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Előző írásunkban a radioaktivitás felfedezését, a három féle sugárzás megismerését, az izotóp fogalom bevezetésének történetét 
és a magyarországi helyzetet írtuk le. Jelen írásunkban a neutron és pozitron idén 80 évvel ezelőtti felfedezését és az első 
mesterséges izotópok előállításának, valamint a maghasadás felfedezésének történetét mutatjuk be.  

 

A neutron felfedezésének előzményei 
Abban az időben, amikor Rutherford felfedezte az 
atommagot, Charles Barkla megtalálta az elemek 
karakterisztikus röntgensugárzását, majd Moseley megmérte 
a hullámhosszukat. Megállapította, hogy az egyes elemek 
magjának jellemző mennyiségű töltése van, ami egyenlő az 
atom rendszámával. Ezt korábban a kémikusok pusztán 
sorszámként már bevezették az elemek jellemzésére. 
Rutherford összevetette saját eredményeit Moseley 
rendszámra vonatkozó megállapításaival, és felismerte, hogy 
az atommagok tömege nagyobb (általában közel kétszerese), 
mint azt a rendszám alapján várni lehetett volna. Feltételezte, 
hogy az atommagban a protonokon kívül elektronok is 
vannak, és ezek semlegesítik a protonok egy részét.  
A Heisenberg (1. ábra) által megfogalmazott bizonytalansági 
reláció viszont megmutatta, hogy az atommagban az elektron 
nem létezhet független részecskeként, ugyanis olyan kis 
térfogatot foglalna el, amihez akkora energia tartozna, 
amekkora meggátolná az atommag stabilitását.  

 
1. ábra: Heisenberg fényképe 

A határozatlansági reláció a következőképpen írható: 
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Ha egy me tömegű elektron Δx = R pontossággal van 
lokalizálva, akkor a sebessége nem lehet pontosan nulla, 
hanem a következő módon számolható: 
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(A vy és vz értéke természetesen ugyanígy becsülhető.) Az R 
sugarú gömbbe zárt elektron mozgási energiája: 
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Ha ebbe beírjuk a sebességekre vonatkozó (1) képletet, akkor 
azt kapjuk, hogy a mozgási energiának a következő értéknek 
kell lennie: 
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Figyelembe véve, hogy R < 10-14 m, a mozgási energiára 
Em > 10-10 J adódik. Ahhoz, hogy az elektron a magban kötve 
maradhasson, ahhoz ennél mélyebb helyzeti energiára van 
szükség. Az elektronok szórása a magokon azonban 
bizonyítja, hogy a magokban az elektronokra nem hathat 
ilyen erős elektromos vonzás. Ezen felismerés után az 
atommag proton – elektron összetételének elképzelése nem 
volt fenntartható! [1] 
Rutherford már az 1920-as évektől kezdve azt hangoztatta, 
hogy szerinte az atommagban kell lennie egy, a proton 
tömegével közel azonos tömegű, egy elektronból és protonból 
álló, ezáltal semleges, nyugalmi tömeggel rendelkező páros 
részecskének. Ezt 1923-ban már el is nevezte neutronnak. Ezt 
a feltételezését soha nem publikálta, csak előadásaiban 
említette.  
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Rutherford kísérleteit folytatva Walter Bothe (1891-1957) (2. 
ábra) és Herbert Becker német fizikusok 1929-ben Berlinben 
bórt, illetve berilliumot bombáztak polóniumból nyert α – 
részecskékkel, melynek eredményeképpen kis intenzitású, de 
nagy áthatolóképességű sugárzást tapasztaltak. A sugárzás 
energiáját 10 MeV-nek becsülték, és elnevezték „berillium-
sugárzásnak”. 

 
2. ábra:  Walter Bothe fényképe 

1931 végén a Joliot-Curie (3. ábra) házaspár is elkezdte ennek 
a jelenségnek a tanulmányozását saját, nagy intenzitású 
polónium α forrásukkal. 

  
   

3. ábra: Irene és Fréderic Joliot-Curie fényképe 
A detektáláshoz használt ionizációs kamrába a belépő 
sugárzás útjába különböző anyagból készült elnyelő lapokat 
helyeztek. Ők is észlelték azt, hogy az előzetes várakozással 
ellentétben az ionizációs kamrán áthaladó áramerősség 
csökkenése helyett az vagy változatlan maradt, vagy éppen 
felerősödött, különösen, ha celofánt vagy paraffint 
alkalmaztak. [2] 
Sőt, amikor a sugárzás hidrogént tartalmazó anyagba 
ütközött, még egy váratlan és meglepő dolog is történt: a 
sugárzás protonokat lökött ki belőle. Néhány nap múlva 
meghatározták ezeknek a protonoknak az energia–
tartományát, és arra a következtetésre jutottak, hogy azok 
körülbelül 5,3 MeV energiájúak. Lefényképezték a 
nyomvonalakat egy Wilson kamra segítségével.  
(A nyomvonal hosszából lehetett a részecskék energiájára 
következtetni.)  
A jelenség magyarázataként azt feltételezték, hogy egy 
szokatlanul nagy energiájú gammasugárzásról lehet szó, 
mely az elektronok esetében megismert Compton-
effektushoz hasonlóan protonokkal ütközik, és eközben 
energiát veszít. E feltételezéssel visszaszámolva a gamma 
foton energiájára 50 MeV–es becslést adtak, mely óriási, közel 
tízszeres volt az addig megismert foton-energiákhoz képest. 
(A Compton-effektus során egy röntgen vagy gamma foton, 
ha egy atomban kötött elektronnal ütközik, akkor 
energiájának csak egy részét adja át annak. Az ütközést 
követően kibocsátott foton ezért kisebb energiával, vagyis 
megnövekedett hullámhosszal hagyja el az atomot. (4. ábra))  

 
4. ábra: Elektronon szóródott gamma foton, Compton-szórás 

A Joliot-Curie házaspár fent vázolt elképzeléseit a Comptes 
Rendus című folyóirat 1932. január 18-án megjelent számában 
írta le.  
Rómában egy fiatal kutató, Ettore Majorana megismerve a 
Joliot–Curie kísérleteket, kifejtette, hogy a protonéval 
megegyező tömegű, de töltés nélküli részecskék szabadulnak 
fel az (α + Be) reakcióban, mert csak ezek képesek megfelelő 
impulzust átadni a protonoknak. (Ezt az eredményt, mivel 
nem tudta kísérletileg igazolni, Majorana nem publikálta.) [2] 

A neutron felfedezése 
Alig egy hónappal a Joliot–Curie házaspár cikkének 
megjelenése után, február 17-én James Chadwick (5. ábra) az 
előbbi közleményre való hivatkozással már a jelenség helyes 
értelmezését adta meg a Nature magazinban. 

