
MORZSÁK A MAGFIZIKA HÕSKORÁBÓL – 1. RÉSZ

1. ábra. Ülnek (balról jobbra): Sigmund Freud, Granville S. Hall és Carl Jung;
hátul állnak (szintén balról jobbra): Abraham A. Brill, Ernest Jones és Ferenczi
Sándor. Worcesterben, 1909 szeptemberében.

Tóth Eszter – Rátz Tanár Úr életmûdíj, 2014
– nyugdíjas fizikatanár, de még tanít iskolá-
ban. Írt fizikatankönyveket, amelyek meg-
jelentek kínai, japán, angol, spanyol nyel-
ven is, volt a fizikatanárok nemzetközi
egyesületének titkára, félszáz országban tar-
tott elõadást fizikatanításról. De vallja: nem
ezek a dolgok hitelesítik, hanem tanítványai
sikerei az OKTV, TUDOK, a KöMaL verse-
nyeken, és elsõsorban felelõs, szabad Em-
berré válásukban.

Tóth Eszter
Vác

Sigmund Freud és Ferenczi Sándor regge-
lente az egyetemi vendégháztól induló fa-
sorban sétáltak. Freud elõadás-sorozatának
aznapi témáját beszélték meg. 1909. szep-
tember 7-ét írunk és a Massachusetts állam-
beli Worcesterben vagyunk. A Clark Univer-
sity 20 éves fennállását ünnepli. Neves elõ-
adókat hívtak meg szerte a világból.

Ez idõben a pszichológiának és a Freud
által népszerûsített pszichoanalízisnek
egész Amerikában, de különösen a Clark
Universityn komoly szerepe volt. Az egye-
tem akkori rektora, Granville Stanley Hall
alapította meg az Amerikai Pszichológiai
Egyesületet (1892). Így a fõvendég Sigmund
Freud volt, vele érkezett Worcesterbe Carl
Jung és Ferenczi Sándor (1. ábra ).

Sigmund Freud (1856, Freiberg, ma Pří-
bor, Csehország – 1939, London) a lélek-
elemzés, a pszichoanalízis megteremtõje.
Szerinte az elfojtásuk miatt tudattalanná
váló emlékek befolyásolják az ember visel-
kedését. Különösen a szexuális és agresz-
szív elfojtások vezethetnek neurózishoz,
ami a tudatalattiak felszínre hozásával kezelhetõ. Fel-
fedezte, hogy az elfojtott emlékek szabad asszociáció
révén is felszínre hozhatók. Ez pedig megoldható
például az álmok elemzésével is. Fontos diagnosztizá-
ló szerepet vélt a „véletlen elszólások”, a tévesztések
felismerésében.

Ferenczi Sándor (1873, Miskolc – 1933, Budapest)
1908-tól Freud tanítványa és barátja. 1913-ban meg-
alapította a Magyar Pszichoanalitikai Társaságot, egyi-
ke volt a Nemzetközi Pszichoanalitikai Társaság alapí-
tóinak is, illetve 1918-tól majd egy évig annak elnöke
lett. Rokona Neumann Jánosnak, és nagyon valószí-
nû, hogy Neumannt õ kezelte 5 éves korában, akit
háromévesen egy kakas nagyon kellemetlen helyen
kapott meg. És ezért gyakran kukorékolt. Ferenczi
közeli barátja Ortvay Rudolf, aki fizikusként jó vi-
szonyban volt szinte minden, akkor a világban fizikát
mûvelõvel. Így Ferenczi elsõ kézbõl értesült a nagy
felfedezésekrõl az atom- és magfizikában. Az csak

valószerûsíthetõ, hogy Ferenczi jól ismerte a nála 12
évvel fiatalabb Hevesy Györgyöt is. És még sok közös
ismerõs… Ortvayn kívül például a Polányi-család,
köztük Polányi Mihály kémikus. Ferenczi és Hevesy
Budapesten csupán egy kilométerre laktak egymástól,
valamint mindketten ugyanazon a napon kapták és
veszítették el professzori kinevezésüket a Budapesti
Tudományegyetemen.

