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Az atommag átalakulásával kapcsolatos jelenségek felfedezése alapvetően megváltoztatta az emberiség életét. Három részesre 
tervezett cikksorozatunkban Becquerel felfedezésétől a Chicagóban 1942-ben megépített első nukleáris reaktor elkészültéig 
követjük nyomon az eseményeket, melynek 70 éves évfordulója van ebben az évben. Kiemelten foglalkozunk a felfedezések 
történeti hátterével, továbbá a magyar tudósok hozzájárulásával.  
Jelen írásunkban a radioaktív sugárzás felfedezését és legfontosabb tulajdonságainak megismerését mutatjuk be. Kik vettek 
részt a korszakalkotó felismerésekben, miként alakultak a vizsgálati módszerek, hogyan fejlődött ki a jelenségek leírásához 
használatos alapvető fogalmi rendszer?  

 

Bevezetés 
1895 novemberében Wilhelm Conrad Röntgen (1845 - 1923) 
(1. ábra) német tudós otthoni laboratóriumában Crookes-féle 
vákuumcsöves kísérleteket végzett. (Sir William Crookes az 
elektromos kisülést ritkított gázokban tanulmányozta és 
ehhez tökéletesítette a katódsugárcsöveket, amelynek az 
általa fejlesztett változatát Crookes-féle csőnek nevezzük.)  
Röntgen november 8-án azt vette észre, hogy egy fotólemez, 
ami egy asztal alsó fiókjában egy bőrtokban volt, fekete 
csomagolópapírba csavarva fényt kaphatott, mert egy kulcs 
alakú kép jelent meg rajta. Észrevette, hogy az asztal és a 
fiókok (egyikében volt a kulcs) úgy helyezkednek el, hogy a 
falra szerelt (látható fényt nem kibocsátó) Crookes-csővel egy 
vonalban vannak.  

 
1. ábra: Röntgen fényképe 

Korábban már más tudósok is feltételezték, hogy a Crookes-
cső valamilyen sugárzást bocsát ki, amit Eugen Goldstein 
1878-ban katódsugárzásnak nevezett el. (Maga Crookes úgy 
gondolta, hogy ez a sugárzás talán egy másik világból ered.)  
Röntgen úgy vélte, hogy ez a katódsugárzás lehet a felelős a 
fotólemezen megjelenő képért. Kísérletei során bizonyította 
ezen sugárzás létezését, amelyet X-sugárzásnak nevezett el.  

 Megállapította, hogy a sugárzás áthatol fán, papíron, ruhán, 
sőt a legtöbb fémen is, kivéve az ólmot. Bárium-platina- 
cianid sóval átitatott papírt függesztett a laboratórium falára, 
majd mikor bekapcsolta a Crookes-csövet és a papírra 
irányította, az halványzölden világítani kezdett. Amikor 
vaslemezt tartott a papír elé, a papír fekete maradt a lemez 
helyén, csak a többi részen világított, valamint a lemezt tartó 
keze csontjainak képe is megjelent. 

1895. december 28-án írt egy cikket „Egy újfajta sugárzásról: 
előzetes közlemény” (Über eine neue Art von Strahlen) 
címmel, amit beküldött a würzburgi Fizikai- Orvosi 
Folyóirathoz.  

1896. január 20-án Henri Poincaré a párizsi akadémián egy 
előadásban ismertette Röntgen felfedezését, bemutatta az első 
felvételeket, amelyeket a német tudós elküldött neki: egy 
béka és egy emberi kéz képét. Röntgen csak később, január 
23-án számolt be Würzburgban az Orvosfizikai Társulat 
ünnepi ülésén az újfajta sugárzásról. (Az előadás végén 
Kölliker javasolta, hogy az X-sugarakat nevezzék Röntgen-
sugaraknak.) Később vagyonokat ajánlottak fel Röntgennek, 
hogy szabadalmaztassa felfedezését, de ő ezt mindvégig 
megtagadta. Az elzárkózás eredményeként nem egy, a 
szabadalmát megvásároló cég, hanem szerte a világon sok 
ezer ember kezdett foglalkozni a sugárzási folyamat 
megismerésével és felhasználásával. 1901-ben Röntgen kapta 
az első fizikai Nobel-díjat ezért a felfedezésért. 
Röntgent haláláig nagyon bántotta, hogy a róla elnevezett 
sugárzás mibenlétét végül nem ő fejtette meg. Ennek ellenére 
a felfedezése kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy később 
kialakuljon egy olyan időszak a fizika és a világ történetében, 
amit azóta is úgy neveznek: „atomkorszak”.    
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Becquerel felfedezése 
A fizikus családból származó Henri Antoine Becquerel (1852-
1908) (2. ábra) a már említett Poincaré-féle párizsi előadáson 
hallott először a Röntgen által felfedezett újfajta sugárzásról. 
Apja Alexandre, a diamágneses és lumineszcenciás 
jelenségeket vizsgálta, így Becquerel arra gondolt, hogy a 
röntgensugárzás és a lumineszcencia között valamilyen 
összefüggés van.  
A párizsi École Polytechnique fizikaprofesszorának az apjától 
örökölt tanszékén kéznél voltak a fluoreszkáló ásványok, így 
azonnal neki is látott hipotézise igazolásának. 

 
2. ábra:  Henry Becquerel fényképe 

1896. február 24-én beadott egy közleményt az Akadémiának, 
amelyben leírta, hogy az uranil-szulfát kristály 
foszforeszkálása a röntgensugárzáshoz hasonló sugárzást hoz 
létre, amely a fekete papírba csomagolt fotólemezt 
megfeketíti. Ettől kezdve rövid időközönként követték 
egymást az újabb jelentések. Március 2-án a Francia 
Tudományos Akadémia ülésén azokról a kísérletekről 
számolt be, amelyeket kálium-uranil-szulfáttal 
(K2UO2(SO4)2.2H2O) végzett. Ez abban különbözött az előző 
kísérletektől, hogy felhők takarták el a Napot, emiatt betette a 
fekete papírban tárolt kristályt és a fotólemezt a szekrénybe. 
A sötétben tárolt, majd előhívott fotólemezen ennek ellenére 
is kirajzolódott a kristály formája. Itt meg kell említeni a 
véletlen szerepét is, ugyanis Becquerel előhívott olyan 
fotólemezt is, amely mellett az urán vegyületet nem érte 
napsugárzás, így egyáltalán nem volt várható expozíció. 
   Megállapította, hogy tehát a jelenségnek nincs köze a 
fluoreszcenciához, a sugárzás az anyag belső tulajdonsága. 
Szisztematikus kísérletek eredményei alapján azt jelentette 
be, hogy az uránsó kétséget kizárólag minden külső hatás 
nélkül sugároz. Felismerte azt is, hogy az uránsugarak, vagy 
Becquerel-sugarak visszaverődnek a tükörfelületről, a levegőt 
a röntgensugarakhoz hasonlóan vezetővé teszik, valamint 
hogy a tiszta urán nagyobb fajlagos intenzitású sugárzást 
bocsát ki, mint az uranil-szulfát. Az új jelenség azonnal óriási 
érdeklődést váltott ki. Becquerel ismerte fel 1901-ben a 
sugárzás élettani hatását. Leírta, hogy a zsebébe tett sugárzó 
minta égési sebeket keltett a testén. Számos laboratóriumban 
kezdték meg az új sugárzás kutatását, de még így is jóval 
kevesebb kutató foglalkozott az urán sugárzásával, mint a 
röntgensugárzással. 