 
5. ábra:  Chadwick fényképe 

A Cavendish laboratóriumban Chadwick ellenőrizni kezdte a 
fent vázolt kísérleteket. A „berillium-sugárzást” nem csak 
paraffinra, hanem mindenféle más anyagra is rábocsátotta. 
Minden esetben kirepülő magokat észlelt, a parafinnál 
protonokat, a nitrogéntartalmú anyagoknál pedig 
nitrogénmagokat. Nagyságrendekkel kisebb protonszórást 
számolt, mint amiket a mérések eredményeként kapott.  
Az akkor ismert adatok alapján megbecsülte a lehetséges 
tömegdefektus-változásokat, amikre kb. 10 MeV jött ki. 
Ehhez hozzáadva az α-részecske kb. 5 MeV energiáját, a 
keletkezett foton energia maximum 15 MeV lehetett. Ezért 
Chadwick egy másik módszert választott a vizsgálataihoz, az 
ütközési (visszalökődési) energiát kezdte el vizsgálni. [3] 
Az energia- és impulzusmegmaradás-tétel segítségével 
analizálta az addig ismeretlen természetű sugárzás által 
meglökött nitrogén és hidrogén magok mozgását. Egy másik 
kísérletében alfa-részecskével bombázott berilliumot, ahol a 
következő reakció játszódott le:  

  MeV,neutronCHeBe 76512
6

4
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Arra a következtetésre jutott, hogy a „titokzatos berillium-
sugárzás” a protonnal közel azonos tömegű, semleges elemi 
részecskék árama. Ezzel a Rutherford által megjósolt két 
ellentétes töltésű részecskéből álló semleges részecske helyett 
Chadwick 1932-ben kísérletileg igazolta az önálló, töltés 
nélküli részecske, a neutron létezését. A felfedezéséért 1935-
ben Nobel – díjat kapott. [4] [6] 
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Ezek után Heisenberg módosított az addig elfogadott 
atommodellen. Azt mondta, hogy az atommag protonokból 
és neutronokból épül fel, nincsenek benne elektronok (mint 
ahogy azt már korábban számításaival megjósolta). 
Bár később a negatív béta-bomlás során kiderült, hogy a 
neutron képes átalakulni egy protonná és egy elektronná!  
A Rutherford által elképzelt „duális” és a Chadwick által 
felfedezett „individuális” neutron közötti különbséget csak a 
kvarkmodell felfedezése után értette meg igazán a 
tudomány. Eszerint a protonok és a neutronok egyaránt 
három – három kvarkból épülnek fel. (Proton = 2 up + 1 
down, és neutron = 1 up + 2 down kvark.) 

Tehát a béta–bomlás a kétféle kvark arányát változtatja meg. 
(A béta–bomlás „hajtóereje” a proton/neutron arány 
instabilitása, ami a bomlás során az u– és d–kvarkok 
arányának megváltozásával tud stabilizálódni, egyensúlyi 
állapotba kerülni.) 

A pozitron felfedezése 
A pozitron létezésére először az 1920-as években elméleti 
megfontolásokból következtetett Paul Dirac (1902-1984) (6. 
ábra).  

 
6. ábra: Dirac fényképe 

1928-ban kiszámolta, és 1930-ban publikálta a nagy energiájú 
elektronok relativisztikus energiáját. A kapott eredmény 
Diracot is meglepte, ugyanis pozitív és negatív érték adódott: 
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Dirac a kapott eredményből arra következtetett, hogy az 
elektronnak létezik antirészecskéje, amelynek tömege 
teljesen megegyezik az elektron tömegével, de a töltése 
pozitív.  
1932-ben mutatta ki a svéd származású amerikai Carl 
Anderson (6. ábra) a pozitront a kozmikus sugárzásban, 
Wilson–kamrás felvételeken.  

 
7. ábra: Anderson fényképe 

1300 darab fotólemezt vizsgált át, melyek közül 15 darab volt 
olyan, amelyen pozitron nyoma lehetett. Az 1936-ban fizikai 
Nobel-díjjal elismert kísérlet dokumentuma a 8. ábrán látható 
ködkamrás felvétel. A fotón megfigyelhető vékony görbe 
vonal a pozitron nyomvonala a ködkamrában.  

 
8. ábra: A pozitron nyomképe 

A bemutatott felvétel sajátsága az erősen görbült nyomvonal, 
mivel úgy készült a felvétel, hogy a ködkamrát mágneses 
mezőbe helyezték. Az indukcióvonalak merőlegesek a 
beérkező részecskék sebességére. [5] 
Anderson arra is gondolt, hogy esetleg egy lentről felfelé 
érkező elektron nyomképét látja, nem pedig a keresett pozitív 
töltésű részecskéét. Ennek eldöntésére egy vékony 
ólomlemezt helyezett el a ködkamrában (mely a képen 
vízszintes sávként látható). Úgy okoskodott, hogy 
amennyiben fentről (a kozmikus sugárzásból) érkező pozitív 
részecske nyomképéről van szó, akkor látnunk kell, hogy a 
részecske a lemezen áthaladva lelassul.   
A mozgó töltésre mágneses térben a Lorentz-erő hat. Az erő 
nagysága a töltés nagyságától, sebességétől és a mágneses tér 
intenzitásától függ. Iránya a sebesség-vektor és a mágneses 
indukció-vektor által meghatározott síkra merőleges, 
irányítását a töltés előjele szabja meg. 

