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XXIV. AZ INDIGÓRÓL ÉS GYÁRTÁSÁRÓL KELET-INDIÁBAN*

A kelmefestés hazánknak kétségkívül egyik legrégibb iparága. 
A kelmefestés különböző fajtái közül az indigófestészet magaslik 
ki és legnagyobb elterjedésnek is örvend. H ogy miért vívta ki 
épen ez a festőanyag a legelső helyet, s miért örvendez a festő
iparban a legnagyobb elterjedésnek, azt csakhamar megértjük, ha 
a festőanyag tulajdonságait szemügyre veszszük.

Az indigó segítségével a szöveten létrehozott szín szépség 
tekintetében bátran versenyre kél valamennyi többi kék festőanyag
gal ; azonkívül kitünteti még azon kiváló tulajdonsága, hogy  
a fény hatásának, valamint a szappan-oldatnak majdnem teljesen 
ellenáll. E festőanyaggal festett szövetek tehát a levegőn nem fakul
nak meg, a szín pedig a mosásban pompájából mitsem veszít. 
Mindamellett e két kitűnő tulajdonság említésével még nem merí
tettem ki e festőanyag összes jó oldalait. Sok festőanyag (anilinfekete) 
a szövetet határozottan megtámadja, gyengíti, más festőanyag a leg 
jobb esetben indifferens a szövet iránt (pl. a tőrök vörös), az indigó 
pedig nemcsak hogy meg nem támadja a szövetet, hanem még 
konzerválólag is hat a növényi eredetű szövetre, és a külső behatások 
ellen meg is védi.**

A magyar gazdasszony jól tudja, miért vásárolja valamivel 
‘drágábban az indigóval festett szövetet, mint a más festékkel 
megfestettet. Az a kis ártöbblet dúsan kamatozik, mert míg a más 
festőanyaggal festett szövet a levegőn megfakul, vagy a mosásban 
a színét veszti, sőt néhányszori mosás után a szövet maga is 
széthull, addig az ő jószága mindig szép, jó és tartós marad.

A divatszöveteknél, melyeknél tudvalevőleg eddigelé be
érték azzal is, ha a szövet színe csak egy évadban maradt szépen
— mosásukra persze még gondolni sem lehetett — jelenleg szintén
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330 LÁNG ZSIGMOND

tartósabb színre törekszenek. Ezen a téren — a divatos szövetek festé
sében — az indigónak már ugyancsak nagy szerepe jutott.

Az indigófestésben hazánk Európa államai között' igen jelen
tékeny helyet foglal el. Vannak gyáraink, melyek gyártmányaik 
minősége, valamint az évenként felhasznált indigó mennyisége tekin
tetében nemcsak nem állanak a külföld gyárai mögött, hanem azokat 
jóval felül is múlják. Hazánk kékfestő gyárai között a legnagyobb 
a G o l d b e r g e r  czégé Budán. E gyár 91 év óta áll fönn, és az 
évenként elhasznált indigómennyiség tekintetében nemcsak a hazai, 
hanem Európának összes gyárai között a legelső. E gyár árúit nem
csak hazánkban kedvelik, hanem az utolsó évtized alatt már a kül
földön is igen keresik, s máris jelentékeny kiviteli czikket képez
nek. E gyárban már négy év óta mint chemikus működöm, és majd
nem kizárólag indigóval foglalkozom, azért legyen szabad e tárgy
ról egyet-mást röviden elmondanom.

A kereskedésben előforduló indigó a legkülönbözőbb minő
ségű. Festőanyag-tartalma 15—80 százalék között ingadozik. A  ter
mészetes indigóban. ugyanis az indigókéken kívül, még indigó-enyv, 
indigó-barna és indigó-vörös is van ; ezenkívül még szervetlen alkat
részeket is tartalmaz, melyek az elégetésnél hamu alakjában marad
nak vissza. A  kékfestőt csak a kék érdekli, mert ez festi a szövetet 
a kívánt színre; a többi alkatrészek, midőn az indigót czinkpor és 
mész, vagy kénsavas vasoxidul és mészszel redukáljuk, nem redu
kálódnak, nem változnak át oldható módosulatba, hanem oldhatat
lan állapotban maradnak. Az indigó-enyv híg savakban, az indigó
barna nátron- vagy kálilugban, az indigó-vörös forró borszeszben 
oldódik. Ezen az úton el is lehet őket egymástól választani.

A  vásárló gyárosnak természetesen nagyon is érdekében van 
már előre tudni, hogy hány perczentes az egyik vagy másik vételre 
ajánlott indigó, abból tudja aztán, hogy micsoda viszonyban van az 
egyes indigóknál a kivánt ár és a festőanyag-tartalom; tudja, hogy  
aránylag melyik indigó a legolcsóbb, vagyis, hogy melyik indigónál 
kerül 1 °/0 indigó (indigotin) legkevesebbe. Az indigó-kereskedő — sőt 
még igen sok gyáros is — csak az indigó külsejéről következtet a 
tartalomra. Igaz, hogy a tapasztalt gyáros vagy kereskedő sokszor 
az indigó külsejéről, színéről és törés-felületéről, valamint viszony
lagos súlyáról sokszor jól meghatározza, hogy emez jobb mint amaz, 
de vájjon különböző árak mellett melyik közülök a legjutányosabb, 
vagy pedig, ha két különböző tartományból való indigó van előtte, 
melyek ennélfogva egymástól egészen eltérő jellemüek, akkor már 
nem tud helyesen Ítélni fölöttük.

Arra, hogy helyes Ítéletet alkothassunk, csak egy út van; s
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ez a tudományos vizsgálat, az analysis. Ez fényesen bizonyítja, hogy  
a gyakorlatnak mindig karöltve kell járnia a tudománynyal. Ez a 
tulajdonképeni haladás. Az az iparos, ki tudományos kísérletekre is 
pénzt szán, korántsem ideálista, mert az ott befektetett tőke dúsan ka
matozik, és gyakorlati hasznot hajt. Németországnak különböző 
anilinfesték-gyárai örvendenének-e ez idő szerint oly jólétnek, 
kamatoznának-e annyit, ha nem dolgoztak volna oly nagy tudo
mányos apparátussal. Egyetemi tanárok elhagyták tanszéküket, 
s magán vállalatokhoz szegődtek. A  magán vállalatok ott többet 
áldoznak ily irányú tudományos kísérletekre, mint az egyetemek.

