
Holenda Barnabás

AZ ATOM TITKAI FELÉ
A természettudományok csodálatos előretörését. amely az utolsó

évszázadoknak egyre sajátosabb jelleget adott, kétféle mödon szem
lélhetjűk. Csak önmagában. tudományos értékét tekintve. vagy pedig
az élő emberrel való viszonyában. Mindinkább nyilvánvalóvá lesz. hogy
a természettudomány jelentöségéről csak akkor kaphatunk helyes ké
pet, ha beállitjuk az emberi élet nagy távlataiba. s figyelemmel va
gyunk arra. hogy hogyan alakitja az emberíséq történelmét,

Amikor a természettudomány először kezdte megérlelni hatalmas
gyakorlati gyümölcseit. amikor a technika századai kezdtek megvaló
sulní, sokan éppen erről feledkeztek meg. Ezért lett a munkások sze-
mében. de minden elfogulatlanul gondolkozó ember szemében is az első

időkben a technika áldás helyett átokká. az ember életét megszépítő

hatalom helyett romboló erövé. Ez a sötét örökség azóta is nyomon
követi a technika fejlödését, s ha a legmodernebb fejezet. az atom
technika jelentőségét akarjuk felmérní, akkor is ennek a gondolatnak
kell. szolgáltatnia az egyik vezető szempontot. A legnagyobb érték a
halhatatlan lélekkel biró. értelmes. öntudatos ember. s a helyes Iej
lödés csak az lehet. amelyik ennek szolgálatába állítja az egész terme
szetet minden csodálatos erőforrásával együtt.

Soddy, a kiváló atomfizikus 1908~ban a rádiumról írt könyvében
foglalkozott azzal a kérdéssel. mi történnék. ha az anyagok átalakí-
tása során az atom belsejében rejtőzködő energiákat egyszer kítudnók
szabadítani. Azután így folytatja: HA természettudomány úgy állítja
elénk a maltak történetét. mint az ember folytonos emelkedését egészen
hatalmának mai szintjéig. Fajunk e folytonos fölfelé való haladásának
bízonyítékaíval szemben mind érthetetlenebbé vált a hagyomány. mely
szerint az ember valamely magasabbrendű állapotból hullott alá bűn

beesés által. A mi új nézőpontunkból a két felfogás nincs is olyan
igaz ellentétben eqymással, mínt eddig látszott. Olyan emberfajnak.
amely az anyag átalakitását megoldotta, (s igy a hatalmas belső ener
giákat kiszabadította) nem igen lehetett szüksége reá. hogy arca ve
rejtékével szerezze meg kenyerét. Ha szabad abból az eredményből
következtetnünk. amelyet a mi mérnökeink a rendelkezésükre álló.
aránylag csekély energiával el tudtak érni. akkor az emberfaj a vadont
is át tudta változtatní, meg tudta olvasztani a sarkok jegét. s az egész
földet mosolygó paradicsommá tudta alakitani. Talán a világürnek kí
vülünk esö részeit is ki tudta kutatni, és épp úgy átvándorolt más ví
láqokba, mínt ahogy számfeletti testvéreink most gazdagabb földrészek-
re költöznek át." .

A paradicsomi állapotot természetesen csak az emberi fantázia
azonosithatja az atomenergia feletti uralommal, de kétségtelen, .hogy .
a földi paradicsomból sokat meg lehet valósítani. ha az emberiség, el
kerülve az újabb bűnbeesést, nem a gyűlölet fegyvereit kovácsolja az
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atomenerqíából, hanem a békés építő munka hasznos eszközeit. Ehhez
azonban az egész emberiség harmonikus együttmüködése szükséqes.
Ezt igazolja az atomtudomány eddigi fejlődese is.

Az atomkutatás eddigi ragyogó teljesitményeinek áttekintése vílá
gosan mutatja: az eredmény csak úgy születhetett meg, hogy minden nép
összefogott a nagy munkában. Amíg a nemzetek politikai és gazdasági
vetélkedésükben minduntalan szembekerültek egymással, addig - leg
alább a második világháborúig - a sokféle nép tudósai csodálatos
együttműködésben hordtak téglát tégla mellé az atomtudomány impo
záns épületének felépítéséhez. Hiába kérdeznők. hogy melyík nemzenek
köszönhetjük az atomátalakítás felfedezését és az atomenergia kiszaba
dítását. A helyes válasz csak az lehet, hogy elszigetelveegy nemzet
tudósai sem értek volna még célhoz, s szükséqes volt, hogy kutatásaik
kiegészítsék egymást. Az angolok [I. I. Thomson, Aston, Wilson,
Rutherford, Diroc) , a németek (Planck, Einstein, Heisenberg, Hahn] ,
franciák (Becquerel, a Curie házaspár, Joliot-Curie és felesége, Broglie),
olaszok (Fermi) munkájukban az orosz Mendelejev periódusos rend
szerére építettek, s egymást kölcsönösen támogatták. Nemcsak a nagy
népek, hanem. a kisebbek is: a dánok (Bohr), osztrákok (Schrödinger),
magyarok (Neumann, Szílárd, Gombás), nemcsak a nyugati nemzetek.
hanem a keletiek is: hinduk (Bosc, Raman), japánok (Jukawa) stb. ki
vették részüket az atomfizika csodálatos teljesítményeínek létrehozásában.
Sok-sok tudós dolgozott színte fej-fej mellett, és sokszor szinte csak
a véletlenen rnúlt, hogy ki lett az első felfedező. Igy 1932 augusztu
sában Andersen. aki svéd szülőktől 1905-ben New Jorkban született.
gondos kísérletei után a ködkamrában egy új elemi részecskét fede
zett fel, a pozitront, az elektronnok pozitiv töltésű párját; még. ugyan
ebben a hónapban. ugyanazt az elemi részecskét megfigyelte Blackett
Angliában a Cavendísh laboratóriumban, Skobelzyn, a kiváló szovjet
fizikus - aki 1927-ben a világon először fényképezett le ködkamrában
kozmíkus sugárpályákat - Leningrádban, és a zseniális francia tudós
házaspár, Irene Curie és férje Joliot-Curie a párisi egyetem Rádium
Intézetében. A tudósok nemzetközí ' táborának nagy összefogása terem
tette meg mindig a nagy eredményeket, s az atomenergia békés fel
használása az emberiség javára színtén csak akkor valósul meg, ha ez
a szinte testvéries összefogás továbbra is megmarad.

