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Előszó 

Nem könnyű olyan témakör ismertetését
elkezdeni, amely több ezer éves múltra te-
kint vissza, térben és időben gyakorlatilag
körbejárja a földgolyót, és manapság is in-
tenzív a tárgyalt módszer használata. An-
nak ellenére, hogy a világ körülöttünk szí-
nekben bővelkedik, mi itt, és utalva a cím-
re, kizárólag a kék színt, az indigó-kékfes-
tést és annak előállítását és alkalmazását
járjuk körül. Teljesen nyilvánvaló, hogy a
kék mellett nem ritkák a más, szemet gyö-
nyörködtető színek, de itt azért határozot-
tan leszögeznénk, hogy a kék szín mellett
a többi színnel egyáltalán nem foglalko-
zunk még akkor sem, hogy ha az a szín ké-
miailag nagyon közeli rokonságban van
tárgyunkkal, az indigókékkel. 

Ennek igazolására az 1. ábrán bemu-
tatjuk az indigó és a 6,6’-dibrómindigó szer-
kezeti képletét. Ugyanis ez utóbbi az úgy-
nevezett türoszi bíbor gyönyörű színű alap-
anyaga. Még annyit tehetnénk a fentiek-
hez, hogy a tér- és időben való körbejárás-
hoz igénybe kell venni a multidiszciplina-
ritást, értve ez alatt a történelmet, a régé-
szetet, a nyelvészetet, a fizikát, a szerves,
valamint az analitikai kémiát is. Minde-
zekkel mi itt természetesen csak annyiban
foglalkozunk, amennyiben érintik dolgo-
zatunk témáját. 

Bevezetés 

Az indigó név a római indicumból szárma-
zik, ami indiai terméket jelent. Ez bizo-
nyos szempontból téves név, mivel az indi-
gót tartalmazó növényeket a történelmi
idők során a világ számos helyén termesz-
tették Ázsiát, Jávát, Japánt, Közép-Ameri-
kát és Dél-Amerikát beleértve. A tárgyun-
kat képviselő másik ősi kifejezés a nil, ami-

ből a kék színre vonatkozó kifejezés az al-
nil is ered. Különböző más neveket is hasz-
náltak; az ősi görögök és egyiptomiak az
indigót inditonnak és N-tinkonnak nevez-
ték. [1] A késői 1200-as években Marco Po-
lo ázsiai utazásairól hazaérkezve leírta, hogy
az indigó lényegében nem ásvány, hanem
növényekből kivont festékanyag. Kis meny-
nyiségekben, röviddel azután az indigó már
beszerezhető volt Európában, de nagyon
magas áron a hosszú szállítás és a rá kisza-
bott nagy adók következtében. A 15. szá-
zad végén Vasco da Gama felfedezett egy
tengeri utat Kínába, ami lehetővé tette az
ottani indigó közvetlen importját. A jelen-
tős mennyiségű indigó-előállítást Indiában
kezdték, és az 1600-as évek végén sok in-
digót exportáltak Európába. Ennek ára je-
lentősen csökkent a 17. század végére.

Növényi indigó

Európában az indigó előállítására festőfű-
ként (festő csülleng) említett Indigofera
növényfajtákat termesztették (például Isa-
tis tinctoriát). A festőfű kétnyári fűfajta,
ami az első évben levélszerű rozettákat ter-
mel; ezeket az indigótermeléshez learatják.
A második évben virágkocsányokat és ma-
gokat hoz létre a reprodukcióhoz (2. ábra).
[2] A középkorban a festőfű fontos növény
volt Európában, ami hatalmas jövedelmet
hozott termelőinek. A kereskedelem híres
központjai Toulouse-ban (Franciaország) és
Erfurtban (Németország) voltak; ezek a he-
lyek még ma is jelentős szerepet játszanak
a festőfű-kereskedelemben. Az indigófes-
ték hagyományos előállításánál a festőfűből
a leveleket péppé zúzták, és azt labdákká
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1. ábra. Az indigó és a 6,6’-dibrómindigó szerkezeti képlete 
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2. ábra. A festőfű (festő csülleng) [2] és a nyers indigó
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(golyókká) gyúrták, több hétig szárították,
porították, nedvesítették, majd erjesztési
fakádakban (vat) több hétig erjesztették.
A zúzás utáni anyagot tisztították és hasz-
nálat előtt szorosra préselték. [3,4] A fes-
tőfűből származó festék nagyon szennye-
zett volt, és csak halványkék színt képezett.
A trópusokról származó indigó jobb mi-
nőségű volt, és sötétebb kék színt hozott lét-
re. [5] A növényi anyagot, mint említettük,
vízben áztatták és erjesztették, utána az
oldatot levegővel oxidálták. [6] Az indigót
termelő növények levelei magát az indigót
nem tartalmazzák. Annak prekurzorait,
azaz indikánt [7] az Indigofera fajokban,
az izatán B-t az Indicum isatis tinctoriá-
ban [8] foglalják magukban. Később felfe-
deztek a festőfűben szintén jelen lévő más
prekurzorokat is, név szerint az izatán A-t
[9,10] és az izatán C-t. [11] 