Az 1900-as évek elején az Egyesült Államokban
még nem volt igazán komoly érdeklõdés a természet-
tudományok iránt. Az elsõ amerikai tudományos No-
bel-díjat (1907) Albert Abraham Michelson (1852,
Strzelno, ma Lengyelország – 1931, Pasadena) kapta,
aki történetesen éppen a worcesteri Clark University
egyik elsõ tanára volt. A Nobel-díjat precíz optikai
berendezéseiért, és az azokkal végzett kísérletekért
kapta. Híres kísérlete, a Michelson–Morley-kísérlet
1887-ben azt kívánta megállapítani, hogy a Föld mi-
lyen sebességgel halad az éternek nevezett (képzelet-
beli) abszolút nyugvó térhez képest. A sebesség na-
gyon sok irányban megmérve nullának adódott.

Talán Michelson volt az, aki kiverekedte, hogy az
ünnepi hétre hívják meg az 1908-as év egyik Nobel-
díjasát is. Így került Ernest Rutherford is Worcesterbe.
Rutherford 1908-ban kémiai Nobel-díjat kapott az
atommag bomlásainak és a radioaktív anyagok ké-
miájának vizsgálatáért. (Rutherford fizikus volt, õt is
meglepte, hogy kémiai Nobel-díjat kapott.) Egyik nap
Rutherford és a Ferenczivel sétálgató Freud véletlenül
összetalálkoztak. Meglehet, Ferenczi ekkor kérte meg
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Rutherfordot, hogy fogadja el fiatal kutatótársának

2. ábra. Hevesy György

Hevesy Györgyöt. Mindenesetre Hevesy jelentkezett
Rutherfordnál, és nemsokára ezt a választ kapta:1

1Dr. G. von Hevesy
Karlsruhe
June 25, 1910
Dear Sir,
I have received your letter asking for permission to work at the

Physical Laboratory of the University of Manchester on radioactivity.
I shall be pleased to consider favourably your proposal, provid-

ed you are able to spend at least a University year in the Laborato-
ry. Some little time is required to become acquainted with the
methods of measurement and it is not possible to hope to accom-
plish even short research under that period.

I may mention for your guidance that you could probably be
admitted as a “Research Student”. This entails a fee of £ 900 per
year to the University and cover the greater part of the University
expenses. The Laboratory provides all the apparatus and facilities
for research free of charge.

I shall be glad to hear from you whether you will be able to
come under these conditions.

Yours sincerely E. Rutherford

(Lábjegyzetbe mindig az eredeti angol verziót adom.)

„Tisztelt Uram!
Megkaptam levelét, amelyben engedélyt kér, hogy

a Manchesteri Egyetem Fizikai Laboratóriumában a
radioaktivitás témában dolgozhasson.

Örömömre fog szolgálni, ha kedvezõen bírálhatom
el javaslatát, feltéve, ha Ön képes legalább egy egye-
temi évet eltölteni a Laboratóriumban. Valamennyi
idõ szükséges, hogy megismerkedjen a mérési mód-
szerekkel, és az nem remélhetõ, hogy egy rövid kuta-
tást végre lehessen hajtani ennyi idõ alatt.

Tájékoztatására megemlítem, hogy Önt valószínû-
leg »kutató hallgatónak« tudjuk felvenni. Ez évi 900
font tandíjat von maga után, ami fedezi az Egyetem
költségének legnagyobb részét. A Laboratórium min-
den eszközét és lehetõségét ingyenesen ajánlja fel a
kutatásra.

Örülnék, ha azt a hírt kapnám Öntõl, hogy tudja
vállalni ezeket a feltételeket.

