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III. Az elemek nyilvántartása 
 

A periódusos rendszer 
 

„Elemeknek nevezik a kémiában azokat a testeket, amelyeket az 
ez ideig ismert eljárásokkal alkotó részekre bontani nem tudunk.” – 
írja egy múlt század eleji lexikon. 

A 19. század közepe táján össze-
függést fedeztek fel a viszonylagos 
atomtömeg és az elemek kémiai 
sajátossága között. Az elemeket nö-
vekvő atomtömeg szerint „sorba 
állítva” megfigyelték, hogy általá-
ban minden nyolcadik elem tulaj-
donságai igen hasonlóak. Ezt a sza-
kaszosságot – periodicitást – kez-
detben csupán a véletlen játékának 
tekintették. Ebben a rendezettség-
ben rejlő természeti törvényt teljes 
egészében Mengyelejev ismerte fel 
1869-ben: „Az atomok sajátosságait 
legfőképpen tömegük vagy súlyuk 

határozza meg és periodikusan függnek ettől. A tömegek gyarapodá-
sa arányában a sajátosságok először következetesen változnak, de 
utána visszatérnek az eredetihez és ismét megkezdődik a 
sajátosságok változásának új, az előbbiekhez hasonló periódusa.” 

Ennek szemléltetésérére álljon itt a következő sor: 
 

Lítium Berillium Bór Szén Nitrogén Oxigén Fluor Nátrium Magnézium 
 

Li Be B C N O F Na Mg 
6,9 9 10,8 12 14 16 19 23 24,3 

 

A sorrendben nyolcadikként következő Na tulajdonságai na-
gyon emlékeztetnek a Li tulajdonságaira, a Mg tulajdonságai a 
nyolccal előtte lévő Be tulajdonságaira és így tovább. 

Ez az atyafiság megfigyelhető – megközelítőleg ezzel a szabá-
lyossággal – számos más elem esetében is. Például a réz (Cu) tulaj-
donságai nagyon hasonlítanak az ezüstéhez (Ag), az utóbbi viszont 
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sok tekintetben az aranyra (Au) üt. Igen jellegzetes hasonlóság fi-
gyelhető meg a fluor (F), a klór (Cl), a jód (J) és a bróm (Br) között. 
Tehát minden elemnek két, három, sőt több kémiai rokona van. 

Mengyelejev az elemek osztályozásánál nemcsak a növekvő atom-
tömeget tartotta szem előtt, hanem a kémiai rokonságot is. Az ele-
meket nem egyetlen sorba rakta, hanem amikor egy olyan elemhez 
ért, melynek tulajdonságai hasonlítanak valamelyik elődjéhez, új sort 
kezdett s így elérte, hogy a hasonló tulajdonságú elemek egymás alá 
kerültek. A példáként idézett sorozat elemei így a következő el-
rendezést nyerték: 

 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. (VIII.) 
....Li Be B C N O F .... 
   Na Mg .............................   Cl  

...............................     J  

...............................     .  
 

Így olyan függőleges oszlopok – csoportok – alakultak ki, ame-
lyekben a rokonelemek foglalnak helyet. 

Mengyelejev annyira bízott ebben a rendszerességben, hogy 
nemegyszer meg is változtatta egy-egy elem akkor ismert atomtö-
megét azért, hogy „rokonai” alá kerüljön. Gyanította – s gyanúja 
minden esetben igazolódott –, hogy ezeket az atomtömegeket rosszul 
állapították meg. Azonban így is maradtak elempárok (kobalt-nikkel, 
jód-tellur, argon-kálium), amelyeknél a biztosan helyesen megálla-
pított atomtömegű meg kell előzze a kisebb atomtömegűt – viszont a 
továbbfejlesztett atomelmélet ennek is megadta a magyarázatát. 

Mivel annak idején nem ismerték még az összes elemet, olyan-
kor, amikor a táblázat egyes rovataiba nem talált oda illő elemet, üre-
sen hagyta azt, arra számítva, hogy azok a még fel nem fedezett ele-
mek helyei. Ily módon megjövendölte több felfedezésre váró elem 
tulajdonságait és atomsúlyát. Ezeknek a következtetéseknek helyes 
voltát a későbbi kutatások fényesen igazolták. Így történt ez a gal-
lium, a szkandium, a germánium és több más elem felfedezésekor. 
Ezek pontosan beilleszkedtek az üresen hagyott „rekeszekbe” mind a 
tulajdonságaik, mind az atomsúlyuk alapján. 