A radioaktivitás  
Egy lengyel diáklány, Maria Skłodowska (1867-1934) nővére 
hívására ment Párizsba 1891-ben, hogy az ottani egyetemen 
tanulhasson, mivel az akkori, Orosz Birodalomhoz tartozó 
Lengyelországban nők nem járhattak egyetemre. Az egyetem 
elvégzése után (1893-ban fizikából, 1894-ben pedig 
matematikából szerzett diplomát (licenciátust)) még 

mágnességgel foglalkozott a Pierre Curie (1859-1906) által 
vezetett laboratóriumban (akivel aztán 1895 júliusában 
házasságot is kötött.) 1897-ben még a mágnességről írt 
dolgozatot, de időközben megismerkedett Becquerel 
eredményeivel és még az év vége előtt úgy döntött, hogy 
doktori disszertációja témájául az uránsugarak 
tanulmányozását választja.  
Kísérleteihez a Fizikai Intézettől egy földszinti 
raktárhelyiségben kapott egy kis szabad területet. Először azt 
vizsgálta, hogy az urán-sugarak milyen mértékben ionizálják 
a levegőt. Idővel férje - felhagyva saját kutatásaival - 
bekapcsolódott a munkába. (3. ábra) 

 
3. ábra: A Curie házaspár munka közben 

A témáról írt dolgozatban 1898-ban megállapította, hogy az 
uránsugarak nem kötődnek az uránhoz, a tórium és 
vegyületei is emittálnak ionizáló sugárzást (erről az 
Erlagenben dolgozó Gerhardt Schmidt német fizikus is 
beszámolt a Német Fizikai Társaság ülésén Berlinben két 
hónappal Curie előtt), valamint hogy a szurokércben és a 
kalkolitban jelenlevő urán mennyisége nem elég ahhoz, hogy 
a mérhető sugárzás forrásául szolgáljon. (Mintegy négyszer 
olyan erősen sugároztak, mint ahogyan urántartalmuk szerint 
sugározniuk kellett volna.) Ezzel felfedezte az urán 
bomlástermékeit.  
Marie kipreparálta, elválasztotta az első, urán bomlásából 
származó radioaktív nuklidot. (A radioaktivitás szót Marie 
Curie vezette be 1898-ban [1]). Megállapította, hogy az új 
elem kémiai tulajdonságai a bizmutéhoz hasonlóak, tehát 
bizmutsókkal együttkristályosítva el lehet választani az 
uránérctől. Az elképzelést siker koronázta, 1898 júliusában 
bejelentették az új elem felfedezését, amelyet Marie Curie 
szülőhazájáról polóniumnak neveztek el. 
Még ugyanebben az évben, decemberben sikerült egy újabb, 
a bárium kémiai tulajdonságaihoz hasonló radioaktív elemet 
felfedezni, és bárium-kloridos együttkristályosítással 
előállítani. Ezt az új elemet rádiumnak nevezték el.  
A polónium és a rádium azonban még mindig csak két olyan 
elem, amelyet senki sem látott, csak a sugárzásuk árulta el 
jelenlétüket a szurokérc elkülönített részében. Megfelelő 
eszközök és körülmények hiánya miatt négy év kemény 
munkája után soktonnányi joachimstahli 
szurokércmaradékból (amit az osztrák kormány jóvoltából 
ingyen megkaptak) sikerült 0,1 g rádium-kloridot, majd a 
fémet előállítaniuk. 1898-tól velük dolgozott André Louis 
Debierne (1874-1949), aki a következő évben az aktíniumot 
fedezte fel.  
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Marie Curie a „Radioaktív anyagokkal kapcsolatos 
kutatások” című doktori értekezését 1903-ban védte meg a 
Sorbonne-on. „E dolgozat czélja ama vizsgálatok ismertetése, a 
melyeket több mint négy esztendő óta a radioaktiv anyagokon 
végzek.”  

Ebben írta le többek közt az általa felfedezett két új elem, a 
polónium és rádium előállításának munkálatait, a radioaktív 
sugárzások tulajdonságait, mérési módszerét, hatásait, 
biológiai vonatkozásait és a lehetséges orvosi felhasználás 
módjait, a bomlás során keletkező gáznemű termékek 
tulajdonságait, melyet emanációnak nevezett el. Az aktuális 
helyzetet Marie Curie disszertációjának következő mondata 
jellemzi legjobban: „A kérdés állása, mondhatnám, egy napról a 
másikra változik.” [7] 

A disszertáció nagyon rövid időn belül magyarul is megjelent 
Zemplén Győző fordításában a Mathematikai és Physikai 
Lapok-ban, a Mathematikai és Physikai Társulat kiadásában 
Budapesten az 1904. és 1905. évi számokban, öt részletben, 
majd könyvben is kiadták (Sklodowska Curie, 1906) [3].  

A radioaktivitás felfedezéséért Becquerel, Marie és Pierre 
Curie fizikai Nobel-díjat kaptak 1903 decemberében (amit 
egészségi állapotuk miatt Curieék csak 1905 nyarán vettek 
át), majd 1911-ben a polónium és a rádium felfedezéséért 
Marie Curie a kémiai Nobel-díjat is megkapta. 
Marie Curie kísérleteiről részletesen írtunk a Nukleon 2011/májusi 
számában [3]. 

Rutherford munkássága 
Röntgen, Becquerel és Curieék felfedezései után sok helyen 
kezdődött intenzív kutatás. Igazi nagy nemzetközi iskola a 
párizsin kívül Ernest Rutherford (1871-1937) (4. ábra) körül 
alakult, aki 1896-tól kezdett el röntgen- és uránsugarakkal 
foglalkozni J. J. Thomson cambridge-i laboratóriumában.  

 
4. ábra: Ernest Rutherford fényképe 

Dolgozott uránnal és tóriummal, felismerte, hogy a sugárzás 
nem egységes, hanem két lényegesen különböző fajtából áll. 
Megállapította, hogy van egy erősen ionizáló összetevője, 
amelyet már egy vékony papírréteg is elnyel, és levegőben a 
hatótávolsága mindössze néhány centiméternyi. Valamint 
van egy másik összetevője is, amelyik az ionizációnak csak 
igen kis hányadát okozza, ellenben sokkal nagyobb 
áthatolóképességgel rendelkezik. Rutherford ezeket a 
sugarakat a görög abc első betűi után - és -sugaraknak 
nevezte el. (1900-ban Villard felfedezte a -sugaraknál is 
nagyobb áthatolóképességű harmadik típusú sugárzást, a -
sugárzást.) 
Rutherford 1898 szeptemberétől a montreáli McGill egyetem 
professzora lett. Az első évben egészen más irányokban 
kezdett kutatásokat. Egyik tanítványa, R. B. Owens, akire a 
tórium-sugarak kutatását bízta, azt tapasztalta, hogy a tórium 
által kibocsátott sugárzás intenzitása akkor is megváltozik, ha 

a laboratórium ajtaját kinyitják. Hamar rájöttek, hogy nyilván 
a levegő áramlásának lehet ebben szerepe. Így jutott 
Rutherford arra a gondolatra, hogy meg kell vizsgálni a 
tórium preparátum fölött átáramló levegő radioaktivitását.  
Azt találták, hogy ez az aktivitás igen gyorsan eltűnik. 
Rutherford felállította az intenzitás erősségének időtől való 
függését, melyet exponenciálisnak talált. Meghatározta a 
bomlási törvényt és megalkotta a felezési idő fogalmát. Azt 
a gázt, amely a tóriumból a levegőbe került, emanációnak – 
majd később megkülönböztetésül a rádiumemanációtól – 
tórium emanációnak nevezte el (emano, emanare (lat.) = 
kiáradás, kisugárzás). 1900-ban azonosította a tórium bomlási 
sorában lévő radont. 