Ha az atomtitkok feltárásának eddigi útvonalát követjük azt is
megállapíthatjuk, hogy az eredményeléréséhez mind hatalmasabb esz
közökre lett szükség. Már évszázadok óta iparkodott az ember az anyag
belső titkaiba betekinteni, s kereste azt a csodaszert. amely varázslatos
módon egyik anyagot a másikba alakítja: Nemtelen anyagból nemes
fémet, aranyat csinálni, ez volt az alhémisták örök vágyálma. Miért
nem sikerűlt? Gondoljuk el, hogy valakinek kezébe adnak egy kemény
héjú diót, s hozzá egy szalmaszálat, -hoqy ennek ütögetésével törje fel
a diót. Az eredmény csak kudarc lehet. A középkortöl kezdve a kémiai
és Jizikai erők níinden fajtáját végigpróbálták az atomok, illetőleg atom
magok belsejében lejátszódó jelenségek módosítására, de ezek csak
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szelmaszél-verdesések voltak az atomok belsejében müködö szörnyű
erőkhöz képest. s így eredményt nem adhattak.

Az atomok belső berendezésébe való beavatkozás csak oly löve
dékekkel síkerülhetett, amelyekben a parányi atommagvak több ezer
km-es másodpercenkénti sebességgel repültek. Ilyeneket szolgáltatnak
a rádióaktív testek atomjai. amelyek maguktól szétrobbannak, shatal
mas sebességű részecskéket dobnak ki magukból. az oc és ~ sugarakat.
Van rádtoaktív test. amely olyan a részecskét - pozitiv töltésű hélium
atommagot - vet ki magából. amelynek sebessége eléri a 20.000 km-t
másodpercenként. Ezeket használta 1919-ben Rutherford klasszikus kí
sérleteíben, amikor első ízben alakította át a nitroqén atomot hidrogénná
és oxíqénné, s ezzel beláthatatlan fejlődés útját nyitotta meg. Ha
elektromos úton akarunk kis részecskéket ily gyors mozgásba hozni, 8
millió voltos feszültség szükséqes. Ilyen nagy feszültség előállítása

Rutherford kísérletei idején még megoldhatatlan feladat volt. de azóta
a technika már ezen a téren is túlszárnyalta a természet erőit.

Amegindulást föleg Lawrance c i k lot r o n j a adta meg. Ebben
az elmés berendezésben ugyanaz az elektromos feszültség gyorsítja
ujra meg ujra a hatalmas mágnes sarkai közt körbe hajszolt elektromos
részecskéket, s így oly nagy sebességet .ad nekik. amelyet csak több
míllíó voltos feszültséggel lehetne előidézni. Hiszen, ha pl. 1000 voltos
feszültség egymásután ezerszer taszítja meg a repülő részecskét. ugyan
az az eredmény. mintha 1000X1000. vagyis 1 millió volt gyorsitotta
volna.

Lawrence 1930 januárjában építette első kis készüleket. amelyben
éli mágnes sarkai közt levő légüres kamra. hol az elektromos tésaecske
körbe száguldott. mindössze 10 cm átmérőjű volt. Ez még csak 80.000
voltos protonokat - hidrogén atommagvakat - szolgáltatott. A hatás
növelésére állandóan növelni kellett a méreteket. 1932 februárban Law
rance egyezer dolláros készüléket állított össze. amelynek 30 cmát~

mérőjü légüres kamrája már 1 míllíón ál nagyobb sebesséqü protonokat
adott. Ezzel robbantotta szét a lithium atomot, és igy az első atom-

o rombolást végezte. Újabb fejlődést jelentett. amikor a Szövetségi Távíró
Társulattól megkapta azt a hatalmas 75 tonnás máqnespatkót, amely
még az első világháború alatt a kínai kormány számára készült rádió
állomás céljára. de sohase jutott el Kínába. Ezzel a hatalmas mágnessel
már 70 cm átmérőjű ciklotron készült. amely 5 millió voltos proton
sugarakat termelt. 19'10-ben már 35 ciklotron dolgozott ~zerte a VI

