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tudod-e?
 

 
Az első Nobel-díjas tudósnő Maria Sklodowska Curie 

 
1867. november 7-én Varsóban (ma Lengyelország, akkor még 

Orosz Birodalomhoz tartozott) született szülei ötödik, legkisebb 
gyermekeként a XX. század legnevesebb tudósnője, Maria Salomea 
Sklodowska. Édesanyja, Bronisława, egy varsói lányinternátus veze-
tője volt, édesapja, Wladyslaw Sklodowski, matematika-fizika tanár a 
fiúgimnáziumban, amelynek igazgatója is volt. Tízéves korában 
Marianak meghalt legidősebb nővére, majd két év múlva az édesany-
ja is, tüdőbajban. E két esemény lelkileg megviselte a serdülő, na-
gyon értelmes leánygyermeket. Iskolai tanulmányait Varsóban végez-
te. Még be sem töltötte a 16. életévét, s a leánygimnáziumban arany 
oklevéllel érettségizett. Annak ellenére, hogy nagyon szeretett volna 
tovább tanulni, nem volt erre lehetősége, mivel az akkori Oroszor-
szágban nők nem iratkozhattak egyetemre. Lengyel nemzetisége is 
akadálya volt tovább tanulásának. A lengyel felkelést (1863) megtorló 
cári intézkedések következtében családjuk súlyos anyagi veszteséget 
szenvedett, ezért a gyermekei külföldön való taníttatását nem tudta 
apjuk támogatni tanári fizetéséből. Az érettségi utáni évet Maria apja 
rokonainál, vidéken töltötte, azután apjával élt Varsóban. Magántaní-
tóként keresett pénzt, hogy segíthesse nővérét, Bronisławát, aki or-
vosnak készült a párizsi egyetemen. A két testvér megegyezett ab-
ban, hogy Maria anyagilag támogatni fogja nővérét orvosi tanulmá-

nyai befejezésében, majd viszonzásul Bronislawa fogja őt segíteni. Ezt követően Maria 
nevelőnői állást vállalt apja Zorawski nevű földbirtokos rokonánál Ciechanówban, akinek 
matematikusnak készülő Kazimierz fiával megszerették egymást. A 
fiú szülei ellenezték a házasságot a nincstelen rokonnal, amit a fiuk 
elfogadott, ezért Maria elvesztette állását. Ezután a Balti-tenger 
mellett, Sopotban  egy éven át nevelőnősködött, ebből a keresetéből 
tudta segítni nővérét. 1890-ben nővére férjhez ment Párizsban, s 
elhívta húgát, de ő nemet mondott, reménykedett még a Kazimierz 
Żorawskival köthető házasságában. Ezért visszament Varsóba 
édesapjához, és beiratkozott a Varsói Ipari és Mezőgazdasági Múze-
um által szervezett kémiai analitikai tanfolyamra. Itt a kiváló 
oktatóknak köszönhetően alapos kémiai és analitikai tudást és 
gyakorlatot sajátított el (ezek nagy segítségére voltak későbbi 
tudományos kutató tevékenységében). Tanárai Napoleon Milicer és Józef Jerzy Boguski 
(aki unokafivére volt, s előzőleg Szentpéterváron Mendelejev tanársegédeként dolgozott) 
voltak. A tanév végén, amikor véglegessé vált Kazimierz Żorawskival való szakítása, Pá-
rizsba ment nővéréhez. Beiratkozott a Sorbonne-ra, ahol elkezdte tanulmányait, matema-
tikát, fizikát, és kémiát tanult. Nagyon szerény körülmények között élt. Egy padlásszobá-
ban lakott, nappal órákra járt, esténként magánórákat adott, hogy fedezni tudja költségeit. 

Sklodowski  
család címere 
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1894-ben diplomát szerzett matematikából.  Ugyanabban az évben a fizika-kémia tanszé-
ken a különböző acélok mágneses tulajdonságait vizsgálta, ekkor ismerkedett meg az ott 
oktató Pierre Curie-vel. 