Bxv)q(F


  

Anderson a ködkamrát a sugárzás irányára merőleges 
mágneses térbe helyezte. A sugárzás töltött részecskéit a 
Lorentz-erő a pillanatnyi sebességüknek megfelelően térítette 
el. A ködkamrában megfigyelhető görbült ködcsíkok a 
Lorentz-erő hatására folyamatosan változó irányban haladó 
részecske pályáját mutatták. A mágneses tér irányát ismerve 
Anderson a görbülés irányából látta, hogy a Lorentz-erő által 
eltérített részecske töltése pozitív. A pálya görbületéből a 
részecske tömegére következtetett.  

B


 indukciójú homogén mágneses mező hatására a tér 
irányára merőlegesen, állandó v  sebességgel mozgó q 
töltésű, m tömegű részecske R sugarú körpályán mozog. A 
körmozgás centripetális gyorsulását a Lorentz erő biztosítja: 

R
vmBxvq
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Az ólomlemez hatására a részecske sebességének változását a 
pálya görbületének megváltozása jelzi. Kisebb sebesség 
esetén a körpálya sugara csökken. A görbületi sugarak 
aránya megegyezik a sebességek arányával. A képen látható, 
hogy az ólomlemez alatt kisebb a pályasugár. Tehát a 
részecske az ólomlemez hatására lassult le. [7] 
80 évvel ezelőtt, 1932. április 25. és május 8. között a Joliot-
Curie házaspár Svájcban dolgozott 3500 m magasságban egy 
tudományos állomáson, ahol a kozmikus sugárzás 
atommagokra gyakorolt hatását vizsgálták. Nagyon sok 
felvételt készítettek Wilson kamrájukkal. (Ez volt Fréderic 
Joliot-Curie egyik szenvedélye.) Munkájuk során észrevették, 
hogy Wilson kamrájuk elektronnyomvonalai közül néhány 
ellenkező irányban hajlik, de nem figyeltek fel rá, csak 
később, miután a felfedezés hírére átvizsgálták saját 
felvételeiket.  
(A házaspár tehát a neutron mellett a pozitront is 
felfedezhette volna.) 
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A mesterséges radioaktivitás 
felfedezése 
1933-ban a Joliot-Curie házaspár ködkamrájukkal 
szisztematikusan annak vizsgálatába kezdett, hogy milyen 
részecskék lökődnek ki a különböző elemek atommagjaiból, 
ha azokat α–részecskékkel bombázzák. (Az ő birtokukban 
volt az akkori idők legerősebb, alacsony gamma–hátterű 210Po 
alfa–sugárforrása.) A könnyebb elemek, mint a fluor, 
alumínium, bór esetében neutron, elektron, és pozitron 
kibocsátását észlelték. A közepes tömegszámú elemeknél 
pedig protonok kilökődését tapasztalták.  
Értelmezésük érdekes volt, melyet 1933 októberében 
Brüsszelben a hetedik alkalommal megrendezett Solvay–
konferencián elő is adtak, miszerint akár az is elképzelhető, 
hogy a proton egy neutronból és egy pozitronból álló 
összetett részecske lehet. A berillium pozitron kibocsátását 
úgy értelmezték, hogy ott például egy gamma foton elektron-
pozitron párrá alakul. Elképzeléseik nem arattak sikert, sőt 
voltak, akik még a kísérleti eredményeik hitelességét is 
kétségbe vonták (például Lise Meitner). Ugyanakkor az 
eredményeket többen, például Niels Bohr és Wolfgang Pauli 
érdekesnek és fontosnak tartották.  
Curieék a konferenciáról hazatérve úgy döntöttek, hogy 
ismét megvizsgálják a kérdést. Hipotézisük szerint a neutron és 
a pozitron kibocsátása egyidejűleg megy végbe, a bombázó α–
részecskék energiájától függetlenül.  

Tehát elkezdték az alumínium besugárzását α–részecskékkel, 
miközben annak energiáját fokozatosan csökkentették. Ezt 
úgy érték el, hogy a sugárforrást fokozatosan, egyre távolabb 
helyezték el a céltárgytól, így az α–részecskék a levegőben 
lelassultak. Amint az α-részecskék energiája egy küszöbérték 
alá csökkent, a neutronok kibocsátása megszűnt. Ekkor 
következett a meglepetés, amely Nobel–díjas felfedezésük 
alapja lett. Ugyanis hipotézisük nem teljesült! A pozitronok 
további kibocsátása nem szűnt meg azonnal, még az α–forrás 
eltávolítása után is folytatódott bizonyos ideig, és csak 
fokozatosan csökkent, amint azt a GM cső jelezte. Akárcsak 
egy természetes radioaktivitással rendelkező elem 
atommagjának béta–sugárzása. Alumínium esetében 3 perc 
15 másodperc, bór esetében 14 perc felezési időt határoztak 
meg. A végbement magreakciók a következőképp írhatók fel:  

neutronPHeAl  30
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A keletkezett radioaktív magok pedig pozitron emisszióval 

alakultak át stabil Si30
14 , illetve C13
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Eredményeiket a Nature című folyóiratban publikálták, 
megemlítve azt is, hogy a pozitronok spektruma a β–
spektrumokhoz hasonlóan folytonos (9. ábra). Ennek 
értelmezéséhez valószínűleg ebben az esetben is szükséges 
volt egy hipotetikus részecske, a neutrínó szimultán 
kibocsátását feltételezni, hogy teljesüljön az energia-
megmaradás törvénye.  

