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3 Szín és szerkezet 
Már a múlt század közepén több vegyész (Grábe, Liebermann, 1868) is megfigyel-

te, hogy szoros kapcsolat van a szerves anyagok színe és szerkezete között. Ezt ponto-
sabban O.N.Witt úgy fogalmazta  meg, hogy a szerves vegyületek színe azok telítetlen 
szerkezetéből adódik, s ha hidrogénnel telítve megszűnik ezek telítetlensége, a szín is 
eltűnik. 

A későbbi szerkezetkutatások eredményeképpen sikerült megállapítani, hogy bi-
zonyos szerkezeti elemek, atomcsoportok jelenléte a molekulában jellemző fényab-
szorpciót idéz elő. A kvantumkémiai számítások és a molekulaszínkepek 
vizsgálatának eredményei azt bizonyítják, hogy a fényelnyelés  helyét (a megfelelő 
hullámhosszú fényt)  és intenzitását a molekulában levő bizonyos kötések elektron-
párjainak energia-átmenetei szabják meg. N. Bohr elmélete szerint egy atom vagy 
molekula elektronjaira különböző energiaállapotok jellemzők; a legalacsonyabb, E0 
alapállapot mellett felvehetnek  magasabb energiaszinteket (E1,  E2 stb.), amelyekre 
azáltal jut el az elektron, hogy elektromágneses hullámokat (fénykvantumot)  nyel el. 
Ez az elnyelt, vagy gerjesztési  energia kifejezhető  a hv = E1 -E0 egyenlettel, ahol 
v a fényfrekvenciát,  h a Planck féle  állandót jelenti. Stabil elektronrendszerek csak 
nagy frekvenciájú,  kevésbé stabilak jóval alacsonyabb frekvenciájú  elektromágneses 
hullámokat abszorbeálnak. A szerves molekulákban előforduló  egyszeres kovalens 
kötés (szigma kötés) a két atommagot összekötő egyenesre vonatkoztatva henger-
szimmetrikus, lokalizált, ami lehetővé teszi az atomok szabad forgását  anélkül, hogy 
a kötésenergia ezáltal növekedne; a szigma kötés elektronjai csak igen nagy energiával 
gerjeszthetők. A kettőskötés pi-elektronjai viszonylag kisebb energiafelvétellel  át-
mennek magasabb energiájú kvantumállapotba, ezért, míg az egyszeres kötéseket 
tartalmazó molekulák csak igen nagy frekvenciájú  (nagyon kis λ-értékű, távoli ibo-
lyántúli) elektromágneses tartományban abszorbeálnak, a telítetlen kötést (kötésej 
ket) tartalmazó molekulák már a közeli ibolyántúli vagy éppen a látható 
színképtartományban (X = 4 – 7, 5 n) abszorbeálnak fényhullámokat.  Az ilyen, ala-
csony frekvencián  elnyelő, telítetlen kötéseket tartalmazó csoportokat (> C = C <, >C = O, >C=N-, -NO2, -N = N-, >C = S, -N = O)kromofornak(görög,  színthozó), s 
a kromofor  csoportot tartalmazó molekulát (Witt szerint) kromogén  nek nevezzük. 

Azonban, kevés kivétellel (mint pl. a –NO2 csoport), a kromoforokat  tartalmazó 
molekulák abszorpciós sávja az ibolyántúli tartományban van, ezért ezek színtelenek 
(pl. az etén, benzol, a ketonok, aldehidek stb.) s színessé csak akkor válnak, ha a 
molekula tartalmaz még más, ún. auxokrom  (görög; színnövelő) csoportot is (-OH, -OR, -SH, SR, -NH2, -NHR, -NR2) vagy több kromofor  csoportot, amelyek kötésben 
részt nem vevő p elektronjai vagy a pi elektronok kölcsönhatásba kerülve (konjugáci-
ós helyzet) az abszorpciós maximumot eltolják a látható színképtartományba (na-
gyobb hullámhossz-tartományba). Például, a benzol, habár rendelkezik hat 
delokalizált elektronnal (felfogható  mint három konjugált kettőskötés), színtelen, a 
benne levő nitrocsoportok számának növelésével színe a sárgából vörössé válik: 

