
Az atomelmélet történetéből 
Már ősidők óta megfigyelték,  hogy a különböző anyagok egymásba hatolhatnak. 

Ha vízbe sót teszünk, az abban feloldódik.  A só behatol a vízbe, abban szétszóródik és 
láthatatlanná válik. A sós vízből a víz elpárologhat, a víz behatol a levegőbe, abban 
szétoszlik és ugyancsk láthatatlanná válik. Ennek és sok más hasonló jelenségnek a 
magyarázatára az emberek egy hipotézist állítottak fel,  egy tudományos modellt kép-
zeltek el, amely szerint az anyagfajták  apró, szabad szemmel nem látható részecskék-
ből állnak, és az anyagok egymásba hatolása nem egyéb, mint e parányi részecskék 
összekeveredése. Ezzel az elképzeléssel már több mint 3000 évvel ezelőtt találkozunk 
a föníciaiaknál,  Indiában, a médeknél és jó 2500 éve megjelenik az ókori görögöknél. 
Leukipposz szerint a világban két alapelv uralkodik, a teltség és az üresség. A teltség 
parányi, tovább már nem osztható anyagi elemekből áll, és a közöttük levő hézagból 
jön létre az űr. Tanítványa, Démokritosz kimondja, hogy semmi más nem létezik csak 
a tovább már nem osztható parányok, az atomok és az űr. A világ sokféle  tárgya és 
jelensége az állandó mozgásban levő atomok különböző csoportosulásának, egymás-
hozvaló kapcsolódásának és szétválásának az eredménye. Démokritosz tanait Epiku-
rosz fejlesztette  tovább, akinek természetbölcseletét a római Titus Lucretius Carus 
foglalta  költői formába  "A dolgok természetéről" című tankölteményében. A sokféle 
anyag nagyon különböző tulajdonságait Lucretius az atomok alakjával magyarázta, 
így például, a különböző ízek okáról így ír: 

". . . mindaz a tárgy, ami kellemes érzést 
Szül: sima, gömbölyű részekből vagyon összetevődve, 
Míg a csípős, keserű dolgok mind szögletesek s még 
Sok horgas-kapcsos részekkel függenek  össze, 
S éppen ezért érzékszervünket bántva hasítják 

És bosszantják, hogyha az emberi testbe bejutnak." 

Ez a természetfilozófiai  atomizmus a természet jelenségeit magával a termé-
szettel igyekszik magyarázni és egy olyan tudományos modellt szerkeszt, amelynek 
segítségével a közvetlen szemlélet által adott és a mindennapi életben megismert 
jelenségeket értelmezni lehet. Minthogy az atomizmust lényegében materialista, a-
teista felfogásnak  lehetett tekinteni, Démokritosz könyvei már az ókorban is a tütott 
írások közé tartoztak, legnagyobb részüket meg is semmisítették. 

A keresztény középkorban az atomizmus üldözött tan volt, de mindegyre felbuk-
kant és igyekezett a világ jelenségeire racionális magyarázatot szolgáltatni. Az egyház 
mindent megtett, hogy meggátolja az atomista nézetek terjedését. Egy párizsi konci-
Iium 1210-ben megtiltotta a görög atomista filozófusok  írásainak olvasását, 1225-
ben elégették Erigena egy művét, mert benne az atom eszméjét védelmezte. 1348-ban 
a francia  Nicolaus de Ultricuris könyvet írt, amelyben a világ jelenségeit az atomok 
folytonos  mozgása, egyesülése és szétválása alapján magyarazta. A párizsi egyetem 
megállapította, hogy a mű nem kevesebb, mint hatvan eretnek tételt tartalmaz. A 
könyvet elégették és szerzőjét arra kényszerítették, hogy tételeit nyilvánosan vonja 
vissza. 

A reneszánsz korában elszaporodtak az atomista elképzelések. A XVI. században 
Giordano Bruno könyvet is írt az atomról, de életét 1600-ban az inkvizíció máglyáján 
végzi. A fő  vád ellene Kopernikusz tanainak a hirdetése, de egyéb eretnekségekkel is 
vádolták, közte nem utolsó sorban atomizmussal. 

Arcképcsarnok, 



A haladást nem lehetett megállítani és a XVII. században már megváltozott a 
helyzet. Pierre Gassendi a világ jelenségeit az atomok mozgásával magyarázza. Ró-
bert Boyle a gázok viselkedését értelmezi az atomizmus segítségével, és szerinte a 
kémiai reakciók lényege is az atomok szétválása és egymáshoz kapcsolódása. Ezaz 
újkori atomizmus lényegében az ókorinak a felújítása  és alkalmazása a tervszerűen 
végzett tudományos kísérletek eredményeinek az értelmezésére. 