 
9. ábra: A β – spektrum alakja 

Komoly problémát jelentett a rendkívül kis mennyiségben 
keletkezett termékek kémiai azonosítása, melyet ráadásul 
nagyon rövid idő alatt kellett megtenni. A következőképp 
jártak el: a bórt bór-nitrit (BN) formájában sugározták be. Ezt 
követően a mintát nátrium–hidroxid (NaOH) oldattal együtt 
hevítették, melyből ammóniagáz keletkezett. Azt kellett 
figyelni, hogy hol jelenik meg a pozitron kibocsátást jelző 
aktivitás. Ez a gázfázisban jelentkezett.  
A visszamaradt bór nem volt radioaktív. Tehát a bórból 
keletkező radioaktív atommag a nitrogén egyik izotópja 
kellett legyen.  

BN + 3NaOH → Na3BO3 + NH3 ↑ 

illetve:                     BN + α → N2 ↑ 

Mind a BN–ből keletkező N2, mind az ammónia gáz 
formájában távozik, amelyeket gázfelfogó hengerekben 
gyűjtöttek.  

Az alumínium esetében a besugárzott alumínium-fóliát 
sósavba dobva feloldották.  

A felszabaduló hidrogéngázzal együtt keletkező foszfin (PH3) 
gázfázisba került, mely gázfelfogó hengerben összegyűjthető 
és aktivitása mérhető volt.  
A felfedezésről szóló beszámolójában a házaspár arra is 
rámutatott, hogy az általuk megfigyelthez hasonló 
radioaktivitás valószínűleg különböző magreakciókkal is 
létrehozható. Például 13-as tömegszámú nitrogén előállítható 
úgy is, ha szenet deutériummal bombáznak:  

neutronNCD  13
7

12
6  

Ernest Lawrence (1901- 1958) amerikai fizikus, a Kaliforniai 
Egyetem professzora egy hónappal később olvasta írásukat, 
és úgy érezte, hogy szinte neki szóltak a fenti mondatok, 
hiszen a ciklotron körül biztosan radioaktívvá váltak már 
anyagok, melyre nem is gondoltak.  

A ciklotron olyan részecskegyorsító, amelyben töltött 
részecskék (például protonok, ionok) mágneses tér hatására 
spirális pályán haladnak belülről kifelé. Minden egyes 
körbefordulás során a váltóáram elektromos tere kétszer 
gyorsít a részecskén, egyre nagyobb sugarú körpályára 
juttatva azt. (10. ábra) 
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10. ábra: A ciklotron elvi felépítése 

(A ciklotron elvét Gaál Sándor magyar fizikus alkotta meg, 
1929-es leírása azonban publikálatlan maradt és ezért a 
magyar (és a román) szakirodalmon kívül a világban – 
helytelenül – Ernest Lawrence-nek tulajdonítják az elsőséget. 
Magát az első ciklotront Lawrence és hallgatója Stanley 
Livingston fejlesztette ki 1930 és 1932 között.) 

Lawrence laboratóriumában a GM cső és a ciklotron közös 
kapcsolóval működött, így sohasem tudták azt vizsgálni, 
hogy a ciklotron kikapcsolása után is számlálna-e a GM cső a 
radioaktivitást jelezve. A cikket olvasva átszerelték a két 
készüléket és már egymástól függetlenül is működtek. Ezt 
követően elvégezték a Joliot-Curie házaspár által ajánlott 
kísérletet és meg is találták a 13N-at. [8] 
A felfedezés óriási jelentőségű, hiszen a mesterséges 
radioaktív izotópoknak óriási szerepe van napjainkban, 
gondoljunk csak a különböző orvosi alkalmazásokra.  
A Joliot-Curie házaspár 1935. december 12-én vette át 
felfedezéséért a kémiai Nobel díjat. Előadásuk első felében 
Iréne Joliot-Curie ismertette a kísérleteket, majd Fréderic 
Joliot-Curie fogalmazott meg a jövőt illetően nagy jelentőségű 
gondolatokat, melyből röviden idézünk:  

„Ha a múltat vizsgálva szemügyre vesszük azokat a 
sikereket, amelyeket a tudomány mind gyorsabb ütemben ért 
el, joggal feltételezhetjük, hogy az elemeket kényük-kedvük 
szerint felépítő vagy lebontó kutatók megtalálják majd annak 
a módját is, hogyan állítsanak elő robbaná-jellegű 
átalakulásokat, pl. kémiai láncreakciókat, olyan 
átváltozásokat, amelyek egy sor további átalakulást váltanak 
ki. Ha az anyagban bekövetkeznek ilyen átalakulások, óriási 
mennyiségű hasznos energia felszabadulásával kell 
számolnunk. Ha azonban sajnálatos módon bolygónk 
valamennyi eleme ilyen értelemben „fertőzött", 
balsejtelmekkel eltelve kell világkatasztrófa elé néznünk.  
A csillagászok időnként megfigyelik, hogy a szelíd ragyogású 
csillag egyszeriben megnövekszik. Például egy szabad 
szemmel ki nem vehető csillag igen fényessé és távcső nélkül 
is láthatóvá válhat. Ilyenkor azt mondják, hogy szupernóva 
jelent meg. A csillagok hirtelen felrobbanását talán 
robbanékony jellegű átalakulások okozzák, olyan folyamatok, 
amelyeket a kutatók kétségtelenül megpróbálnak majd 
elősegíteni, de reméljük, hogy eközben megteszik majd a 
szükséges óvintézkedéseket."  
A nyilatkozat az elejétől a végéig vízió és figyelmeztetés. 
Később hozzáfűzte:  

„Jogos aggodalommal vethetjük fel a kérdést, mi lenne a 
következménye annak, ha egy napon megteremtenénk az 
ilyen reakciók felhasználásának a feltételeit?" 

A maghasadás felfedezésének 
előzményei 
Fermi 
A maghasadás felfedezésének előkészítése Enrico Fermi 
(1901-1954) (11. ábra) kísérleteivel kezdődött.  