Egyideig indigó-elemzéssel foglalkozva, arra a meggyőződésre 
jutottam, hogy a gyárnak nagy hasznot hajtana, ha az indigó
kereskedésnek középpontjában, Kelet-India fővárosában, Calcuttában 
képviselője volna. Az indigót u. i. ott minden évben nyilvános 
árverezéseken adják el. Ha már most az ember az árverés előtt az 
indigót elemzi, s megvizsgálja, hogy hány perczentes, a vásárlás
nál mint vevő semmiféleképen sem téved; akkor elő nem fordúlhat 
az, — mi analysis nélkül igen gyakori, — hogy alacsony százalék 
tartalmú indigó drágábban fizettetik, mint egy más magasabbb per
czentes. Az ilyen tévedést — az indigó aránylagos nagy ára mel
lett — mindjárt százasok, s ha a vásárolt mennyiség kissé nagyobb, 
már ezresek siratják. Calcuttából mustrákat hozatni, itt elemezni 
és ennek alapján egyik vagy másik indigóra reflektálni lehetetlen :
4—5 hétig tart, míg a minta ide érkezik. Ha az eredményről 
telegramm útján küldenők is értesítésünket Calcuttába, már akkor 
is későn érkeznék oda. Az indigón addig rég túl adtak, talán 
nyoma sincsen már Calcuttában. A Goldberger-féle gyár tehát arra 
határozta el magát, hogy az indigónak Calcuttában való vásárlásá
val engem bíz meg.

Az 1883. év szeptember havában utaztam először Calcuttába. 
Az indigó-elemzésekhez szükséges segédeszközökkel jól föl voltam  
szerelve; még chemiai mérleget is vittem magammal. A  calcuttai 
indigó-piaczon előttem chemikus még nem járt és, hogy feltűnés nélkül 
dolgozhassam, eleintén utazó kereskedősegédnek vallottam magam. 
Benszülött laboratóriumi szolgám ügyetlensége miatt azonban egy  
hónap múlva kiderült, hogy chemikussal van dolguk. Eleintén, mond
hatom, nem nagy becsben volt előttük az analysis; lehetetlennek 
tartották, hogy az ember egy gramm mennyiségű indigóból ki
indulva — mert ennyi szükséges az elemzéshez — következtethet egy  
egész, vagy több láda indigóra. Talán arra is gondoltak, hogy  
kárba vész ott a pénz is, melyet a gyár ilyen elméleti dolgokra 
áldoz; hiszen úgy sincs ennek értéke. Pedig az ilyen utazás szép
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összegbe kerül. Később azonban véleményük megváltozott. Midőn 
utolsó izben künn voltam, igen gyakran megtörtént, hogy tapasz
talt kereskedők, kik talán 30—40 év óta kizárólagosan indigóval 
foglalkoztak, az én véleményemet kérték.

A különböző indigófajok elemzése által az egyik vagy másik 
faj iránt lábrakapott előítéletet valódi értékére lehetett redukálni, s 
ennek alapján azon indigónak megvételére határozhattam el maga
mat, a melyben az egy százalék indigotin (a tiszta indigó) a leg
kevesebbe kerül.

Azt tapasztaljuk, hogy sok gyáros megbarátkozva egyszer 
az indigó egyik vagy másik fajtájával, úgyszólván egészen hozzá
szokik, s rendíthetetlenül mindig meg is marad ezen fajtánál. Pedig 
lehetséges, hogy egyik-másik fajta jobb volna ő rá nézve, de lehet
séges az is, hogy kevésbbé jó, s utóbbi esetben ez az indigó nagy  
ára miatt, ezrekre menő kárt okozhat neki. Ezek alapján konzervatív 
eljárását az ő szempontjából tekintve, nem is mondhatjuk helytelen
nek. Ha azonban a gyárosnak megbízható elemző módszere van, 
akkor olyan költséges próbálgatásokra nem vesztegeti pénzét.

Első utazásom eredménye airra ösztönözte a gyár tulajdonosát, 
hogy a folyó' év őszén negyedszer is Indiába küldjön, sőt ezen uta
zást évről évre rendszeresíteni kívánja. Rendesen október elején 
utazom el Triesztből, s márczius végén ismét itt vagyok Európában.

Midőn harmadízben künnjártam Indiában, egy  rég óhajtott 
kívánságom teljesült; az, hogy indigó-telepet — factoryt — lássak, 
mivel e fajta telepről eddig szakszerű leírásunk nincsen. Ha szak- 
tudományunk hézagát tapasztalataimmal némileg kitölthetem, akkor 
e látogatással járó viszontagságaimnak dús jutalmát látom.

Kérdezhetné valaki, hogy miért nem mentem már három 
évvel ezelőtt, midőn először voltam Indiában, egy indigó-telepre, s 
miért csak legutóbb. Ennek oka az volt, mert akkoriban még nem 
bírtam annyi tapasztalattal az indigót illetőleg; mint a minőre az 
utolsó évben szert tettem ; továbbá az ottani nyelveket, melyeknek 
ismerete az ilyen expedíczióhoz okvetetlenül szükséges, még nem 
bírtam abban a mértékben, mint az utolsó alkalommal. Nem akar
tam indigó-telepre menni csak azért, hogy elmondhassam, hogy  
»ott voltam «, hanem azért, hogy eddigi tapasztalataimat kiegé
szítsem.

A  Sarnath nevű indigó-telepen voltam, mely Benarestől vagy  
4 órai távolságban fekszik. Ezt egy európai gyarmatos alapította és 
rendezte be; s jelenleg egy benszülötté. Ott szerzett tapasztalataim 
már azért is különös érdekűek reánk nézve, mivel a magyar kor
mány egynehány évvel ezelőtt költséges kísérletekkel akarta az
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indigó-kulturát Magyarországon meghonosítani. De beszéljünk elő
ször magáról az indigóról.

A  kereskedésben előforduló indigó nem egyéb, mint különböző 
növényeknek bizonyos műveletekkel, színes és szilárd módosulásba 
átvitt nedve, tehát se festőanyagkivonat közönséges értelemben, 
se pedig oly növényi rész, mely festőanyagot tartalmaz. Ez a festő
anyag meglehetős sok növény-családban el van terjedve és leg 
inkább a levelekben fordúl elő. Az indigó-növények leginkább a forró 
éghajlat alatt honosak, de némelyek a mi éghajlatunkban is lelhetők. 
Indigó-tartalmú növények — melyekből indigó is állíttatott elő — 
pl. a Kelet-Indiában élő W righitta tinctoria% az Eszakamerikában 
élő B aptisia  tinctoria, a Malabáron lelhető Tephrosia tinctoria s 
még sok más faj. Khínában és Japánban pompás kék festőanyagok 
a Polygonium lmctorium-bó\ és Polygonium chinense-h6\ állíttatnak 
e lő ; az első Kelet-Indiában is gyakori és néhány évtized előtt Közép- 
Európában is próbálták művelését, azon reményben, hogy a kelet
indiai indigó itt idővel majd fölöslegessé válik.