lágon és további 20 volt előkészületben. Ugyanebben az évben Law
rance megkapta a Nebel-díjat és amikor 1942-ben a Szovjet Tudo
mányos Akadémia megválasztotta első külföldi tagjait. Lawrance is köz
tük volt. Már előzöleg 1939-ben elkészült a másfélméteres ciklotron 220
tonnás máqnesével, amely 16 millió voltos denteront - nehéz hidrogén
atommagot - lövel ki a kamra ablakából 40.000 km másodpercen
kéntí sebességgel. 1942-ben azután több millió dolláros költséqqel el
készült Kaliforniában, Berkeleyben az új óríáskészülék, amelynek négy
és fél méter átmérőjű mágnese már 4.000 tonnás. s 380 míllíó voltos
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a. részecskéket termel. 1918 áprilisban Lilienthal bejelentette. hogy az
év őszén a kaliforniai egyetemen az eddiginél kereken húszszor nagyobb
ciklotront kezdenek építeni. amely már 10.000 míliíó voltnak megfelelő

sebességű részecskéket tud előállítani. Nincs még adatunk. hogy ez
már műkődésben lenne.

A ciklotronnak hamarosan versenytársai akadtak más hasonlóan
óriási készülékekben. amelyek más elv alapján niüködnek. Már 1943
nyarán működött pl. Amerikában a 100 millió voltos b e t a t r o n de
ezt csak a háború után hozták nyilvánosságra. Ebben 130 tonnás máq
nes sarkai közt van a köralakra hajlitott cső. amelyben az elektronok a
változó mágneses erő hatására körbe szaladnak majdnem a fény sebes
séqével, kereken 300.000 km-rel másodpercenként. Az elektronok izzó
katódból indulnak ki --- mint a rádió-csövekben - minden körülfutáskor
400 voltnak megfelelő energiát kapnak a máqnestől, 250.00,) körülfutás
után tehát 100 míllíó voltos lesz a sebességük. Ehhez míndössze a má
sodperc 240-ed része kell. s akkor egy scqédáramlökés kitaszírja az
elektronokat a körpályáról, neki egyantikatódnak. aho! csodálatos ha
tású Röntgensugarat termelnek. Még 30 cm vastag acéllemezt is át tud
ez világítani. és éles Röntgen-képet ad esetleges belső hibáiról. Ha ez a
sugár egy közönséqes ezüst pénzdarabra esik. az utána rádíoaktívvá
lesz. s felhasználható besugárzásra.

Másfajta készülék a s y n c h o t r o n. amely szintén nagy sebes
ségű elektronokka1 röntgensugarakat termel. Az orosz V. Vexler és az
amerikai Mc Míllan fedezték fel egyidejűleg egymástól függetlenül.
Már 300 millió voltos sugarakat állítottak elő vele.

1950 májusában közölték. hogya kaliforniai egyetem 6000 míllíó
voltos betatront épít. 10.000 tonnás, több mint 30 m átmérőjű hatal~
mas mágnessel. Négy év alatt készül el, s 240.000 km másodpercenkénti
sebességű protonokat termel majd. Jelenleg csak a modellje készűlt el,
amely 6 millió votos protonokat. szolgáltat.

Egész más úton haladt Kapitza szovjet fizikus. A huszas években.
amikor a háború pusztitásai után otthon még nem volt meg annyira a
tudományos kutatás minden előfeltétele, Cambridgebe ment Rutherford~
hoz, gondolatával. hogy hatalmas mágneses erőkkel kellene legyőzni az
atom belsejének mágneses terét - amelyet ő 7 míllíó g~ussrabe~~~lt
_ s igy lehetne előidézni az atom átalakulását.. ~ambndgeben k~l<;>n
laboratóriumot rendeztek be számára, s ott valósította meg a vilag
leghatalmasabb mágneses eröterét, több százezer gausst. (A Föld máq
neses' erőtere csak fél gauss.) Nagyon kis időre hatalmas, 20.000 am
peres áramot küldött át hatalmas tekercseken. A fellépő szörnyű esők
kisebb földrengéshez hasonló rázkódtatast okoztak. de ez nem akadá
lyozta meg. hogy finom müszerek adatai előzőleg már képet ne adjanak
a jelentkező hatásokról. Eddínqton, aki vele együtt működött a Cam
bridgei egyetemen, tréfásan azt mondta, nem biztos benne, hogy Ka
pitza kísérletei megoldják-e a nagyarányú atomátalakítást. de ha egy~

szer meghallja. hogy a döntő kisérletekre kerül a sor óvatosan elkerüli
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az épületnek azt a szárnyát. mert nem akarja az atomrombolás hatását
a maga bőrén kipróbálni. .