Tisztelettel E. Rutherford

Hevesy György (2. ábra ) 1911 januárjában lázas
betegen érkezett meg Manchesterbe, ahol késõbb
élete legboldogabb éveit töltötte Rutherforddal dol-
gozva. Valószínûleg jelen volt 1911. március 7-én a
Manchester Literary and Philosophycal Society (Iro-
dalmi és Filozófiai Társaság) által rendezett összejöve-
telen. A fizikatörténet szerint Rutherford itt mondta el
elõször nyilvánosan, hogy a kísérletek azt igazolják,
hogy az atomnak egy piciny méretû, de nagy tömegû
magja van, amely az atom teljes pozitív elektromos
töltését tartalmazza. Ezt a napot, 1911. március 7-ét
tartjuk ma a nukleáris fizika születésnapjának. A hall-
gatóság irodalom és tudományok iránt érdeklõdõ
manchesteri üzletemberek és fiaik voltak. (Például az
akkor húsz éves James Chadwick, aki 21 év múltán
majd felfedezi a neutront.) Amúgy az elsõ elõadást
egy zöldség-gyümölcs nagykereskedõ tartotta egy
különlegesen ritka kígyóról, amit egy jamaikai banán-

szállítmányában talált. A kígyót, természetesen, be is
mutatta. Utána következett Rutherford. Nem lehetett
könnyû helyzetben. Egy ritka kígyó után. Chadwick
késõbb így emlékezett vissza: „ez volt a legmegrá-
zóbb elõadás számunkra, fiatal fiúk számára, akik
akkor voltunk … Tudatában voltunk, hogy ez a nyil-
vánvaló igazság, ez Az!”2

2it was “a most shattering performance to us, young boys that
we were … We realized this was obviously the truth, this was it” –
in Richard Rhodes: The Making of the Atomic Bomb. Simon &
Schuster, New York, NY, USA (1986) 50. oldal.

3Ernest Rutherford: History of the Alpha Rays from Radio-active
Substances in Lectures delivered at the celebration of the twentieth
anniversary of the foundation of Clark University. Worcester,
Mass., September 7–11, 1909, 83–95.

4“The nature and properties of the α rays from radio-active sub-
stances have presented one of the most important and interesting
problems in the field of Radio-activity. A careful study of this type
of radiation has been instrumental in bringing to light a number of
very important facts which have added much to our knowledge not
only of the radiation itself, but also of the nature of radio-active
transformations.” – in History of the Alpha Rays… 83. oldal.

De térjünk vissza Worcesterbe! 1909. szeptember
10-én Rutherford elõadására dugig megtelt a terem.
Ott volt persze Ferenczi és Freud is. (A pszichológu-
sokat és hasonlókat nagyon felizgatta, hogy olyan
láthatatlan dolgokról, mint a sugárzás, tudományt
lehet csinálni. A lélek sem látható…) Az elõadás címe:
A radio-aktív anyagokból származó alfa-részecskék
természete.3

Rutherford kiment a közönség elé, megállt egy
ideig mozdulatlanul, szigorúan nézett körül kék sze-
mével bozontos szemöldöke alól, majd rideg hangon
megszólalt:

„A radio-aktív anyagok α-sugárzásának természete
és tulajdonságai, amelyeket most prezentálok, a leg-
fontosabb és legérdekesebb problémák a radio-aktivi-
tás területén.” (A radio-aktivitás magyarul: sugárzó
tevékenység. Rutherford angolul akkor még nem írta
egy szóba, csak kötõjellel.) „A sugárzások e típusának
gondos tanulmányozása jelentõs szerepet játszik sok,
nagyon fontos tény felderítésében, amelyek jelentõ-
sen bõvítik tudásunkat nemcsak a sugárzásról, de a
radio-aktív átalakulások természetérõl is.”4
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Majd szinte monoton hangon ismertette az addig

3. ábra. Joseph John Thomson

felismert radioaktív sugárzásokat, az α-, β- és γ-su-
gárzást.