Mivel Rutherford munkája során elég gyakran ütközött 
kémiai problémákba, szüksége volt egy vegyész segítségére, 
így került Oxfordból a McGill egyetemre Frederick Soddy. (5. 
ábra) 

 
5. ábra: Soddy fényképe 

1902-ben kémiai úton végignyomozták ezen emanáció 
eredetét, így jutottak el ahhoz a felismeréshez, hogy a 
radioaktív sugárzást az elem kémiai átalakulása kíséri, ami 
„szükségképpen szubatomi jellegű”, majd megfogalmazták a 
radioaktív bomlás elméletét. 
Rutherford 1907-ben visszatért Angliába, Manchesterbe. 
1908-ban sikerült közvetlenül igazolnia, hogy az alfa-
részecskék héliumionok.  
1909-ben megbízta tanítványait, Geigert és Mardsent, hogy 
tanulmányozzák az alfa-részecskék fémfóliákon való 
áthaladását, mindenekelőtt azt, hogy a részecskék hogyan 
szóródnak. Erre azért volt szüksége, hogy kísérletileg 
ellenőrizhesse Thomson 1904-ben felállított „mazsolás kalács” 
(plum pudding) atommodelljét. (Az elképzelés szerint az 
atomban pozitív elektromos közegben elektronok 
mozognak.)  
A szórást a klasszikus mechanika segítségével tárgyalta. 
Feltételezte, hogy a Coulomb-kölcsönhatás pozitív és negatív 
töltések különböző eloszlásából tevődik össze.  
Rutherford a következő eredményt kapta a szóródás 
szögeloszlására pusztán elméleti megfontolásokból, a 
kísérleti eredmények ismerete nélkül: 
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A mérés során szórt  - részek szögeloszlását úgy mérték 
meg, hogy egy szcintilláló ernyő különböző szögállásainál 
megszámolták a becsapódó -részek számát. (6. ábra) 
(Crookes 1903-ban észrevette, hogy a cink – szulfid ernyőre 
becsapódó -részecskék, méghozzá minden egyes  - 
részecske külön-külön, kis fényfelvillanást okoz, mely 
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mikroszkóp segítségével, sötétre adaptált szemmel 
észlelhető.) A felvillanások számlálása nagyon megerőltető 
volt, ezért Geiger azon gondolkodott, hogy ezt a számolást 
miként lehetne gépiessé tenni. Ebből született meg 1913-ban a 
Geiger-féle számlálócső, amelynek 1928-ban tökéletesített 
változata a Geiger – Müller-féle számlálócső, mely azóta 
alapműszer lett [2].  

 

 
6. ábra:  Rutherford mérési elrendezésének rajza és fényképe  

(a képen Rutherford [jobbra] és Geiger) 

1911-ben a kísérleti eredmények igazolták Rutherford 
számításait, a szögeloszlás valóban úgy alakult, ahogy azt a 
fenti összefüggésben levezette. A legtöbb alfa-részecske csak 
jelentéktelen szöggel tért el, egy egészen kis részük azonban 
pályájáról tökéletesen letért, és eredeti irányára merőlegesen, 
vagy éppen visszafelé lépett ki a fémből. (7. ábra) 

 
7. ábra: Szórási hatáskeresztmetszet a szórási szög függvényében 

Kimondta tehát, hogy minden atomnak az atomi méretekhez 
képest nagyon kicsi, és nagyon tömör magja kell, hogy 
legyen, és a mag körül mozognak az elektronok a vonzó 
Coulomb-térben. Ezzel felállította nevezetes atommodelljét. 
(1912-ben fejlesztette ezt tovább Niels Bohr, így lett belőle 
Bohr – Rutherford, majd Bohr – Sommerfeld modell.) 
Rutherford az I. világháború alatt nem foglalkozott 
magfizikával, de a háború után visszatért a kutatásaihoz, ahol 
alfa-részecskék és könnyű elemek atomjainak kölcsönhatását 
kezdte vizsgálni. 1919-ben végrehajtotta az első mesterséges 
magátalakítást. Egyszerű kísérleti berendezésekkel dolgozott. 
A természetes radioaktív anyagok által kibocsátott -
részecskéket használta bombázó lövedékként. Azt találta, 
hogy az -sugarat alkotó héliummagok néha eltalálnak egy – 
egy nitrogénmagot, miközben a levegőben haladnak és abból 
egy hidrogénmagot, vagyis protont ütnek ki. (A proton 
elnevezés is Rutherfordtól ered: πρώτος (gör.) = első) Tehát a 
következő reakció játszódott le: 
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Csak Blackettnek sikerült 1923-ban Wilson-kamrával is 
észlelni és fényképen megörökíteni ezt az eseményt (8. ábra), 
és egyértelműen igazolni, hogy a héliummag nemcsak kilöki 
a protont a nitrogénmagból, hanem abba beépül.  

 
8. ábra: A proton nyomvonalának képe 

 

Rutherford kimondta azt a fontos tényt is, hogy az így 
keletkező proton energiája nagyobb, mint a reakciót létrehozó 
héliummag energiája, tehát a magátalakulás közben energia 
szabadul fel [2].  
1919 – ben Manchesterből visszament Cambridge-be, ahol J. J. 
Thomson után a Cavendish laboratórium igazgatója lett.  
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Tudományos iskolák 
Rutherfordnál tanult Cambridgeben többek között Bohr, 
Geiger, Chadwick, Hahn, Cockroft, Kapica, és nála kezdte 
kutatói pályafutását Hevesy György is még 1911-ben 
Manchesterben. 
A magyar kutatók egyik kedvelt „úti célja” az 1910-ben 
létrehozott bécsi Rádium Intézet volt. Németországban 
különböző egyetemeken folyt a kutatás, az 1912-ben alapított 
berlin-dahlemi Kaiser Wilhelm Institut, ahol Otto Hahn és 
Lise Meitner is dolgozott (ma Max Planck Intézet).  
Fontos kutatóhely alakult ki Kasimir Fajans (1887-1975) 
karlsruhe-i, majd müncheni laboratóriumában is. Ő volt az, 
aki Soddytól függetlenül rájött az izotópok mibenlétére, igaz, 
hogy Fajans plejád-oknak hívta az elemek különböző 
tömegszámú változatait. Niels Bohr híres koppenhágai 
intézete 1921-ben alakult, melynek Hevesy György az egyik 
alapító tagja volt [8]. 