. . 1935-ben Kapitza visszatért a Szovjetuníóba, ahol a Leningrádi Tu
dományos Akadémia Fizikai Kutató Intézetének igazgatója lett. Ha
tal.mas. új laboratóriumot építettek számára 40 tonnás óriási máqnessel,
s üt folytatja kutatásait. Az abszolut nulla fokú hőmérséklethez közel
jobban megnyilvánuinak az anyag sajátos. a közönségestől eltérő tulaj
donságai. ezért folyékony heliummal végzett nagyon érdekes kísérlete
ket, amelyeket még a nagy honvédő háború alatt sem szakított meg.
Könnyen lehet. hogy kísérletei nyomán meglepő új eredmények mu
tatkoznak.

Rendelkezésünkre állanak a tudósok által gyártott csodálatos esz
közök, felhasználhatjuk a természetes rádioaktiv testekből kírepülö
szörnyű sebességű részeket. de hogyan csinálhatunk ezekkel egyik
anyagból másikat, pl. aranyból higanyt? Mínden test atommagját úgy
gondolhatjuk el. núnt kis kerek dombor, közepéri kráterszerű mélye
déssei. Ebben kis golyócskák vannak. a protonok (pozitiv töltéssel)
és a neutronok (töltés nélkül) . .Ezeknek a száma szabja meg. hogy·
milyen anyaggal van dolgunk. Ha 13 proton és 14 neutron van a
magban. alumínium atomunk van, ha 26 proton és -30 neutron gyült
össze. vas atom keletkezett. A lényegesebb mindig a protonok száma.
ezt kell megváltoztatnunk, ha egyik anyagból másikat akarunk csinálni.
Protonokat kell tehát az atommagba juttatnunk, 'vagy protonokat kell
onnan eltávolítanunk. ha anyagátalakitást tervezünk. Mondottuk, hogy
kis kerek dombnak gondolhatjuk el az atommagot. Hogy ebbe kivül
ről a proton golyócskát bejuttathassuk, annak olyan gyorsan kell szá
guldoznia, hogy a domb oldalán Ielszaladhasson, s igy a kráterbe be
jusson. Valóságban persze nincsen ott domboldal. az csak szemléltetí
számunkra azokat az erőket, amelyek akadályozzák. hogya külső ré
szecske az atommagba jusson. Minál több már az atommagban a pro
ton - mínél súlyosabb az atom - annál nagyobbak ezek a vissza
taszító erők, annál nehezebben jutnak be a külső részecskék az atom
magba.

Emlitettük, hogy némely rádióaktív anyagból 20.000 km-es sebes
séggel repül ki az a részecske. Azt gondolnók, hogy ez már kön~y:'en
befurakodik bármelyik atommagba, tehát könnyű vele atomátalakítast
végezni. Azonban először is a célbavett atommagok nagyon kicsinyek.
kb. a milliméter billiomod része az átmérőjük. í9'Y ritkán szalad vala
melyiknek neki az a részecske. Emellett nagy a visszataszitó erő, így
csak nagyon ritkán juthat be egy külső golyócska. Nehezebb atomoknal
csak talán minden ezerbilliomodik ~ részecske tud behatolni valamelyik
atommagba. Könnyebb atomoknál kedvezőbb a helyzet, de itt is minden
míllíó atom közül talán csak egy jut a bombázott atom belsejébe. Ezért
az átalakitott anyag mennyisége csak elenyésző kícsiny lesz. Valami
vel jobb az eredmény a hatalmas ciklotronoknál, mert ezekkel oly sok
elektromos részecskét lehet igen gyors mozgásba hozni, amennyi ré
szecskét csak 200-390 kg rádium tudna kisuqározni. Ennyi pedig az
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egész világ~. sInc~. hiszen nagyo~ gazdag ~ a laboratórium. amelyik
nek 1 gr radiumkeszlete van. De azért a ciklotron által hetek munká
jával átalakítható anyag is csak kis része a gr~nak, ezért úgylátszott.
hogy.az atom átalakításának sohasem lehet gyakorlati jelentősége. ha
nem megmarad a laboratóriumok érdekes kIsérletének.

Előnyösebbre változott azonban a helyzet. amikor Chadwich 1932
ben felfedezte a neutront, s ezt kezdték felhasználni atomátalakítások
elöídézésére, A neutronnak nincs elektromos töltése, azért az atom
mag visszataszító ereje nem hat rá. nem kell neki az atom domb ol
dalára felmásznía, hanem egyszerűen besétálhat az atommag belsejébe.
Igaz, hogyaneutronok számának változása nem csinál egyik anyag
ból másikat - pl. szénből nitrogént - ehhez a protonok számának
megváltozása kell, de a neutron bejutása olyan felfordulást okozhat az
atommag belső egyensúlyában, hogy protonok lépnek ki belőle, s így
megtörténik az atomátalakulás.

De honnan vesszük a szükséges neutronokat? Szabad neutronok
nincsenek a természetben, éppen amiatt. mert olyan könnyen beléphet
nek az atommagba. Ha valahol volnának. rögtön be is épülnének a
közeli atomokba. Ezért nekünk kell az atomátalakításhoz szükséges
neutronokat termelnünk. Chadwíck állapította meg 1932-ben, hogy ha IX.

részecske repül neki a berillium atommagjának, abból neutron szaba
dul ki. Hasonlóan neutronokat kapunk, ha pl. ciklotronnal gyorsított
proton vagy deuteron részecske hatol be a lithium atommagjába. Az
így kiszabadított neutronokat kü1önösen az olasz Fermi használta fel
atomátalakítások meqvalósítására. Itt azonban megint a régi nehézséggel
taIáljuk magunkat szemben. Gyors részecskékkel csak kis mennyiségű

anyagból tudjuk a neutronokat kiszabadítani, tehát az ezekkel előál

lítható atomátalakitások is csak laboratóriumi méretűek lesznek. A gya
korlatilag is hasznosítható megoldást egy új felfedezés adta meg.