 
 11. ábra: Enrico Fermi fényképe 

Miután Fermi értesült a Joliot-Curie házaspár felfedezéséről, 
elhatározta, hogy megpróbál neutronokkal előidézni 
mesterséges radioaktivitást. Mivel a neutron semleges 
részecske, nem kell az atommag taszításával számolni, 
valamint az anyag belsejében megtett úthosszuk is jóval 
nagyobb, mint az alfa–részecskéké. Ezekkel az előnyökkel 
szemben viszont van egy nagy hátrányuk is: ellentétben az 
alfa–részecskékkel, a neutronok nem természetes 
radioaktivitás útján jönnek létre. Ezáltal Fermi már a 
kísérletek megkezdése előtt problémába ütközött: hogyan 
állítson elő neutronokat? 
Ebben a Sanita Publica professzora, Giulio Trabacchi volt a 
segítségére, aki 1 gramm rádiumot adott Ferminek, valamint 
egy eszközt, amellyel radont lehet kivonni a rádiumból.  
A rádium bomlása során radon keletkezik, majd a radon a 
bomlása során alfa–részecskéket bocsát ki. Ha a radont 
berilliumporral keverték, az alfa–részecskék nekiütköztek a 
berilliumnak, ami (2) szerint neutronokat bocsátott ki. Ezzel 
nagyon erős neutronforráshoz jutott. Fermi 1934–ben 
szisztematikus kísérletezésbe kezdett munkatársaival (akiket 
munkahelyük után „Panisperna utcai fiúknak neveztek” (12. 
ábra)). 

 
12. ábra: Fermi és munkatársai Rómában 

 (Oscar D’Agostino, Emilio Segré, Edorado Amaldi, Franco 
Rasetti és Enrico Fermi) 

Rendkívül módszeresen jártak el, nem kezdték el összevissza 
bombázni a különféle anyagokat, hanem szigorú rendben 
végigmentek az egész periódusos rendszeren. A hidrogén 
nem hozott eredményt, amikor vizet bombázott 
neutronokkal, nem történt semmi. Ezután a lítiummal 
próbálkozott, de nem járt sikerrel. Következett a berillium, a 
bór, a szén és a nitrogén. Egyik sem vált radioaktívvá. Fermi 
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úgy döntött, hogy a sikertelenségek miatt felhagy a 
kísérletekkel, de még egy elemmel meg akart próbálkozni.  
A sorban az oxigén következett volna, de azt kihagyta, mivel 
már tudta, hogy az oxigén sem válik radioaktívvá, hiszen 
először vízzel próbálkozott. Így fluort sugárzott be. 
Meglepetésükre a fluor radioaktívvá vált, akárcsak a 
periódusos rendszerben utána következő elemek. [8] 
Fermi első cikke a kísérleteiről 1934. április 14-én jelent meg. 
Ebben 23 olyan elemről számolt be, amelyet sikerült 
felaktiválnia, és mindegyiknek meghatározta a felezési idejét. 
(Egy év alatt összesen 12 cikket írtak a témáról, Fermi 1938–
ban megkapta a Nobel-díjat.) Legfontosabb megállapításuk 
az volt, hogy a mesterséges radioaktív izotópok kivétel nélkül 
β– sugárzók. (Ellentétben a Joliot–Curie kísérletekkel, ahol 
pozitronokat észleltek!)  

Lassú neutronok 
1934 októberének egyik reggelén Fermiék néhány fém, 
köztük az ezüst radioaktivitását vizsgálták. A fémekből 
egyenlő nagyságú hengereket készítettek, ezekbe helyezték a 
neutronforrást. A besugárzáshoz ezeket a hengereket betették 
egy ólomdobozba. Azt vették észre, hogy az ezüst 
radioaktivitása állandóan változik aszerint, hogy az 
ólomdoboz közepén vagy sarkában áll. Fermi azt javasolta, 
hogy nézzék meg, mi történik, ha az ólomdobozon kívülről 
bombázzák az ezüsthengert. Kiderült, hogy a henger 
közelében lévő tárgyak befolyásolják az ezüst aktivitását.  
A henger aktivitása nagyobb volt, ha a sugárzás folyamán az 
asztal deszkáján állt, mint amikor valami fémet tettek alá. 
Fermi következő ötlete az volt, hogy paraffint (CnH2n+2) 
tegyenek a forrás és a henger közé. Egy nagydarab paraffinba 
lyukat vágtak, abba tették a forrást, és úgy bombázták az 
ezüsthengert.  
A paraffintól az ezüst mesterségesen előidézett aktivitása 
százszorosára nőtt.  
Ezt azzal magyarázták, hogy a paraffin sok hidrogént 
(protont) tartalmaz, aminek a tömege közel azonos a neutron 
tömegével. A neutronok a paraffinban lévő protonokkal 
ütköznek, még mielőtt az ezüstatomokat elérnék, és a 
protonokkal való ütközéskor a neutronok elveszíti energiájuk 
nagy részét. Fermi kiszámította, hogy a lassú neutronok 
valószínűleg nem mozognak gyorsabban, mint a velük 
kölcsönhatásba lépő természetes hőmozgást végző 
hidrogénmagok. (Néhány km/s.) Úgy gondolták, ha ez a 
magyarázat helytálló, akkor minden más, sok hidrogént 
tartalmazó anyagnak ugyanúgy kell hatnia az aktivitásra, 
mint a paraffinnak. Ezért hipotézisüket kipróbálták a vízzel 
is. Erre a kísérletre kiszemelték a laboratórium mögötti 
szökőkutat. (13. ábra) 

 
13. ábra: Szökőkút a panispernai Fizikai Intézetben 

A mérésekhez betették a neutronforrást és az ezüsthengert a 
kútba. Fermi elmélete igazolódott, a víz szintén sokszorosára 
növelte az ezüst aktivitását. A kísérletek azt a meglepő és 
fontos eredményt adták, hogy a lassú neutronok bizonyos 
körülmények között sokkal hatékonyabban tudnak 
atommagokat átalakítani, mint a gyors neutronok. [9] 
A csoport (a Fizikai Intézet vezetőjének javaslatára) október 
26-án közös szabadalmat kért azokra a folyamatokra, 
amelyekben lassú neutronokkal történő bombázással 
mesterséges radioaktivitást hoznak létre. 

