
MÉNES ANDRÁS

Negyven éve hunyt el Willard Libby

Időben nem sokkal a második világháború után a radiokarbonos kormeghatározás olyan 
eszközzel szolgált, amellyel vizsgálni lehetett az emberiség kultúrájának és a természet-
nek a történetét. Nagy pontossággal meg lehet mérni sok ezer tárgy korát, az új-mexi-
kói barlangokban talált kukoricacsőtől a holt-tengeri tekercsekig. Az atomfizika, az új 
technikák nagy fejlődést hoztak a régészetben, az antropológiában és a földtanban. Ám 
a radiokarbonos kormeghatározás több volt, mint új technológia, mert a világegyetem 
vegyi összetételének alapelveiből fejlődött ki. Ablakot nyitott az emberiség távoli múlt-
jába, kilátást teremtett a többi csillagrendszerbe. A radiokarbonos kormeghatározás a 
csúcsteljesítménye Willard Frank Libby amerikai fizikusnak.

Willard Frank Libby, a kevés paraszti származású fizikus egyike 1908. december 17-én 
született a coloradói Grand Valleyben. Apja, Ora Edward Libby gazdálkodó, aki a harma-
dik osztálynál befejezte a tanulást, anyja Eva May Rivers. Amikor a fiuk ötéves volt, a 
család egy almatermelő birtokra költözött Észak-Karolinába, ahol Willard elvégezte az ál-
talános és a középiskolát. 1926-ban érettségizett. Szülei bátorítására tovább tanult a berke-
leyi Kalifornia Egyetemen. Kezdetben azt tervezte, hogy bányamérnök lesz, de rájött, 
hogy vonzza a kémia, a matematika és a fizika. 1933-ban végzett. Két évvel a doktorátus 
megszerzése után már az alacsony energiájú radioaktív atommagokkal foglalkozott, épített 
egy rendkívül érzékeny Geiger-Müller számlálót, hogy mérhesse az alacsony energiájú 
radioaktív sugárzást. Tanárként Berkeleyben maradt 1933-tól 1940-ig.

A második világháború alatt Libby átment a Columbia Egyetemre, a Háborús 
Kutatások Osztályára, ahol a Manhattan-terv érdekében az atomenergiai kutatásokban 
dolgozott. Legfőbb teljesítménye az volt, hogy megalkotta a módját az atombombához 
szükséges uránizotópok különválasztásának. Ez nagyon fontos lépés volt, egyike azok-
nak, amelyeket Libby felhasznált a radiokarbonos kormeghatározáshoz. A háború után 
átment a Chicagói Egyetemre, Enrico Fermi Atomkutató Intézetébe.

A felismerés, hogy a radioaktivitás segítségével meg lehet mérni a Föld korát, nem 
Libbytől ered. A századfordulón jöttek rá, hogy az atombomlás mérhető idő alatt stabil 
elemekké változtatja a labilis, radioaktív elemeket. 1904-ben Ernest Rutherford megál-
lapította, hogy a radioaktivitásból következtetni lehet a Föld korára. Egy amerikai ve-
gyész, Borden Boltwood 1905-ben olyan módszert dolgozott ki, amellyel el lehetett ezt 
aszámítást végezni, és arra az eredményre jutott, hogy ez az idő legalább 2,2 milliárd év, 
a Naprendszeré pedig 5 milliárd év.

Libby legfontosabb hozzájárulása ezekhez a fejlődésben lévő elméletekhez az volt, 
hogy felismerte az 1939-ben felfedezett kozmikus sugárzás hatását. A kozmikus suga-
rak elemi részecskék, amelyek folyamatosan érkeznek a világűrből, és belecsapódnak a 
levegő négyötödét alkotó nitrogénbe. Libby feltételezte, hogy némelyik nitrogén atom 
radioaktív szénné, 14C izotóppá változik. Ez a szénizotóp viszont beépül a szén-dioxidba, 
amelyet pedig a növények felszívnak.

Így tehát minden élőlény természetes módon, a táplálkozási lánc segítségével be-
építi szervezetébe ezt az anyagot. Libby észszerűnek találta azt a feltételezést, hogy a 
14szénizotóp-szint állandó marad egy szervezetben egész életciklusa során, azaz addig, 
amíg táplálékot vesz magához. A halál után azonban az állatban vagy növényben levő 
14szénizotóp bomlani kezd, és jelenléte csökken a szervezetben. Míg az urán felezési 
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ideje négy és fél milliárd év, a 14-szénizotópé, mint 1940 táján kiderült, megközelítőleg 
5730 év, ami viszonylag rövid idő. „Lehetségessé vált – írja Libby –, hogy a megmaradt 
radioaktivitás mérésével meghatározhassuk a halál óta eltelt időt, amennyiben az meg-
közelítőleg 500 és 3000 év közé esik.”