1938-ban Hahn munkatársaival megállapította, hogy ha az uránium
fém atommagjába neutron repül, az uránium atom kettéhasad, s közben
néutronok is szabadulnak ki belőle. Tehát a végén több szabad neutron
lesz, mint amennyivel a kisérletet elkezdtük. Ezek újabb uránium ato
mokat hasithatnak s igy újabb neutronokhoz juttatnak bennünket, s a
hatás lavinaszerűen nő. Csak meg kell indítanunk a folyamatot, a töb
bit már elvégzi ez a láncreakció. Az volt csak a kérdés, hogy mínden
féle uránium atommal mégtörténik-e ez a jelenség vagy csak különleges
fajtájúval? Mindjárt nyilvánvaló volt, hogy ha a természetben előfor
duló valamennyi uránium atom igy víselkednék, akkor régen nem lenne
uránium a földön. Egy-két kóbor neutron ugyanis a kozmikus sugár
ban mindig akad, ezek megindítanák a folyamatot, s a hatás nem
szűnne meg, amíg csak mínden uránium atom ketté nem hasadt.

Megállapították, hogy a természetben előforduló uránium kétféle
uránium keveréke. Az egyiknek magjában 235 részecske van - 92
proton és 143 neutron -, a másikban 238 - 92 proton és 146 neutron.

.Az első fajta a ritkább, átlag csak minden 139-edik uránium atom ilyen.
Bs egyúttal ez a használható amelyik lassú neutron hatására ketté-
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hasad. Hogy a természetben található urarnum atomjai már régen nem
hasradtak ketté. annak éppen az az oka. hogy a hatásos 235-ös uránium
mintegy fel van higitva a 238-as urániummal. Olyanformán van, ahogyan"
a puskapor sem robbanna, ha százszor annyi homokkal kevernők őssze.

A 238-as urániumnak azonban fontosabb szerepe is van. Amint ugyanis
a fasizmus elől Amerikába nienekülö Fermi ott - magyar munkatár
sával, Szílárddal együtt dolgozva -- megállapitotta, a 238-as uránium
is résztvesz a folyamatban. A 235-ös urániumból kíszabaduló neutronok
részben arra használódnak el, hogy berepülve a 238-as uránium atom
magjába, azt új anyaggá, neptuníummá alakítsák. Ez azután magától
megint új anyaggá, plutoniummá változik. amely már éppen olyan köny
nyen hasad. mint a 235-ös uránium, tehát azt pótolhatja.

Azt is kiderítették, hogyaneutronok sokkal könnyebben szét
hasit ják az atomot, ha lassúak. Ezért az uránium magjából kilépő neut
ronok elébe grafitQt tesznek, hogy annak szén atomjaiba való többszöri
ütközessel a neutronok Ielassúdjanak, Az egész berendezést a t om ..
m á g.1y ának nevezik. Ez. kb. 4-5 m széles és magas grafit kocka,
amely azonban nem tömör. hanem közben üregek vannak benne, ame
lyeket uránium hasábokkal töltenek kí. Ezek összes súlya 2-3 tonna.
Kóbor neutronok megindít ják a folyamatot, a 235-ös uránium láncreak
ciója megkezdődik, s a kiszabaduIó neutronok részben arra használód
nak el, hogya 238-as urániumból plutoniumot terrneljenek. Ezt időn

ként az atommáqlyából el lehet távolítani.
A 235-ös urániumon és plutoniumon kívül még egy hatásos anyag

van a 233-as uránium, amely a tórium fémből nyerhető a másik két
hatásos anyag segitségével. A 233-as uránium felhasználása azonban
még csak kisérleti stádiumban van.

Az atomhasadás folyamatának az adott különösen nagy jelentősé
get, hogy az uránium vagy plutonium atomok széthasadásakor óriási
energiák szabadulnak ki. Már a legelső kisérletek azt mutatták, hogX az
uránium atom kettéhasadásakor a részek olyan hatalmas energiaval
repülnek szét, amelyet az elektronnak csak 200 millió voltos feszültség
tudna adni. Így a számítás szerint l kg urániumból annyi meleg fej
lődik, mint amennyit 3 míllíó kg szén elégése ad. Lia hirtelen ~a~ad~l
ki ez a hatalmas energia, persze szörnyű robbanó erőt is tud kifejteni.
Az 1 kg-os atombomba pusztító hatása akkora, mint 200.0?O ..m~zsa
régifajta bombáé. Épen ez a pusztító erő keltette ,fel a had":ls.~lo alla
mok érdeklődéset a második világháborúban. ezért áldoztak míllíárdokat.
különösen Amerikában, hogya hatásos anyagokat - a 235-ös urá
niumot és a plutoníumot - tisztán elő állítsák, s belőlük atombombá
kat készítsenek. Ket ilyen bombát a Japán elleni háborúban - az
emberi civilizáció nem túlságos dicsőségére - az amerikaiak fel is
használtak. Mi azonban a kérdésnek nem ezzel az elszornorító oldalá
val akarunk itt foglalkozni, henem az atomtitkok feltárásánek tudomá
nyos és gyakorlati jelentőségével.