Az atomelmélet történetében fontos  állomás volt a kémiai atomelmélet kidolgo-
zása. A XVIII. század végén és a XIX. század elején megfogalmazták  a kémia alaptör-
vényeit: az anyagmegmaradás törvényét, az állandó súlyviszonyok és többszörös 
súlyviszonyok törvényét, valamint a vegyülő gázok térfogati  törvényét. Ezeknek a 
törvényeknek az értelmezését adta meg John Dalton a kémiai atommodell segítségé-
vel. Dalton elképzelése szerint minden kémiai elem meghatározott tömegű atomokból 
áll, amelyeknek a tömegen kívül van még egy mennyiségi sajátossága, a vegyérték, 
amely megmutatja, hogy az illető elem atomja hány hidrogénatommal tud vegyülni, 
vagy hányat tud vegyületeiben helyettesíteni. A gondosan végzett analízis alapján, a 
legkönnyebb elem, a hidrogén atomtömegét egységnek választva, Dalton meghatá-
rozta az általa ismert kémiai elemek atomtömegét. 

Az atomtömegekre Dalton közel egész számokat kapott, és ennek alapján Prout 
egy érdekes hipotézist állított fel.  Elképzelése szerint a nehezebb elemek atomjai 
végső fokon  nem oszthatatlanok, hanem hidrogénatomokból tevődnek össze. A pontos 
atomtömeg-meghatározások nem látszottak igazolni ezt a feltevést,  és így a hipotézis 
hosszú időre feledésbe  merült. 

Az atomtömegek és a vegyértékek megállapítása tette lehetővé a periódusos rend-
szer felfedezését.  Az elemek osztályozására számos kísérlet történt, végül is Mengye-
lejevnek sikerült megállapítania, hogy ha az elemeket az atomtömeg növekvő 
sorrendjében írjuk fel,  bizonyos kémiai tulajdonságok periodikusan ismétlődnek. Az 
ismétlődéskor új sort kezdve, olyan táblázathoz jutunk, amelyben a hasonló tulajdon-
ságú elemek egymás alá kerülnek. A periódusos rendszer felfedezése  egyrészt lehető-
vé tette az egész akkori kémiai ismeretanyag rendszerezését, másrészt kiderült, hogy 
a kémiai elemek összessége egy egységes rendszert képez, amelyen belül meghatáro-
zott törvényszerűségek uralkodnak. Ugyanakkor ez azt sugalmazza, hogy az eredeti-
leg oszthatatlannak vélt atomok a valóságban bonyolult belső szerkezettel 
rendelkeznek. Minthogy a tulajdonságok periódikusan ismétlődnek, kézenfekvő  az a 
feltevés,  hogy az atomok réteges felépítésűek. 

A múlt század közepe táján a kémikusok jelentős része az atomelmélet híve volt, 
de számos kiváló kémikus határozottan elvetette. Az atomista elképzelések szerint az 
elemek atomjai egymáshoz vegyértéküknek megfelelően  kapcsolódva molekulákat 
képeznek. A molekulában levő atomok száma, minősége éa kapcsolódásuk sorrendje 
határozza meg a megfelelő  vegyület tulajdonságait. Az atomizmus ellenfelei  mindezt 
a képzelet szüleményének tekintették és tagadták az atomok reális létét. 

Az atomelmélet egyik lelkes híve volt Jacobus Henricus Van't Hoff,  a molekulák 
térbeli szerkezetével foglalkozó  sztereokémia megalapítója. Elképzelése szerint a 
szénatom négy vegyértéke a térben orientálva van. Ha a szénatomot egy szabályos 
tetraéder középpontjába képzeljük, négy vegyértéke a tetraéder négy csúcsának az 
irányába mutat. Az atomizmus ellenfeleit  mélységesen felháborította  ez a hipotézis, 
így például, Hermann Kolbe a neves szerves kémikus az atomelméletet fantazmagó-
riának nevezte, a szénatom tetraéderes modelljét pedig hallucinációnak. Ezzel kap-
csolatban Kolbe a következőket írta: "Egy bizonyos Dr. J.H. Van't Hoff,  aki azutrechti 
állatorvosi iskolán működik, úgy látszik nem híve az egzakt kutatásnak. Kényelme-
sebbnek találta, hogy felüljön  egy, nyilván az állatorvosi iskolától kölcsönkért pega-
zusra és művében meghirdesse, hogy a kémiai parnasszusra való repültében hogyan 
látta az atomokat a világűrben elhelyezkedni. . . Ezt a munkát bírálni azért sem 
lehetséges, mert a benne eregetett fantáziajátékok  minden reális alapot nélkülöznek, 
és komoly kutató számára tisztára érthetetlenek." 