Ezen remény azonban még eddig nem valósúlt meg. Mielőtt 
az indigó még Európában elterjedt volna, e festőanyagot — Euró
pában — a festő-csüllengböl (Isatis tinctoria) állították elő.

Az ez idő szerint leginkább mívelt növények termési viszonyai
ról szólva, megemlítem, hogy azok mind a pillangósok (Papilionaceae) 
családjához tartoznak. Legnevezetesebbek: az Indigofera tinctoria , 
/. anil, / .  coerulea, /. argentea és /. disperma. A  többi Indigofera- 
fajok közül még nevezetesek a pseudo-tinctoria, glanca, cineraria, 
erecta, k ir suta, glabra stb.

Vannak még egyéb növényfajok is, melyekből indigót készíte
nek ; ilyen az Isatis tinctoria , (festő-csülleng) a Keresztesek (Cruci- 
ferae) családjából, a Polygonium  (váltszirmúak, Polygoneák csa
ládja), némely forró éghajlat alatti Orchis-félék, péld. a Taukervillia 
cantonensis stb.

Az indigó festőanyagot már az ó-korban is ismerték. Plinius Indi- 
cum-nafc nevezte el, valószinüleg azért, mert ezen szóval egyúttal a 
növénynek termőhelyét, Indiát is meg akarta jelölni.

M a r c o  P o l o  volt az első, ki a világgal legelőször közölte, 
hogyan termelik a növényt és miként készül belőle a festőanyag.

Európába legelőször a hollandok hozták (a XV I. században), 
de egy félévszázadig tartott, míg általánosan megismerték. Lassan 
felismerve jó tulajdonságait, oly mértékben kezdék alkalmazni, 
hogy az európai államok kormányai attól tartva, hogy az egész 
festőcsülleng-kultúra — mely ebben az időben Európában igen 
lábra kapott — idővel tönkre jut, az indigó behozatalát megtiltot

AZ INDIGÓRÓL ÉS GYÁRTÁSÁRÓL KELET-INDIÁBAN. 333

This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)



334 LÁNG ZSIGMOND

ták. Később ismét megengedték, és, az újabb időben a sok, mester
ségesen gyártott kék festőanyag daczára, mindinkább nagyobb mér
tékben alkalmazzák az indigót.

Jelenleg Bengáliában termesztetik legtöbb indigó és ez egy
szersmind a tartomány egyik legfontosabb kiviteli czikke.

Madras szintén vagy két millió kilogramm indigót szállít kifelé, 
azonban többnyire silányabb minőségű (mint Kurpah Bimlipatam 
dry leaf). Jáva és Manilla, valamint Közép-Amerika, Nyugat-India 
szintén jelentékeny mennyiségű indigót küld a világvásárra.

A  különböző indigófajok között a bengáliai indigót illeti meg a 
legelső hely, mivel igen kitűnő és aránylag mégis olcsó minőséget 
csak Bengalia termelhet.

A  bengáliai indigó eddig mit sem veszített a versenyben, mint
hogy a többi indigófajok alkalmazása nem oly sokoldalú, a mestersé
ges kék festőanyagok pedig egyrészt nem felelnek meg a követel
ményeknek, másrészt pedig nagyon is drágák.

Mindamellett, hogy a viszonyok fejlődése a növényi eredetű 
festőanyagnak nem kedvez, és bár a tudomány kitűnő búvárai meg
győződtek, hogy e festő anyagnak okvetetlenűl jobbnak és olcsóbb
nak kell majd lennie: Indiában az emelkedő czivilizáczióval, mely 
egyúttal az alsóbb rendű indiai néposztály igényeit is fokozza, az 
indigótermesztés folyton-folyvást drágul. Igaz, hogy lehetséges az 
is, hogy idővel oly eljárást fedezhetnek majd föl a gyártásban, 
melylyel az indigó százalék-tartalmát jelentékeny költség nélkül 
növeszteni lehet, vagy pedig a talaj- vagy a növényviszonyok* 
kedvezőbbek lehetnek. Azonban mindez csak elméleten alapuló föl
tevés, melyre építeni nem szabad. Tény, hogy a fát — úgyszólván
— már gyökerében őrli a szú s bekövetkezhetik az is, hogy az indigó
ipar Bengáliában — talán még szemünk láttára — pusztúl el.

Az indigó-telepítvényes rendesen nagybirtokos; birtokát vagy  
állandó bérbe kapta, melyért az indiai kormánynak folytonosan 
egy és ugyanazon bért fizeti, s ez esetben ^zemidare a neve, vagy  
pedig csak néhány évig bérlője a jószágnak. Minthogy az indigó 
termesztésére szánt föld a világ legtermékenyebb talaja és sűrű 
földmívelő népessége van, az indigó-telepítő úgyszólván kenyér
adója — parancsnoka — a nagyszámú albérlőnek, kiknek léte 
nem sokkal jobb, mint a rabszolgáké. A  talajt ezen néposztályok 
között 3— 7 acres (i acre =  4046*7 m 2) nagyságú parczellákban 
osztják ki örökbe vagy pedig megszabott időre. A  bér a talaj minő
sége szerint változik.

* Mint pl. ez a Cinchonával történt.
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Minthogy a zemidar csak igen ritkán míveli a talajt maga, 
szokássá vált, hogy az albérlő a telek bizonyos részét indigóval 
köteles teleültetni, melyhez a nagybirtokos adja a vetőmagot.

Bár a viszonyok újabb időben a benszülöttre nézve tűrhetőb- 
bek, mégis tény, hogy »sanyargatás nélkül indigó nem terem« ; 
mert nem elég, hogy az indiai földmívelő a bérbe vett földért ele
gendő magas bért fizet, még kénytelen annak tetemes részét, indigó
val beültetni; azonkívül még marhákról, szántó-eszközökről és a 
munkáról is kell gondoskodnia.

Számba véve azt az erős ragaszkodást, mely az indiai ben- 
szülöttet szülőföldjéhez köti, s tudva hogy szívesebben hagyja el 
hitvesét és véreit, mint azt a földet, mely ölén hordja: bízvást m eg
szánhatjuk őt, mert látjuk azt a sanyarúságot, melynek India szü
lötte igazi rabja.

Az indigó-talaj mívelése nem valami könnyű, mert a talaj ter
mészete és fekvése szerint háromszoros, sőt némelykor nyolczszoros 
szántást és egyszeres vagy kétszeres boronálást kíván, mielőtt a 
vetéshez hozzá lehetne fogni.

De ezzel korántsem merítettük ki az indigó termesztéssel kar
öltve járó viszontagságokat, mert péld., ha az első vetés szárazság, 
vagy az indigó-mag rosszasága miatt meddő, akkor az indiai föld
mívelő fáradalmai újra kezdődnek anélkül, hogy e sok szenve
déséért valami kárpótlást nyerne cserébe.