Az indikán szerkezetét indoxil-β-D-glü-
kopiranozidként azonosították (3. ábra),
de a már meghatározott izatán B szerke-
zetet indoxil-5-ketoglükonátként megkér-
dőjelezték [9], és helyette az 1H-indol-3-il-
β-D-ribohex-3’-ulopiranozidként azonosí-
tották. Ugyanezen szerzők az izatán A-t
1H-indol-3-il-6’-O-(karboxiacetil-β-D-ribo-
hex-3’-ulopiranozid szerkezetként határoz-
ták meg, miközben más szerzők nem mu-
tattak ki semmilyen specifikus szerkezetet
izatán C-ként. Szabad indigóképzőként az
indoxilt javasolták (4. ábra) indoxilgyö-
kön keresztül leukoindigóként (5. ábra).
[11, 12] Az indigó leukoindigóvá redukáló-
dik a festési folyamathoz szükséges víz-
oldhatóság érdekében, ugyanis az indigó
vízben és más, általában használt oldósze-
rekben oldhatatlan. [13]

Festőfűből a korszerű indigóelválasztási
módszer, mint említettük, az indigó-pre-
kurzorok vízoldhatóságát használja a leve-
lek forró vízbe áztatásával. A prekurzoro-
kat a növény enzimjei indoxillá és cukorrá
bontják. [14,15] A természetes indigó szeny-
nyezői az indirubin, az indigóbarna, az in-
digó-glutén és bizonyos ásványok. [16] Az
indigó tisztaságát a festőfű indigó eseté-
ben 20–40%-osnak, [14] a P. tinctoriumét
12%-osnak, [7] az Indigofera indigóét a

legmagasabbnak, 50–77%-osnak [5,6] mér-
ték. Fennáll még az extrakció hatékonysá-
gának kérdése, aminek az indoxilból szár-
mazó indigó elméleti kitermelését 60%-os-
nak találták. [5] Ennek megfelelően az in-
doxil 40%-a elvész a reakció folyamán iza-
tin és indirubin formájában, valamint más
melléktermékként. 

Az indigó leukoindigóvá való redukció-
ját jelentős ipari eljárásként végzik világ-
szerte. [17] A „kádas” (vat) festékek kon-
jugált dikarbonil-rendszerrel rendelkez-
nek, amit konjugáció-változással redukál-
nak. A redukálás kételektronos lépés, és a
létrejövő alkohol-dihidrát könnyen újra
oxidálható. [18,19] A redukált változatot,
mint említettük, leukovegyületnek neve-
zik, a leuko a görög leukosz szóból ered,
ami fehéret jelent, és a kádas folyadék szí-
nének változását jelzi redukció után, [20]
amit például nátrium-ditionittal végeznek.
A kádas fürdő pH-jától függően a festék
kétlépéses disszociáción mehet át a semle-
ges formából mono- vagy dianionos for-
mába. A nemionos formát kádas savnak
nevezik. Az indigó pKa-értékei 8,0 (pK1) és
12,7 (pK2). [21] A pamutfestés esetében az
ionizálás mértéke hatással van az indigó
affinitására a pamuthoz, lévén a cellulóz-
szálak a legismertebb indigószubsztrátu-
mok. Magas pH-nál az indigó és a cellu-
lózszálak is anionokként vannak jelen. A

cellulóz alkoholos hidroxicsoportokat tar-
talmaz, amelyek deprotonálttá válnak,
amikor a festékfürdő pH-ja 11-re növek-
szik. Az indigó semleges formája alacso-
nyabb pH-nál rosszul oldódik a festékfür-
dőben és ezért rossz az affinitása a cellu-
lózszálakhoz. A monoanionos formát az
indigó legeredményesebb változataként azo-
nosították, és hatékonysága a 10,8–11,2 pH-
intervallumban dominál. [22] Így az indi-
gó egyensúlyi szorpciója pamuton a fes-
tékfürdő 11 pH körüli értékénél a legma-
gasabb. [23] A kékfestés hazai ipartörté-
netét Kutasi Csaba ismerteti „A kékfestő
textilmintázás és kémiai vonatkozásai”
címmel az MKL 2018. júniusi számában.