Periódusos rendszerével Mengyelejev nemcsak a periódusos 
törvényt fedezte fel és igazolta, hanem megalkotta a kémiai elemek 
zárt rendszerét. Bizonyosak lehetünk abban, hogy nem marad ki egy 
fel nem fedezett elem sem, új elemek csupán a táblázat folyatásaként 
fedezhetők fel. 
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Gyakorlati haszna mellett a rendszernek elvi jelentősége is van, 
ami a múlt század második felében jelentett különösen újat, ugyanis 
az akkor uralkodó szemlélettel ellentétben – miszerint minden elem 
atomjai merőben különböznek a többi elemekéitől –, feltárta az 
elemek között fennálló összefüggéseket. Előkészítette az atom 
közelebbi mibenlétének megismerését. 

„Mindeddig hiányoznak eszközeink, hogy ... ennek a törvény-
szerűségnek okát megértsük. Minden valószínűség szerint ez az 
atomok és molekulák belső mechanikájában keresendő... Igen szeret-
ném, ha részt vehetnék olyan tények megállapításában, amelyek bi-
zonyítanák az elemek egymásba való átalakulását, mert így remél-
hetném, hogy felfedezik és érthetővé teszik a periódusos törvénysze-
rűség okát.” 

A Mengyelejev korában ismert elemek száma 63 volt, ez a szám 
ma elérte a 107-et. Lényeges változás a rendszerben csak annyi tör-
tént, hogy felfedezték az úgynevezett „nemes gázokat”: hélium, 
neon, argon, kripton, xenon, radon – s ezek egy új oszlopot, a nyolca-
dik csoportot képezik. Így minden periódus egy nemesgázzal végző-
dik. 

A rendszer lényegére, az atomszerkezeteken alapuló magyará-
zatára a későbbiekben még visszatérünk, egyelőre azt jegyezzük 
meg, hogy minden elemnek megvan a jól meghatározott, rend-
számmal jelölt helye és ennek a rendszámnak (Z) nagy fizikai je-
lentősége van, sokkal mélyebb, mint egy egyszerű nyilvántartási 
számnak. 
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IV. Az atom nem oszthatatlan 
 

Tekintsük át néhány elem kísérletileg meghatározott viszonyla-
gos atomtömegét: 
 

Hidrogén (H)  1,008  Nátrium      (Na)  22,999   (23) 
Hélium   (He)  4,003  Alumínium (Al)  26,981   (27) 
Szén       (C)    12,011  Kén              (S)   32,064 
Oxigén   (O)    15,999  Kalcium       (Ca) 40,08 
 

Egy érdekes dolgot figyelhetünk meg: a legtöbb elem atomtö-
mege megközelítőleg egész szám, a hidrogénatom tömegének (1) 
többszöröse. Ezt a dolgot már a múlt század elején észrevette egy, a 
fejlődő tudománynak drukkoló angol orvos: William Prout, és meg-
fogalmazott egy – akkoriban nagyon is merésznek számító – hipoté-
zist, miszerint lehetséges volna, hogy minden atomfajta hidrogén-
atomokból épül fel (az esetleges törtszám onnan eredhet, hogy rosz-
szul mérték vagy számították az atomtömegeket). Tanulmányát 
névtelenül tette közzé, attól tartva, hogy esetleg bolondnak tekinte-
nék. Óvatossága nem volt fölösleges. Az akkoriban nagy nehezen 
elfogadott atomelmélet hívei számára elképzelhetetlen volt az a 
gondolat, hogy az atomocskák, amelyeket minden esetben tömör 
golyócskáknak tekintettek, valamiből össze lennének téve, szerkezetük 
lenne. Jellemző, hogy ez a gyanúja egy „kívülállónak” támadt, olyan 
valakinek, akit nem kötöttek a beidegződött, kötelezőként megtanult 
elvek. A szakmabeliek között is akadtak – igaz, elenyésző kisebbség-
ben –, akiket megkapott Prout doktor ötlete. Lehetségesnek vélték, 
hogy a hidrogénatom lenne a görög természetfilozófusok által felté-
telezett őselem, melyből minden felépül. 

