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105 éve, 1897. november 8-án született Cambridge-ben Ronald G. W. NORRISH.
Szülõvárosa egyetemén tanult, majd egyetemi tanárként fizikai-kémiát tanított közel 30
éven keresztül. Fõ kutatási témája a fotokémiai reakciók, a nagyon gyors kémiai
reakciók kinetikájának vizsgálata (robbanási, polimerizációs, égési reakciók). 1967-ben
M. Eigennel, G. Porterrel megosztott kémiai Nobel-díjat kapott a kémiai egyensúlyok rövid
energiaimpulzusokkal való megzavarásával létrehozott gyors kémiai reakciók vizsgálataiért . 1978-
ban halt meg.

1897. november 9-én Franciaországban született Jacques G. M. TRÉFOUËL

biokémikus. A Sorbonne-on tanult, majd a Pasteur Intézetben dolgozott, amelynek
igazgatója is volt. Gyógyszerkémiával, fiziológiával foglalkozott. Nagyszámú arzén(V)-
származékot állított elõ, ezek között a szifilisz elleni szert, a stovarsolt. Számos
gyógyszer hatásmech anizmusát vizsgálta. 1977-ben halt meg.

Máthé Enikõ

t udod- e?

Marie Curie,
a kétszeres Nobel-díjas tudósasszony

Marie Curie-Sklodowska  1867-ben született Varsóban, az akkor még a cári
Oroszországhoz tartozó Lengyelországban.

Középiskolai tanulmányait szülõvárosában végezte. Emlékezõ-
tehetségének már gyermekkorában csodájára jártak.

Kiváló eredményeiért aranyéremmel jutalmazták, amikor 16 éves
korában sikerrel befejezte középiskolai tanulmányait az orosz nyelvû
líceumban.

M. Sklodowska matematikai tehetsége hamar kitûnt, nyelveket is
tanult, de tudományos pályára hazájában még nem is gondolhatott.

Kelet-Európában a konzervatív nézetek nem engedték a nõk
továbbtanulását, ellentétben a haladó szellemû nyugat-európai egyetemekkel. Szerény
anyagi körülményei miatt (édesapja középiskolai tanár) nem volt lehetõsége a nyugati
továbbtanulásra. Ezért pár évig nevelõnõsködött, hogy összegyûjtse a külföldi egyetemi
tanuláshoz szükséges költségeket. 1891-ben Párizsba ment tanulmányai folytatására. A
Sorbonne-on szerzett matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet (1896),
ahol találkozott azzal a két emberrel, aki döntõ hatással volt további életére: Pierre
Curie-vel, a Sorbonne fizika professzorával, akihez 1895-ben feleségül ment és Henri
Becquerel-el, tanárával aki asszisztensének választotta, és õt bízta meg az általa
felfedezett Becquerel-sugarak további kutatásával.

1897-ben megszületik Irene nevû leánya, aki anyja pályáját követve, 1935-ben a
mesterséges radioaktivitás felfedezéséért Nobel-díjat kapott.

Diplomája megszerzése után hozzákezdett doktori disszertációja elkészítéséhez. Férje
javaslatára a H. Becquerel által felfedezett radioaktivitást kezdte tanulmányozni. Ebben
nagy segítségére volt, hogy az általa kidolgozott elképzelés szerint férje olyan mûszert
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készít, amellyel lehetségessé vált a kibocsátott sugárintenzitás mérése. 1898-ban
uránszurokérc segítségével arra kereste a választ, vajon más elem is képes-e kibocsátani
radioaktív sugarakat az uránon és a tóriumon kívül. Férjével, emberfeletti mennyiségû
anyagot vizsgáltak át. M. Curie azt tapasztalta, hogy az uránszurokérc sugárzása 2-3-szor
erõsebb, mint a tiszta uráné. Ennek alapján feltételezte, hogy az ércben van egy olyan,
addig még ismeretlen elem, melynek sugárzása erõsebb az uránénál.

Az uránérc analitikai vizsgálata során azt tapasztalta, hogy az elválasztások során a
sugárzás azokban a frakciókban jelentkezik, amelyikben a bárium, illetve a bizmut is
található. Mivel ez a két elem nem radioaktív, jogos volt feltételezni eddig ismeretlen
kísérõ elemek létezését. A báriumos frakcióban talált elem, melynek kloridját
többszörös frakcionált kristályosításával állította elõ a Curie házaspár, hárommilliószor
intenzívebben sugároz, mint az urán. Ennek, a báriummal rokon viselkedésû elemnek
1898-ban sugárzó tulajdonságára utalva sugárzó, rádium nevet adta, a másik frakcióban
észlelt elemet pedig szülõhazájáról – Lengyelországról – polóniumnak nevezte el.

1900-tól M. Curie a sevres-i Tanárképzõ Fõiskolán fizikát tanított. Következõ
feladatként férjével tiszta rádiumvegyületet szándékoztak elõállítani.

A Curie házaspár kezdettõl tudatosan, következetesen kutatott. A nagyon nehéz
körülmények között végzett emberfeletti munka meghozta eredményét. 1902-re nyolc
tonna uránszurokérc feldolgozásával sikerült 0,1 g rádium-kloridot elõállítani, ez akkora
mennyiség volt, amibõl meg lehetett állapítani a rádium atomsúlyát is.

Kutatásai eredményeként Marie Curie 1903 júniusában elnyerte a tudományok
doktora címet, s férjével együtt a brit Royal Society Davy-érmét is.

