
Színek, színes anyagok, színezékek 

V. Színek.  Rege a színezékekről 
Az ősember legrégibb kulturmegnyilvánulásai, a barlangrajzok (a franciaországi 

Lascaux, a spanyol Altemira állat- és vadászjelenetei) bizonyítják az ember vágyát a 
szép iránt. Ábrázolásaiban a fekete  – valószínűleg elszenesedett fadarabbal  húzott 

–vonalak mellett megjelenik a földből  nyert sárga, barna, vörös szín is. Az ember szép 
iránti szeretete, igénye, a technika fejlődése,  a festékanyagok  rohamos gazdagodása 
az első barlangrajzoktól a porcelán és üvegfestésen,  az ókor színes mozaik-berakásain 
keresztül elvezetett az örökértékű, csodálatos, vászonra rögzített festményekig. 
Mindezek a festékek,  mint azt már Herodotos (i.e. 480–420) majd id. Plinius (23– 
79) feljegyezte,  valamint az egyiptomi papiruszok, az asszír és babilon agyagtáblák 
bizonyítják, valamennyien ásványi eredetű fémoxidok,  fémsók  voltak, amelyek por 
vagy paszta formájában  fedőfestékként,  a tárgy felületének  bevonására szolgáltak, 
sőt, nagyrészük ma is lakk- és fedőfestékként  használatos. De, mivel ezek az ásványi 
pigmensek vízben oldhatatlanok, nem hatolnak be a ruhaanyagok rostjaiba, ezért 
amikor az ember állati prémekből készített ruházatát rostos anyagokból szőtt ruhára 
cserélte fel,  felvetődött  ezek festésének  az igénye, s ezeket a festőanyagokat  az élővi-
lágban kereste. Valószínűleg a növények, virágok, állatok színpompája adhatta ezt a 
gondolatot. így jelennek meg az első szerves festékanyagok.  Valószínűleg valamennyi 
rendelkezésére álló növényből megpróbált kinyerni és felhasználni  festékanyagot,  de 
a hosszú tapasztalat azt bizonyítja, hogy bármilyen gazdag is színekben a természet, 
elég csekély azoknak a kivonható színes anyagoknak a száma, amelyek tartóssági, 
esztétikai, gazdasági szempontokból textiliák vagy bőrök festésére  felhasználhatók. 
Festékanyagokat ki lehet vonni bizonyos növények leveléből, virágjából, a fa  kérgé-
ből, gyümölcsből, vagy a gyümölcs héjából, magjából, algákból, moszatokból, csigák-
ból, bogarakból. Ezekből az ember – eleinte roppant kezdetleges, nehézkes, de már 
akkor titkos módszerekkel – vonta ki és használta fel  a festékeket. 

Legrégibb, az ókorban ismert festék,  az Ázsiából származó festőbuzérból  (Rubia 
tinctorum, R. peregrina) nyert vörös színű Iizar  vagy alizar  , amelynek szintetikus 
változatát ma alizarin  néven ismerjük. Már az óegyiptomiak és föníciaiak  is ismerték. 
A görögöknél eritrodanon  , a rómaiaknál rubia néven jelenik meg. A vadon termő 
búzaféléket  a VIIL században Nagy Károly, francia  király nemesítteti, rendszeresen 
termeszted, és a Párizs melletti St. Denis városában létesített festődében  dolgoztatja 
fel.  Később kiszorul Európából, csaknem egy évezredig, majd az addig helyetadó 
Kisázsiából a XVIII. században visszavándorol, elsősorban Franciaországba, majd 
Belgiumba, Hollandiába, Német- és Olaszországba, ahol pácfestékként,  a pác termé-
szetétől függően  vörös, lila, barna, sőt, fekete  textilfestékként  használták. 