Az ellentábor képviselői a tekintélyesebb kortárs tudósokból 
kerültek ki. Hogy az akkori tudósok mennyire hittek az atomok oszt-
hatatlanságában és örökkévalóságában, annak szemléltetésére álljon 
itt J. K. Maxwell (ejtsd: mekszvel) skót tudósnak, az elektromágneses 
hullámok elméleti megjósolójának „hitvallása”: „Tudjuk, hogy van-
nak olyan természeti okok, amelyek megváltoztathatják a Nap és a 
bolygók pályáját és méretét. De bármilyen katasztrófák történjenek is 
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az égi térségben akár a távoli jövőben, akár napjainkban, bármilyen 
lesz is a régi világok pusztulása és romjaikból az új világok születése, 
az atomok, amelyekből ezek a világok felépülnek, a világegyetemnek 
ezek az alapkövei nem változnak meg sem méretükben, sem tulaj-
donságaikban… Az atomok világában minden egyes individuum 
örökös marad. Itt nincs születés, változás és halál, nincs semmi 
különbség az ugyanazon fajtához tartozó egyedek között.” 

Ötletével Prout nagyon megelőzte korát. Állításának bizonyítá-
sára hiányoztak a kísérleti tények, de megingatta az atom kompakt-
ságában, oszthatatlanságában vetett merev hitet. Ha sejtését mai 
szemmel nem is fogadhatjuk el maradéktalanul, az alapötlet: az 
atomnak belső szerkezete van, neki köszönhető. S ennek bizonyítá-
sára lassacskán gyülekeztek a kísérleti tények. 
 

Az elektron felfedezése 
 

Az elektrolízis. Faraday (ejtsd: feredej) az elektromos áram kém-
iai hatását tanulmányozva különböző oldatokon áramot vezetett 
keresztül és azt vizsgálta, miként bomlanak szét ezek az áram hatásá-
ra. Például áramot vezetett át gyengén kénsavas vízen. Azt tapasztal-
ta, hogy a pozitív sarkon – elektródon – oxigén, a negatívon pedig 
hidrogén vált ki. Előtte már többen is megfigyelték ezt a jelenséget,  

 

de elsőként ő tette fel a kérdést: mitől függ a kiválasztódott anyag 
mennyisége? Azt tapasztalta, hogy a kivált anyag mennyisége nem 
függ sem az elektródok méretétől, sem azok anyagától, semmi mástól, 
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hanem csupán attól, hogy mekkora elektromos töltésmennyiség 
halad át az oldaton. Ismerve például az 1 gramm hidrogénben levő 
atomok számát, a leválasztáshoz szükséges töltésmennyiséget, ki le-
hetett számítani egyetlen hidrogénatom leválasztásához szükséges 
töltésmennyiséget. Ezt a számítást elvégezve több más elem esetében 
is, megfigyelték, hogy soha sem találtak 191,6 10−⋅  coulombnál kisebb 
töltésmennyiséget, s a nagyobb mennyiségek is ennek egész számú 
többszörösei. Ebből a megállapításból arra a következtetésre jutottak, 
hogy az elektromosságnak is van legkisebb része, adagja, „atomja”, s 
minden elektromos folyamatban ennek egész számú többszörösei 
vesznek részt. Ez a feltételezett részecske később az elektron elneve-
zést kapta. Az elektromosságnak ezt az elemi mennyiségét mint 
önállóan létező és mozgó részecskét egy másik jelenség, a légritkított 
térben lejátszódó elektromos folyamatok tanulmányozása során sikerült 
azonosítani. 
 

 
Üvegcsőbe két elektródát forrasztottak, majd belőle a levegőt 

kiszivattyúzták. A csőben uralkodó légnyomás fokozatos csökkenése 
különböző fényjelenségekhez vezetett, amelyeket a két elektród 
között fellépő elektromos kisülés okozott. (Hasonló folyamatok 
játszódnak le ritkított neongázban a fényreklámokban.) Csökkentve a 
nyomást, egy bizonyos értéknél azt tapasztalták, hogy a látható fény 
kibocsátása teljesen megszűnik, annak ellenére, hogy az áram kimu-
tathatóan tovább folyik a két elektród között. Viszont megjelent egy 
új jelenség: a katóddal szembeni oldalon az üveg zöldes fénnyel vilá-
gított. Ennek az a magyarázata, hogy a katódról valamilyen láthatat-
lan sugárzás indul ki és ez az üvegbe ütközve fluoreszkálásra (fény-
kibocsátásra) készteti azt. Ennek a láthatatlan sugárzásnak, mely a 
„katódsugárzás” elnevezést kapta, a vizsgálata a múlt század vége 
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felé arra a megállapításra vezetett, hogy ezek a sugarak a katódból 
kilépő nagy sebességű negatív töltésű részecskék. Felvetődött a kér-
dés: vajon ezek nem azonosak-e az elektromosság feltételezett elemi 
részecskéjével, az elektronnal? A válasz igenlő volt. A további kísér-
letek során a katódsugárzás jellemzőit vizsgálva már az elektronokat 
vizsgálták. A következő „személyleírás” alakult ki: 