Elvétett felfedezések 
Mikor a kutatásuk során Fermiék a periódusos rendszer 
utolsó eleméhez, az uránhoz értek (Z = 92), kiderült, hogy az 
nem csak aktivizálódik, hanem többféle elemet is produkál, 
és hogy ezeknek a radioaktív termékeknek egyike sem 
azonos olyan elemmel, amely az uránhoz közel áll.  
(A keletkező új atommagokat mind a besugárzott anyaghoz a 
periódusos rendszerben közel állónak gondolták, mivel a 
neutronok befogásával előbb a besugárzott elemek radioaktív 
izotópjaihoz jutottak, amelyek béta–sugárzás kíséretében 
elbomlottak és eközben a következő (magasabb rendszámú) 
elem atomjaivá váltak.) Így ezek a megfontolások arra 
utaltak, hogy az urán bomlási termékei között egy új, 93-as 
rendszámú elem, transzurán is keletkezett, az alábbi 
magreakció alapján:  

?UnU 239
93

239
92

1
0

238
92


  

Úgy vélték, hogy az új elem rövid felezési ideje (13 perc) 
miatt nem fordul elő a természetben. Mivel a 93-as 
rendszámú elem is radioaktív, azt gondolták, hogy abból 
újabb β–bomlással keletkezik a 94-es rendszámú elem.  
Az akkori periódusos rendszer alapján feltételezték, hogy a 
93-as rendszámú elem a VII. oszlopban, a rénium alatt 
(ekarénium – EkaRe), míg a 94-es rendszámú a VIII. 
oszlopban az ozmium alatt (ekaozmium – EkaOs) van. 
Fermiéknek gondot okozott, hogy milyen módon vizsgálják a 
kis mennyiségben keletkezett transzuránok kémiai 
tulajdonságait, így azonosítva helyüket a periódusos 
rendszerben.  
Azt a módszert választották, hogy egy homológ elemmel 
oldatba vigyék, majd kicsapják vagy kikristályosítják a 
nagyobb koncentrációban lévő homológ elem valamilyen 
vegyületét. Ha a radioaktív mikrokomponens együtt válik le 
a makrokomponenssel, akkor a kémiai rokonság 
feltételezhető. A kísérletekhez a VII. oszlopban lévő 
legkönnyebb elemet, a mangánt választották. Nem sikerült a 
problémát teljes mértékben tisztázni, valamint az egyes 
anyagokat tisztán elkülöníteni és a keletkezésükre 
egyértelmű magyarázatot adni. Ezek után Fermi visszatért 
korábbi elméleti kutatásaihoz, nem kívánt tovább foglalkozni 
az általa felfedezettnek hitt transzuránokkal. [10] 
Egy másik kutatócsoport azt feltételezte, hogy a Fermi 
csapata által előállított új elem protaktínium. (Ezt a 
feltételezést Hahn és Meitner közös dolgozatban megcáfolta.) 
Ida Noddack–Tacke német vegyésznő (1896 - 1978, a rénium 
elem felfedezője) (14. ábra), kételkedni kezdett Fermi 
feltételezésében és egy 1934-ben írt cikkében felvetett egy 
másik magátalakulási lehetőséget.  
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14. ábra: Ida Noddack fényképe 

Élesen támadta Fermit, mivel szerinte nem járt el elég 
körültekintően és alaposan a kémiai azonosításban és a 
radioaktivitás okának kivizsgálásában, különösen egy 13 
perces felezési idejű anyag esetében. (Ez valószínűleg az urán 
hasadása során keletkező bárium 12 s -os felezési idejű béta 
bomlásakor keletkező lantán lehetett, melynek 14 perc a 
felezési ideje.) Cikkében elsősorban a különböző elemek 
kémiai azonosításának hiányosságairól írt. Hiányolta, hogy 
Fermi nem vizsgálta meg kellően alaposan jóval több elemre 
az azonosítást, mint pl. polóniumra, illetve az összes ismert 
elemre. Majd megjegyezte a következőket:  
 "De éppolyan módon feltételezhető, hogy ha neutronokat 
használunk magátalakítás céljára, valami teljesen új típusú 
magreakció megy végbe, (...) elképzelhető, hogy az atommag 
széthasad több nagy töredékre, amelyek természetesen ismert elemek 
izotópjai lennének, de egyáltalán nem a besugárzott elem 
szomszédságában."  
 

„Es wäre denkbar, dass bei der Beschießung schwerer Kerne mit 
Neutronen diese Kerne in mehrere größere Bruchstücke zerfallen, 
die zwar Isotope bekannter Elemente, aber nicht Nachbarn der 
bestrahlten Elemente sind.” [5] 

Itt merült fel először a maghasadás gondolata [4].  
Ida Noddack írása azonban nem keltett nagy feltűnést, bár 
ismert volt magfizikai körökben. Fermi végzett is ezzel 
kapcsolatos számításokat a cikk hatására, de az akkor 
rendelkezésre álló adatok még nem voltak elég pontosak.  
Az atommagok tömegeinek mérése nem volt elég pontos a 
tömegspektroszkópiával, melyet (J. J. Thomson ötlete 
nyomán) Francis William Aston (1877 – 1945) tökéletesített.  