A legrégibb koroktól napjainkig használatos az Indigofera  (I. tinctoria, I. anil, I. 
argentea, Isatis tinctoria) növényféleségből  kivont kék színű indigó. Az indigófélék 
eredeti hazája India, ahol rendszeres művelésüket (elsősorban az Indigofera  tinctori-
át) a XVIII. században a britt gyarmatosítók végezték. Évente kétszer-háromszor 
aratják le a zöld növényt, majd a levelekből vízzel kivonják a halványsárga, tejszerű 
anyagot, utána erélyesen keverik, 2 – 3 óra alatt a folyadék  kitisztul, és lerakódik az 
indigó finom  por alakjában. Szűrés után 2 – 3 hónapon keresztül levegőn szárítják az 
aranyos csillogású sötétkék porfestéket.  1000 kg növényből 2–2,5 kg tiszta indigó 
nyerhető. A vízben oldhatatlan indigót használat előtt redukáló anyagokkal vízben 
oldódó, színtelen, ú.n. leukoindigóvá alakítják, majd felvive  a textíliára, levegőn 
visszaoxidálják a kék színű festékké. 

Másik értékes, régóta ismert növényi eredetű festékanyag  a kurkuma  (a Rhysoma 
curcumea sárga színű festékanyaga);  már a rómaiak használták direkt festékként 
vásznak festésére. 

Szép, ragyogó sárga színű festékként  ismerték az ókorban a rezedasárgát  , amelyet 
a Reseda luteoia nevű (sárga rezeda) növényből vízzel vontak ki. 

Dioscoridos és id. Plinius írásaikban említést tesznek egy, a Kréta sziget szikláin 
tenyésző zuzmóféléről  – Pontion fuhios  néven említve –, amelyből kivont festék-



anyaggal a gyapjú bíborvörösre festhető.  A XIV. században egy firenzei  származású 
kereskedő, Cosimo Rueellai meghonosít ja Olaszországban ezt a zuzmót, kialakít egy 
festődét.  A zuzmóból előállított festéket  orcellának,  vagy orceinnek  nevezte el (a 
zuzmó Rocelle Montagnei, R. tinctoria név alatt szerepela növénytanban), és nagy 
mennyiségben használták egészen a múlt század közepéig, amikor a sokkal olcsóbban 
előállítható szintetikus orcein kiszorította a szép, piros színű természetes változatot. 

Dél-Indiában, főleg  Jáva és Szumátra szigeteken régóta használták gyapot és 
gyapjú szálak festésére  a szantálfa  (Pterocarpus santalinus) forgácsából  kivont vörös 
színű szantált,  vagy más néven brazilt  (a braza szóból, amely tűzpirosát jelent). Eu-
rópába Marco Polo hozta indiai útja (1271–1295) során, s itt hamar elterjedt a 
használata. Érdemes megemlítemi, hogy a Délamerika keleti partját felfedező  portu-
gál Alvares Cabal (1500-ban) a part mentén talált óriási brazilfa  erdőkről ezt a terü-
letet Braziliának nevezte el, s ez a név máig is őrzi felfedezője  adta nevét. A szántál 
(brazü) fa  kérgéből nyert pácfesték  a pác anyagától függően  narancssárgától bíborvö-
rösig színezi a textíliák rostjait. 

Ugyancsak Amerikából, a konkvisztádorok útján került Európába a selymet, 
gyapjút, gyapotot egyaránt jól festő  szürke-fekete  pácfesték,  amelyet nálunk a ber-
zseny név alatt ismert növényből (Hematoxilin, Caesalpinia, Campeche-fa  stb.) von-
tak ki. 

Ezek mellett, a legfontosabb  és legelterjedtebb, leghasználatosabb növényi f  esték-
anyagok mellett helyi jelleggel számos, kevésbé elterjedt, ritkább festőanyagokat  is 
felhasználtak  gyapot, gyapjú, vagy selyem festésére;  számuk nagysága nem engedi 
jaaeg ezek külön felsorolását. 