Mérési lehetőségek 
A radioaktivitás felfedezését követően az első fontos 
probléma a különböző mennyiségi összehasonlításokra 
lehetőséget adó mérési módszerek kidolgozása volt, mivel a 
fényképezőlemezen okozott feketedés mértéke nem igazán 
kvantifikálható módszer. 

A sugárzás erősségére például az általa a levegőben okozott 
elektromos vezetőképesség (ionizáció) mérése alapján lehetett 
következtetni. 
Erre alkalmas műszer lényegében egy lemezes kondenzátor, 
melynek különféle változatait használták a kutatók. Az aktív 
anyagot egyik lemezre vitték föl egyenletesen eloszlatva por 
alakban. A kibocsátott radioaktív sugárzás vezetővé tette a 
lemezek közti levegőréteget. A mérési feladat ez után ennek a 
vezetőképességnek a lemérése volt, mely már egymással 
összehasonlítható számértékeket szolgáltat. A Pierre Curie 
tervezte, Marie Curie által használt mérőeszköz részletes leírása a 
Nukleon 2011/májusi számban olvasható [3]. 
A brit Charles Thomson Wilson 1912-ben találta fel az 
atomfizika egyik alapvető kísérleti eszközét, miután 
Skóciában hosszasan tanulmányozta a felhőképződést. A 
Wilson-kamra a kellő sebességű ionizáló részecskék pályáját 
teszi láthatóvá. Működése azon alapszik, hogy adiabatikus 
tágulás révén lehűlt és túltelítetté vált gőz a részecske pályája 
mentén keletkező gázionokra csapódik ki apró cseppek 
formájában. Az apró cseppek által alkotott ködfonal néhány 
tized másodpercig megfigyelhető illetve lefényképezhető, 
mely új eszközt adott a kutatók kezébe. 
Használatos eszköz volt még a spintariszkóp, mely egy 
kisméretű doboz, amelynek az alját belülről cink-szulfiddal 
vonták be, míg a másik oldalára egy lencsét helyeztek.  
A lencse és a cinkszulfid felület közé egy tűt tettek, amelyre 
kis mennyiségű radioaktív anyagot vittek fel. A tűről a cink-
szulfid felületre került például α-részecskék a nagyítón 
keresztül megfigyelhető szcintillációt, fényfelvillanást hoznak 
létre. 

A radioaktivitás felfedezését követően komoly feladat volt a 
keletkező részecskék energiájának meghatározása. Az első 
adatok az  részecskékre vonatkoztak. Az könnyen 
észrevehető volt, hogy a rádiumvegyületek mindig kissé 
melegebbek, mint a környezetük. Ha egy ilyen vegyületet 
kaloriméterbe helyeztek, megállapítható volt, hogy minden 

gramm rádium kb. 588 J hőt fejleszt óránként. Ezt az értéket 
elosztva a keletkező  részecskék számával meg lehet 
határozni egy részecske energiáját. A következő feladat tehát 
a bomlások számának a meghatározása, mely spintariszkóp 
segítségével történhet. 
A rádium bomlási sora olyan, hogy három olyan bomlási 
termék, leányelem is felhalmozódik, amelyek szintén  
részecskéket bocsátanak ki. Egy konkrét mérés a 
következőképp történhetett: lemértek 5 mg rádiumot 
tartalmazó sót, melyet 5 liter vízben feloldottak. A jól 
összekevert oldatból ez után 1 mm3 oldatot juttattak a 
spintariszkóp tűjére, ahonnan a víz elpárolgott, ellenben 
ottmaradt a rádiumtartalmú anyag. A berendezés 
elrendezése olyan, hogy az  részecskéknek csak 
századrészét lehet észlelni. A mérés 100 másodperce során 37 
felvillanás volt látható. Mekkora lehet tehát az  részecske 
energiája? A spintariszkóp tűjére 10-9g rádium került. 100 s 
alatt 37 felvillanást lehetett látni.  Mivel csak minden 100-
adikat lehet észlelni, így 100s alatt 3700 bomlás történik, 
vagyis 1s alatt 37.  
1g rádium esetében pedig 109 –szer több, vagyis 3,7×1010 
bomlás másodpercenként, ami óránként 1,33×1014 bomlást 
jelent.  

Az egy óra alatt fejlődő hő 588 J, ami a valamennyi bomlás 
során keletkező energia.  

J1042,4 12
10.33,1

588
14

 , aminek még a negyed részét kell 

venni, tehát a rádium bomlási sorában keletkező  részecskék 
energiája körülbelül 1,1×10-12 J. 

Izotópok 
Soddy és Kasimir Fajans kimutatták, hogy az alfa sugárzás 
közben elbomló atomok rendszáma kettővel, atomsúlya 
pedig néggyel csökken. A béta sugárzás esetében pedig az 
atomsúly változatlan marad, ellenben az elem a periódusos 
rendszerben egyel jobbra tolódik. Ez az úgynevezett Soddy – 
Fajans féle eltolódási szabály. Az izotóp fogalmát végül 
Soddy vezette be 1913-ban. 
Joseph John Thomson (1856-1940) (9. ábra) arra a 
következtetésre jutott, hogy elektromos és mágneses mezőt 
egyidejűleg alkalmazva, egymással párhuzamos elektromos 
és mágneses mezőben a különböző sebességű, de azonos 
fajlagos töltésű részecskék becsapódási nyomai egy parabola 
íven helyezkednek el. Így határozta meg az elektron fajlagos 
töltését már 1897-ben. (10. ábra) 

 
9. ábra:  J. J. Thomson fényképe 
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10. ábra:  J. J. Thomson mérőeszköze 

1913-ban ezt az úgynevezett parabolamódszert a neon gázra 
is alkalmazta. Eredményül nagy meglepetésre azt kapta, 
hogy a már ismert 20-as tömegszám mellett a 22-es 
tömegszámú neonnak megfelelő parabola ívet is megfigyelt, 
vagyis két parabolát kapott eredményül. Mivel ő maga nem 
nagyon hitt az izotópok létezésében (abban az időben még 
nem is használták ezt a fogalmat), ezért a kiindulási anyagot 
helytelenül inkább valamilyen neonvegyületnek vélte. (Ez 
elég furcsa következtetés volt, mivel a neon köztudottan 
nemesgáz, és nem alkot vegyületeket!) 

Magyar vonatkozások  
Az izotópfogalom kialakulásában magyar kutatók is részt 
vettek, köztük Hevesy György (1885-1966) (11. ábra) is. 
Abban az időben, mikor megérkezett Angliába, érkezett egy 
uránérc szállítmány is Joachimstahlból. Rutherford, 
gondolván, hogy mivel Hevesy és az uránérc is egyaránt az 
Osztrák – Magyar Monarchiából érkezett, a következő 
kutatási feladatot adta Hevesynek: az urán bomlási sorában 
található RaD és a sor záró tagja, az ólom „különböző 
elemek”, tehát ezeket kémiailag szét lehetne választani.  
"- Nos, fiam, ha megérdemled a sót a levesedbe, a sugárzó RaD 
atomokat különítsd el ettől a sok piszkos ólomtól!" - idézi Hevesy 
György mesterét, Rutherfordot visszaemlékezéseiben, amint 
kiadta számára a feladatot.  