Talán Rutherford a huszadik században az a fizikus,
aki számára a kísérleti megtapasztalás volt igazán dön-
tõ érv bármilyen vitában. Nagyon egyszerûre tervezett,
átláthatóvá megépített eszközei segítségével szinte
együtt élt a vizsgált anyaggal, amellyel éppen kísérlete-
zett. Tisztelte a Természetet, tisztelte a tényeket.

Személyiségének ez a tényekhez való szigorú ra-
gaszkodása adott hitelt minden mondatának. Amint
elõadásában az α-részecskékkel végzett kísérletei és
az azokból levont következtetések felé közeledett,
merevsége oldódott, szeme csillogni kezdett. Belelen-
dült. És ezzel az intellektuális örömmel fertõzte meg
hallgatóit is.

„Geiger és Marsden azt a meglepõ tényt figyelték
meg, hogy egy nehéz fémre, mint például az aranyra
beesõ 8000 α-részecske közül átlagosan 1 úgy térül el
a molekulákkal [értsd a fém alkotóival] való találkozá-
sakor, hogy újra a beesés irányában tûnik fel.”5

5“Geiger and Marsden observed the surprising fact that about 1
in 8000 α particles incident on a heavy metal like gold is so deflect-
ed by its encounters with the molecules that it emerges again on
the side of incidence.” – in History of the Alpha Rays… 88. oldal.

Nem tudom, hogy aki most olvassa az elõbbi mon-
datot, megérzi-e ennek hátborzongató, akkor, abban
az idõben hátborzongató voltát. Mert akkoriban (1909
táján) minden, az átlagosnál mûveltebb ember számá-
ra már többé-kevésbé elfogadott volt, hogy atomok
léteznek. Bennük leheletkönnyû negatív elektronok
úszkálnak egy atomméretû pozitív masszában.

Az elektront 1897-ben Joseph John Thomson (1856,
Manchester – 1940, Cambridge) fedezte fel (3. ábra ).
Megmérte töltését, tömegét, pontosabban nem eze-
ket, hanem ezek hányadosát, az e /m fajlagos töltést.
Az elektron elektromosan negatív töltésû, fajlagos
töltése: e /m ≈ 1,8 1011 C/kg. Felfedezésért 1906-ban
kapott Nobel-díjat. Thomson az elektron felfedezése
után úgy képzelte el az atomot, mint egy gömbölyû
pudingot, amelynek mazsolái az elektronok. A pu-
ding pedig az atom elektromosan pozitív töltésû

anyaga, amelynek tömege csaknem a teljes atom tö-
megével megegyezõ (azaz az atomtömegnél az elekt-
ronok piciny tömegével kevesebb).

1897-ben Thomsonnak már annyi kísérleti bizonyí-
téka lett, hogy bejelentse: a katódsugár nagy sebessé-
gû, piciny tömegû, elektromosan negatív töltésû ré-
szecskék sokasága. Azaz felfedezte az elektronokat.
Érdekes, hogy az elektron elnevezés hat évvel koráb-
ban, 1891-ben született. Az ír G. J. Stoney (1826–1911)
„az elektromos töltés alapegységét”6 nevezte el elekt-

6“the fundamental unit of electrical charge” – in G. J. Stoney: Of
the “Electron”, or Atom of Electricity. Philosophical Magazine
S5V38 (1894) 418–420.

7J. C. Maxwell: A treatise on electricity and magnetism. Claren-
don Press, Oxford, 1873.