* folytatás  előző lapszámunkból 

benzol nitro-benzol 1, 3-dinitro-benzol 1, 3, 5-trinitro-benzol 
színtelen halványsárga narancssárga vörös 



Vagy pedig, a színtelen benzolhoz, difenilhez  hasonlítva az azobenzol élénk sárga 
színű, a p-hidroxi-azobenzol vörös színű: 

difenil  azobenzol p-hidroxi-azobenzol 
színtelen élénksárga vörös 

Az auxokrom definícióját  H.Kaufmann  úgy adja meg, hogy olyan atomcsoportok, amelyek nem rendelkeznek kromofor  sajátossággal, ők maguk nem teszik színessé a 
molekulát, de amelyek mozgékony elektronpárjaikkal (p vagy pi elektronok) konju-
gációba lépve a kromofor  telítetlen elektronrendszerével, eltolják annak fényelnye-
lését az ultraibolyától a vörös fény  irányába, vagyis a nagyobb hullámhossz (kisebb 
frekvenciatartomány  felé.  Auxokxom szerepét betöltheti a molekula ionos vagy gyö-
kös állapota is. így, pl. a szerves színezékek nagy többsége sószerű, amelyben a színe-
zékmolekula elektromos töltése lép konjugációba a molekula teltetlen rendszerével, pl. a fenoftalein  esetében: 

színtelen vörös 

Hasonlóan, a szabad gyökök párosítatlan elektronjának konjugációja a molekula 
delokalizált elektronjaival élénk színt idéz elő. Például, ha a színtelen hexafenil-etán 
kristályait benzolban oldjuk, színe sötétsárga lesz, a szín intenzitása nemhogy csők-
kenne, hanem nő a hígítással, ami azt bizonyítja, hogy oldatban trifenil-metil  gyökök-
re diszociált. Az oldószer eltávolítása után újra színtelenné válik: 

Auxokrom hatás lép fel  a telítetlen konjugációs rendszerek növelésével is, mivel a 
nagyobb kiterjedésű mozgékony molekulapályákra kerülő kollektív elektronok ger-
jesztési energiája mindinkább lecsökken. Így pl. a két, konjugált kettőskötést tartal-
mazó butadién és izoprén színtelen, a paradicsom színezéke, a 11 kettőskötéssel 
rendelkező likopin szép piros színű: 



butadién, ill. 
2-metil-butadién, izoprén 

színtelen 
likopin 
élénk vörös 

Egyes színtelen szerves vegyületek tömény ásványisavas oldata élénk színű. Ba-
eyer ezt a jelenséget halokrómiá  nak nevezte el. Karbonil-vegyületek esetében Düt-
hey ezt a jelenséget az oxigén protonálása által fellépő  kisebb gerjesztési 
energia-szinttel magyarázza: 

Ugyancsak ezzel magyarázható a hosszabb telítetlen láncú ketonok és ketének 
SnCl4-dal képezett komplex vegyületeinek élénk színe is: 

színtelen narancs 

bíbor-voros 

élénksárga sötétbarna, fekete 

Auxokrom csoportok más auxokrommal való kicserélése, vagy pedig több auxok-
rom bevitele a molekulába, növeli, vagy csökkenti az abszorpciós maximum helyét a 
látható színképtartományban (is). Ha a hosszabb hullámhossz felé  történik ez az elto-
lás, a szín elmélyül, sötétebb, melegebb, tompább lesz (batokrom  hatás; görög: mély + 
szín), ellenkező esetben a szín világosabbá, élénkebbé válik, például a narancsból 
átmegy halvány sárgába, vagy éppen zöld színbe (hipszokrom hatás; görög: magas + 
szín). 