 
11. ábra: Hevesy György fényképe 

A feladat megoldhatatlan volt, a rádiumD-t kémiai úton nem 
lehetett elválasztani az ólomtól (mivel ez az ólom egyik 
izotópja, mint azt napjainkban már tudjuk).  

Hevesy 1913. január 8-án ezt írta munkatársának, Friedrich 
Adolf Paneth-nek (1887-1958): "Mivel a RaD nem különül el az 
ólomtól, azt az ólom nyomon követésére használhatjuk, például arra, 
hogy megvizsgáljuk az ólom sók vízben történő oldhatóságát 
különböző hőmérsékleteken." 

A RaD - amelyet Hevesy nem tudott elkülöníteni - az ólom 
210 tömegszámú, úgynevezett neutrondús izotópja, amely 22 
év felezési idővel alakul át. Az urán-rádium sorozat tagja, a 
sorozat kezdőizotópja a 238-as tömegszámú urán és 
végterméke a 206-os tömegszámú ólomizotóp. A leírásban a 
radioaktív nyomjelzés módszerének első leírásai olvashatók, 
amelyért Hevesy sok évvel később (1943 - ban) Nobel díjat 
kapott [4] [8].  

Róna Erzsébet (1890-1981) (12. ábra) első publikációja 1914-
ben, 24 éves korában jelent meg, és ebben az urán bomlási 
sorozatának vizsgálati eredményeit közli. Cikkében leírja, 
hogy az urán kibocsát egy -részecskét, majd ezt két -
sugárzás követi, és ismét urán keletkezik. Az egyik köztes 
termék a még akkor ismeretlen protaktínium, melyet Lise 
Meitner (1878–1968) és Otto Hahn (1879 - 1968) csak 1917-ben 
fedeztek fel, de tudták, hogy léteznie kell, és Róna Erzsébet 
utalt is rá. Rámutatott arra, hogy a tórium bomlási sorában 
szintén megfigyelhető egy ehhez hasonló folyamat.  
A keletkezett anyag mégsem teljesen azonos az eredeti 
kiindulási anyaggal (mivel négy egységgel könnyebb izotóp 
keletkezik az átalakulás során).  

 
12. ábra: Róna Erzsébet fényképe 

Cikkében a következőképp írja le a folyamatot: UI  UXI  
UXII  UII. (Az egyes tagok a bomlási sor ismeretében 
azonosíthatók.) Mai jelöléseinkkel a következőképp írjuk le a 
folyamatot:  

UPaThU 234
92

234
91

234
90

238
92


  

Hipotézise az volt, hogy az urán bomlási sora valahol 
elágazik.  

Az urán esetében sokféle bomlási termék keletkezik, 
melyekre a felezési idők alapján következtettek. Ezeket a 
termékeket kémiailag is megpróbáltak azonosítani, 
előállítani, majd figyelve további bomlásukat 
következtetéseket levonni a különböző bomlási sorokban 
elfoglalt helyükre vonatkozóan, és választ kapni arra a 
kérdésre, hogy hol lehet az elágazás.  

Hevesy György javaslatára Róna Erzsébet az UY-t (amely a 
tórium 231-es tömegszámú izotópja) akarta előállítani 
elkülönítve az UX-től, (amely a tórium 234-es tömegszámú 
izotópja).  

Az elkülönítés sikerült, amelyet a különböző felezési idők 
ismeretében tudott megtenni.  

Az, hogy az uránnak kétféle sorozata van, és a keresett UY a 
másik sorozatnak a tagja, az urán 235-ös tömegszámú 
izotópjából keletkezik α-bomlással, nem volt még világos 
abban az időben, mivel ezt az uránizotópot még akkor nem 
ismerték (csak 1935-ben fedezték fel tömegspektroszkóppal). 
Tehát a kiindulási hipotézis nem bizonyult helyesnek, de azt 
abban az időben még nem lehetett tudni. Azt hitték, hogy a 
sorozat már az uránnál (UI) elágazik, és két irányban 
folytatódik, mivel több példát is ismertek az elágazásra 
(analógiás gondolkozás). Ezek a következők: RaC, a ThC és 
az ActC, amelyek mind különböző tömegszámú bizmut 
izotópok, és három különböző sorozathoz tartoznak, amint az 
az eredeti jelölésekből is látható. (A bizmut 214, 212 és 211 
tömegszámú izotópjai.)  
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Róna Erzsébet furcsának tartotta azt, hogy mindkét esetben 
α-bomlás történne. Említett cikkében a következőt írta: „ Ezen 
sorozat szokatlannak tünik fel, hogy az urán mindkét elágazása α 
átalakulás eredménye, eddig ilyen esetet nem ismertünk és azt 
hittük, hogy elágazások csak úgy jöhetnek létre, hogy az atomok egy 
része α részt, a másika β részt lövel ki.”  

Azt is jól sejtette meg Róna Erzsébet, hogy az UY 
„valószínűleg a thorium-plejádhoz tartozik”, vagyis mai 
fogalmainkat használva a tórium egyik izotópja. Cikkében 
javasolta, hogy meg kellene határozni az atomsúlyát (hiszen 
ezt az adatot használták abban az időben a kémiai elemek 
azonosításához), melyet 230-nak gondolt a 231 helyett [5].  
Az urán 238-as bomlási sorában még egyszer megjelenik a 
tórium egy másik, hosszú felezési idejű (80 000 év) izotópja, 
amit külön elemnek hittek sokáig és ioniumnak neveztek, 
tömegszáma 230. Erre az „elemre” is utalt cikkének 
bevezetőjében, valamint a protaktíniumra, ami az aktínium 
bomlási sorában van, amelyből az aktínium keletkezik. Ennek 
kiinduló izotópja az urán 235-ös tömegszámú izotópja, 
melyet ma már tudunk.  

A korszak nukleáris tudásanyaga 
Magyarországon  
Már a radioaktivitás felfedezésének évében Tangl Károly 
fizikus (Eötvös Loránd tanársegédje) írt egy dolgozatot a 
témáról. 1898-ban Lengyel Béla már a saját kísérleteiről is 
beszámolt. A kor tudását leginkább Weszelszky Gyula 200 
oldalas könyve (1917) foglalta össze (13. ábra). A szerző a 
Budapesti Egyetemen a Radiológiai Intézet vezetője volt. 

             
13. ábra:  Weszelszky Gyula fényképe és 1917-ben megjelent 

könyvének belső oldala 

 A könyv nagy erénye a gazdag empirikus leírás, melyből 
kiderül, hogy korának minden jelentős felfedezését ismerte. 
Az elméleti értelmezés viszont kifejezetten szerényebb.  

A szerző foglalkozik a különböző típusú, addig megismert 
sugárzásokkal, mint katód-, anód- és Röntgen-sugarak, majd 
rátér a radioaktív sugárzások (-, - és a -sugárzás) 
tulajdonságainak és a korszakban alkalmazott mérési 
módszereknek az ismertetésére.  
Nagyon érdekesek a radioaktív sugarak elhajlásáról a Curie 
házaspár által hosszú expozíciós idővel készített fényképek, 
amelyeket Weszelszky is közöl.  