Az 1903. évi fizikai Nobel-díjat megosztva kapta P. Curie, M. Sklodowska-Curie és
H. A. Becquerel „a H. A. Becquerel által felfedezett sugárzás tanulmányozásában való
nagy érdemeikért.”

M. Curie-t 1904-ben kinevezték P. Curie fizika tanszékére tanársegédnek.
1904-ben Eve nevû lánya született, aki késõbb újságíróként vált ismertté.
1906-ban férje tragikus körülmények között meghalt, s ettõl kezdve egyedül

dolgozott tovább a Sorbonne fizika professzoraként.
1910-ben A. Debierne-nel együtt a rádium-klorid higanykatódos elektrolízisével

sikerült elõállítani a fémrádiumot, amiért 1911-ben kémiai Nobel-díjjal jutalmazták „a
rádium és a polónium felfedezéséért, a rádium fémállapotban való elõállításáért,
természetének és vegyületeinek vizsgálataiért .”

Máig õ az egyetlen nõ, s olyan tudós  aki két különbözõ tudományágban is Nobel-
díjas lett.

Tudományos tevékenysége mellett, társadalmi munkából is kivette részét. Az elsõ
világháborúban megszervezte a francia egészségügy röntgenhálózatát, maga is röntgen-
kocsival járta a katonai kórházakat. A háború befejeztével avatták fel a Rádium
Intézetet, ahol a fizikai részleg igazgatójaként folytatta kutatásait. A Rádium Intézet –
amelynek ekkor már Irène is tagja volt – csak 1918-ban kezdett komolyabban dolgozni,
s hamarosan a magfizikai és magkémiai kutatások központjává vált.

A hírnevének csúcsán álló Marie Curie-t 1922-ben az Orvostudományi Akadémia
tagjai közé választották, s ettõl kezdve elsõsorban a radioaktív anyagok kémiájának és
orvosi alkalmazásának a kutatásával foglalkozott.

A Népszövetség Tanácsa beválasztotta a Szellemi Együttmûködés Nemzetközi
Bizottságába. Tanúja lehetett a párizsi Curie-alapítvány felvirágzásának, és a varsói
Rádium Intézet 1932-es megnyitásának, ahol nõvére, Bronia lett az igazgató.

Marie Curie legkiemelkedõbb eredményei közé tartozik annak felismerése, hogy
jelentõs radioaktív anyagtartalékokat szükséges felhalmozni egyrészt a betegségek
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kezeléséhez, másrészt azért, hogy állandóan elegendõ anyag álljon rendelkezésre a
magfizikai kutatásokhoz. Az így összegyûjtött radioaktív anyagkészlethez hasonló
tudományos eszköz sehol a világon nem volt a részecskegyorsító-berendezések
megjelenéséig (1930). A párizsi Rádium Intézetben lévõ 1,5 gramm rádiumban az évek
során jelentõs mennyiségû rádium és polónium halmozódott fel, amelyek nélkül az 1930
körül elvégzett vizsgálatok – különösen Irène Curie és férje, Frédéric Joliot kísérletei –
nem lehettek volna sikeresek. Ezeknek a kutatásoknak az alapján fedezte fel Sir James
Chadwick a neutront, valamint Irène és Frédéric Joliot-Curie 1934-ben a mesterséges
radioaktivitást.

Marie Curie néhány hónappal e felfedezés után, 1934-ben Sancellemoz-ban
(Franciaország) belehalt a sugárzás okozta fehérvérûségbe.

Rendkívül szerény, a tudományért élni, halni képes tudós volt. Többször ismételt
mondata: „A tudományban a dolgok iránt kell érdeklõdnünk, nem a személyek iránt”.

Tudományos munkásságának jelentõs szerepe volt az atomfizika további
fejlõdésére. Tudós egyénisége mintául szolgált a magfizikusoknak és kémikusoknak.

Kovács Enikõ

A programozási nyelvek elemei
III. rész

Utasítások

Az utasítások a program legalapvetõbb, algoritmikus részei. Az eredmény eléréséhez
szükséges mûveleteket írják le. Az utasításokat általában fenntartott szavak alkotják.
Megkülönböztethetünk egyszerû és összetett utasításokat.

Egyszerû utasítások

a.) értékadás

Az értékadó utasítás általános alakja:
Azonosító értékadóoperátor kifejezés. Egy azonosító, attól függõen,

hogy az értékadás melyik oldalán szerepel, lehet bal  illetve jobb oldali azonosító. Az
értékadó utasítás jobb oldalán levõ kifejezés az értékadás során kiértékelõdik,
felhasználva az összes jobb oldali azonosító pillanatnyi értékeit. Ezek után a bal oldali
azonosító felveszi a kiszámított ért éket.

Pl: x := x + 1; a jobb oldali x értéke különbözik a bal oldali x értékétõl.
Értékadó utasítások:
Pascal: azonosító := kifejezés
BASIC: LET azonosító = kifejezés
C++: azonosító = kifejezés

b.) eljáráshívások

Magas szintû programozási nyelvekben az eljárásnév utasításként való szereplése a
programban maga után vonja az illetõ eljárás meghívását. Alacsonyabb szintû
nyelvekben ezt a CALL utasítással kell elvégezni.

Általános alak:
EljárásNév vagy
EljárásNév(ParaméterLista)

A FoxPro eljáráshívási utasítása eltér a megszokott alaktól:
DO EljárásNév WITH ParaméterLista




