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AZ ELEKTRON, AZ ATOMOK ÉPÍTŐKÖVE 
„Nem szeretem az atom kifejezést"  mondta Michael Faraday (1791 –1867), a 

múlt század, s talán minden idők legnagyobb kísérleti fizikusa.  Vajon mire gondolt? 
– tehetjük fel  a kérdést. 

Ismeretes, hogy az ógörögből származó „atomos" oszthatatlant jelent, ami eleve 
szerkezet nélküli valamit sugall. Ha az atomok viszont egymáshoz kapcsolódnak, mo-
lekulákat alkotva, kérdés, hogy ez miként történik? Milyen természetűek az atomok 
közti erők, mechanikusak-e vagy elektromosak? 

Már Faraday előtt, a XVII. század második felében  voltak olyan kísérleti tapasz -
talatok, miszerint egyes vegyi reakciók és az elektromosság közt szoros kapcsolat van. 
Léteztek már galvánelemek (A. Volta), ismerték a víz elektromos úton való bontását. 
H. Davy állapította meg, hogy a galvánelemekben lejátszódó kémiai jelenségeknek 
lényeges szerepe van az elektromos hatások létrejöttében. Ezek szerint az atomok 
közti kölcsönhatás valószínűleg elektromos természetű. Tehát, mivel az atom kifelé; 
egészében véve semleges, az atomon belül kell lennie elektromosan töltött szerkezeti 
elemnek. Itt jegyezzük meg, hogy már Faraday előtt, Boyle sem szívesen beszél atom-
ról, helyette a korpuszkula kifejezést  ajánlotta. 

Faraday Davy laboránsaként, majd titkáraként kezdte kísérletező pályafutását, 
1820 után kapcsolódva be intenzíven az elektromos jelenségek kutatásába. 1831 -ben 
fedezte  fel  az indukciótörvényt, majd a következő két évben az elektrolízis jelenségé-
vel foglalkozott,  vagyis kísérletileg vizsgálta az elektromos áram hatását különböző 
oldatokban. Megállapította, hogy az elektródákon kiváló anyag mennyisége független 
pl. az elektródák anyagától, meretétől, csupán az áthaladó töltésmennyiségtől függ, 
azzal egyenesen arányos (első törvény). A második törvény az elsőben szereplő ará-
nyossági tényezőnek ad konkrét értéket. Faraday beszél először ionokról (vagyis ván-
dorlókról), bevezeti a katód, anód illetve anion és kation fogalmát. 



Faraday ezen felismerései  indították el azt a hosszú, közel hatvan évig tartó kutatási 
folyamatot,  amelynek eredményeként beszélhetünk elektronról, vagyis egy olyan negatív 
töltésű részecskéről, amely minden atom építő eleme, bármilyen kémiai elemről legyen 
szó. az elektrolízis Faraday-féle  törvényeiből ez az elemi töltés ki is számítható (E=F/NA). 
Helmholtz végezte el a számítást 1881 -ben, kimutatva, hogy az anyag diszkrét, atomos, 
vagy más néven korpuszkuláris szerkezetét elfogadva  és ismerve az Avogadro-féle  tör-
vényt, következik, hogy az elektromosság is diszkrét szerkezetű. Bármüyen elektromos 
töltés az eleminek egész számú többszöröse kell legyen. Az elektron kifejezést  Stoney 
vezette be Helmholtzcal együtt. 

A gázkisülések tanulmányozása volt az a másik fontos  kutatási terület, amely döntő 
módon hozzájárult a kérdés tisztázásához. A gázok általában (pl. a száraz levegő is) jó 
szigetelők. Elég nagy feszültségen  beindul a gázkisülés, amely igen szép fényjelenségekkel 
jár együtt (pl. a természetben a villám). Mellékesen Faraday is foglalozott  ezzel a kérdés-
körrel. Az áttörés 1855-től számítható, amikor Gcisslcr feltalált  egy jobblégszivattyút és 
alacsonygáznyomáson islehetettkísérletezni. Felfedezték  és tanulmányoztáka katódsu-
garakat. Ma már tudjuk, hogy ez tulajdonképpen egy szabad elektronnyaláb, amely a 
katódból lép ki, egyenes vonalban terjed, több anyagon, pl. üvegen fluoreszcenciát  okoz, 
mágneses térrel eltéríthető. Tulajdonsága független  a katód anyagától, a töltő gáz minő-
ségétől, energiát szállít, impulzussal rendelkezik és vékony anyagon áthatol (Plucker, 
Hittorf,  Goldstein, Varley, Crookes, stb.). Időközben voltak elméleti magyarázatok is a 
katódsugarak termesztését illetően. Egyesek szerint a katódsugarak negatív töltésű mo-
lekulák, mások szerint talán az elektromágneses sugárzás egyik fajtája. 