8“Such a result brings to light the enormous intensity of the
electric field surrounding or within the atom, for otherwise it would
not be possible for such a massive particle moving with such great
velocity to be turned through such a large angle.” – in History of
the Alpha Rays… 88–89. oldal.

ronnak. (Az elektron szó eredete görög: ηλεκτρον és
borostyánt jelent. A gazdag görög férfiak a Balti- és
Északi-tenger partján gyûjtött, import borostyánt elõ-
szeretettel viselték ékszer gyanánt szõrös keblükön. A
borostyán szõrrel dörzsölõdve negatív elektromos
töltésûvé válik. Apró testeket így magához ránt, majd
eltaszít. Ezért ezt az elektrosztatikus jelenséget az
ógörögök a borostyánról nevezték el.) Stoney-tól va-
lódi hõsi tett volt, hogy az „elektromosság atom”-járól
beszélt, mert 1900 elõtt a fizikusok nagy része még
nem igazán fogadta el az atomok létét, arról nem is
beszélve, hogy az elektromosságnak is atomjai lenné-
nek. Ami tulajdonképpen érthetõ. Michael Faraday
(1791–1867) elektromos és mágneses kísérletei alap-
ján James Clerk Maxwell (1831–1879) 1873-ban írta
meg értekezését az elektromosságról és mágnesség-
rõl.7 Ebben a kísérletekkel és mérési eredményekkel
gyönyörûen összecsendülõ matematika, az elektro-
mos és mágneses mezõt egy szonett tömörségével
leíró négy Maxwell-egyenlet sokáig bûvöletében tar-
totta a fizikusokat. A folytonos mezõ volt az igazán
tiszta fizikai alapfogalom. Az atomok, molekulák csak
a maszatos kémia hipotetikus fogalmai. (Amikor én
jártam egyetemre, ami azért egy kicsit késõbb volt,
1970 tájékán, az egyszerûbb lelkû egyetemi fizikus
oktatók még mindig leszólták a piszkos kémiát a gyé-
mántcsillogású tudománnyal, a fizikával szemben.
Érdekes, hogy ez már akkor is zavart, pedig matema-
tika-fizika szakos hallgató voltam.)

Valószínû, hogy a Worcesterben 1909 szeptembe-
rében, az elõadóteremben összegyûlt tömeg (néhány
fizikust és Ferenczit kivéve) sem hátborsódzott eléggé
Rutherford korábban idézett mondatán, mert Ruther-
ford nagyon lassan és tagoltan így folytatta:

„Egy ilyen eredmény hatalmas intenzitású elektro-
mos mezõre hívja fel a figyelmet az atom környezeté-
ben vagy az atomon belül (kiemelés tõlem, mindjárt
mondom, hogy miért), különben lehetetlenség volna,
hogy az oly nagy sebességgel mozgó és oly nagy töme-
gû részecske ekkora nagy szögben megforduljon.”8
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Ahhoz, hogy egy nagy se-

4. ábra. Homogénen feltöltött R sugarú gömb esetén a térerõsség a
gömb középpontjától mérve.

5. ábra. Hans Geiger és Ernest Rutherford a manchesteri laboratóriumban 1907-ben vagy 1908-
ban. Kettõjük között valószínûleg az õs Geiger-csõ van, fenn pedig az az elektroszkóp látszik,
amely kilendülésével jelezte, ha a csõbe radioaktivitásból származó, nagy energiájú, ionizáló ré-
szecske érkezett.

bességû és nagy tömegû, tehát
óriási lendületû részecske
mozgása ekkorát változzon,
óriási taszítóerõ, tehát óriási
elektromos térerõsség szüksé-
ges. (Gondold el, mintha ping-
ponglabda helyett medicinlab-
dával pingpongoznál! Mekko-
rát kellene ütnöd?)

A ponttöltés keltette elekt-
romos mezõ térerõssége,

a ponttöltéshez közeledve nö-

E = k Q

R 2

vekszik. Az egyenletesen töl-
tött gömb pontszerûnek te-
kinthetõ a gömbön kívül. A
gömb felületénél azonban el-
érjük a maximális térerõssé-
get, azon belül a térerõsség lineárisan nullára csökken
a középpontig. Ha az atom pozitív töltése atommére-
tû, (aranyatom R ≈ 0,144 10−9 m), akkor a felületéig
eljutva a térerõsség nem elegendõ a nagy sebességû
α-részecske lendületének megfordításához. Ahhoz,
hogy az α-részecske lendületének irányváltozása az
elektromos erõ hatására a kísérletben tapasztalt csak-
nem 180 fokot elérje, az atom pozitív töltésének az
atom méreténél százezerszer kisebb sugarú gömbben
kell tartózkodnia. Ekkor a felületnél a tízmilliárdszor
nagyobb térerõsség már visszafordítja az α-részecskét
(4. ábra ).