1894 nyarán Maria hazalátogatott Varsóba azzal a reménnyel, hogy majd hazájában 
folytathatja karrierjét. A krakkói egyetem megtagadta alkalmazását azzal az indokkal, 
hogy nőket nem alkalmaznak. Ekkor visszatért Párizsba. Kapcsolata Pier Curievel ko-
moly vonzalommá erősödött, és 1895 júliusában összeházasodtak. Maria megtalálta azt 
az élettársat, aki támasza volt minden szempontból, érzelmi és szakmai téren is. Ettől  
kezdve együtt dolgoztak, a közösen használt laboratóriumban töltötték életük nagy ré-
szét zord körülmények között de nagy elszántsággal. 1897-ben megszületett első lányuk, 
Irène, majd 1904-ben Ève. Madam Curie fontosnak tartotta, hogy lányai megtanulják 
anyanyelvüket, ezért lengyel nevelőnőt alkalmazott gyermekei mellé és lányait gyakran 
elkísérte vagy elküldte lengyelországi látogatásokra. 

1896-ban Henri Becquerel felfedezte a radioaktivitást, amikor észlelte, hogy az 
uránsók olyan sugarakat árasztanak magukból, melyek hasonlítanak a röntgensugárzás 
átható erejéhez. Igazolta, hogy ez a különleges sugárzás annyiban különbözik a fosz-
foreszkálás jelenségétől, hogy nem egy külső energiaforrás hatására történik, halnem a 
spontán sugárzás magából az uránból ered. Észleléseit rögtön leközölte, amire a doktori 
dolgozatához témát kereső Marie Curie felfigyelt, izgalmasnak tartva, elkezdett vele fog-
lalkozni. A férje és annak  testvére által feltalált elektrométernek nevezett műszerrel ki-
mutatta hogy az uránsugárzás az urán kísérleti mintadarabját körülvevő légtérben elekt-
romos áramvezetést okoz, aminek mértéke a jelenlévő urán mennyiségétől függ. Kimu-
tatta, hogy a sugárzás nem a „molekulák” kölcsönhatásának eredménye, hanem inkább 
magukból az atomokból ered.  

Kutatása során két uránásványt: az uránszurokércet és a kalkolitot vizsgálta. Elektro-
méterrel kimutatta, hogy az uránszurokérc négyszeresen aktívabb magánál az uránnál, míg 
a kalkolit kétszeresen. Ebből arra a következtetésre jutott, hogy amennyiben korábbi fel-
tevése (mely szerint az urán aktivitása a mennyiségtől függ) helyes volt, akkor a két ásvány 
más sugárzó elemet is tartalmaz. Pierre Curie biztos volt abban, hogy felesége feltevése a 
tudomány szempontjából megállja a helyét. Ezért csatlakozott felesége kutatásához, és in-
tenzív munkával elkezdték a bizonyítást. Két hónapi munka után,1898 júliusában Pierre és 
Marie leközölt egy tanulmányt az általuk újonnan felfedezett elemről, amit Marie hazája 
tiszteletére polóniumnak nevezett el. 1898 decemberében egy másik elem, a rádium felfe-
dezését is közölték, melynek nevét erős radioaktivitásáért választották. A két elem elkülö-
nítése tiszta állapotban komoly problémát jelentett. A polóniumról megállapították, hogy a 
bizmuttal mutat rokonságot, míg a rádium a báriumhoz hasonlóan viselkedik vegyi szem-
pontból. Az uránszurokércben a két sugárzó elem kis mennyiségben nagy mennyiségű bá-
rium mellett volt jelen. A polóniumot viszonylag könnyen tudták elkülöníteni, de a rádium 
kinyerése sokkal nagyobb problémát jelentett. 1902-ben egy tonna uránszurokércből egy 
tized gramm rádium-kloridot sikerült leválasztaniuk. Marie Curie az eljárását szándékosan 
nem szabadalmaztatta azzal a meggondolással, hogy a tudományos közösség szabadon 
végezhessen további kutatásokat. 