1938-ban Irene Joliot-Curie laboratóriumából érkeztek olyan 
hírek, hogy az urán neutronnal történő besugárzásakor nem 
csak magasabb rendszámú elemek keletkeznek, hanem 
kisebbek is. A kapott elemeknél lantánra és aktíniumra 
gyanakodtak. (A lantán a bárium, mint hasadvány 
bomlásterméke.) Fermihez hasonlóan tehát a Joliot-Curie 
házaspár és Pavel Savitch is létrehozott mesterséges 
maghasadást, de a jelenségre – a kísérleti evidencia ellenére – 
teljesen más magyarázatot adtak! Szerintük aktínium 
keletkezett, azonban a radioaktivitás a lantánt követte. Így 
Joliot-Curie-ék egy hasadványt fedeztek fel, de szinte 
szándékosan félreértelmezték a kísérletek eredményeit, 
annyira hihetetlenek voltak számukra a helyes 
következtetések. Átmenetileg volt olyan munkahipotézisük, 
hogy az uránmag felhasad, de eltávolodtak ettől a 
gondolattól, és visszatértek a transzurán modellhez.  
A periódusos rendszert (15. ábra) szemlélve látható, hogy 
mely elemet melyikkel tévesztették „szándékosan” össze: 
báriumot a rádiummal, a lantánt az aktíniummal, mivel ezek 
egymás alatt vannak, így kémiai tulajdonságaik hasonlóak. 
[10] 

 
15. ábra: Az elemek periódusos rendszere 

A maghasadás felfedezése 
Ebben az időben Otto Hahn és Lise Meitner a Berlin–
Dahlemben lévő „Kaiser – Wilhelm – Institut für Chemie” – 
ben (Vilmos Császár Kémiai Intézet) (16. ábra) dolgozott.  

   

 
16. ábra: Kaiser – Wilhelm – Institut für Chemie és Hahnék 

kísérleti elrendezése 
1935–ben csatlakozott hozzájuk Fritz Strassmann. Ők hárman 
(17. ábra) határozták el, hogy nagy körültekintéssel, alapos 
előkészítéssel megismétlik a római csoport munkáját, hogy 
transzuránokat állítsanak elő, és felderítsék ezen anyagok 
tulajdonságait.  

 
17. ábra: Otto Hahn, Fritz Strassman és Lise Meitner fényképe 

Beszereztek egy 1,2 grammos rádium sugárforrást, amiből 
rádium – berillium neutronforrást készítettek. Mivel már 
ismert volt, hogy a lassú neutronok nagyobb valószínűséggel 
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hatolnak az atommagokba, a neutronok lassítására paraffint 
használtak. Eredményeikről két dolgozatban számoltak be, 
majd egy összefoglaló dolgozatot is publikáltak 1938–ban.  

Ez a dolgozat volt Otto Hahn és Lise Meitner utolsó közös 
munkája. Meitner zsidó volt, és bár a náci rezsim első éveiben 
Németországban maradhatott, mivel osztrák állampolgár volt 
(ezért rá nem vonatkoztak a német zsidótörvények), de az 
Anschluss után nem folytathatta a munkáját, így elhagyta 
Németországot és Stockholmba költözött. 
Hahn és Strassman munkahipotézisként elfogadta Iréne 
Joliot–Curie-ék feltevését, hogy van rádium a rendszerben, 
annak ellenére, hogy nem tudtak alfa–sugárzást detektálni.  
A párizsi modellt használva a mért bomlásgörbék alapján 
négyes rádiumizomériát tételeztek fel. (18. ábra) (Már a 
rádium felfedezésekor, Marie Curie munkája során kiderült, 
hogy a rádium báriumsókkal csapadékba vihető.) A berlini 
csoport is ezt a technikát használta.  

 
18. ábra: A feltételezett négyes rádium izoméria 

A neutronokkal besugárzott uránt salétromsavban 
feloldották. Az oldatból kénsav hatására a bárium, és a vele 
egy oszlopban lévő elemek (pl. rádium) oldhatatlan csapadék 
(BaSO4) formájában kiváltak. Hahn és Strassman frakcionált 
együttkristályosítást is végzett. Azt várták, hogy a rádium 
nagy része a fő frakcióban jelenik meg. De nem ez történt, 
hanem a különböző frakciókban mért aktivitások arányosak 
voltak az azokban lévő bárium mennyiségével. Hahn arra 
gondolt, hogy a rádium koncentrációjának hatása lehet a 
dúsulásra. Így kisebb koncentrációban lévő, természetes 
rádiummal is elvégezték a kristályosítást. Azt tapasztalták, 
hogy a koncentrációnak semmi köze a dúsuláshoz. Ezek után 
elhatározták, hogy a természetes tóriumból keletkező 
rádiumot összekeverik az urán besugárzása után kapott 
rádiumnak gondolt anyaggal, és a keverék frakcionált 
kristályosítását vizsgálják bárium–bromid (BaBr2) hordozón. 
A természetes rádium dúsulása egyre csökkent az újabb 
frakciók esetén, míg a rádiumnak feltételezett nuklid 
dúsulása független volt a frakciók számától. Egyértelmű volt 
a következtetés: az uránból neutronok hatására bárium 
keletkezett. 
Írásuk, Uránium neutronnal való besugárzásakor keletkező 
alkáliföldfémek létezéséről címmel 1939. január 6-án jelent meg a 
Die Naturwissenschaften című lapban, de a cikkben még nem 
használták a hasadás kifejezést. A dolgozat meglehetősen 
hosszan mutatja be a kémia analízis módszereit, amely az 
egyes termékek radioaktivitásán alapul, a befejező részben 
pedig kijelentik: 
„mint vegyészek, a röviden bemutatott kísérletek alapján, új 
nevekkel kell ellátnunk a fenti ábrán bemutatott sémát, ugyanis a 
Ra, Ac, Th helyett Ba, La, Ce írandó. 
. . . nem tudjuk még pontosan értelmezni eredményeinket . . .” 

A január 28-i cikkükben már teljes bizonyossággal leszögezik 
a hasadási termékek létét. Kísérleteikben az urán egy másik 
hasadványát, a kriptont (a bárium kiegészítő hasadványa a 
kripton (a rendszámokat tekintve 56 + 36 = 92)), illetve annak 

a bomlástermékeit, a rubídiumot, stronciumot és ittriumot 
vizsgálták:  

KrBaU 365692   
 

YSrRbKr 39383736

 
  

A maghasadás felfedezéséért Otto Hahn 1944–ben megkapta 
a kémiai Nobel–díjat.  