A növényvilág mellett, bár sokkal kisebb mértékben, bizonyos állatok is szolgál-
tattak értékes festékeket  az emberiségnek. Az ókor legértékesebb f  estéke a bíbor volt, 
amelyet már a föníciaiak  és egyiptomiak, majd a görögök és rómaiak ismertek és 
használtak. A bíbor legendáját id. Plinius írja le: egy pásztor kutyája a Földközi tenger 
partján elterjedt csigákkal játszva, pirosra festett  orral tért vissza gazdájához. Ez 
felkeltette  a pásztor figyelmét,  és szétdörzsölve a csigák testét, ragyogó piros színű 
anyagot nyert. Ez az eset – Plinius szerint – 1500– 1600 évvel időszámításunk előtt 
történhetett. Valóban, a Földközi tenger egyes parvidékein előfordul  a bíborcsiga 
(Murex brandaris, M. trunculus), amelyből enyhén lúgos oldattal, több napi áztatás 
után kivonható a festékanyag.  A bíbor gyapjút, gyapotot, selymet egyaránt fest,  ahogy 
Plinius említi, "vérszínűre", de ritkasága, nehéz hozzáférhetősége  miatt csak a kivált-
ságosak (bíborszélű szenátori tóga, bíborban született császárok stb.) különleges fes-
téke volt egészen a nagyon olcsó, szintetikusan előállított változatáig. (1 g bíbor 
előállításához kb. 10 000 csigára volt szükség.) 

Másik, szintén állati eredetű piros festék,  az ókorban ugyancsak a kiváltságosakat 
szolgáló kármin  (görög neve: kermes, a római: colorcoccineus) vagy karmazsin  , amely 
az Ázsiában és Déleurópában előforduló  törpetölgyeken (Quercus üex, Q. coccifera) 
élősködő pajzstetűféleség  (Coccus üicis) nőstényének festékanyaga,  s amely vízzel 
kivonva, a gyapjút pác nélkül narancssárgára, fémpáccal  vérvörösre, bíborvörösre 
festi. 

A pajzstetvek közül fontos  festékanyag-forrás  az igazi bíbortetü  (Dactylopius 
coccus), gazdanövénye, az eredetileg Mexikóban honos fügekaktusz.  A festéket  az élő 
vagy szárított állatból alkohollal vonják ki. Régen, a sokkal olcsóbb szintetikus f  esték-
anyag feltalálása  előtt a bíbortetűt mesterségesen tenyésztették. Igen drága volt, mi-
vel kb. 150 000 állatkából tudtak csupán 1 kg-nyi tiszta festéket  előállítani. 

Ezek mellett, a csupán gazdagok számára elérhető festékek  mellett, a szegény 
-emberek is megtalálták a maguk olcsó kelmefestékeit;  hagymahéj főzettel  sárgás-bar-
nára, éretlen dió zöld héjával zöldes barnára, violafőzettel  kékre, sáfránnyal  élénk 
sárgára tudták festeni  ruházatukat. 

A bemutatott néhány példa – hiszen valamennyit nem tudjuk felsorolni  – azt 
bizonyítja, hogy az ember fokozatosan  mindinkább megismeri es felhasználja  a ter-
mészet adományait, sőt, maga is reprodukálni tudja egy részét. 

Az 1856-os év óriási fordulatot  jelent a szerves festékek  történetében. Ez az esz-
tendő, amelyben W. H. Perkin (1838–1907) első ízben, tudatosan mesterséges úton 



(1856 március 18-án) előállította az anilin krómsavas oxidációjával a moveint, egy 
szép, ragyogó lila festéket,  amely selymet, gyapjút, gyapotot egyaránt jól fest.  Habár 
napjainkban a movein, mint kelmefesték  elvesztette gyakorlati jelentőségét, megnyi-
totta az utat ezer és ezer új, szebbnél szebb színű és fényű  festékek  szintéziséhez, ipari 
előállításához, s ezzel egyidejűleg az elméleti kémia fejlődéséhez  is nagymértékben 
hozzájárult. 

A festékanyagok  felismerésével  és kivonásával egyidőben megszülettek a festő-
dék is. Feljegyzések igazolják, hogy a régi Kínában, Indiában, Ninivében és Memfisz-
ben, Föníciában, Athénben és Rómában már 2 – 3 ezer évvel időszámításunk előtt 
működtek festőműhelyek.  A leghíresebb festődék  Föníciában, elsősorban Szidonban 
és Tirben virágoztak, ezek híresek voltak a bíborfestékükről,  mivel épp ezek mellett a 
városok mellett fordultak  elő óriási bíborcsiga telepek. Fönicia volt az ókor egyetlen 
állama, amely állati eredetű festéket  használt festésre,  és főleg  cserekereskedelemre, 
ami az amúgy is gazdag ország fő  jövedelmi forrását  képezte. Az ókor többi nagy 
országai, mint Egyiptom, India, Kína stb. növényi eredetű festékeket  használtak. 