(Ez a munkatétellel hamar ellenõrizhetõ. A kísérlet-
ben szereplõ α-részecskék mozgási energiája körülbe-
lül 10−12 J volt. Az atom pozitív töltésének elektromos
mezõje által végzett fékezési munka, amíg azt az α-ré-
szecske R távolságra megközelíti

ahol Q1 az α-részecske, Q2 az aranyatom pozitív tölté-

W = k
Q1 Q2

R
,

se, az R pedig az a sugár, amilyen picinynek kell leg-
alább lennie a pozitív „pudingnak” ahhoz, hogy a
felületéhez érkezve az α-részecske teljes mozgási

energiája éppen elfogyjon. W = Em. Mennyi lett az R ?
Hányszor kisebb, mint az aranyatom sugara?)

Rutherford már ekkor, 1909. szeptember 10-én
Worcesterben azt mondotta, hogy az α-részecske az
atomon belül találkozhatott nagyon erõs elektromos
mezõvel. És bár nyilvánosan még nem mondta ki, de
mint az elõbb láttuk, ez minden fizikus (és Ferenczi)
számára nyilvánvalóvá tehette, hogy az atom pozitív
töltését NEM egy atomméretû puding hordozza, ha-
nem ennél jóval kisebb geometriai méretbe kell össz-
pontosulnia. Ezt a piciny geometriai méretû, nagy
tömegû, pozitív anyagdarabot nevezzük ma atom-
magnak, angolul nucleusnak. Mondhatnánk, hogy a
nukleáris fizika két évvel korábban 1909. szeptember
10-én született meg.

De nem mondom. Csak elgondolkodtam rajta. A
fenti idézetek Rutherford 1909. szeptemberi elõadásá-
ból valók abban az értelemben, hogy az elhangzott
elõadások szövegét a Clark University könyv alakban
kiadta. A könyv 1912-ben jelent meg, benne Ruther-
ford cikkének beérkezési idejéül 1910. szerepel. (Eze-
ken az éves eltéréseken nem kell csodálkozni. Akko-
riban a publikálások még nem interneten át szágul-
doztak, a publikációk megjelenésének sebessége a
postahajók sebességén, és a nyomdászok ügyességén
múlott.) Mivel Rutherford cikke 1910-ben érkezett
meg Manchesterbõl (UK) Worcesterbe (USA), felte-
hetnénk, hogy valóban elõbb született meg a magfizi-
ka, mint 1911 márciusa. Ugyanakkor Rutherford akár
1911. március 7-e után is belecsempészhette a cikkbe
a kérdéses mondatokat. Mert megint csak akkoriban a
nyomdászok által kiszedett és tördelt, úgynevezett
kefelevonatot mindig visszaküldték a szerzõnek (pos-
tahajón!), hogy olvassa át és javítsa, ahol hibát talál.
Kevés mondatot, de még ekkor is bele lehetett írni a
cikkbe. Így lehetséges, hogy a nukleáris fizika szüle-
tésnapja mégiscsak 1911. március 7. A ritka kígyó
bemutatása után.
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Rutherford elkötelezett becsületessége a kísérleti

6. ábra. 1909-ben csoportkép készült Manchesterben a Fizika Tanszék összes dolgozójáról. Ebbõl
a képbõl vágtam ki a 7. ábrán látható, az atommag felfedezésében kulcsszereplõ három fiatalt.