Az. atom belsejéből kiszabaduló szörnyű energia csak jobban alá
húzza annak a ténynek a jelentőségét, hogy itt egy Új világ tárult fel
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az emberiség előtt. Hellmann, a kiváló szovjet kvantumkémikus azt mond~
ja: ..J\:iár az atomok puszta létezése olyan új erők bevezetését kivánja,
amelyeket a régi fizika értelmezni sem tud." Új fizika kezdödött, új
fogalma kkal, amelyeknek jelentőségéről még mindig folynak a viták, de
annyi bizonyos, hogy a régi, úgynevezett klasszikus fizikával nem elé
gedhet(ink meg. Nem könnyu ennek az új felfogásnak a mélyére ha
tolni, csak néhány érdekes és jellemző szempontra mutathatunk rá.

l;.. rádium-atomok szétrobbanásának tanulmányozása megmutatta,
hogy itt nem merev törvények érvényesülnek. Ha két teljesen egy
forma rádium-atom van előttünk, lehet, hogy az egyik a következő
pillanatban robban szét, a másik meg 100.000 év múlva. Olyanformán,
mint amikor két egykorú, teljesen egyforma egészségi állapotú ember
áll előttünk. s közűlük az egyik 40 év mulva hal meg, a másik meg a
következő másodpercben, - mert fejére esett egy tégla. Itt az össze
hasonlitásban a hangsúly nem a külső okozón (a téglán) van, hisz a
rádium atomoknál ilyenről nincsen szó, hanem a véletlen szerepén. A
rádium-atom jövő sorsát jelen állapota nem határozza meg mereven,
hanem csak a jövendő álIapotok kisebb-nagyobb valószíqűségéröl : be
szélhetünk. És ugyanez érvényes az atomvilág többi jelenségéről is.

Mondottuk az előzökben. hogya kivülről érkező részecske milyen
nehezen tud. az atomdombocska kráterébe behatolni. Elegendő nagy
sebesség szükséges, hogy a domb oldalán fer tudjon guruini és a kráterbe
eshessék. Ha a régi fizika szerint gondoljuk el a dolgokat, így kell be
szélnünk: ha az érkező golyócska sebessége kisebb annál, ami szüksé
ges ahhoz, hogy egészen a domb tetejéig lendüljön, akkor a golyocska
semmiképen sem juthat a kráterbe, ha pedig nagyobb ennél, bíztosan
belejut. Ezzel szemben az új felfogás azt tanit ja - s a tapasztalat is
ezt igazolja - hogy ha kisebb is a sebesség, a golyónak mégis van
bizonyos esélye, h09Y a kráterbe jut. Mintegy alagútat keres a domb
falán keresztül, és azon át furakodik a kráterbe. Ezért szekták ezt
alagut effektusnak mondani. Ez persze csak kép, a lényeg a valószínű

ség nagy szerepe. Egy-egy golyóról előre nem tudjuk megmondaní, be
jut-e vagy sem, de egy míllíó része cskénél már ki lehet számítani, hogy
valószínűleg hánynak sikerül a kráterbe jutnia.

Érdemes ezzel a felfogással kapcsolatban visszaemlékeznünk arra,
hogya mult század mechanikai materializmusa azon az alapon tagadta
a csoda lehetőségét, hogy az beavatkozást jelentene a természet törvé
nyeinek érvényesülésébe. Már pedig - mondották - a természet' tör
vényei nem olyanok, mint a nyelvtani törvények, amelyek alól vannak
kivételek, nem is olyanok, mint az államí törvények. amelyekkel s~em

ben akaratunk dönt, hogy megtartsuk-e vagy se, hanem atermeszet
törvényeinek mindig merev szabályossággal kell érvényesülníök. A csoda
pedig épp azt veszi taqadásba, hogya természet erői mindig egyformán
müködnének, s épp ezért látszik a természettudós számára elfogadhatat
lannak. A legújabb felfogás szerint azonban a természet müködésében
hiányzik ez a szoros megkötöttség, csak valószinűség és nem merev
előre meghatározottság van: épp ezért a természettudomány eredményei
semmi alapot sem adnak arra, hogy a csoda lehetőségét tagadjuk.
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· A természet jelenségeiben szerepet kap a valószínűség, a véletlen.
Ez azonban nem jelenti azt. hogy nincs is a természetben törvényszerű
ség. hanem a vak sors szeszélye irányítja a jelenségeket; A véletlen
és a törvényszerűség dialektikus ellentéte már régóta foglalkoztatja a
természetbölcselőket. Gondoljuk el pl., hogy egy papírlapra 4 cm tá
volságban párhuzamos vonalakat húzunk és egy 2 cm hosszú tűt 20-30
cm magasságból találomra ráejtünk. Csak a véletlen. dönti el. hogy úgy
esik-e a tű, hogy egyvonalat átmetsz vagy nem. Ha azonban sokszor
megismételjük ezt a kísérletet. s megolvassuk azoknak az eseteknek
számát, amíkor a tü nem metsz vonalat, .s azokét, amikor metsz, e
kétféle szám hányadosa annál jobban közeledik a közismert n (3.14)
számhoz, minél több a dobások száma. Ezt a valószínűségszámítás alap
ján előre ki lehet okoskodní, s a végzett kísérletek ezt tényleg iga
zolják is. Fox 18M-ben 1.100 dobásból hányadosul 3.HI9-et kapott.
Miképen magyarázhatjuk a véletlen és a törvényszerűség e kettösségét?
Bawink, az ismert természetfilozófus, aki nagy munkájában részletesen
foglalkozik az ehhez hasonló problémákkal, azt rnondja, hogy itt
megoldatlan kérdéssel állunk szemben: eddig nem sikerült rá magya
rázatot találni. A matematikai valószínűségszámítás alapelveit sem si
került eddig véglegesen tisztázni. Bizonyos tény, hogy a természet tör
vények az atomok világában valószínűségi törvényeknek bizonyultak, de
azért mégis osak van törvényszerűség a jelenségek lefolyásában. sőt