A katódsugarak természetének tisztázása egy angol fizikusnak,  Joseph John Thom-
sonnak sikerült 1897-ben, egy igen szellemes kísérleti berendezés segítségével. A katód -
sugárt egymásra merőleges elektromos és mágneses téren vezette át, vizsgálva a nyaláb 
eltérülését a két tér hatására. A kísérleti eredmények lehetővé tették az ún. fajlagos  töltés 
(e/m) kiszámítását, illetve a töltés ismeretében a részecskék tömegének a megbecsülését. 
Ez a tömeg három nagyságrenddel kisebbnek adódott, mint a legkisebb atom, a hidrogén-
atom tömege, értéke független  a katód és a töltőgáz anyagától, vagyis az e töltésű és m 
tömegű részecske bármely elem atomjának alkotó része. Az 1897-es évet tekinthetjük 
tehát, az elketron születési évének. 

A gázkisülések tanulmányozása egyéb fontos  eredményeket is hozott. Többek között 
a katód kifúrásával  sikerült elkülöníteni a csősugarakat, amelyekről Goldstein és Wien 
kiderítették, hogy pozitív töltésű, viszonylag nagy tömegű részecskék. Mágneses és elekt-
romos térben vizsgálva elhajlásukat, pontos atomtömeg mérésére nyílt lehetőség. Ezek a 
kísérletek jelentik a tömegspektroszkópia kezdeteit és a későbbi magfizika  területére 
vezetnek el. 

Visszatérve a katódsugarakhoz – ezeket most már szabad elektronnyalábnak is ne-
vezhetjük. Utólag, szabad elektronnyalábot több más módszerrel is sikerült előállítani. 
Például tudjuk, hogy egy izzó fémszálból  elektronok lépnek ki, így keletkezik a televíziós 
készülék elektronnyalábja is. Fényhatására is történik elektronkilépés az anyagból–így 
működnek a fotocellák.  Sőt, léteznek olyan rádioaktív elemek, amelyek atommagjai bo-
csátanak ki nagy energiájú elektronokat (béta sugárzás, pl 90Sr), spontán módon, tehát 
minden külső hatástól mentesen. 

JJ. Thomson eredményeiért 1906-ban kapta meg a Nobel-díjat. 
A fizikai  Nobel-díjasok névsorát tanulmányozva, felfedezzük  RA. Millikan nevét. 

1923-ban nyerte el a díjat az 1910–16 közt végzett kutatásaiért, egészen pontosan az 
elemi elektromos töltés meghatározásáért. Felmerül a kérdés, hogy ha ez ismeretes volt az 
elektrolízis törvényéből, miért volt szükség más mérésekre? Mi újat mondhatott Milli-
kan? Tulajdonképpen porlasztott olajcseppek elektromos töltését mérte, ahogy ezt már a 
tankönyvekből is tudjuk. Fontos eredmény, hogy az olajcseppek töltése mindig kis egész 
számú többszöröse az elemi töltésnek (Q = n e, ahol n = 1,2, 3,...), nincs szükség az 
Avogadro-szám ismeretéhez a számítások elvégzéséhez. 

A katódsugarakkal való kísérletezések más fontos  felfedezésekhez  is elvezettek 1895 
november 8-án C. Röntgen felfedezte  a róla elnevezett sugarakat. Szemmel láthatlan, 
nagy áthatoló képességű sugárzásról van szó, amely egyes anyagokat fénykibocsátásra 
késztet, a fényérzékeny  anyagot megfeketíti,  áthatol a bőrön, lágy szöveteken, így a cson-



tok képe megjelenik a fluoreszkáló  ernyőn. Elektromágneses természetüket mintegy 
tíz évig tartó kutató munkával sikerült tisztázni, ezért használják még az X sugár 
elnevezést is. Ma már tudjuk, hogy a nagy energiájú elektronok anyagban való lefékező-
désekor keletkező, igen kis hullámhosszúságú elektromágneses sugárzásról van szó. Ez 
volt az a felfedezés,  amely a fantsztikus  orvosi alkalmazhatóság miatt rendkívül hamar 
ismertté vált. A hírlapok jóval hamarabb számoltak be róla, mint a tudományos lapok. 
Megjegyzendő, hogy a kolozsvári egyetemen a felfedezés  után mintegy három hónappal 
Abt Antal fizika  professzor  és munkatársai röntgensugarakat bemutató előadásokat tar-
tottak a diákoknak meg az érdeklődő közönségnek. Ez a tény is jelzi, hogy az egyetem 
leboratóriuma igen f  elszerelt volt abban az időben, a tanárok lépést tartottak a kor prob-
lémáival. 