Ha a munkát a kitűzött időre el nem végezi, az ő költsé
gén egy benszülött fölvigyázó — ^duffador* — küldetik a föld
mívelő házába, ki addig marad ott, míg a munka befejezőre nem jár. 
Ezek alapján nem is csodálkozhatunk, ha a munkás osztály mind
inkább elszegényedik az indigó termesztése miatt, s tápláló növényei
nek rossz aratása után nem is marad számára egyéb az éhhalálnál!

Igaz, hogy a benszülött földbirtokos, még ha nem is indigó
termelő, akkor sem bánik jobban alattvalóival, de még ha bánásmódja 
kivételesen humánusabb is, az az ügyön nem sokat változtat.

Ú gy látszik, hogy az indigót Indiában csak ezen az utón lehet 
termeszteni; ha az indigótelepítő maga ültetné be földjének egy  
részét indigóval, s ha a földmívelő eszközökről, állaterőről, vala
mint földje míveléséről magának kellene gondoskodnia, biz akkor 
arra a tudatra ocsúdnék, hogy a sok kiadás és az indigó-míve- 
léshez szükséges egész apparátus az indigó-termelést meddővé teszi.

Ha az indigó-factory tulajdonosa nem tart albérlőket, akkor 
szerződésre lép a szomszédos zemidar munkásaival, természetesen 
annak beleegyezésével; A  munkás minden biggah földért (Vs 
acre, vagyis 1337*6 m 2) 2—4 rupee (2—4 frt) előleget kap, mely
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a különböző kerületekben különböző. A  pórnak kell a vetésről gon
doskodnia. Aratás után a learatott indigónövényt a gyárnak adják 
át és értékét javára írják. Rendesen 3—8 indigónövény kévét számí
tanak egy ruppeeért. A  kévének nagyságát lánczczal mérik, mely
nek hossza 3V2 — 4 cubits (1 cubits =  0*457 m.). Természetesen ilyen 
mérésnél sok függ attól, hogy milyen erővel szorítja az ember 
össze a lánczot. Egy biggah földön (1337-6 m 2) rendesen 20—30 
ilyen kéve terem, melyből a factory ráadásúl mindig egy kévét 
kap. Ha ilyen leírásnál a mérleg a parasztra nézve hiányt szenved 
(a mi rendesen így van), a különbség megtérítése nem követeltetik, 
csak azért, hogy az adós a hitelező kezében legyen. Rendesen még 
egy kis összeget (kamatot) is csatolnak a főösszeghez, s a szerződést 
a jövő évre megújítják.

Ezen eljárás mellett nem ritkaság, hogy egész generácziók 
hatalmában vannak egy ilyen factorynak. Az unokák hiába igye
keznek azon szerződés felbontására, melyet egy kapzsi földesúr 
nagyatyjukkal kötött.

Másnemű a pór segélyezésén alapuló ültetvénynek rendszere. (Fac
tory Ryottee cultivation). Az ültetvényes meghatározott nagyságú 
földért a pórnak 1 rupeet — 1 forintot — fizet, ezért 6—8-szor szántja, 
boronálja a földet, a többi munkáért a gyár külön fizet. Talán ez 
a legenyhébb és leghumánusabb indigótelepítési mód. ,A sanyar
gatásra azonban itt is találnak módot, különösen annak az időnek 
megválasztásával, a melybén a munkát mind el kell végezni. Az 
ültetvényes szempontjából ezen rendszer a legkedvezőtlenebb.

Némelykor az ültetvényes a pórnak a factory-földből enged át 
egy darabot anélkül, hogy azért bért kellene fizetnie, azonban a 
földet mívelnie kell. Beveti indigóval és más gyorsan érő vetések
kel : repczével, mustárral, lennel. A termékek fele a földesúré, 
másik felét a földmívelő kapja fáradságáért.

Mi itt Európában nem ismerjük az indiai éghajlatnak ideg
roncsoló hatását, s azt hinnők, hogy könnyen lehetne a. bajon 
segíteni, ha európai munkaeszközök segítségével a jelenleg dívó 
primitív eljárás helyett okszerű talaj mi velést létesítenének. Az indiai 
kormány már sokszor tett kísérleteket ez irányban, de mai napig 
sem haladt az ügy semmivel se. Tény, hogy intelligensebb népfajnak 
és a mi házi állatainknak nem vehetnék hasznát ott, hol az éghajlat 
az európait a földmívelésre képtelenné teszi.

A  indigóferának hazája a tropikus é g ö v ; a nedves vidékeken 
gyakran vadon is nő. Legjobban terem kevéssé homokos agyag- 
földben, melynek szilárdabb altalaja van. A  föld likacsossága, a 
levegő és nedvesség hozzáférését teszi lehetővé. Likacsos altalaj
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az ültetvényre veszélyes, ha nagy szárazságok következnek b e ; 
a mocsáros talajban pedig rothadásnak indulhatnak a növények. 
Tehát a növény nem kiván fölösleges nedvességet, mint a rizs- 
növény, hanem csak mérsékelt, de folytonos nedvességet. Csator
názással sokat el lehetne érni, ha az indigóföldek nem volnának 
olyannyira szétdarabolva. Indiában eddigelé csatornázott indigó
terület még kevés van.

Az indiai folyók medrében lévő homokos zátonyok, valamint a 
folyók homokos partjai legjobb indigó-földet szolgáltatnak. Ha az 
esőzés évszaka közelget, s szárazságtól már nem kell tartani, akkor 
már bizvást vetik a magot. A  termesztés módja egyszerű; gaz, 
dudva nem igen burjánzik a földön; kedvező körülmények kö
zött a növény gyorsan nő és a termés igén gazdag. A  termés 
eredményét másrészről igen koczkáztatja a szárazság, ha az eső 
igen későn következik b e ; de koczkáztatja a folyók megáradása is. 
Ilyenkor azután az egész termés megsemmisül, elvész nyomtalanúl.

A  magasabb, árvíztől mentes területeken az esős időszakban 
már szántanak és hozzálátnak az első vetéshez, (itt »abbadee« a 
neve), mely rendesen októbertől november io-éig tart. Junius köze
pén a növény már virágzik, s ekkor már 5 láb magas. Ekkor kez
dődik az aratás. A  8— 10 hüvelyknyi magas tarló a földben marad, 
melyből a növény újra kihajt és juliusban másodszor (koontee), sőt 
némelykor, augusztusban, harmadszor is arathatnak. Ha a növény  
még ezután is tovább nő, ekkor már csak magot hoz.