Különleges Geiger–Müller-számlálót épített, amelyet vastag ólomlemezek közé 
zárt, hogy elszigetelje a háttérsugárzástól, és úgy kalibrálta a kormeghatározási eljárás-
hoz, hogy először természetes anyagokat égetett el, például cédrusfenyőt, amelyeknek 
a korát más eszközökkel is meg lehetett határozni. Később megmérte az egyiptomi 
Szeszósztrisz fáraó halotti hajójából származó fadarabka korát, és megállapította, hogy 
a kísérleti eredmények pontosan megegyeznek az előzetes számításokkal. Más tárgyak 
is érkeztek Libby laboratóriumába: faszén, amelyet korai emberek égettek az angliai 
Stonhenge-ben vagy egy másikat a mexikói Nap-piramison, nem is szólva a Chiléből 
származó lajhárürülékről. Libby arra is képes volt, hogy megállapítsa a legrégebbi em-
beri közösségek korát. Azt állította, hogy az utolsó jégkorszak 10 000 éve ért véget, 
sokkal később, mint azt gondolták. A 14-szénizotópos vizsgálat később hasznosnak bi-
zonyult olyan tárgyak esetében, amelyeknek a kora 500 és 70 000 év közé esett. Libby 
1952-ben tette közzé Radiokarbonos kormeghatározás című könyvét, 1960-ban pedig 
megkapta a kémiai Nobel-díjat.

Tekintélyes alakja lett az amerikai fizikának. 1854-ben megvált a Chicagói Egyetemtől, 
hogy az Atomenergia Bizottságban dolgozzon. Mivel Dwight D. Eisenhower elnök java-
solta, a hidegháború hívének tekintették, egyesek szerint bedőlt a kormánypolitikának. 
Támogatta a fegyverkezést, nézete szerint „a kockázat minimális, ha összevetjük a nem 
megfelelő atomarzenál miatti rizikóval”. Az ötvenes években erőteljesen támogatta a 
hátsó udvarban épített „atomóvóhelyeket”, amelyekről azt állították, hogy megvédi az 
embereket az atomháború radioaktív sugárzásától. Feltűnően vérmes nézetei voltak a 
radioaktivitásról, kifejezetten támogatta a kísérleti robbantásokat. Azt írta, „igazán nem 
állíthatjuk, hogy bármiféle valószínűsége lenne a kísérleti robbantások veszélyességé-
nek…” Pályafutása végén a Kalifornia Egyetem Los Angeles-i vegyészeti tanszékén 
dolgozott, és ő volt a Geofizikai és Planetáris Fizikai Intézet igazgatója.

Libby, Leonor Lucinda Hickeyt vette feleségül, ikerlányai születtek, Susan és Janet. 
Válásuk után, 1966-ban Leona Woods Marshall lett Libby felesége. A magas, jóképű, 
vöröshajú Libbyt egész életében „vad Bill”-nek nevezték. Remek tanárnak tartották, aki 
rendkívül szigorúan bánt végzős hallgatóival. Ami a hivatásával kapcsolatos elvárásait 
illette, azok nem voltak szokatlanok abban az időben: „Egy tudós legyen férfi – mondta 
Theodore Berlandnek. – A legtöbb ember nem az, abban az értelemben, hogy másokra 
támaszkodnak. Egy csoport tagjai. A tudósnak tudnia kell egyedül is dolgozni, önállóan 
is elvégezni a munkáját.” Libby 1976-ban vonult vissza. 1980. szeptember 8-án hunyt 
el egy tüdőgyulladás szövődményeiben.

Amióta Libby felfedezte a radiokarbonos kormeghatározást, a radiometrikus vizs-
gálatok egész területe fejlődésnek indult, egyre bonyolultabb, pontosabb és hatásosabb 
eszközöket alkalmaznak. Ilyen például a következő eljárás: a kálium-argon módszer, 
amelyben radioaktív 40 káliumizotópot használják a kontinensek és geológiai szerke-
zetek kormeghatározására, és az Rb–Sr metódus, amelyben rubídium-atomokat hasz-
nálnak fel a Hold sziklái esetében. Itt meg kell jegyezni, hogy ezek az eljárások nagy 
jelentőségűek. Az elemi részecskék geológiai keretek közé helyezik és hozzákötik az 
emberiség történetét a világegyeteméhez. Az emberi civilizációnak ez a határfelülete, 
amit a mikrobiológiában is megtalálunk, egyike a fizika legnagyobb hozzájárulásainak 
az ember felvilágosodásához.



46 MÉNES ANDRÁS: NEGYVEN ÉVE HUNYT EL WILLARD LIBBY

Valóság • 2020. szeptember

FELHASZNÁLT IRODALOM

Willard Libby: Radiocarbon Dating. University of Chicago Press, 1952.
RÖMPP Vegyészeti Lexikon, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.
Fizikai Kislexikon, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977.
Magyar Nagylexikon, Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest, 2003.
Fizikai kézikönyv műszakiaknak I–II., Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1980.
Műszaki Lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974.
Természettudományi Lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968.
Új Magyar Lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1962.
Cambridge Enciklopédia, Maecenas Kiadó, 1992.
Vészits Ferencné (szerk.): A Nobel-díjasok kislexikona, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1974.
John Simmons: The Scientific 100, Carol Publishing Group, 1996.