Szintetikus indigó 

A növényekből való indigókinyerést kö-
vette a kémiai szintetikus előállítási eljá-
rás. Az indigó szintézisét 1870-ben a Nobel-
díjas Adolf von Baeyer dolgozta ki. [24]
Az általa kidolgozott indigószintézis az al-
dolkondenzációs reakción keresztül vezet,
amit ma Baeyer–Drewsen-módszerként is-
mernek (6. ábra). E szerint erős rázás
közben acetont adtak o-nitrobenzaldehid-
hez, ekkor az indigó sötétkék csapadékként
képződött. [25] Azonban ez az indigószin-
tézis nem bizonyult gazdaságosnak, ezért
a nagy vegyipari vállalatok a szintézishez
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új eljárást kerestek. [26] 1890-ben Heumann
svéd kutató megkereste az akkor világve-
zető német Badische Anilin- und Soda Fab-
rik (BASF) céget, és hasonló megközelítést
javasolt, ami viszont kereskedelmileg élet-
képesebb eljáráshoz vezetett. [27] A Heu-
mann által használt alternatív kiindulási
anyagok olcsóbbak és könnyebben hozzá-
férhetőek voltak a von Baeyer által hasz-
náltaknál. A Heumann-eljárásban prekur-
zorként antranilsavat használtak, amit
klórecetsavból és N-(2-karboxifenil)glicin-
ből nyertek. Azt követően melegítés és erős
sav hozzáadása az indoxil szintéziséhez ve-
zetett, amit indigóvá konvertáltak levegő-
vel való természetes oxidációval. [28] A von
Baeyer és Heumann által bevezetett meto-
dika hozzájárult a BASF üzleti sikeréhez a
19. századtól kezdve: a cég jelenleg évi 50
milliárd eurós bevétellel rendelkezik és száz-
ezer dolgozót foglalkoztat. [29]

Az indigó mikrobiális 
bioszintézise 

Az indigót termelő növények mellett szá-
mos mikroorganizmusban jelen vannak az
indigószintézishez szükséges prekurzorok,
amelyek képesek indigót előállítani külön-
böző metabolikus folyamatok mellékter-
mékeként. Az indigó felhalmozódása a ta-
lajban, állati bélrendszerekben és vizelet-
ben a bakteriális indoloxidációnak köszön-
hetően a mikrobiális indigószintézis bizo-
nyítéka. [30] Bakteriális oxigenázok és hid-
roxilázok katalizálják az indigószintézist,
és ez az alternatív kémiai indigóelőállítás
alapját képezi. [31] Különösen jól tanulmá-
nyozott indigó-előállítási módszer az in-
dolból mikrobákban a policiklikus aromás
szénhidrogén naftalin átalakítása baktéri-
umok, például Pseudomonas sp. (7. ábra)
által. Azt a reakciót, amiben különböző
Pseudomonas sp. és más, naftalint átala-
kító baktériumok indigót szintetizálnak, a
naftalin-dioxigenáz (NDO) kezdeményezi.
[32] Ez a specifikus enzim része egy több-
komponensű rendszernek, amely az elekt-
ronok átmenetét közvetíti a nikotinamid-

adenin-dinukleotid-2’-foszfáttól (NADPH)
a terminális oxigenázig. [33] Ehhez a komp-
lexhez indolt adva, dioxigenálás jön létre
és az indolt cisz-2,3-dihidroxi-2,3-dihidro-
indollá változtatja. Ez a cisz-diol köztiter-
mék gyorsan indoxillá dehidratálódik, majd
indigóvá dimerizálódik. [34]