A 14. ábra rádiumkészítményt tartalmazó anyag sugárzásáról 
készült, melyet mágneses mezőbe helyeztek. Az egyenes 
irányú sötétebb sáv az el nem térített -sugárzást jelzi. Az -
sugárzás csak kis mértékben térül el, amit kezdetben nem is 
vettek még észre. A ferde irányú és kicsit világosabb 
szétterülő sáv a -sugarak útját mutatja. Látható, hogy a -
sugarak határozottan eltérülnek a mágneses mezőben, és 
egyben az is, hogy különböző mértékben! 

 
14. ábra: Mágneses mezőben eltérített α-, β- és γ-sugárzás fényképe 

 

Az eredeti kép úgy készült, hogy teljesen elsötétített 
helyiségben elektromágnes két sarka közé alul elzárt, vastag 
falú, felül szűk nyílású ólomcsövet, és e mellé a cső nyílása 
felé hajlítva, (hogy a csőből kilépő sugarak érjék) 
fényérzékeny lemezt helyeztek. Az ólomcső fenekén régebbi 
rádiumkészítményt helyeztek el. (Erre azért volt szükség, 
hogy mindhárom típusú sugárzás jelen legyen.) A mérési 
elrendezés sematikus képe a következőképp képzelhető el 
(15. ábra):  

 
15. ábra: A mérési berendezés a mágneses mezőben eltérülő sugarak 

pályájának illusztrációjával 

 
16. ábra: Mágneses mezőben eltérített β- és γ-sugárzás fényképe 

 

A 16. ábrán látható kép az előzőhöz (14. ábra) hasonlóan 
készült, de itt csak - és -sugárzást kibocsátó preparátumot 
alkalmaztak. Jól látható, hogy a -sugarak útját jelző egyenes 
sokkal keskenyebb, mint az előző képen. A -sugárzás nyoma 
viszont hasonló az előzőhöz.  

A harmadik esetben (17. ábra) kizárólag -sugárzást 
kibocsátó készítményt használtak a felvétel elkészítéséhez, és 
az előbbieknél jóval erősebb mágneses teret alkalmaztak. 
Továbbá az elektromágnes áramkörébe átkapcsolót iktattak, 
mely néhány perces időközökben megváltoztatta az áram 
irányát, és ezzel felcserélte a mágnessarkokat. (Ezért 
láthatóak V alakban elhajló csíkok.)  
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17. ábra: Mágneses mezőben eltérített α-sugárzás fényképe 

Mérőeszközként a kor tudósai lemezes kondenzátort 
alkalmaztak a sugárzás tanulmányozásához. Az -sugárzás 
esetében azt tapasztalták, hogy a kondenzátorlemezek 
távolításakor a levegő ionizációja során létrejövő 
vezetőképesség ugrásszerűen csökken zérusra. Tehát ezen a 
módon a különböző készítményekből származó -részecskék 
hatótávolsága meghatározható. A következő (18.) ábrán az -
sugárzás energiájának jellemzésére alkalmazott hatótávolság 
mérés eredményei láthatók: 

 
18. ábra:  Az α – részecskék hatótávolsága – a távolság – 

vezetőképesség függvény 
Az I. görbén 3,5 cm, 4,23 cm, 4,83 cm és 7,06 cm 
távolságokban, tehát négy helyen látunk kiugrást.  
A kísérletben vizsgált régebbi rádiumos készítmény négyféle 
hatótávolságú -sugárzást lövellt ki, tehát abban négy féle 
radioaktív anyag található.  
Weszelszky ismerteti könyvében a természetben, napjainkban 
is létező 3 különböző radioaktív bomlási sorozatot, az egyes 
termékek előfordulását, előállítási lehetőségeit, radioaktív 
tulajdonságait a felezési időkkel együtt, melyek az esetek 
nagy részében egészen jó egyezésben vannak a napjainkban 
használt adatokkal. Szinte fantasztikus, hogy alig húsz évvel 
a radioaktivitás jelenségének felfedezése után ilyen 
mennyiségű adatot halmoztak fel.  

A felezési idők meghatározásához egy érdekes empirikus 
összefüggést találtak, melyet eredményesen alkalmaztak. Az 
 - bomlás energiája nem változik nagy intervallumban, 
szinte az összes esetben 5-10 MeV tartományba esik, valamint 
a kibocsátott részecskék energiája diszkrét. A felezési idők 
azonban annál nagyobb változatosságot mutattak, sok 
nagyságrendet átfogva a másodperc tört részétől egészen a 
milliárd évekig. A felezési idők és a bomlási energiák közt 
1911-ben Geiger és Nuttal egy érdekes összefüggést állapított 
meg, miszerint minél nagyobb az -részecskék energiája, 
annál nagyobb a bomlási állandó és annál kisebb a felezési 
idő. Az akkori kísérletek az energia helyett a részecskék 
hatótávolságát mérték, és adták meg táblázatokban. Az -

részecskék esetében 15 °C hőmérsékletű és 760 Hgmm 
nyomású levegőben, cm-ben mért adatokat hasonlították 
össze (2-8 cm közötti értékek). (A hatótávolság az az úthossz, 
amit a részecske megtesz megállásáig, amely az energiájától 
(E) függ.) A törvény alakja mai formában: 

ln() = A + B .ln(E), 

ahol a  a bomlási állandó, E pedig az -részecske energiája. 
Az A az egyes radioaktív családokon belül állandó érték, míg 
a B minden -bomló magra ugyanaz az állandó. 

Weszelszky is ismerte az akkor még csak néhány éve 
bevezetett izotóp fogalmat (plejad-elmélet), de 1917-es 
könyvében mégsem merte alkalmazni. Számos esetben leírta, 
hogy egy-egy bomlási sor köztes terméke gyakorlatilag 
kémiailag azonos egy másikkal, sőt színképe is azonos, 
mégsem merte kimondani, hogy azok egymás izotópjai. 
Például az UX1 esetében megjegyzi, hogy nem tudják a 
tóriumtól elválasztani, ami természetes is, hiszen az a tórium 
234-es tömegszámú izotópja. (A jelölések kicsit változtak, míg 
Róna Erzsébet cikkében nem indexben voltak a számok, 
Weszelszky indexes jelöléseket alkalmaz.) Az új elemnek hitt 
ioniumot nem tudják elválasztani a tóriumtól, ami szintén 
természetes, hiszen az a tórium 230-as tömegszámú izotópja. 
Az urániumY-t szintén nem tudják elválasztani az X1 –től, 
hiszen az a tórium 231-es tömegszámú izotópja. A 
radiotóriumot szintén nem tudják elválasztani a tóriumtól, 
mivel az a tórium 228-as tömegszámú izotópja és a 232-es 
tórium izotópból keletkezik egy  és két  bomlást követően. 
A könyvben olvasható, hogy a mezotórium I a tóriumtól 
könnyen elválasztható, ellenben a rádiumtól nem, hiszen az a 
rádium 228-as tömegszámú izotópja.  