 
 jele: e–; 

 tömege: 1/1838 atomi tömegegysége (a.t.e.), azaz 
majdnem kétezerszer kisebb, mint a hidrogénatom 
tömege; 

 grammokban kifejezett tömege 289 10−⋅  gramm; 
 átmérője ismeretlen, de minden esetre sokkal kisebb, 

mint a legkisebb atom, a hidrogénatom; 
 eredete és „lakhelye” egyelőre ismeretlen. 

 
J. J. Thomson kísérletei során megállapította, 
hogy a ritkított levegőmolekulák, illetve azok 
atomjai a nagy sebességgel repülő elektronok 
bombázó hatására szétesnek két elektromo-
san töltött részecskére: egy nagyobb pozitív 
atomtöredékre (ionra) és egy kisebb negatív 
részecskére, amelyről később kiderült, hogy 
maga is elektron. Nyilvánvaló volt a követ-
keztetés: az elektron az atom alkotó része. Ezzel 
végképp megdőlt az az elképzelés, hogy az 
atom oszthatatlan, kompakt gömböcske. 

Ezek a kísérletekre támaszkodó megál-
lapítások szükségessé tették egy új atom-
elképzelés, egy atommodell kidolgozását. 

A modell általában a közvetlen tapasztalatunk számára elérhe-
tetlen jelenségeknek és dolgoknak hozzáférhető, szemléletes hason-
latokon alapuló leírása, a valóságot lehető leghívebben utánzó elkép-
zelés. Egy modell addig érvényes, amíg a tapasztalati tényeknek nem 
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mond ellent. Amelyik pillanatban olyan jelenség kerül színre, mely 
nem egyezik a modellel, módosítani kell azt, vagy teljesen újjal he-
lyettesíteni. Ez az állandó állítás-cáfolás-újrafogalmazás a tudomá-
nyos megismerés hajtómotorja. 

Foglaljuk össze a Thomson megállapítása előtti „atommodellt”: 
 

 az atomok oszthatatlan rugalmas, tömör golyócskák, ben-
nük az anyag eloszlása homogén (egynemű, egyenletes), 

 ugyanazon elem atomjainak mérete és tömege azonos. 
 

Ez a modell nagyon jó összhangban volt a tapasztalati tények-
kel, segítségével nagyon jól le lehetett írni a gázok viselkedését, a 
hőjelenségeket, a szilárd testek tulajdonságait stb. Ezt a modellt 
cáfolta meg az elektron felfedezése. A felsorolt alapgondolatokat ki 
kellett egészíteni a belső felépítés tényével, s ez olyan atommodellhez 
kellett hogy vezessen, mely megfelel az elektron atomon belüli léte-
zésének. 
 

Thomson gömbmodellje 
 

Az a tény, hogy a negatív elektronok létezésének dacára az 
atomok normális körülmények között elektromos szempontból sem-
legesek, azt bizonyította, hogy az atomokban pozitív elektromosság-
nak is kell lennie, méghozzá olyan mennyiségben, hogy semlegesítse 
az elektronok negatív töltését. Thomson úgy képzelte, hogy az atom 
összefüggő pozitív elektromosságú gömb alakú tömbjében a sokkal 
kisebb elektronok önálló részecskékként be vannak épülve, valahogy 
úgy, ahogy a mazsolaszemek a kalácsban. 
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Az elektronok száma függ az atom fajtájától, de éppen közöm-
bösítik a gömb pozitív elektromosságát. Meghatározott helyük van 
az atomgömbön belül, nyugalmi helyzetük körül rezgőmozgást vé-
gezhetnek. Egyébként ezek a gömbök pontosan úgy viselkednek, 
mint az előző atommodell esetében. Ily módon sikerült a régi atom-
modellt úgy módosítani, hogy az új formájában megfeleljen a kísér-
letileg tapasztalt új tényeknek. Érvényben is volt addig, amíg a szün-
telenül kísérletező fizikusok egy rendkívülien meglepő megállapí-
tásra nem jutottak. 
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