Kr. u. 1250) a petróleumtermékek gyógyhatásáról, kenőcsök, 
kozmetikai szerek készítéséről írnak részletesebben.  
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     Az újkor hajnalán azonban a nyugati országokban csaknem 
feledésbe ment a petróleumtermékek használata. Csupán néhány 
ősnyomatban találkozunk erre vonatkozó ismertetéssel és ez is 
gyakran a klasszikus írók hagyatéka. Ilyen Agricola német tudós 
egyik munkájának (1545) a következő részlete is: „A németek 
Erdélyben és a szászok a földi olajat réz- vagy vasüstökben való 
forralással szokták besűríteni. Eközben könnyen meggyullad, és 
nedves vászonnal oltják megint el. Plinius szerint a földi olaj és a 
fakátrány keveréke kitűnő gyógyszer az állatok rühe és gyulladá-
sos tőgye ellen. A szászok régi kocsikenőcsöt ismét képlékennyé 
tesznek, úgyhogy földi olajat kevernek hozzá.” 
     Az ókori, középkori irodalom és régészeti kutatások számos 
egyéb idesorozható emlékei között csak szerény szemelvénynek 
mondhatók a felsorolt adatok és idézetek. Az elmondottakra visz-
szatekintve azonban így is látjuk, hogy a petróleumtermékek mai 
felhasználásának sokféle ága már az ókorban és a középkorban 
gyökerezik. Ebben is a művelődés fejlődésének általános törvénye 
jut érvényre, melynél fogva a haladás útjának csavarvonala mindig 
ugyanazon pont fölé tér vissza, amint fokról fokra emelkedik.  
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Görögtűz. (Bizánci rajz.) 