Itt nem említi Hevesy Györgyöt, csak más helyen, Róna 
Erzsébettel együtt az egyes radioaktív elemek vegyértékének 
meghatározásával kapcsolatban. Nyilván 1917-ben még nem 
látszott a nyomjelzés felfedezésének a jelentősége.  

Egy rövid fejezetet szentel a kálium és a rubídium kis 
mértékű  bomlásának, bár felteszi a kérdést, hogy ez 
valóban hasonló folyamat lenne, mint a bomlási sorok 
esetében.  
A könyv végén, az összefoglaló fejezetben bemutatja azt, 
hogy a három bomlási sorozat egyes tagjai miként is követik 
egymást, majd a Soddy-féle eltolódási szabályt is ismerteti. 
Konklúzióként azonban csak ennyit írt: 
 

„ E föltevés szerint egyenlő atómsúlyú elemek, a periódusos 
rendszer külömböző helyére eshetnek, és a külömböző atómsúlyú 
elemek, a rendszer egy és ugyanazon helyére kerülhetnek.”  

(A könyvet nem könnyű olvasni, mert a korabeli jelöléseket 
használta. Az idézetet a korabeli helyesírási szabályoknak 
megfelelően írtuk le.) 
Könyve végén nagyon óvatosan úgy fogalmaz, hogy az 
ellentmondásokat a jövő kutatásainak kell majd kideríteni. 
Utolsó mondatát idézzük:  
 

 „ Annyi tény, hogy az elmélet (plejad-elmélet), az 
ellentmondások ellenére is, a radioaktív jelenségek közül nagyon 
sokat igen szépen megmagyaráz és hogy a radioaktív jelenségek 
áttekintését megkönnyíti, de amikor ezzel foglalkozunk, nem szabad 
elfelejtenünk, hogy a természettudós nem dogmákat hirdet, csak a 
természet titkait kutatja, és hogy az elmélet nem azt mondja, hogy 
amit állít, úgy is van, csak azt, hogy eddigi ismereteink alapján, úgy 
magyarázhatjuk.” [9] 
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Weszelszky Gyula 1925-ben újabb összefoglaló könyvvel 
jelentkezett, melynek címe:“A rádium és az atomelmélet” (19. 
ábra). 

 
19. ábra:  Weszelszky Gyula 1925-ben megjelent könyvének 

címlapja 
A könyv alapvetően ismeretterjesztő jellegű, de teljes 
mértékben tudományos igényességgel íródott. Külön 
érdekessége az 1917-ben kiadott könyvhöz képest a 
nyelvezete, ami már hasonló ahhoz, ahogy ma is használjuk a 
nyelvet. (Például a cz helyett már mindenütt c található.)  

Weszelszky könyvében sok adatot felsorol, továbbá több 
egyszerű modellszámítást is bemutat a különböző 
nagyságrendek érzékeltetéséhez.  

Leírja, hogy 1 g bomlástermékeitől mentes rádium 
másodpercenként 3,72×1010 darab -részecskét bocsát ki.  
A sugárzó, bomlástermékeivel egyensúlyban lévő négyszer 
ennyit, melyből 167 mm3 héliumgáz keletkezik évente.  
A radioaktív bomlás során keletkező héliumatomok száma 
3,72×1010 ×4 ×365 × 86400 = 4,58×1018 darab.  

Más módszerrel számolva (az ideális gázmodell alapján) is 
ugyanez az érték adódik. Majd megjegyzi:  
 

„Ebben a jó egyezésben a természettudomány nyomós bizonyítékát 
látja az anyagról alkotott atomisztikus fölfogása helyességének.”  

Ebben a könyvében már több esetben is kimondta azt, hogy 
bizonyos anyagok, melyeket korábban különbözőnek véltek, 
valójában kémiailag azonosak. Például megjegyezte, hogy a 
polónium és a rádiotellur valójában a RaF-fel azonosak. 
Rávilágított továbbá arra a majd a későbbi kutatások során is 
fontos dologra, hogy a polónium (210-es izotópjáról van szó) 
azért fontos tagja a rádium bomlástermékeinek, mert 
viszonylagosan hosszú életkora mellett (felezési ideje 139 
nap) erősen  sugárzó, ezért ilyen vizsgálatokra alkalmas és 
csak  részecskéket bocsát ki. Továbbá ez a bomlási sor utolsó 
előtti tagja, a sor végterméke a 206-os ólomizotóp. Ezt ki is 
mondja Weszelszky, de még koránt sem olyan határozottan, 
mint azt ma tesszük. Ennek az az oka, hogy akkoriban az 
ólom atomsúlyát (ma a relatív atomtömeg fogalmát 
használjuk) még 207-nek tartották, és akkor a kémiai 
elemeket még mindig igazából az atomsúlyukkal 
azonosították.  

Érdekesség az az elgondolása, hogy az urán és az aktínium 
bomlási sorozata össze lenne kapcsolva, mégpedig az UY 
(tórium 231-es izotóp) segítségével. Ez a kérdés csak 1935-
ben, az urán 235-ös tömegszámú izotópjának a felfedezésével 
oldódott meg.  
A Nap energiatermelésének magyarázatát próbálja 
megtalálni a radioaktív bomlásban, bár megjegyzi, hogy ha 
tisztán uránból is állna a Nap, akkor is csak az energia 

kisugárzás fele lenne így megmagyarázható. De akkor is 
lehetségesnek tartja azt, hogy valamilyen atombomlásos 
folyamat mehet végbe, melynek alátámasztását a sarki fény 
jelenségében látja. Ezt a Napból kiinduló elektromos 
részecskékből álló sugárzásra gondolta, amelyekre a földi 
mágneses mező gyakorol hatást.  
A biológiai hatást elemzi, miszerint kis mennyiségű emanáció 
kifejezetten serkenti a növények fejlődését, de nagy 
mennyiségben már gátlólag hat. Valójában ez a kis 
mennyiségben való jótékony hatás képezi a gyógyító 
tevékenységek alapját. (Erre napjainkban, már jóval több 
adat, illetve kísérleti vizsgálat eredményeinek birtokában azt 
mondhatjuk, hogy jól gondolták már abban a korban is. A kis 
mértékű radioaktív sugárzás mintegy serkenti az 
immunrendszert.)  
Később említi a radioaktív anyagok technikai felhasználásai 
közt az éjjel világító számlapú és mutatójú órák előállítását. 
(Ennek, mint azóta tudjuk, nagyon sok rákos megbetegedés 
lett a következménye.)  

Megjegyzi, hogy például az uránban lévő energia komoly 
vetélytársa lehetne a szén kémiai energiájának, ha fel tudnánk 
azt szabadítani jóval rövidebb idő alatt, mint az a felezési idő 
alapján adódik.  

Egy konkrét példán, az uránon keresztül ismerteti Rutherford 
azon elképzelését, hogy az atomok héliumatomokból és 
hidrogénekből épülhetnek föl. E szerint az uránatom esetében 
59 héliumatom, két hidrogénatom és 28 magbéli elektron adja 
ki az atommag 92 pozitív töltését, amely körül 92 elektron 
kering.  
Az izotóp fogalmat már bátrabban használja a szerző, mellyel 
már eljut olyan következtetésekig, melyhez előző, 1917-es 
kiadású könyvében még nem. Nevezetesen a következőket 
írja: „A tapasztalás valóban azt mutatja, hogy a táblázat szerint 
ionium és thorium, valamint a mezothorium és rádium vagy ólom 
és rádium D egymástól kémiai eszközökkel nem választható el.”  

