
majd letörli azt. Ha ismét rajzolni szeretnénk, ne feledjük  átállítani a 
teknőcöt PD -vel. A HOME utasítással a telnóc mindig alaphelyzetbe 
hozható, de ha nem vettük fel  előtte a tollat, vonalat is húz maga után. 

Ha a számítógépet most kikapcsoljuk minden munkánk elveszhet, mert 
nem mentettük ki lemezre. Ezt a NAMEPAGE "név (vagy NP "név) 
paranccsal tehetjük meg. Ekkor a program és a rajz is megmarad 
ugyanazon a néven. A névben nem hasznáható a szünet (space) és az 
írásjelek. A LOGO programból DOS paranccsal léphetünk ki, de csak 
mentés után enged kilépni. Már létező programot a főmenüből 
indíthatunk, ha nem új oldalt hanem a kívánt nevet választjuk. Ide 
bármikor visszaléphetünk ESC billentyűvel. 

(folytatása  a következő  számban) 
Vas Anna 

Sepsiszentgyörgy 

Arcképcsarnok, 
tudományok  története 

Oláh Görgynek ítélték oda az 1 9 9 4 - e s évi 
kémiai Nobel dijat 

(az ötvegyértékű szénatom) 

Az 1994-es kémiai Nobel díjat Oláh Györgynek, a magyar származású 
amerikai kémikusank ítélték oda, a szénhidrogének területén elért ered-
ményeiért (fénykép  a hátsó borítón!). 

Oláh György Budapesten járt középiskolába, tanárai közül legszíveseb-
ben Öveges Józsefre,  a fizika  tanárára emlékszik vissza. A budapesti 
műegyetem elvégzése után a Magyar Tudományos Akadémia kémiai 
kutatóintézetében dolgozott. 1956 végén kivándorolt az Amerikai Egyesült 
Államokba. Először a clevelandi egyetemen, aztán iparban dolgozott és 
végül a délkaliforniai  egyetem professzora  és az egyetemhez tartozó 
szénhidrogén kutatóintézet igazgatója lett. 

Alapvető felfedezése  abban áll, hogy az általa előállított és általa 
elnevezett "szupersavak" segítségével protonálni tudja a metánt, illetve a 
szénhidrogéneket a következő reakcióegyenlet szerint: 

CH4 + H + = CH+5 



Ennek a felfedezésnek  nagyon nagy jelentősége van mind az elméleti, 
mind a gyakorlati kémia számára. Az elméleti jelentősége abban áll, hogy 
pontosan értelmez egy sor eddig helytelenül értelmezett folyamatot.  A 
gyakorlati jelentősége is nagyon nagy, ugyanis megváltoztat néhány 
nagyon fontos  nagyipari eljárást, azok keresztülvitelét megkönnyíti, 
olcsóbbá teszi. (Ilyen az ólommentes benzin előállítása is.) 

Próbáljuk röviden megérteni miről van szó. Oláh György a fluor  szerves 
kémiájával kezdett (még Budapesten) foglalkozni  és sikerült nagyon erős 
savakat előállítania. Savak — a Lewis elmélet szerint — azok a vegyületek, 
amelyek olyan atom vagy molekulaorbitállal rendelkeznek, amelyeken 
nincs elektron. Ilyen a proton (H+), a bortrifluorid  (BF3), az alumínium 
triklorid (AICI3) stb. A proton (normál körülmények között) nem létezik 
önállóan, csak kötött formában,  mint hidrogénklorid (HCl), salétromsav 
(HNO3), kénsav (H2SO4), perklórsav (HCIO4). A sav annál erősebb, minél 
gyengébben kötött, minél "szabadabb" a proton, illetve minél stabilabb 
(kisebb reakcióképességű) a megmaradt anion. Ennek a stabilitásnak 
mértéke a töltés eloszlása. Például a HCl-nél az anion (CD negatív töltése 
17 protonon oszlik szét, míg a perklórsav anionjánál ez a szám 49. 

Vannak azonban az említetteknél erősebb savak is, mint például az 
oleum, ami kénsav (protonsav) és kéntnoxid (Lewis sav) elegye. A kénsav 
anionjának (HSO 4) protonszáma 49, azonban a következő nukleofil 
addició 

következtében olyan anion jön létre, amelynél a protonok töltésszáma 
már nagyon nagy (89), tehát annak stabilitása folytán  a sav nagyon erős. 
Az ilyen savat, amely egy protonsavból és egy Lewis savból jön létre, Oláh 
György "szupersav"-nak nevez el. Ilyenek például a következők: 

HF + BF3 = H + + BF 4 és HF + SbF5 = H + + SbF-6 

Az eddig ismert legerősebb szupersav, fluorszulfonsavból  és stibium-
pentafluoridból  képződik, ennek protonszáma 145: 

HSO3F + SbF5 -> [H . . . SO3 . . .F. . . SbF5] H + + SO3 + SbF-ó 

Ezt a vegyületet Oláh György "mágikus" savnak nevezte el. 
Mielőtt megvizsgálnánk mit és hogyan tud protonálni a szuprsav, 

néhány szót a bázisokról. Eddig két típusú Lewis bázist ismertünk; az 
n-donor bázisokat és a 71-donor bázisokat. A különbség abban áll, hogy 
az n-donor bázisoknál a szabad elektronpár atompályán található, pl. 