Már a legrégebbi időktől kezdve az emberek különféle  festési  eljárásokkal próbál-
koztak, azért, hogy a f  estéket minél maradandóbban tartósítsák a rostokon, így fedez-
ték fel  a pácolási eljárást; pácként eleinte emberi vizeletet, tengerből nyert sót 
használtak. Ahogy nőtt a festékek  száma, úgy bővült a pácanyagok területe is, s az 
emberek a festést  művészi eljárások nívójára emelték. Idősebb Plinius így jellemzi 
kora kelmefestőinek  munkáját: "Egyiptomban igen különös módon végzik a kelme-
festést.  Előbb megtisztítják a ruhaanyagot, majd úgy festik  meg, hogy belemártják– 
nem festékbe  – különböző olyan anyagokba, amelyek meg tudják kötni a festéket,  s 
csak ezután teszik a festéklébe.  Ami a legérdekesebb, az, hogy bár a festékfürdő 
egyetlen színező anyagot tartalmaz, a belé merített kelme minőségétől függően  (gyap-
jú, gyapot stb.) más és más színűvé válik." Ez bizonyítja, hogy az egyiptomiak már 
ismerték a különböző pácok, valamint az oldat savas, illetve bázisos kémhatásának 
szerepét a szín kialakításában. Ha első bemártásra jól fixálódott  a festék  az anyagon, 
mégegyszer beletették a festékfürdőbe,  így biztosítva a festés  maradandóságát. Maga 
a festési  eljárás, recept családon belüli titok volt, amely generációról generációra 
szállt, elsősorban szájhagyományként. Az első érthető és felhasználható  leírás 1671-
ből Colberttől, XIV. Lajos, francia  király pénzügyminiszterétől származik (ő maga is 
foglalkozott  kelmefestéssel).  Ő leír és rendszerez egy gazdag gyakorlati anyagot, anél-
kül, hogy elméleti magyarázatot is adna. Az első, tudományos szempontból is értékes 
leírást 1740-ben a francia  M. Hellot (1685–1761) vegyész mutatja be a Francia 
Tudományos Akadémián "A szövetek festésének  kémiai magyarázata" címmel. Ő 
azzal magyarázza a festékekmegmaradását  a kelmén, hogy a meleg hatására kitáguló 
rostok részecskéi közé lerakódik a festékanyag,  s mivel ez a lerakódás a részecskék 
felületén  történik, eléggé laza kapcsolatot létesítve, ezért még hozzá kell adni valami-
lyen ragasztó anyagot, ami ellenáll esőnek, napfénynek  – ezzel tulajdonképpen ma-
gyarázatot adott a pác szerepére is. 

A kémia tudománya, a kémiai technológia fejlődésének  köszönhetően a múlt 
század közepétől kezdve rohamos fejlődésnek  indul a kelmefestő  ipar, megoldva szá-
zadunkban a selyem, gyapot, gyapjú festése  mellett a legnehezebb és lassan a legaktu-
álisabb problémát, a műszálak sajátságos festését  is. 

Ismeretes, hogy a legrégebbi időkben közvetlen cserekereskedelem folyt,  majd 
kialakulnak bizonyos meghatározott fizetési  eszközök, mint az állati bőrök, bizonyos 
prémek, toll, ritka csigák, kagylók, kövek, fémek  stb. Mivel egyes természetes festékek 
nehezen hozzáférhetők  voltak, s így értékük igen nagy lévén, felhasználták  fizetőesz-
köznek. A híres karnaki (Egyiptom) templomban lelt írások megemlítik, hogy III. 
Tutmesz fáraó  a legyőzött népektől arany és ezüst mellett lazuritot és malachitot is 
követelt hadisarcként. Hasonlóképpen a legyőzött Kartágó is – egyebek mellett – 
jelentős mennyiségű bíbort és kármint szolgáltatott Rómának. Hiszpánia, Róma tar-
tománya, adóként vörös színű cinnabaritot szállított. Idősebb Plinius maga is foglal-
kozott festék-cserekereskedelemmel.  Mexikó őslakói, az aztékok ránkmaradt 
adataiból kitűnik, hogy adóként szintén festőanyagot  követeltek, így függőségben 



levő városok, mint Huaxyaeae (a mai Oaxaca) és Coyolapan évente húsz zsák bíborte-
tűt szolgáltatott be a fővárosnak,  Tenochtitlánnak. 