Ismerteti Aston tömegspektroszkópiai vizsgálatainak 
eredményeit, és hivatkozik az egyik első ilyen jellegű 
kísérletre, mely annak felfedezése volt, hogy a neon 20 és 22 
atomsúlyú (relatív atomtömegű) atomok keverékének 
tekinthető, melyek egymással izotópok, azaz kémiailag nem 
választhatók el. Sőt, bemutat egy olyan táblázatot, melyben 
sok elem esetében közli az egyes izotópokat, melyek egészen 
friss eredmények voltak abban az időben.  
Hivatkozik Einstein relativitáselméletére is, és ezzel 
magyarázza azt, hogy a hélium atomsúlya miért kevesebb, 
mint a hidrogén összege.  

Ismét feleleveníti Prout hipotézisét, mely meglehetősen 
ismert volt a kémikusok körében, miszerint a különböző 
elemek atomsúlyai a hidrogénével kifejezve egész számok, 
így a hidrogén „őselemnek” tekinthető, melyből a többi elem 
felépül. Ezt azonban elvetették, mondván, az atomsúlyok 
nem egész számok. Az izotópok megismerésének fényében 
azonban az elképzelés új életre kapott, hiszen az elemek 
különböző atomsúlyú izotópok keverékeiből állnak. Aston 
mérései szerint tehát az atomok súlya, eltekintve a kicsiny 
tömegváltozástól, a hidrogénatom súlyának egész számú 
többszöröse. Az urán 238-as izotóp példáján a következőképp 
képzelhetjük ezt el: 238 darab proton és 146 magbéli elektron 
található az atommagban, mely kiadja a mag 92 pozitív 
töltését. A semleges atomban ezt veszi körül a 92 darab 
elektron az elektronhéjakon. A továbbiakban több hasonló 
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példát mutat be, majd az elektronhéjak korabeli elképzeléseit 
mutatja be.  
Gyakorlatilag leírja Rutherford elem-átalakítási kísérletét, de 
nem nevezi annak, illetve sehogy sem interpretálja a 
jelenséget. „… azt tapasztalták, hogy nitrogénen, alumíniumon 
stb. áthaladó  sugarak szintén váltanak ki nagy hatótávolságú 
sugarakat, amelyeket ők szintén hidrogénsugaraknak tartanak.”  

Leírja az izotóp-eltolódásként ismert jelenségét, melynek 
segítségével az atomok színképéből is meg lehet állapítani, 
hogy az melyik izotóptól is származik. Majd megemlíti, hogy 
a radioaktív ásványokból nyert ólom esetében találtak is ilyen 
eltolódást.  
A leírtakból látható, hogy a szerző korának legújabb 
elméleteit ismerte, teljes mértékben nyomon követte a 
tudomány állását a témával kapcsolatban. Nem hallgatta el 
azonban azt sem, hogy sok még a megválaszolatlan kérdés. 
Ezek egyike például az volt, hogy milyen kölcsönhatás képes 
egyben tartani az atommagot alkotó pozitív töltésű 
részecskéket, melyeknek egymást csak taszítani lehetne az 
akkori ismeretek szerint [10].  

Összefoglalás 
 Jelen írásunkban a radioaktivitás jelenségének felfedezését, a 
20. század eleji tanulmányozási lehetőségeit és az izotóp 
fogalom kialakulását mutattuk be sok érdekes empirikus 
vizsgálat ismertetésével, elsősorban korabeli magyar nyelvű 
irodalom felhasználásával.  

Függelék 
A Rutherford – féle szórási képlet levezetése 
A kölcsönhatást leíró Coulomb – potenciál:  

r
eZZkrVC

2
21)( 

                (1) 
 

Ahol Z1 az alfa – részecske (Z1 = 2), Z2 pedig a szóró mag 
rendszáma, k a Coulomb – állandó, e pedig az elemi töltés.  
Az alfa – részecske E mozgási energiája síkbeli 
polárkoordinátákban a következőképpen írható fel: 

x = r.cosφ és y = r.sinφ. 
 

Ezekből a sebességkomponensek: 
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Ezeket beírva az energiát megadó  22
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összefüggésbe, a következő képlet adódik a mozgási 
energiára (m az alfa – részecske tömege):  
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Mivel az erőtér konzervatív, (1) és (3) alapján felírható az 
energia-megmaradást kifejező egyenlet: 
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Tekintettel arra, hogy a Coulomb – tér centrális erőtér, az 
impulzusmomentum is mozgásállandó, ami a következőképp 
írható fel: 

vbm
dt
drm 
2               (5) 

 

Itt b az ún. ütközési paraméter, ami azt a távolságot jelenti, 
amelyre az alfa – részecske elhaladna a mag mellett, ha a 
Coulomb – tér nem térítené el. (Lásd F1. ábra.) 

 
F1. ábra: A mag Coulomb – terében mozgó részecske pályája 

 

Az (5) egyenlet segítségével kiküszöbölhetők a (4) 
egyenletben az idő szerinti deriváltak, ekkor a következő, 
pályaegyenletet meghatározó differenciálegyenletet kapjuk: 
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Ezt megoldva kapjuk az alfa – részecske pályáját megadó r(φ) 
függvényt: 
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Ez nem kötött rendszer esetén egy hiperbola egyenlete.  
A mozgásegyenleteket megoldva, ismerve a pályagörbe 
alakját a következő formula adódik az eltérülés szögére: 
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A (7) formulában szereplő b értéke nem mérhető, mert ez 
minden ütközésnél más–más értékeket felvevő valószínűségi 
változó. A szórási szög és az ütközési paraméter egymással a 
(7) képlet alapján meghatározott kapcsolatban vannak, ezért 
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azok a részecskék szóródnak a   d, szögben, 

melyeknek az ütközési paramétere a (b – db, b) 
intervallumba esett, azaz a beeső nyaláb köré írt b sugarú, db 
vastagságú körgyűrűn haladtak át beeséskor. (Ezt jól 
szemlélteti a F2. ábra.) 

 
F2. ábra: A szórás szemléltetése 

 

A teljes keresztmetszet csak azon hányada szóródik 

 szögben, amely ezen a gyűrűn átmegy: bdb 2 . 
Ez a „hatásos keresztmetszet” azonban nem egységnyi 
térszögbe irányuló szórásokat vesz csak figyelembe, hanem 

hengerszimmetrikusan mindet. Tehát el kell osztani még a 

 dsin2 térszöggel. (Ami a térszög 

definíciójából adódik: a gyűrű területe drr  sin2 , a 

szélessége rddr  .) Tehát a differenciális 
hatáskeresztmetszet így írható: 
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Ha (7) képletből kifejezzük b-t, majd deriváljuk a szög szerint, 
és beírjuk a (8) összefüggésbe, megkapjuk, amit Rutherford is 
kapott a szóródás szögeloszlására pusztán elméleti 
megfontolásokból, a kísérleti eredmények ismerete nélkül: 
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