A mélyebben fekvő területeket az árvíz eltakarodásával sűrű 
termékeny iszapréteg borítja, melyeken októberben szintén kez
dődik a vetés, anélkül, hogy a talajnak különös előmunkálatra 
lenne szüksége. A  mag saját súlyánál fogva sülyed a finom iszapba. 
Ez az úgynevezett ^chutanee^föld ; majdnem ugyanazon időben 
aratnak rajta, mint az előbbin. Második aratás némelykor itt is van, 
de ezt nem lehet biztosra venni, mert az egészet ismét elöntheti 
az áradás.

Ha az ilyen alacsonyan fekvő chutanee-földben októberben 
vetni nem lehetett, akkor februárban vetnek, de ekkor a földet már 
szántani is kell.

A pórok földjéről ez időtájban a téli termés már betakarult 
és ezeket is akkor vetik be és ezt »apta bathalee« vagy hangos 
(»jow«) vetésnek nevezik. Ez a föld is gyakran ad második termést.

Tavaszszal, márczius vagy áprilisban vetnek (bathalee), mely 
időtájban rendesen eső is esik. E vetés azonban igen gyakran  
kárba vész.

Előre megemlítve, hogy három indiai biggah(i b ig g a h =  13 37-6 m.)

Természettudományi Közlöny. 1886. XVIII. kötet.
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csaknem akkora, mint egy angol acre (40467 négyszögméter), s 
hogy egy » factory maund« 33*868 kg., lássunk néhány érdekes sta
tisztikai adatot.

E gy  biggahföld (abbadee) 3—4 » maunds* (100— 135 kg.) indigó
magot ad, melynek ára átlag 4 frt (4 rupee); kilója 12 kr. E mag
ból minden biggah földre őszi vetéskor 6—7 seer (1 maund =  40 
seer, 1 seer =  0*846 kg.) =  5*0— 5*9 kg., tavaszi vetéskor pedig
5— 6 seer =  4*2—5 kg. esik. Az indigómag alakja s színe olyan 
mint a barna repczemagé, csakhogy nagyobb s hengeralakú.

Az indigónövényt learatván, egyenlő kévékbe kötik. A. kéve 
kerületét, ha a factoryba kerül, lánczczal mérik meg. E gy ilyen 
kévének átlagos súlya 3 1/2— 4 maunds (120— 135 kg.). E gy biggah
föld 20 kévét, vagyis 70—80 maunds (2370—2700 kg.) növényt ad. 
100 biggah földön 7000—8000 maund növény terem; viszont ezek
ből 1 maund festőanyag készül, vagyis a festőanyag a növények 
súlyának csak Vs — 1h százaléka.

Fontolóra véve, hogy a festőanyag átlag 50— 55 százalékos, 
biz ez aránylag roppant csekély mennyiség.

E számokat sokkal jobban megvilágíthatjuk, ha a mi mérté
keinkre számítjuk át őket. 100 biggah föld =  133,760 négyszög-méter, 
ezen 7000—8000 maund vagyis 2400—2700 mázsányi növény terem; 
ebből 33*868 kg. festőanyag kerül; 3950 négyszög-méter fö ld  ad 
700—800 kg. növénytf vagyis 1 kg. festőanyagot.

Ha már most egy  factory 100 láda indigót akar küldeni, 
(egy láda átlagos súlya 125— 140 kg.), 53*325 négyszögkilométer 
földre van szüksége. A  Goldberger-féle gyár évi szükséglete 400 
láda, melynek tehát 213*3 négyszög-kilométer föld felel meg. Az 
1884— 5. évi összes indigótermés 166,507 maunds, vagyis 5.639,260 
kg. volt; ennek megfelel 22,275.07 négyszög-kilométer föld, be nem 
tudva azt a földet, melyen indigó ültetve volt ugyan, de rajta a 
termés nem sikerült.

Körülbelül június közepén, vagy kedvező időben még előbb, 
az ültetvényes alattvalójával megparancsoltatja a földmívelőknek, 
hogy az érett növény aratását kezdjék meg. Ha áradástól tartanak, 
gyakran az éretlen, vagyis teljes nagyságát el nem érő növényt 
is learatják; ezt azonban csak szükségből teszik, mert ez esetben 
a végeredmény igen silány. Sohasem szabad azonban egy napon 
többet learatni, mint a mennyi a factory csáváiban elfér, mert 
különben a növény hervad és festőanyagából veszít, de kevesebbet 
sem szabad aratni, mert ez az eljárás a munka egyenletességén ejt 
csorbát, és árt még a nyert indigónak is. Mihelyt a termést learat
ták, friss állapotban, berakják az indigó csávába. A  berakás előtt
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igen ajánlatos a növényt jól lerázni, hogy a rajta levő portól és 
tisztátlanságtól megszabadúljon; ezáltal az indigó-pasta is sokkal 
tisztább lesz.

Az indigócsáva nagy, czementtel kirakott szobához hason
lít ; szélessége, hosszasága és magassága 20—20 angol láb. A  csávák 
egymás mellett egy irányban vanak elhelyezve a földön és nem a 
földben; szám szerint négy, hat vagy több, a gyár nagysága szerint. 
A  csávák közti fal rendesen olyan széles, hogy azon az ember kényel
mesen sétálhat. Minden ilyen csáva előtt van még az említettekkel 
hasonló területű csáva, de ennek magassága az előbbieknek 
fele vagy csak két harmada. Ez rendesen kissé mélyebben van. 
E két csávát (egyik elől, a másik hátul van) kis csatorna köti 
össze. Az alacsonyabb csávákat rézcsövek, egy  szélesebb — fönt 
nyitott — czementtel kirakott gyűjtőcsatornával kötik össze. A  nagy  
és kis csáva közötti, valamint a kis csáva és a nagy gyűjtőcsatorna 
közötti csatornák sárgarézből készült csapokkal zárhatók el. A  nagy
— gyűjtő — csatorna egy  nagyobb, földbe ásott, czementtel kibélelt 
tartóba visz. Ezen tartóból a folyadékot a főzőkészülékbe sziva- 
tyuzzák, mely a mellette lévő épület első emeletén van elhelyezve. 
A  tüzelést ezen épület földszintjén végzik.

A  nagy csávákat telerakják indigónövénynyel, azután az egé
szet bizonyos m élységig fagerendákkal leszorítják, s meghatározott 
magasságig vízzel töltik meg. Ily állapotban a csáva 12— 18 óráig 
marad. Ezen időtartam persze csak a külső hőmérséklettől függ. 
Csakhamar megindul az erjedés, mely abban nyilvánúl, hogy szén
sav száll fel (az Indican felbomlik) és az oldat sárgás színt ölt. A  
folyadék aztán fokozatosan mindinkább sötétebb színűvé válik, végül 
olyan színt ölt, mint a sötét sör. Ebben a stádiumban lassanként 
megszűnik az erjedés is s a folyadékból már csak kevés gázbuborék 
száll fel. Ekkor azután a csapot elfordítják, s a folyadék a nagy  
csávából a kis csávába folyik. Mihelyt a folyadék a kis csávában 
kissé lehűlt, nyolcz, csaknem egészen pőre munkás áll b e le ; a folya
dék kötésükig ér.