Ez a felfedezés egyben ki is mondta a Fermiék által 
felfedezettnek hitt 93-as rendszámú elem halálos ítéletét. 
Amit ők akkor transzuránnak gondoltak, az nem volt más, 
mint bomlási termékek keveréke. [10] 

A Svédországban élő Lise Meitner folyamatosan értesült a 
berlini laboratórium munkájáról. Hahn elküldte neki a 
készülő dolgozatuk kéziratát is. Meitner és unokaöccse Otto 
Robert Firsch arra a következtetésre jutottak, hogy a 
nagyméretű fragmentumok kilépési mechanizmusa az 
uránból – ellentétben az alfa–bomlással – nem magyarázható 
az alagúteffektus segítségével. Arra gondoltak, hogy az akkor 
már ismert, Gamow által javasolt folyadékcsepp modell 
alkalmas lehet a jelenség értelmezésre. (A modell szerint az 
atommag összenyomhatatlan folyadékcsepp, amiben az 
elektromos töltés egyenletesen oszlik el.)  
A cseppmodell felhasználásával megmutatták, hogy a 
maghasadás ténylegesen végbemehet, sőt energia is 
szabadulhat fel. Ők vezették be a maghasadás fogalmát, 
addig csak az uránmag „szétrombolásáról” beszéltek. 
Feltételezték, hogy a nehéz magok nem stabilak az 
alakváltozással szemben és emiatt a neutron befogásakor a 
gerjesztett állapotba került mag elbomolhat két, nagyjából 
egyenlő részre. A két hasadvány pedig megosztozik az 
eredeti mag nukleonjain. 1939. február 11-én megjelent 
cikkükben adták meg a folyamat magyarázatát, a 
Weizsäcker–féle kötési energia formulából kiindulva: 
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A (3) formulában az egymást követő tagok a térfogati, 
felületi, Coulomb– és aszimmetria-energiák. (Az utolsó, 

párenergia tag értéke (+ 4
3

 A ), a páros – páros,  

(- 4
3

 A ) a páratlan – páratlan, és nulla a páros – páratlan 
magokra.) A kísérleti adatokhoz illesztett állandók: 
α = 15,15 MeV   β = 15,94 MeV  γ = 0,665 MeV  χ = 21,57 MeV        
δ = 22,4 MeV 
Ha az A tömegszámú és Z rendszámú atommag két egyenlő 
részre hasad, (3) szerint energia szabadul fel, amennyiben a 
Coulomb–energia csökkenése túlszárnyalja a felületi energia 
megnövekedését: 
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Ez akkor következik be, ha: 
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Mivel a periódusos rendszer első felében A ≈ 2×Z, így azt 
kapjuk, hogy a maghasadás a kriptontól kezdve (Z > 36) már 
energiát szabadít fel. 

Az, hogy a periódusos rendszerben a kriptont követő elemek 
nem hasadnak el önként, annak az oka, hogy a hasadáshoz 
először a magnak meg kell nyúlnia, majd be kell fűződnie (19. 
ábra), ami felületnövekedéssel jár, tehát energia befektetést 
igényel. 

 
19. ábra: A maghasadás szemléltetése 

Ebben az esetben azonban a pozitív töltések még nem 
távolodnak el egymástól megfelelő mértékben, tehát a 
Coulomb–energia nem csökken elegendően. [10] 
Megbecsülték, mennyi energia szabadulhat fel, ha az 
atommag elhasad két részre. Úgy vélték, hogy ennek az 
energiának milliószor nagyobbnak kell lennie, mint annak az 
energiának, amely azonos mennyiségű tiszta szén szén–
dioxiddá való elégésekor keletkezik. A (4) formula alapján ez 
így becsülhető: 
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Behelyettesítve az állandók értékeit:   
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A

Z,E   

Tehát az 235U mag esetében az egy hasadásra jutó energia: 
ΔE ≈ 187 MeV. A felszabaduló összes energiára napjainkban 
is elfogadott becslést adtak, mely kb. 200 MeV.  
(Ez tartalmazza a hasadási neutronok energiáját, a prompt γ–
sugárzás energiáját stb.)[5] 
 „possible that the uranium nucleus has only small stability of form, 
and may, after neutron capture, divide itself into two nuclei of 
roughly equal size (the precise ratio of sizes depending on finer 

structural features and perhaps partly on chance). These two nuclei 
will repel each other and should gain a total kinetic energy of c. 200 
MeV, as calculated from nuclear radius and charge. „ 
Firsch kísérletezni kezdett, ionizációs kamrában uránt 
bombázott neutronokkal, és megfigyelte a nagy energiájú 
töredékmagoktól származó ionizációs impulzusokat. Később 
megfigyelték, hogy a két hasadvány nem pontosan egyenlő 
tömegű. Olyan hasadások a valószínűbbek, ahol a magból 
több energia szabadul fel. A héjszerkezet szerint a mélyebb 
kötési energiájú atommagok keletkezése gyakoribb, ezért a 
hasadás többnyire aszimmetrikus. (20. ábra) 

 
20. ábra: A hasadási hozamok 235U esetében 

A maghasadást sikerült megvalósítania Enrico Ferminek és 
csapatának, Iréne Curienek és Paul Savitchnak, mégis a 
hasadást és annak első bizonyítékait Otto Hahnnak és Fritz 
Strassmannak sikerült elsőként kimondani és leírni. 1939–ben 
Florov és Petrzsak kimutatta, hogy az urán spontán is hasad. 
A sors fintora, hogy Rómában, Párizsban és Berlinben 
transzuránokat akartak előállítani és elkülöníteni, de nem 
sikerült, mert a hasadás termékei zavarták a kísérleteket, 
majd pedig McMillan a maghasadást kívánta tanulmányozni 
Berkeleyben, és sikerült neki azonosítani a 93-as rendszámú 
elemet 1939–ben, amelyet aztán neptúniumnak neveztek el. 

Összefoglalás 
Írásunkban az atomról és az atommagról alkotott mai 
elképzelés kialakulásának történetét, a mesterséges 
radioaktív izotópok előállítását, a neutron és pozitron 80 
évvel ezelőtti felfedezését, valamint a maghasadás 
felfedezésének történetét mutattuk be. 
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