Az indigó-kékfestés régmúltja 

Az indigót már valószínűleg a neolitikum-
ban is használták, [6,8,18,25] például Indi-
ából és Dél-Amerikából származó növényi
cserjékből már az ókorban is kék festéket
állítottak elő. Sokáig azt hitték, hogy az
indigó legkorábbi használata az Indus-völgy-
ből származik. Az Indus-völgyi, más né-
ven Harappa-civilizáció az indiai szubkon-
tinens első, kizárólag régészeti emlékek
alapján ismert civilizációja volt, amely fény-
korát Kr. e. 2500 és Kr. e. 1700 között élte.
Ez fejlődése csúcsán 5 millió lakost foglalt
magában, és Rojdi városa (Kr. e. 2500–1700),
a jelenlegi indiai Gudzsarát volt a regioná-

lis központja. Amikor a régészek ásatáso-
kat végeztek ezen a helyen, legalább 4 kü-
lönböző Indigofera faj magvait találták meg.
Régészeti kutatások Kr. e. 1750-ből szár-
mazó, kékre festett öltözék-maradványo-
kat tártak fel Mohendzsodáróban (jelenleg
Larkana körzet, Sindt, Pakisztán). Ez a
Harappa-civilizáció másik jelentős városa
volt. Időközben azonban kiderült, hogy
még régibb indigófelhasználási helyet is
feltártak, ugyanis az V. fáraódinasztia ide-
jén Egyiptomban Kr. e. 4400-ból eredő mú-
miákat takaró textileken szintén kék szí-
nű vászoncsíkokat találtak. Az indigó szí-
nét gyakran kötötték össze politikai hata-
lommal vagy vallási rítusokkal. Ezek jelen-
tős helyet kaptak számos civilizációban, pl.
a mezopotámiaiban, az egyiptomiban, a
görögben, a rómaiban, a közép-amerikai-
ban, az irániban és az afrikaiban több ezer
év során. Thébai régészeti ásatások közben
indigóval festett ruhafoszlányokat talál-
tak, amelyeket Kr. e. 2500-ból eredőnek
határoztak meg. Ugyancsak érdekes, hogy
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Krishna hindu istenséget gyakran kék szín-
ben ábrázolták, és az ősi maja kultúrában
az emberáldozatok körül is feltűnik a kék
szín. Ennél talán még jellemzőbb, hogy a
keresztény művészetben Szűz Máriát is
rendszeresen kék öltözetben képzelték el.
Mezopotámiából került elő egy Kr. e. 7. év-
századbeli ékírásos tabulatúra, amin a gya-
pot kékfestésére rögzítettek receptet arról,
hogy a festés során a textíliát ismételt már-
togatással és levegőztetéssel lehet kékre
festeni. Az indigófestés történelmében olyan
távoli helyeket is megemlítenek, mint a
proto-ausztronéziai és a proto-maláj-poli-
néziai szigetek. A kínai Dalok könyve (nép-
szerű magyar átírásban Si king) kisebb
udvari himnuszokat bemutató fejezetének
226. verse nőket említ indigógyűjtés köz-
ben a Kr. e. 2. évezredben uralkodó Hszia-
dinasztia idején („Reggel indigóért men-
tem,/kötényre valót se leltem” – Károlyi
Amy fordítása). 

Mint az előbbiekben láttuk, az említett
indigó-kékfestésekhez általában textilvász-
nakat használtak. Úgy véljük, hogy ezzel is
foglalkoznunk kell, illetve feltennünk a kér-
dést, hogy mit ismertek előbb a régmúlt-
ban, a textileket, vagy a festésükre felhasz-
nált festéket, az indigókéket. A fentiek ér-
telmében foglalkoznunk kell a textilvász-
nak alapanyagával, a pamuttal. A történe-
lem még nem tudta meghatározni a pa-
mut alapanyagául szolgáló gyapotnövény
(Gossypium fajok) meghonosításának idő-
pontját, de úgy tekintik, hogy az Dél-Ame-
rikában, valahol a jelenlegi Peru északi
partján történt, ahol a növény idomult a vi-
dék hideg körülményeihez, és eleinte va-
don nőtt. Jelen ismeretek szerint az első
amerikai gyapotnövény (Gossypium bar-
badense) az észak-perui Nanchoc-völgyből
származik Kr. e. 7800-ból. A G. barbaden-
séből készült textilt halászhálók, zacskók,
zsinórok, fonalak, öltözékek, padló- és fal-