Mindegyiknek hosszú nádbot vagy lapát van a kezében; ezek
kel oly módon kavarják a folyadékot, hogy minél több levegő érje. 
A folyadék sárgás színe kavarás közben előbb zöldbe hajol, később 
az indigókék válik k i belőle. Ha a mukások a csávából kijönnek, egé 
szen kék színűek. Újabban a kavarást igen sok helyen gépek végzik.

Említettem, hogy a csávák közötti fal olyan széles, hogy  
azon egy ember kényelmesen sétálhat. Gyártás alkalmával ott 
van mindig a művezető, ki időközönként egy fehér tányérra keveset 
tesz a folyadékból és megnézi, vájjon eléggé kavartatott-e (s így  oxidá-
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iÖdött-e) már a folyadék, hogy a netán túlságos oxidálást meg- 
ákaszsza. Ez utóbbi esetben ugyanis a kész indigó nem tapad eléggé 
össze, könnyen szétmállik. Az indigó emez állapotát az angol y>drossy«- 
nák nevezi.

Ha a folyadék már eléggé oxidálódott, a kavarást abbahagyják 
s az indigó finom iszap alakjában ülepedik l e ; most az indigót borító 
vizet lecsapolják, az indigó pedig a nagy gyűjtő csatornán át a reser- 
voirba folyik, honnan egy nagy, kovácsolt vasból készült, fönt nyilt 
főző-kazánba szivattyúzzák át. De mielőtt az indigó a főzőedénybe 
kerülne, még egy vászon-szűrőn szűrik át.

A  kazánban lévő indigóhoz még kevés tiszta vizet, sőt némely
kor még szíksót vagy timsót is tesznek. A  kazán tartalmát folytonos 
kavárás közben 6 órán át forralják, kifőzik.

E kifőzés ezélj a az, hogy az indigó-enyvnek, valamint az indigó- 
novényekkel a csávákba jutott ásványos alkatrészeknek, így  a por
nak s földnek egy része feloldódjék, továbbá, hogy az indigópasztában 
lévő mikro-organizmusok, melyek később rothadást idézhetnének elő, 
megölessenek. A  folyadék a főzéskor eleinte nagy habot ver, 
utóbb pedig megtisztúl. A  kifőzés után a kék pasztát kettős szűrő
szöveten ismét átszűrik, majd a szűrő-szövettel bevont — gőzzel 
fűtött — szárító lemezekre teszik. Itt . addig marad, míg vajnemű állo
mányúvá válik, azután sajtóba rakják, mely a vizet kipréseli a pasztá
ból. A  sajtóban rendesen három napig marad. A  sajtóból kivett indigó 
már meglehetősen összetartó; famintára helyezve, dróttal 7—9 cm. 
vastagságú lemezekre, ezeket pedig ismét más minták segítségével 
koczkákra vágják. A  minták egyszerűek, közönséges asztalfiókhoz 
hasonlítanak, melyeknek alsó lapja, hossza mentében nyolez egyenlő 
párhúzamos részre van szelve. A  fióknak hátulsó része hiányzik. 
Ezen mintára helyezik a már félig szilárd indigólemezt, s egy lomb- 
fürészhez hasonló készülékre feszített rézdróttal elmetszik. A  drótot 
csak az alsó lap bevágásaiban kell vezetni és kész a kivánt alak. 
Hasonló, de kisebb mintákban metszik azután koczkákra az első formá
ból kapott hosszúkás darabokat. A koczka élének hossza rendesen 
7— 9 cm. között változik. Az egyes koczkákra még a gyár pecsétjét 
(bélyegét) is reáütik; az egyszerű, kovácsolt vasból készült pecsét
nyomót a lágy indigó-koczkára nyomják. A koczkákat a szárító 
kamarák állványain a legnagyobb óvatossággal szárítják , mert ha 
gyorsan szárítják, az indigó koczkák könnyen megrepednek, mi miatt 
piaczi értékük is jóval csökken. Ha az indigó-koczkák már teljesen 
kiszáradtak, a felületükre tapadt port és tisztátlanságot a legnagyobb 
óvatossággal eltávolítják, ezután többnyire mangoe-fából készült 
ládákba (125— 140 kg. fér bele) rakják s így  küldik azután a piaczra.
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A festőanyag minden indigót tartalmazó növényben ugyanaz ; 
se a varietás, se a ta la j nem változtat ra jta . Az indigó becse, jó  
vagy rossz volta, egyedül csak attól függ , hogy milyen gonddal s 
értelmességgel állították azt elő. Ez ösztönöz arra, hogy ezúttal elő
állítására vonatkozólag néhány észrevételt tegyek.

Mindenekelőtt fon tos szerepe van a gyártáshoz használt víz 
minőségének. Mennél lágyabb a víz, vagyis mennél inkább meg
közelíti a desztillált vizet, annál simábban folynak le az egyes mii* 
tételek, s annál szebb a kapott indigó. Ha kemény, vagy, mint egyszer 
láttam, iszapos vizet használnak a gyártáshoz, kemény és rossz 
színű lesz az indigó.

Vájjon a használt víz kemény vagy lágy-e, az már az indigó
csávákban, az erjedésnél tűnik ki. Ha kemény vizet, használnak, az 
erjedő folyadék felületén sűrű hab képződik. Ugyancsak nagy hab
vetést látunk az oxidáló (kis) csávában is, melyben a hab gyakran 
annyira meggyülemlik, hogy az egész munkát megakasztja o ly 
annyira, hogy megtisztítására terpentint vagy olajat kell ráönteni, 
vagy pedig a habot le kell meregetni. A  festőanyag ilyen folyadék
ban nehezen válik ki. A  kiválasztás sohasem tökéletes, az anyag  
nehezen szárad a szűrő-szöveten, az indigó-paszta pedig igen silány s 
nehezen préselhető. Mihelyt a mintákból kikerül, átható szag üti meg 
orrunkat, a mi lassú bomlásra (rothadásra) vall. Természetes, hogy  
ily körülmények között az indigó minősége is igen rossz leend.

Ha ellenben jó lágy vizet használunk, akkor egészséges és 
tiszta az erjedés. A  kis csávában gyors az oxidálódás folyamata, a 
festőanyag gyorsan válik ki, az anyag gyorsan szárad a szűrő
szöveten, az indigó-paszta könnyen préselhető, szilárd állapotban egé
szen szagtalan és az eredmény úgy minőség, mint mennyiség tekin
tetében kielégítő.