H3N:, CH3:- (karbanion), Cl-, CH3:O:H stb, míg a 71-donor bázisoknál az 
elektronpár molekulapályán van, mint például az olefineknél: 

Oláh György — a szuprsavak segítségével — felfedezte,  hogy a a kötés 
is protonálható, akárcsak a ti kötés. A σ bázis (Oláh elnevezése) annyiban 
hasonlít a k  bázishoz, hogy a donor elektronpár ebben az esetben is 
molekulapályán található. 

A tény, hogy egy σ kötés protonálódhat, hogy egy meglévő a kötés 
"kibővül" egy újabb atommal, újdonságként hat. Nem beszélve arról a 
szentségtörésről, hogy "ötvegyértékű" szénatomot merünk felírni.  Az 
ellentmondás az eddigi ismeretekkel elkerülhető, ha vegyértéknek nevez-
zük a kötést adó elektronpárok számát és koordinációs számnak tekintjük 
az atom körül kötött atomok (csoportok) számát. így, a szénatom továbbra 
is négy vegyértékű marad. Az ellentmondás mindenképpen csak lát-
szólagos és feloldását  a modern kötéselmélet adja. Tulajdonképpen az új 
kötéselmélet — a kvantummechanika segítségével — nem magyarázatot 
ad, hanem axiomatikai alapokon nyugvó leírását a jelenségeknek. Ha a 
matematikai leírás nagyon pontosan tükrözi a valóságot, akkor nem ismert 
jelenséget is megjósolhat. így például Newton törvényei alapján fedeztek 
fel  új bolygókat, de Newton törvényei nem magyarázzák meg a 
gravitációt, csak leírják. 
• A CH+5 szerkezetét a következőképpen kell 
felírnunk: 

kötésünk és egy háromcentrumos-kételek-
tronos (3c-2e) nem klasszikus, de a kvantum-
mechanika matematikai apparátusával 
leírható és kiszámítható (kötésenergia, 
vegyértékszögek) kötésünk. 

Meg kell még jegyezni, hogy a proton bekapcsolódását nem lehet 
elképzelni a klasszikus sp3 hibridpályákkal. A kvantummechanikai 
számolás négy, úgynevezett delokalizált ötcentrum-kételektron (5c-2e) 
kötő-molekulapályát eredményez, amelyek közül egyik pálya alacso-
nyabb energiaszinten van mint a másik három. Ezt az elméleti eredményt 
ionizációsenergia méréssel igazolták. (Az említett pályák elvben megfelel-

Úgy tekinthetjük, hogy van három kétcent-
rumos-kételektronos (2c-2e) klasszikus 



nek a benzol három hatcentrumos (6c-2e) delokalizált kötésének.) A 
kvantummechanikai elképzelés nem feltételez  hibrid sp3 (109° 28' 
szögértékű) orbitálokat. A szénatom px , P y és p z atompályái a 
molekulában megtartják eredeti 90°-os szögeiket, így lehetővé válik a 
proton bekapcsolódása az egyik molekulapályába. 

így a hibrid pályák elmélete sem marad szent igazság, annak ellenére, 
hogy a hibridizáció koncepciója alapkőnek tűnt a vegyületek 
geometriájának és reakcióinak magyarázatában. 

A tudományban nincsenek dogmák. Az új felfedezések  — és ezt Oláh 
György munkássága és eredményei igazolják — új koncepciót hoznak 
létre. Az új koncepciók, a régi tények mellett, az újonnan felfedezett 
dolgokat is tükrözik. 

Hatalmas munkásságáért, egyedülálló kísérleti eredményeiért és azok 
elméleti feldolgozásáért  kapta Oláh György a kémiai Nobel díjat. 

Büszkék lehetünk rá. 

Almási Miklós 

Válogatás Bolyai Farkas fizika  feladataiból 

A marosvásárhelyi Református  Kollégiumban a természettudományok 
oktatása terén új korszak kezdődött a kiváló polihisztor, Bolyai Farkas 
kinevezésével, aki negyvenhét éven keresztül (1804-1851) tanított itt 
matematikát, fizikát  és kémiát. 

Ugyancsak erre az időszakra tehető a természettudományok 
önállósodása és a latin nyelvű oktatásról a magyar nyelvűre való áttérés, 
ami szükségessé tette a magyar fizikai  szaknyelv kialakítását. Bolyai 
Farkas fizikával  foglalkozó  írásai közül fennmaradt  egy terjedelmes 
jegyzet, amely vizsgakérdéseket és a felelők  dolgozatait is tartalmazza. 
Ezek közül válogattunk olyan feladatokat,  amelyek most jelennek meg 
először nyomtatásban, és ízelítőt nyújtanak Bolyai Farkas fizi-
katanításának színvonaláról, gyakorlatias jellegéről, valamint 
nyelvezetéről. 

A feladatokat  az eredeti, Bolyai-féle  megfogalmazásban  közöljük, ezért 
az első próbatétel az lesz, hogy megfejtsék  az akkori magyar nyelven írt 
tudományos szöveget. Ismeretes, hogy abban az időben a tudomány 
nemzetközi nyelve még a latin volt. Bolyai Farkas egykori göttingeni 
egyetemista társa, Kari Friedrich Gauss ugyanúgy latinul írta legfontosabb 
publikációit mint Bolyai Farkas. A feladatok  megértéséhez ezért sokszor 
latin szótárra is szükség lesz. 