Az idő nem Kolbét igazolta, hanem Van't Hoffot,  aki a múlt század végének egyik 
legkiválóbb tudósa volt. A fizikai  kémia terén elért eredményei alapján 1901-ben neki 
ítélték oda a legelső kémiai Nobel-díjat. 



Az atomelmélet segítségével jól lehetett értelmezni a kémiai jelenségeket, de az 
atomok létéről semmilyen közvetlen bizonyíték nem volt. Ezért egyesek kétségbe is 
vonták a létüket. Goldstein szavai szerint: "Jelenleg az atomizmust munkahipotézis-
nek kell tekintenünk, . . . amelynek a segítségével emlékezetünkben és képzeletünk-
ben a maximális számú tudományos tényt tudjuk megőrizni, a minimális 
gondolkodási energiát fogyasztva  el." De a bizonyítékok nem késtek sokáig. Igen je-
lentős volt ebből a szempontból a Brown-féle  mozgásnak a felfedezése.  Vízbe szórt 
virágporszemcsék mikroszkóp alatti megfigyelése  közben Brown azt észlelte, hogy 
azok szakadatlanul egy szabálytalan zegzugos vonal mentén mozognak. A jelenség 
magyarázata az, hogy az állandó mozgásban levő vízmolekulák mindegyre hozzá-
ütődnek a virágporszemcsékhez, meglökve azokat. 1909-ben Jean Perrin számításo-
kat végzett ezen modell alapján, és a virágporszemcsék pályájából kiindulva eljutott 
az Avogadro állandóhoz, ami nem egyéb, mint az egy móíanyagban, pl. 18 g vízben 
levő molekulák száma. Megpróbálta ugyanezt az állandót más fizikai  jelenségek alap-
ján is kiszámítani, és végül 1912-ben egy könyvet jelentetett meg "Az atomok" cím-
mel. Ebben a munkájában leírja az Avogadro allandó meghatározását tizenhat 
különböző módszer segítségével, egymástól teljesen különböző fizikai  jelenségek 
vizsgálata alapján, mint például a gázok viszkozitása, a Brown-féle  mozgás, a kritikus 
opaleszencia, az ég kék színe, a fekete  testek sugárzása stb. Az így kapott értékek 
megdöbbentően jól egyeztek egymással, és ebből levonta a következtetést: "A mole-
kulák realitása a teljes bizonyossághoz igen közelálló valószínűséggel rendelkezik. Az 
atomelmélet diadalmaskodik." 

Még Wilhelm Oswald, az atomelmélet kérlelhetetlen ellenfele  is így ír: "Most 
meggyőződtem arról, hogy az utóbbi időben sikerült megszerezni az anyag nem foly-
tonos vagy szemcsés jellegének azt a kísérleti bizonyítékát, amelyet az atomhipotézis 
évszázadokon és évezredeken át hiába kutatott. . . így az atomhipotézis a tudo-
mányosan megalapozott elmélet színvonalára emelkedett." 

Zsakó János 

Áramkörök rezonanciája 
Jól ismert tény a rezonancia jelensége váltakozó áramú áramkörökben. A közép-

iskolás tankönyvből tudjuk, hogy a rezonancia feltételét  a Thomson képlettel szokás 
megadni, amit úgy értelmezhetünk, hogy a rezonancia a váltakozóáramú áramkörben 
akkor lép fel,  ha az áramkör ω0 saját körfrekvenciája  megegyezik az áramforrás  ωs 
körfrekvenciájával. 

Az W0 = 1 C L összefüggés  (Thomson képlet) alapján kiszámítható az áramkör 
sajátkörfrekvenciája,  az áramkör C kapacitása és L induktivitása ismeretében. 

Ha a rezonancia jelenségét általánosabb áramkörre vizsgáljuk, akkor arra a meg-
lepő eredményre jutunk, hogy a Thomson képlet nem minden esetben írja le a jelen-
séget. 

Vizsgáljunk olyan áramköröket, amelyek egy R ohmikus ellenállást egy C kapaci-
tású kondenzátort és egy L induktivitású tekercset tartalmaznak. Ezeket az áramköri 
elemeket különböző módon kapcsolhatjuk össze egy zárt áramkör keretében. Össze-
sen nyolc különböző kapcsolási mód lehetséges, a mellékelt ábra feltünteti  ezeket a 
lehetőségeket. Az ábrákra a következő összefüggések  érvényesek: 