1903-ban professzora, Henri Becquerel felügyelete alatt Marie megkapta doktori cí-
mét, nőként elsőként Franciaországban. Ugyanebben az évben Pierre Curie, Marie Cu-
rie, és Henri Becquerel együttesen megkapták a fizikai Nobel-díjat, „…elismerésül azért a 
rendkívüli szolgálatért, melyet csoportmunkával nyújtottak a Henri Becquerel által felfedezett radioak-
tív sugárzás további kutatásában”. 
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Maria és Pierre szerény kö-
rülmények között éltek, anyagi 
gondjaik miatt nem is tudtak 
Stockholmba elutazni a díj sze-
mélyes átvételére. (A Nobel-díj 
honoráriumának egy részéből új-
ratapétázták párizsi lakásuk falait 
és modernizálták fürdőszobáju-
kat, a maradék pénzt pedig meg-
osztották az arra szoruló diákok-
kal és ismerősökkel). A Nobel-díj 
hirtelen híressé tette a Curie há-
zaspárt.  

Marie Curie és Pierre Curie  
a fizikai Nobel-díj elnyerésekor, 1903 

A Sorbonne-on Pierre Curie professzori beosztást és saját laboratórium felállítására 
kapott engedélyt. 1906. április 10-én Pierre Curie egy utcai balesetben (lovaskocsi kere-
kei alá került) meghalt. 

Férje halála után Marie Curiet bízták meg a Sorbonne-on a fizikai tanszék profesz-
szori címével, és laboratóriumának vezetésével. Férje halála Mariet lelkileg nagyon meg-
viselte. Mint az egyetem első női professzora, fáradhatatlan munkába vetette magát. Az 
eredményes munkája elismeréséül 1911-ben a svéd Királyi Tudományos Akadémia neki 
ítélte az 1911-es Kémiai Nobel-díjat, „…a rádium és polónium felfedezésért, a rádium sikeres 
elkülönítéséért, és ennek a figyelemreméltó elemnek további tanulmányozásáért”. A Nobel-díj átvé-
tele után egy híres és tanult lengyelekből álló küldöttség (Henryk Sienkiewicz író is tagja 
volt) megpróbálta Marie Curie-t visszahívni hazájába, amely még mindig orosz fennha-
tóság alatt volt, sikertelenült.  