sokszor meglepö célszerűséget veszünk észre a nagy összefüggések meg
találása után. Lehet-e szeszélyesebb valami; mint avillárn1ások jelent
kezése? Ma már sikerült meqállapítaní, hogya Föld egész felületén
évente kereken 2 míllíárd villám keletkezik. Ezek látszólagos szeszé
lyességükkel nemcsak a Föld elektromos háztartását tartják egyensúly
ban, de még ennél is fontosabb, hogy hatásukkal évente 100 millió
tonna nitrogén-vegyületet termelnek' a Ieveqöböl, amelyet az esőcsep

pek lehoznaka földre. Ez a nítroqén-rnennyíséq jóval több, mint arneny
nyit a világ összes műtrágyagyáraí adnak. Itt a véletlen. a látszólagos
szeszélyesség mögött megint a természet csodálatos törvényére bukka
nunk: az élet. az élő növényzet és vele együtt az élő állatvilág fenn
maradásának biztosítására. Hol találjuk meg ennek mélyebb magya
rázatát?

Pomcare "A tudomány értéke" cimű munkájában igy ir: "Vannak
még népek, amelyek állandóan csodában élnek:. s ,nem le?ő,dn,ek meg e
miatt; nekünk meg ellenkezőleg a természet torvenyszerusegen k~llene
csodálkoznunk. Az emberek azt kérik isteneiktől. létezésüket csodakkal
igazolják; ám az örökké csodálatos az, hogy nincs szakadatlanul csoda.
És éppen azért isteni a világ, mert harmonikus."

Nehéz volna puszta véletlerit látni az energiáknak abban a szörnyü
felhalmozódásában ís, amelyet az atomok mélyén a tudósok megtaláltak.
Már hosszú időn át tudtak az emberek az energiák szerepéröl, ismer
ték az anyagi testeket is. de fel se merült a gondolat, hogy ezek a te
hetetlen anyagi tömegek az energiák összecsomósodásából keletkeztek.
Önmagában is valószinütlennek látszott, hogy a világ energia készlete
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Doa9yjából nem egyenletesen oszlik szét a míndenséqben, hanem kis
térrészekre tömörül. A tudomány új felismerése után az a következő

lépés. a nagy feladat, hogya nagy ajándékot ezt az összetömörített
energiát kíszabadítsuk, s észszerű felhasználásával átalakitsuk az emberi
életet.

Mindig az volt az emberiség váqyálma, hogy ne míllíóknak kelljen
arcuk verejtékével dolgozniuk, hogy az élethez szükséqes dolgokat elő

teremtsek. hanem a természet erőit lehessen munkába állitaní. Ez tör
ténik már a különbözö gépek segélyével, de ezeket túlnyomórészt a szén
energiája hajtja, s annak kihányászása megint csak nehéz emberi fel
adat. Itt igér könnyítest az atomenergia kihasználása. Hiszen az atom
máglyában a széthasadt atom részei, amikor szétrepülésükkor elakadnak.
energiájukat hővé alakitják át. Amikor a háború alatt Hanfordban az
atombomba gyártására atommáglyákat állítottak fel, ezekben annyi me
leg keletkezett, hogya hatalmas Columbia folyó vize érezhetően fel
melegedett tőle. Ezt a meleget persze hasznosabban is fel lehetne hasz
nálni. pl. villamos erőművek táplálására. A francia A. Ducrocq számítá
sai szerint a Franciaországban tervezett 12.000 km elektromos vasút
üzembentartásához (1948-ban még csak 3500 km volt készen) 6 míllíó
tonna szén kell majd évente. Ha az elektromos energiát szén helyett
atomenergiából állítanák elő, legfeljebb 180 tonna urániumra lenne szük
ség, de lehet, hogy csak 4: tonnára. ha jobb hatásfokkal sikerülne nyerni
az atomenergiát. Ha egész Párist központi fűtésre rendeznék be, s a
meleget atommáglyából vennék, évente csak 40 kg uránium kellene.
Egy kis vödörbe elfér ez, ma pedig sok ezer vonat szállítja a szük
séges íűtö anyagot.