Bizonyos szerves anyagok már napfényen  is, szilárd állapotban vagy oldatban 
megváltoztatják a színüket. Egyesesk visszanyerik eredeti színüket, ha hosszabb ideig 
sötétben állnak. Marckwald ezt a jelenséget fototropiának  nevezte, feltételezve,  hogy a színváltozást a molekulában fellépő  reverzibilis vagy irreverzibilis szerkezet-
változás okozza. Például: 

benzüidén-fenilhidrazon 
sárga 

benzil-azobenzol 
vörös 

Ha a szintetikusan előállított narancssárga transz-azobenzol benzinesoldatát né-
hány percig UV. lámpával átvilágítjuk, vörös lemezek formájában  kikristályosodik a 
cisz izomer: 



W. Bilz és O. Lecher a jelenséget biradikálisok képződésével magyarázza, amelyek 
fényelnyelése  kisebb gerjesztési energiát igényel. 

Megállapították, hogy az auxokrom csoportok nem csupán az anyag színét befo-
lyásoljak, hanem ugyanakkor elősegítik annak más anyagokhoz való kapcsolódását, "felhúzását",  pl. a textiliákra, s így ezek a kapcsolódó színes anyagok színezékVznX 
használhatók. A színezékek (szerves festékek)  tehát olyan színező vegyületek, ame-
lyek közvetlenül kötődnek a színezendő anyaghoz. Eredetük szerint két nagy csoport-
ra oszlanak: 1) a természetben előforduló  (természetes) festőanyagok,  amelyek 
lehetnek növényi és állati eredetűek (vagy mikrobiálisak) és 2) szintetikus úton előál-
lított színezékek. Mindkét csoportba tartozó színezékekre jellemző, hogy nagy részük 
nem csupán festőanyag  szerepét tölti be, hanem fontos  fiziológiai,  biológiai vagy 
farmakológiai  jelentőségű is. 

Dr. Makkay Klára 

ROMÁN VÍRUSEXPORT 

Sajnos nem kellett olyan sokáig várni, hogy Románia is felzárkózzon  azon kétes 
hírnevű országok sorába, amelyek Bulgáriához hasonlóan nagy vírusjárványok kiin-
dulópontjává váljanak. Mi több, már víruscentrumokról is beszélünk. A bukaresti, temesvári és kolozsvári egyetemi környezet és ezen kívül egyes számítástechnikai 
vállalkozások is. Ha már adatbiztonsági törvény nem létezik, legalább az egyetemi 
központokban kellene olyan oktatói munkát kifejteni,  amely meggyőzné a hallgató-
kat a vírusprogram-írás káros voltáról. (Jelen cikk írójának tulajdonában van egy 
olyan hirdetés, amelyet a kolozsvári egyetem "faliújságáról"  vettek le gondos kezek -
amely fennen  hirdeti, hogy 250 lej ellenében teljesen visszafejtett  víruskódhoz juthat 
az érdeklődő -, cím és telefon  a hirdetőben.) 

Megjelenésük sorrendjében a következő vírusok ismertek nemzetközi terjedésük 
alapján: Lipici 1.00, Lipici 2.00, Michelangelescu, Jos, Alexander, Románián Vam-
pir, Dark Avenger Románián. 

Röviden mindegyikről néhány mondatban: 

Lipici 1.00: 
Talán a legelső jelzést Mihai Sirbu és Marius Minea adta le a RET oldalain. A két 

programozó már 1991. januárjában jelezte a Lipici 1.00 és a Lipici 2.00 létét. 
Lipici 1.00: 
Hossza 1700 byte .EXE és .COM állományokat fertőz.  Belső számlája jegyzi a 

megfertőzött  állományok számát, és előre meghatározott fertőzési  érték után letörli 
a merevlemez tartalmának jelentős részét alacsony szintű formázással,  ugyanakkor a 

A melegítés hatására fellépő  színváltozást Senier és Shephard (1908) termotropi  -
dnak, a színt váltó anyagokat pedig termokrom  oknak nevezte. Termokrom tulajdon-
sággal rendelkeznek általában a Schiff-bázisok,  szemi- és tioszemikarbazonok, pl.: 