Második Nobel-díja nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
Marie Curie-nek sikerült meggyőznie a francia kormányt a 
Rádium Intézet megalapításának szükségességéről. Az 1914-
ben felépült intézetben (Institut du radium, mai neve Institut 
Curie) elkezdődött az intenzív kutatás a kémia, fizika, és az or-
vostudomány terén, aminek gyümölcse évek múlva még négy 
Nobel-díj volt. Az intézetben sok tehetséges kutató dolgozott. 
Talán Marie Curie varázsa is meghatározó volt abban, hogy a 
XX. század elején, amikor a női emancipáció lendületet 
kapott, intézetében Európa különböző országaiból számos  
fizikusnő folytatta kutatását hosszabb-rövidebb ideig. Így 
Hanriet Brooks Angliából, Rutherford munkatársa, aki még 
Pierre Curievel is dolgozott, Alicia Dorabjalska lengyel kémikus, Götz Irén (1911-1913) 
között Magyarországról, 1922-1925 között Stefania Maracineanu Romániából, Ruth 
Bakken (1925-26 között) Norvégiából, Chaterine Chamic (1920-1950-ig, haláláig) 
Oroszországból, Róna Erzsébet 1926-ban Magyarországról tanultak, dolgoztak, számos 
jelentős dolgozatot közöltek abban a kutatási témában, aminek eredményeként 1935-
ben, Irène Joliot-Curie és Frédéric Joliot-Curie megkapta a kémiai Nobel-díjat „az álta-
luk felfedezett új elemek előállításának radioaktiv kémiája terén elért eredményeikért”. 
Marie Curienek tudományos munkássága mellett társadalmi tevékenysége is széleskörű 
volt. Az első világháború alatt megszervezte a francia egészségügy röntgenhálózatát, 
szorgalmazta a mozgatható radiografikus egységek (vagyis mobil röntgengépek), nép-
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szerű nevükön a petites Curies („kis Curie-k”) használatát, a sebesült katonák jobb ellátá-
sáért. Maga is kocsival járta a katonai kórházakat. Ezek a berendezések csövekkel voltak 
ellátva, melyek egy színtelen, radioaktív gázt sugároztak, amit később radon néven is-
mert meg a világ. Skłodowska-Curie személyesen szolgáltatta a csöveket, amelyekben 
tisztított rádiumot használt. Röviddel a háború kitörése után az ő és az elhunyt férje 
arany Nobel-medálját is háborús célokra adományozta. 1921-ben az Egyesült Államok-
ba utazott, hogy anyagi alapot gyűjtsön a rádiummal kapcsolatos további kutatásokhoz. 
Már beteges szervezetét ez az út megviselte, de célját elérte. 1922-ben az Orvos-
tudományi Akadémia tagjai közé választották, s ettől kezdve elsősorban a radioaktív anya-
gok kémiájának és orvosi alkalmazásának a kutatásával foglalkozott. Elvállalta a Pasteur 
Intézet vezetését. A párizsi egyetem felállított számára egy radioaktivitást vizsgáló labora-
tóriumot, és ő lett a párizsi és a varsói Curie Intézet alapítója is. Személyes vezetése alatt 
álltak azok a kísérletek is, melyekben a világon először vették vizsgálat alá a rákos sejtek 
radioaktív izotópokkal való kezelhetőségének lehetőségét. Cambridge-ben a Rutherford 
vezette laboratóriumban 1925-27 között ösztöndíjasként dolgozott. Második amerikai 
útja (1929) bevételeiből az 1925-ben megalakult varsói Rádium Intézetet szerelte fel, 
ennek igazgatója orvos nővére volt. Aktív tagja volt kora nemzetközi tudományos éle-
tének. Számos tudományos konferencián vett részt. Így az 1927-ben tartott ötödik 
Solvay-konferencia résztvevői közül egyike volt a jelenlevő tizenhét Nobel-díjas tudós-
nak (lásd a csoportképet). Az álló sorban: A. Piccard, É. Henriot, P. Ehrenfest, É. 
Herzen, Th. de Donder, E. Schrödinger, J.-É. Verschaffelt, W. Pauli, W. Heisenberg, 
R.H. Fowler, L. Brillouin, a középső sorban: P. Debye, M. Knudsen, W. L. Bragg, H. 
A.Kramers, P. Dirac, A. Compton, L. de Broglie, M. Born, N. Bohr, az első sorban: I. 
Langmuir, M. Planck, Marie Curie, H. Lorentz, A. Einstein, P. Langevin, C. E. Guye, 
Ch. Th. R. Wilson, O. W. Richardson. 

A radioaktivitásról könyvet írt, amely csak halála után, 1935-ben jelent meg. 
Marie Curie 1934 tavaszán Lengyelországba utazott. Ez volt utolsó otthoni látogatá-

sa; 1934. július 4-én fehérvérűségben (csontvelőrák) a kelet-franciaországi Passy-i szana-
tóriumban meghalt. Halálát majdnem biztosan a káros hatású, ionizáló sugárzás okozta, 
mivel a legkisebb elővigyázat nélkül dolgozott a radioaktív anyagokkal. Ennek oka az 
volt, hogy abban az időben még sejtelmük sem volt a kutatóknak a radioaktív sugárzás 
veszélyes hatásairól. Radioaktív izotópot tartalmazó csöveket hordozott a zsebében és tartott 