De nemcsak a régi idők fizetési  eszköze a festék.  A középkor kolostoraiban is 
fennmaradt  elég sokáig, így Regensburg és Priim bencésrendi kolostoraiban a jobbá-
gyok dézsmaként kármint (ahogyan akkor nevezték: Szent János vére, Johannesblu th) 
adtak. 

A XV–XVI. század konkvisztádorainak, gyarmatosítóinak épp az volt egyik nagy 
bűne – népek, sőt egész népcsoportok (indiánok) kiirtása mellett –, hogy számos, 
igen értékes festőanyagot  és festőanyag-forrást  örökre megsemmisítettek. 

Dr. Makkay Klára 

Arcképcsarnok, 
Tudományok története 

Szent-Györgyi Albert 
1 8 9 3 – 1 9 8 6 

Egyetlen olyan magyar származású Nobel-díjas, aki Magyarországon végzett ku-
tatásaiért, magyar állampolgárként érdemelte ki a magas kitüntetést. 

Születésének századik évfordulója  kapcsán (1993 szept. 9.) sok felé  megemlékez-
tek a neves tudós világszerte elismert tudományos teljesítményéről, példát mutató 
emberi magatartásáról és bölcs humanizmusáról. Érdeklődését kora ifjúságától  kezd-
ve élete végéig az élet problémái kötötték le. A szüntelen kíváncsisága es tenniakarása 
rendkívüli tehetségével és szervezőkészségével párosulva tették lehetővé, hogy a sze-
rény körülmények ellenére is, az emberiség számára értékes felf  edezéseket teremthe-
tett. 

Szent-Györgyi Albert életét – saját vallomása szerint – anyai öröksége határoz-
ta meg, ezen az ágon ugyanis egy természettudós család negyedik generációját képvi-
selte. Apai örökségéről viszont – mivel apját mint földbirtokost  csak a gazdálkodás 
érdekelte – úgy vallott, hogy az inkább zavarta tudományos pályafutásának  békéjét. 
E szerint ugyanis mindig azt kell tenni, amit az ember helyesnek vél. 

A gimnáziumot szülővárosában, Budapesten végzi kitűnő eredménnyel. Ezt köve-
tően a pesti egyetem orvosi karára iratkozik, ahol nagybátyja, Lenhossék Mihály, 
világhírű professzor  kórbonctani laboratóriumában végezhet kutatásokat. Ekkor je-
lenteti meg, még diákként, első hisztológiai tudományos közleményeit. 

Pályafutását  az első világháború szakítja félbe.  Katonai szolgálata alatt egy életre 
megtanulja, hogy az emberiség számára egyik legnagyobb értek a béke, és hogy az 
embereknek nem egymás ellen, hanem egymásért kell küzdeniük. 

A háború után előbb Pozsonyban, az akkor alapított egyetem tanársegédeként 
farmakológiai,  majd Prágában A. Tsermak professzor  munkatársaként elektrofizio-
lógiai tanulmányokat folytat.  Következő állomáshelyén, Berlinben Michaellis pro-
fesszor  tanszéken a pH-val kapcsolatos ismereteit gyarapítja. Ezt követően hat évet 
tölt Hollandiában, előbb két évig a leideni egyetemen, majd négy évig Groningenben 
folytat  kémiai tanulmányokat és kutatásokat. Itt kezd hozzá a biológiai oxidáció 
kutatásához azzal a meggyőződéssel, hogy a korábbi felkészülés  birtokában képes lesz 
megbirkózni ezzel a fontos  biokémiai problémával. Sikerült beleszólni abba a tudo-
mányos vitába, amely akkoriban O. Warburg és H. Wieland között folyt.  Az előbbi úgy 
vélte, hogy a légzés legalapvetőbb sajátossága az oxigén aktiválódása, míg Wieland a 