7. ábra. Alul balra Rutherford (38 évesen), a középsõ sorban jobbra
Geiger (27 évesen) és felül jobbra Marsden (20 évesen).

tények megszerzésében és értelmezésében mégis
inkább azt sugallja, hogy a fent idézett mondatok va-
lóban elhangzottak már 1909-ben, Worcesterben. A
hozzá vezetõ kísérletek természetesen jóval korábban
történtek. Geiger (5. ábra ) és Marsden Manchester-
ben 1907-ben nem véletlenül kezdte vizsgálni az α-ré-
szecskék áthaladását az aranyfólián. Rutherford még

1906-ban a kanadai McGill
Egyetemen dolgozván tapasz-
talta az α-részecskék közel 2
fokos eltérülését, szóródását
egyik kísérletében, amikor
csillámpalát helyezett a sugár-
zás útjába. Már ez a két fokos
eltérülés is nagyon meglepte.
Olyannyira, hogy már akkor
kiszámította, hogy eltérülés-
hez milyen nagy elektromos
térerõsséggel kellett találkoz-
nia a nagy lendületû α-ré-
szecskének. Életrajzírója sze-
rint már ekkor leírta: „Ilyen
eredmény világosan mutatja a
tényt, hogy az anyag atomjai
nagyon erõs elektromos me-
zõnek a székhelyei.”9 1907-

9“Such results bring out clearly the fact that the atoms of matter
must be the seat of very intense electrical forces.” – in Norman
Feather: Lord Rutherford. Blackie & Son, London (1940) 131. oldal.

10“Scattering of alpha rays” – in Lord Rutherford, 117. oldal.
11“See if you can get some effect of alpha particles directly re-

flected from a metal surface.” – in E. Marsden: Rutherford at Man-
chester. in J. B. Birks (ed.): Rutherford at Manchester. Heywood &
Co., London (1962) 8. oldal.

ben, Angliába (Manchesterbe)
visszaköltözve listát készített
a megvizsgálandó jelenségek-
rõl. A listán a hetedik az „α-su-
gárzás szóródása”10 volt. A kí-

sérlet kivitelezését Rutherford Geigerre és Marsdenre
bízta (6. és annak részlete, a 7. ábra ).

Hans Geiger (1882, Neustadt-an-der-Haardt – 1945,
Potsdam, Németország) 1907-tõl néhány évig Ruther-
fordnál dolgozott Manchesterben, ahol kifejlesztette a
ma Geiger–Müller-számlálónak hívott eszköz õsét
abból a célból, hogy a radioaktív részecskéket egye-
sével lehessen megszámlálni. Miután kiderítette, hogy
a csõvel és a szcintillációs ernyõn ugyanannyi α-ré-
szecskét lehet megszámolni, az utóbbival kezdték
megfigyelni az aranyfólián áthaladó α-részecskék szó-
ródását, mert a szcintillációs ernyõn a beérkezõ α-ré-
szecske helyét is meg lehetett határozni. Ebben a kí-
sérletben vállalt tevékeny részt az akkor 18 éves Er-
nest Marsden.

Ernest Marsden (1889, Rishton, UK – 1970, Welling-
ton, Új Zéland). Az arany-, ezüst-, platina- és alumí-
niumfóliákon áthaladó α-részecskék zöme a két fokos
elhajlási tartományban volt. De Marsden alkalman-
ként „elkószált” α-részecskét is észrevett. Marsden így
emlékezett vissza: egy délután bejött hozzájuk Ru-
therford, és sokat beszélgettek a hiányzó, az elkószá-
ló α-részecskékrõl. Azután elmentében Rutherford
visszafordult hozzá: „Nézd meg, hogy látsz-e a fém
felületérõl visszaverõdõ α-részecskéket!”11 Megnézte.
Pedig sem õ, sem Geiger, sõt, talán még Rutherford
sem hitte, hogy találni fog élesen hátraszóródó α-ré-
szecskét. De talált…
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