az íróasztala fiókjában, élvezve a 
szép kékeszöld fényt, amit ezek 
az elemek a sötétben kisugá-
roztak magukból. A sceaux-i 
temetőben temették el férje 
mellé. Hatvan évvel később, 
1995-ben marad-ványaikat a 
párizsi Panthéon-ban helyezték 
el, munkájuk iránti tiszteletből. 
Marie ebben a megtiszteltetésben 
első volt, mint nő, akit saját 
érdemei miatt helyeztek a 
Panthéonba. 
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Illyés Gyula Naplójegyzetekben megjelent visszaemlékezése szerint: „És hogy mi a 
sugárzás, erről félelmesen szép példázatot hallottam Zsebők Zoltán barátomtól, a rönt-
gen-professzortól. Párisban járva két ízben is felkereste a Sceaux-i temetőben a Curie-
házaspár sírját. Már évtizedek óta fekszenek a nedves földben, sejtjeiket régen elbom-
lasztotta a halál. De a sok évtizedes munka közben a rádiumsugárzás végleg beépült 
csontjaikba, ma is ott van, és jelzi sírhelyüket. Ha senki nem lenne a temetőben, hogy 
megmutassa, merre van a sír: egy egyszerű Geiger-Müller-számláló élénkülő lüktetése 
odavezetné a látogatót. Az ionizáló sugárzás törvényei szerint 1580 esztendőnek kell el-
telnie ahhoz, hogy a Curie-házaspár sírjából érkező jelek erőssége felére csökkenjen.” A 
XIX. század végén, XX. sz. elején számos tudós vált áldozatává annak, hogy a radioak-
tivitás jelenségének tisztázásával annak törvényeit az emberiség javára fordította. 

Marie Curie 1903-ban a Nobel-díj mellett férjével megkapta a Davy-érmet, valamint 
1904-ben a Mateucci-érmet is, kitüntették a francia Becsületrenddel. Marie Curie egyike 
azoknak a tudósoknak, akik kétszer is megkapták a Nobel-díjat két különböző szakterü-
leten (Linus Pauling kémikus kémia- és békedíjat). Szülőföldjén nagy tiszteletnek örven-
dett: több lengyel egyetemtől díszdoktori címet kapott, 1936-ban állószobrot emeltek a 
varsói Curie Intézet elé tiszteletére, 1967-ben múzeumot rendeztek be szülővárosában, 
nagy értékű bankjegyet nyomtattak arcképével. A radioaktivitás egységét (Curie), a  96-
os rendszámú elemet (kűrium) és három ásványt (curite, sklodowskite, és 
cuprosklodowskite) neveztek el Pierre és Marie Curie tiszteletére.  
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Ultrahang 

IV. rész 
 

9. Az ultrahangok passzív alkalmazásai 
Passzív alkalmazásról beszélünk, ha az ultrahang intenzitása a kavitációs küszöb 

alatt marad, tehát a vizsgált közegben nem idéz elő anyagszerkezeti változásokat. Ez az 
alkalmazási mód információszerzésre szolgál. A kívánt információt a terjedési paramé-
terekből (fázissebesség, hullámhossz, abszorpció) szűrik ki, vagy képalkotás során jut-
nak hozzá. 

A passzív alkalmazásoknál gyakorlatilag azt használjuk fel, hogy két különböző 
akusztikai impedanciájú közeg határfelületén a visszaverődési, és az áteresztési együttha-
tó értéke a  (7), (8) összefüggésekkel adott. 

Ultrahangos defektoszkópia. Ultrahangos besugárzással tanulmányozhatók a szilárd 
halmazállapotú anyagban létező repedések, törések, üregek, hibák. Ez a kutatási mód-