A röntgensugarak további tanulmányozása lehetővé tette az atom mélyebb szerkei:e-
tének feltárását,  a periódusos rendszer megértését, sőt kiegészítését (Moseley-törvény). 

Egy másik jeles kísérletező P. Lenard volt, aki többek között a katódsugarak gyengü-
lésétvizsgálta különböző anyagokon való áthaladtukban. Ezekből a vizsgálatokból derült 
ki, hogy az atom szerkezete meglehetősen üres, vagyis az atomot alkotó részecskék térf-
gogata nagyon kicsi azatom térfogatáhozképest.  ALenard-féle  kísérleteket tekinthetjük 
a szóráskísérletek ősének. 

Ezek a kutatások tulajdonképpen az atomburokra, vagyis az atomban kötött elektro-
nokra vonatkoztak. 

Az ember első találkozása az atommagból jövő jelenségekkel, pontosabban a radioak-
tivitással, egy véletlennek köszönhető, de érdekessége, hogy ugyancsak a katódsugarak-
hoz,ületveazáltalukkeltettröntgensugárzáshozkapcsolódik.H.Becquerelfrancia  tudóst 
komolyan foglakoztatták  a röntgensugárzás által keltett fluoreszcencia  jelenségek. Vé-
letlen folytán  jött rá, hogy az uránsók olyan sugárzást bocsátanak ki, amely szintén meg-
feketíti  a jól becsomagolt fénytől  védett fényérzékeny  lemezt (1896). A jelenség további, 
rendszeres kutatásába a Curie házaspár kapcsolódott be. Céljuk – tisztázni a sugarak 
természetét. 1898-ban felfedezik  a polóniumot és rádiumot, mint spontánul sugárzó 
elemeket. Ők használják először a radioaktivitás kifejezést.  Ettől az évtől a fiatal  E. 
Rutherford  is bekapcsolódik a jelenség kutatásába, aki felfedezi  a sugarak összetett ter-
mészetét (alfa  és beta sugárzás). Ő az a kísérleti fizikus,  akinek kísérletező tehetségét 
Faradayéval együtt szokták emlegetni. 

A XX. század első éveiben már egészen jól le tudták írni a radioaktivitás jelenségét, 
de még nem tudták, hogy magjelenségekről van szó és nem tudták, hogy az atom egy nehéz 
pozitív magból és elektronburokból áll. 

Rutherford  és munkatársa, Goddy jutottak el arra a f  elfedezésre,  hogy a radioaktivi-
tás jelensége spontán elemátalakulás. Ők vezették be az izotópok fogalmát. 

Rutherford  másik rendkívüli teljesítménye, hogy az alfa  sugarakat kísérleti eszköz-
ként használta, segítségükkel fedezte  fel  az atommagot (1911), megalkotva a központi 
magból és a körülötte keringő elektronokból álló modelljét. A híres szóráskísérletek igen 
fontos  eredménye még az a f  elismerés, hogy a mag körül keringő elektronok száma meg-
egyezik az elem rendszámával. A periódusos rendszerben elfoglalt  hely száma, a rend-
szám szerint fizikai  értelmet nyert. Az atomszerkezet felismerésének  folyamatában  igen 
fontos  szerepet kapott a modell – mint hipotézis. A jó atomodell számot kell adjon az 
elemek kémiai és fizikai  tulajdonságairól egyaránt. Amodell–mint hipotézis–helyes-
ségét nyüván kísérletek döntik el. A fentiekben  azokat a kísérleti tényeket soroltuk feli, 
amelyek döntő módon hozzájárultak az atomról alkotott felfogásunk  kialakulásához:, 
anélkül, hogy teljességre törekedtünk volna. A századforduló  nagy fizikusai  közül sokan 
nemcsak fizikai,  hanem kémiai Nobel-díjban is részesültek (M. Curie, E. Rutherford, 
Aston) jelezve a felfedezések  fontosságát  a kémia számára is. Eredményeik egyaránt 
tartoznak a fizikához,  valamint a kémiához is. 

Befejezésként  idézzük Rutherfordnak  a Nobel-díj átvételekor tartott beszédének 
egyik gondolatát: életében a kísérletezések során sokféle  átalakulással találkozott – 
hosszabb ideig tartó és egészen gyors átalakulásokkal, de talán egyik sem volt olyan 
gyors, mint amilyen gyorsan ő maga fizikusból  kémikussá alakult át. 

Farkas Anna 