takarók készítésére használták Kr. e. 6000–
5000 körül, és ezt dokumentálták más, a
völgyhöz közeli helyeken is. [34,36] Régé-
szeti vizsgálatok kimutatták, hogy a pa-
mutból fonással előállított szálakból készí-
tett textilek már Kr. e. 10–12 ezer évvel is is-
mertek voltak. Külön említést kell ten-
nünk egy 2011-ben publikált kutatásról,
amiben nagyon körültekintő vizsgálatok
alapján bizonyították a pamuttextilek (8.
ábra) fentebb említett sok ezer éves ere-
detét. [35–37] Ezeket a textileket a mai Pe-
ru területén fedezték fel a Guiterrero-bar-
langban, magasan az Andok-hegységben.
A szálak korának meghatározását a klasz-
szikus 14C kormeghatározási módszerrel vé-
gezték. A Guiterrero-barlang az Andok
közti Callejon de Huaylas-völgyben fek-
szik, körülbelül 4000 m magasan, a jelen-
legi Peru középnyugati felvidékén. Pamut-
készítésre haszonnövényként ma négy gya-
potfajt hasznosítanak, legelterjedtebb a
hegyvidéki gyapot (G. hirsutum), amely a
világ gyapottermelésének 90%-át adja. A
fentebb leírtak szerint a pamuttextileket
előbb fedezték fel, mint az indigó-kékfes-
tést, tehát a pamuttextíliáknak több ezer
évig kellett várakozni addig, amíg szintén
a neolitikumban Kr. e. 6000-ben el tudták
végezni növényi indigóval a textíliák kék-
festését. Ez utóbbi időpontot egy Egyesült
Államokbeli antropológiai kutatócsoport
bizonyította. [38] Ők a mai Peru északi ten-
gerpartján fekvő Huaca Prietában végzett
ásatások során feltárt részben kék színű
textilfoszlányokból (9. ábra) kivont festé-

ket nagy teljesítményű folyadékkromato-
gráfiával (HPLC) vizsgálták. Ez, mint fen-
tebb említettük, azt mutatta, hogy az em-
beriség előbb találta fel a pamuttextil ké-
szítési módját, és csak utána jött rá annak
indigó-kékfestési lehetőségére.

VEGYIPAR- ÉS KÉMIATÖRTÉNET

8. ábra. Tasak- vagy öltözékfoszlány részben elszenesedett, ikresített textilszálból 
[35]

9. ábra. Az Huaca Prietában kiásott, 
részben kék színű pamuttextil-foszlány [38]
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Denim

A denim sávolykötésbe szőtt strapabíró pa-
mutszövet. A hosszanti fonal indigóval fes-
tett indigókék színű, a vetülék- (kereszt)
fonal fehér. Ezáltal a színoldal kék, a fo-
naloldal pedig majdnem fehér. [40] Nyu-
godtan állíthatjuk, hogy a denim több mint
egyszerű pamutszövet. Ennek az erős, vál-
tozatos szövetnek néha az eredete és neve
nagyon ellentmondásos véleményeket ka-
vart történészek, tervezők, riporterek és
írók köreiben. [41] A szakirodalomban szá-
mos helyen állítják, hogy a denim félrefor-
dított angol nyelvű változata a francia „serge
de Nîmes”-nek, azaz Nîmes francia város-
ból származó, sávolykötésű textil nevének.
A „serge de Nîmes”-et Franciaországban
már a 17. század előtt is ismerték. Ugyan-
abban az időben létezett Franciaországban
egy egyszerűen csak „Nîm” néven ismert
textil. Mindkét textil gyapjú-összetételű
volt. A „serge de Nîmes”-et Angliában is
ismerték már a 17. század vége előtt. Ezek
után felmerül a kérdés, hogy a szövetet
Franciaországból importálták-e, vagy az
egy ugyanolyan nevű eredeti angol textil.
A „serge de Nîmes” nevet állítólag azért is
használták, hogy tekintélyt kölcsönözzön a
textilnek a forgalmazása során. Ezek sze-
rint az Angliában vásárolt „serge de Nîmes”-
et valószínűleg Angliában gyártották, és
nem a franciországi Nîmes-ben. Persze fel-
merül a kérdés, hogy a népszerű „denim”
szó hogyan származhat a „serge de Nîmes”-
ből. Ugyanis a „serge de Nîmes” selyemből
és gyapjúból készült, a denim nyersanyaga
viszont mindig pamut volt. Vajon a „serge
de Nîmes” volt a közismertebb, és a nevet
rosszul fordították, amikor az átkerült az
angol csatornán? Vagy a brit kereskedők
úgy döntöttek, vonzó francia nevet adnak
egy angol textilnek, a nagyobb tekintély
érdekében?