Legutóbb a chemikusok és néhány ültetvényes lágy víz hiányá
ban, a gyártásra szükséges víz javítására törekszenek, olyformán, 
hogy a vízhez szódát és timsót adnak. Legutóbb S c h r o t t k y  E. C. 
erre szabadalmat is k ap ott; ő a vizet szódával és nátrónlúggal vagy  
szódával és mészvízzel kezeli, mielőtt az áztató csávákba jutna. A  
vízben foglalt mész- és magnéziasók ezáltal csapadék alakjában vál
nak ki. A  csapadék kiválasztása alkalmával a víz egyúttal a benne 
lévő szerves alkatrészektől is megszabadul.

Az ekképen megtisztúlt víz ezután a csávákba folyik. Az 
alkáliák jelenléte az egész előállítási folyamatnak javára van, s 
meg kell vallanunk, hogy ennek alkalmazása által az indigó-ipar 
nagyot haladt. De még egy lépéssel tovább, is mentek. Nemcsak 
hogy egészséges erjedés czéljából a víz tisztítására a legnagyobb
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gondot fordítják, hanem még a kis csávákba — ezekben történik az 
indigónak oxidálása — kevés salétromot is tesznek. Igaz, hogy ez 
az oxidálódást gyorsítja, de vájjon nem tesz-e egyúttal indigót is 
tönkre, túloxidálás következtében, ezt külön kísérletekkel kellene 
még kideríteni.

De nemcsak a gyártásnál alkalmazott chemiai adalékoktól függ 
a sikeres eredmény, hanem a gyártás minden fázisaiban  is a leg
nagyobb tisztaságra kell ügyelnünk. Ha a növény tisztátlanul jut 
az' áztató vízbe, ez a tisztátlanság kiséri az egész folyamatot 
és eljut az indigóval még a piaczra is. Túlerjedés a festőanyagnak 
rézszínt kölcsönöz; ha túlságos az oxidáczió, az indigó nem össze
tartó, hanem egészen porhanyó lesz.

Ha a festőanyagot túlságosan fő zik , az indigó darabos, ha nem 
eléggé fő zik 7 szemcsés lesz. Ha a sajtólást nem elég gonddal vég
zik, az indigó porózus vagy kemény lesz, vagy más tünetek 
észlelhetők ra jta , melyek az árt m indannyian csorbítják. Az indigó- 
koczkáknak simítása, valamint tökéletes kiszárítása és gondos csoma
golása is nagyon fontos, mert ezek mind változtatnak az áron.

Meg kell még említenem egy sajátságos indigó-szárítási módot, 
mely Bengal tartománynak Rungpore kerületében divatos. Ott, 
mihelyt az indigó a sajtóból kikerült és szétdaraboltatott, az 
egyes koczkákat bemázolják agyaggal vagy sárral. Ez eljárással 
meggátolják a száradó koczkák széthullását. Az ekképen preparált 
koczkákat nem szárító kamarába rakják, hanem az ottani homokos, 
száraz és igen forró földbe ássák. Az indigó így  igen szépen kiszárad, 
a nélkül, hogy a koczkák megrepedeznének. A  felületre mázolt 
sarat, az indigó kiszárítása után, kefével dörzsölik be.

Sajátságos még a fűtőanyag is, melylyel az indigó a főző
edényben felforraltatik. A  hol az indigót szabad tűz felett forral
ják, tüzelő anyagul a kiáztatott, kihasznált, a levegőn igen könnyen 
száradó indigó-növényeket használják.

Említettem,, hogy az indigót erős faládákba csomagolják. A  
Kelet-Indiában csomagolt ládák azután Calcuttába szállíttatnak, hol 
is az »indigó-brokerek«, az eladás közvetítőjének tárházaiba hordják. 
Az észak-keleti tartományokból csak jelentéktelen mennyiséget kül
denek Kuracheeba. Calcuttában nyilvános árveréseken (»auctiók«) a 
legtöbbet ígérőknek adatnak el. Az auctiók novembertől kezdve 
egészen, február közepéig hetenként négyszer tartatnak. Az árveré
sek előtt a ládákat felbontják, s vagy egyenként, vagy egy füst alatt 
az összetartozó egész láda-sorozatot a közvetítők, valamint a vevők 
is gondosan megvizsgálják. A  vevőnek vaskos katalógusokat nyom
nak a markába, melyekben meg van nevezve az egyes ládák száma,
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valamint az is, hogy melyik tartománynak melyik factory-jából ke
rült az indigó, végül az is, hogy milyen bélyeg van rajta. A  vevő a 
katalógusnak mindegyik láda-számához jegyzeteket fűz; oda írja, 
hogy milyen ez vagy amaz az indigó, s mennyit Ígérhet érte az 
árverésen.

Ez a szemle igen érdekes. Minden arczon izgatottság látszik; 
a gentleman kereskedőnek kezét, arczát, szakállát, jó sűrűn lepi és 
piszkítja ez az értékes festőanyag, melyből — mellesleg mondva — 
igen sok el is pazaroltatik. Az indigó igen drága kereskedelmi 
czikk, de a pénzpiacznak, valamint a pénzárfolyam változásának 
nagy befolyása van árára. Gyakran egyetlen napon ezer láda indigót 
is áruba bocsátanak, a mi vagy  egy millió forintot képvisel s ez 
épen oly időben történik, midőn a kereskedelem segédforrásait egyéb  
üzletágak is jelentékenyen kimerítik. Minthogy azonban ez az árú- 
czikk ilyen nagyon drága, s a fogyasztók kívánságai is olyannyira 
megoszlanak, de meg az indigó minősége is oly sokféle, végül azért 
is, mert mindehhez nagy, a gyakorlatban szerzett ismerettség, jár
tasság szükséges: Calcuttában minden nagyobb kiviteli üzletnek 
egy külön indigó-expertust kell alkalmaznia, ki csakis ezen iparágat 
tanulmányozza, s más üzletirányban nem is működik.

Lássuk még, hogy mitől függ az indigó ára? Kétségkívül a 
minőségtől. De vájjon mitől függ a minőség ? Függ a festő-anyagnak 
(indigotin) viszonylagos mennyiségétől, az egyik vagy másik indigóban.

A  bengal indigó 50—75 °/0 indigotint tartalmaz. Indiának észak- 
nyugati tartományaiban (North Western firovinces) készített indigó
ban gyakran 30% indigotin sincs; a többi részt — indigó-enyv, 
indigó-barna és indigó-vörös meg ásványos (hamu) alkatrészek 
teszik. Habár az indigó értéke amaz aránytól függ, mindamellett 
még más körülmények is változtatnak árán. Ilyen az indigónak 
kereskedelmi bélyege, a szín (van kék, ibolya, vöröses-ibolya, kékes
ibolya, vöröses-vörös vagy rézszínü), a külső alkat (az alak, a kocz- 
kák tiszta felülete, az indigó-állománynak egyenletessége), az egyik  
vagy másik f a j  után való kereslet, de első sorban az indigó-termés 
nagysága. A  legsilányabb minőségű indigónak ára kilogrammon
ként körülbelül 3 frt 50 kr., a legjobb minőségűé 10 forint.