Ha Budapest villamosenergia szükségletét atommáglyával állitanák
elő, 10 literes vödörben oda lehetne szállitani az egy-egy évre szükséqes
uránium mennyiséget. Ha csak az 1940-es uránium világtermelést vesz
szük alapul - azóta biztosan megnővekedett - akkor is már annak
50%-a (kb. 150 tonna) elegendő volna, megfelelő jó technikai beren
dezés mellett annak a 3000 milliárd kílowattöra évi energiának előállí
tásához. amennyit most a szén, benzin és viz energiájából az- egész vi
lágon termelnek.

Azután sorba kerülhetnének a nierészebb tervek. Atomenergia meg
felelő hajtóerőt tudna szolqáltatni a .~i1ágür közlek.edéséhez; Ef!Y 3?00
tonnás hatalmas víláqűrhajónak a Fold-Hold utazashoz (oda es .VIS~
sza) csak 240 tonna urániumra lenne szükséqe. A Vénuszra. valo kí
ránduláshoz már 390 tonna kellene, ha nem hajtanők állandóan a ra
kétát, hanem a bolygó vonzóerejét is kihasználva megelégednénk 49
napos menetídövel.

Jönnének utána a földön is megvalósítható feladatok. A háború
végén a németek olyan tenqeralattjárókat vettek munkába, amelyek
400-500 ol mélyséqre készültek és 2-3hónapig tudtak volna léqszür
tyülő csöveík segítségével egyfolytában a viz alatt maradni. Atomerővel

lehetne több ezer tonnás tengeralattjárókat járatni 1000 ol mélyséqben
70 km-es óránkénti sebességgel, s igy az utasok gyorsan, minden vihart
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e~kerülve utazhatnának az óceánon át. A szükséqes oxigént a tenger
VIzb61 elektromos uton lehetne előállítani. s ehhez csak elenyésző urá
níum mennyiség kellene. Hatalmas repülőgépet is lehet majd hajtani az
atommáglya melegével tarmelt vízgőzzel. Ez 22.000 m-es másodpercen
kénti sebesséqqel áramoina ki hátrafelé a gépbőI. s így visszataszításá
val rakétaszerűen hajtaná előre a repülőt. Egy ilyen gép az előzetes

számítások szerínt egy óra alatt futná be az Európa-Ameríka távolsáqot.
Ebből az időből azonban a motor csak 17 percig lenne müködésben,
felemelné a gépet a sztratoszíérába, s utána a még hátralevő 3000 km
utat siklórepüléssel tenné meg a repülő. Egy út üzemanyaga 800 tonna
viz, amely elqözölöqne, és alig 1 kg uránium lenne.

Mindez nem utópia már, hanem egy-két évtized alatt meqvalósul
hat. ha az atomerőt nem háborús pusztulásra használja az emberiség.
hanem békés feladatok megoldására. Talán a legnagyobb technikai ne
hézség az. hogy az atomhasadáskor fellépő sugárzások igen veszedel
mesek. Az eddigi tapasztalatok szerínt egy tized mílIiomod gr rádium
a maximális mennyiség, amennyit az emberi test veszély nélkül elnyel
het. Nagyobb adag sugárzása már életveszélyes. A Bikini szigeteknél
végzett kisérlet pedig azt mutatta, hogy atombomba robbanáskor olyan
erős sugárzás keletkezett, amelynek előállításához több tonna rádium
kellett volna. Cockroft adatai szerint egy 1000 kilowattos atommáglya
- ez még csak középnagyságúnak szárnít - hosszabb üzem után ki
kapcsolva még jó darabig annyi sugárzást termel, mínt 20 mázsa rádium.
Ezért az atomtelepeken vagy másfél m vastag betonlappal kell az em
bereket a sugárzástól védeni, s a termelt bomlási termékeket nagyon
védett helyre, pl. mélyen a föld alá kell elásni. Mindez természetesen
a technika számára megoldható feladat.

A tudomány eredményei tehát uj. hathatós eszközöket adnak az
ember kezébe életnivójának . emeléséhez. De mindebben nem szabad
egyszerű technikai haladást látnunk. Az emberiség talán legnagyobb
szellemeinek gondolat-munkája van az eredmény möqött, s míndez csak
azért vezetett célhoz, mível azok a csodálatos törvényszerűségek, ame
lyeket a tudósok kerestek és meqtaláltak, ott voltak az anyagba el
rejtve. ..Minden lényeges haladás alkalmával - mondja Einstein - úgy
találja a fizikus. hogy az alaptörvények a kisérleti vizsgálódás halad
tával egyre inkább leegyszerűsödnek. Bámulattal: látja, hogyan alakul a
látszólagos zűrzavarból legfőbb rend. Ez pedig nem tulajdonitható el
méje rnűködésí módjának, hanem oly tulajdonságon alapul, amely benn
rejlik az észlelt világban." Ha pedig ilyen csodálatos rendet találunk
a világban. akkor még csodálatosabb rendezőt kell a jelenségek mögött
keresnünk. A mú és alkotója egymásra utalnak.
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