Jobban nem részletezem a viszonyokat. Ezúttal még csak 
azt említem meg, hogy Bengal és Behár tartományok különösen 
azért termesztenek jobb indigót mint a North Western tartomá
nyok, mert az első helyen említettekben nagy gonddal és szak
ismerettel gyártják az indigót, míg az utóbbiakban igen primitív 
módon végzik azt.

Ezért különbözik annyira a bengáliai indigó a madrasi indigó
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tói. Az utóbbit ugyanis kisbirtokosok készítik, kiknek ismeretei, vala
mint berendezései a  lehető legkezdetlegesebbek.

A m adrasi indigót zsákokba gyömöszölik és így  viszik a bazárba 
(a piaczra), hol is a benszülött kereskedők úgy vásárolják azt, mint 
bárminő más árúczikket, azután rendesen a londoni auctióra kül
dik. A. különféle minőségű indigót még nehezebben lehet külön
választani, mint a bengal indigót; de hát ezt nem is kell tenni, mert 
többé-kevésbbé mind rossz.

A  bengal indigónak egy részét nem küldik a calcuttai vá
sárra, hanem kölcsönös adásvevési szerződéssel közvetetlenül adják 
el magán úton, vagy pedig Londonba küldik.

A  jávai indigót valamennyit az amsterdami árverésre szállít
ják. Londonban januártól kezdve évnegyedenként tartják az indigó
vásárt; legnevezetesebb a július havi, mert ennek árai szabják meg 
az indigó árát a legközelebbi campagnera.

B a y e r  A d o l f  müncheni tanár már a hatvanas évek óta 
törekszik az indigónak mesterséges úton való előállítására. Habár 
sikerűit is neki a mesterséges indigó előállítása, mindamellett arról, 
hogy ez a természetes indigót a gyakorlatból kiszorítsa, ez idő sze
rint még szó sincs. A  mesterséges indigó sokkal nagyobb árát számba 
se véve (körülbelül 8-szor oly drága mint a természetes) gyakorlati 
alkalmazása is sokkal több bajjal jár, és sokkal körülményesebb 
proczedurát igényel. Bayer t. i. nem a kész indigotinnal szolgálja 
az ipart, hanem két preparátumot, propiolsavat (orthonitrophenyl- 
propiolsav) és xanthogensavas nátront használ; ezek segítségével 
hozatik csak létre az indigókék a szöveten. A  módszer igen körül
ményes, az eredmény soha sem biztos. Ehhez járúl még az a szeren
csétlen körülmény, hogy a mesterséges indigóval festett szövetek az 
alkalmazott xanthogensavas nátrontól átható undorító szagúak, a 
mely szagot alig vagyunk képesek eltávolítani. Gyakorlati alkalma
zása tehát szűk korlátok közé van szorítva s csakis egyes dessinek 
létrehozására szolgál.

Mondjunk még valamit a magyar indigóról is.
A  magyarországi indigó-termesztés már régibb keletű. A  többi 

közül csak egy esetet említek. Sátoralja-Újhelyben lakott egy  öreg, 
nyugalomba vonult piárista tanár, K a t o n a  D i e  n e  s, ki az indigó
növényt a piaristák kertjében ültette és magra termesztette, sőt egy  
füzetkét is írt az indigó termesztéséről és gyártásáról* és a magot 
elárúsítva, eme füzetkéből is mindenkinek szolgált.

* K a t o n a  D i e n e s :  »Európai indigó netovábbja«, IV. bővített kiadás. Pest 

1869. Bucsánszky Alajosnál.
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Néhány évvel ezelőtt a kormány Dr. S a r l a y  vezetése alatt 
kísérleteket tett az indigó kultúrának Magyarországon való meg
honosítására. Sikerült ugyan indigót termelni, de borzasztó sokba 
került.

Az i882:ik évi termés, mikor is 36 hold földön (1 hold = 1 1 0 0  
négyszög-öl) ültettetett indigónövény, az indigó összes értéke a 120 frtot 
nem haladta meg. Ez idő szerint a Goldberger-féle gyárban indigó 
elemzésekkel foglalkozva, elemzéssel és gyakorlati próbákkal határoz
tam meg a magyar indigó értékét. A minőségről keveset mondhatok, 
mert biz a mi indigónk mind rossz volt. Az összes indigó-termés 
28^2 kilogrammnyi súlyú kis ládába volt csomagolva, és a három
féle minőség papírral volt egymástól gondosan elválasztva. A  leg 
jobb minőségű 48*8% indigotínt és 12-8°/0 hamu-alkatrészeket, a 
középminőségű 32*60/0 indigotint és 28'9i°/0 hamu-alkatrészeket, a 
legrosszabb minőségű pedig csak i5*9°/o indigotint és 49*3% hamu
alkatrészeket tartalmazott. A  mi indigónk legjobb minősége, tehát a 
bengálinak még legrosszabb minőségét is alig közelítette meg.

H ogy hazánkban az indigó-kultúrának nincsen jövője , azt ezer
nyi érvvel is igazolhatnám. Számba sem véve, hogy a talaj itt sok
kal többe kerül, mint Kelet-Indiában, és hogy az Indigofera növény
fajokra éghajlatunk nem alkalmas, ez kényszerített bennünket arra, 
hogy más, sokkal csekélyebb indigótartalmú indigó-növényeket, mint 
az Isatis tinctoriát ültessük. Nálunk a munkabér is tán tízszer annyi 

‘mint Kelet-Indiában, hol egy  felnőtt munkás naponként 12— 18 kraj- 
czárt keres.

Az indigó-gyártásnál szüksiges tüzelő-anyagul ott, a 40 C° 
hőmérsékletű körlégben szárított, kilúgozott növények igen alkal
masak. Nálunk ez nem lehetséges. Az előállított indigó szárítására 
Indiában a levegőnek hőmérséklete elegendő; nálunk ez is pénzbe 
kerül, mert mesterséges fűtés válik szükségessé. *

L á n g  Z s ig m o n d .

* Hálás szívvel kell megemlékeznem a G o 1 d b e r g e r S. F. és fiai czégről, mely 

a tudományos kutatással járó költségeimet készségesen fedezte, valamint S t o c k i n g e r  

F  e r e n c z  tjombayi osztrák-magyar konzul úrról is, ki Indiában való tartózkodásom 

alkalmával igazi magyar vendégszeretettel fogadott és ottani munkásságomban hasznos 

tanácsaival járt kezemre. " L á n g  Z s ig m o n d .
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