Említésre érdemes, hogy létezett abban
az időben egy másik textil is, amit „jean”-
ként ismertek. Kutatások kimutatták, hogy
ezt pamut, len, és gyapjú keverékeként for-
galmazták kordbársony (fustian) néven, az
olaszországi Genovából származott. A jean
aránylag népszerű volt a 16. század folya-
mán, nagy mennyiségben exportálták Ang-
liából, lehet, hogy Lancashire-ben gyártot-
ták. A 18. századra a jean anyaga már tel-
jesen pamutból állt, és férfinadrágokhoz
használták. Ugyanakkor a denim népsze-
rűsége is növekedőben volt. A pamutde-
nim erősebb és drágább volt a jeannél, és
bár a két textil nagy hasonlóságot muta-
tott, lényeges különbségük az volt, hogy a
denim két szál, egyik kék, a másik fehér

szövéséből készült, míg a jeant két hasonló
színű szálból szőtték. Nadrágokat „blue
jean”-ből készítettek, de a későbbi far-
mernadrágokat erős denimből gyártották.
Az angol nyelvterületen általánosan elter-
jedt többes számú alak (jeans) már egyér-
telműen a nadrágkészítésre utal (a pair of
jeans). Ezek szerint úgy tűnik, hogy a de-
nimet olyan ruházatra szánták, ahol a tar-
tósság és a kényelem egyaránt szükséges
volt. A jean általános használatú vászon
volt, a denim említett járulékai nélkül. A
denim különösen erős a lánckötés irányá-
ban, és ezáltal tartósabb folyamatos hasz-
nálatnál. A 10. ábrán néhány általánosan
használt denimtextilt mutatunk be. [41]
Említettük az előbbiekben az indigó-kék-
festésnél, hogy a festék és a pamutszálak
egymás iránti affinitása aránylag alacsony.
A 11. ábrán láthatjuk, hogy a denim pa-
mutszálakba a festék behatolása körkörös
és pH-függő. Az is látható, hogy az ideá-
lisnak mondható pH 11, aminél a festék-
kör aránylag vékony. Ezt a denim eseté-
ben előnynek tekintik, ezáltal a denim szí-
ne dörzsölésre lassan ugyan, de kopik. 

Farmernadrág (denimnadrág)

A következőkben az egyszerűség kedvéért
a „kék denimnadrág” helyett a „farmer-
nadrág” kifejezést fogjuk csak használni.

Elöljáróban meg kell jegyeznünk, hogy az
erről szóló irodalom hatalmas méretű. [pl.
43–45] Ezért annyiban pontosítunk, hogy
a következőkben csak a „Levi Strauss”-
ként forgalmazott farmernadrágokkal fog-
lalkozunk. A denimtextilből készített és az
Amerikai Egyesült Államokban feltalált
farmernadrágok keletkezési és előállítási
története meglehetősen bonyolult és bi-
zonytalan. 

A közel 150 évvel ezelőtt feltalált far-
mernadrág, illetve maga a találmány tör-
ténete lényegében két személyhez köthető.
Egyikük Levi Strauss (1829–1902), akinek
neve a Levi Strauss & Co. cég által lett köz-
ismert világszerte. A másik Jacob Davis, a
szabó, aki a szegecselt zsebű farmernad-
rág feltalálója. Löb (Levi) Strauss édesany-
jával és két húgával 1847-ben, 18 éves ko-
rában Németországból vándorolt ki New
Yorkba. Édesapja és két bátyja előbb tele-
pült át ugyancsak New Yorkba, és ott di-
vatáru-kereskedést létesítettek J. Strauss
Brother & Co. néven. 1853-ban Levi Strauss
átköltözött San Franciscóba, ahol nagyke-
reskedést nyitott. Vásznakat és ágynemű-
ket importált édesapja és testvére keleti
parti cégétől. 1866-ra már a San Francis-
có-i kereskedőközösség jól szituált és tisz-
telt tagjaként ismerték. Jacob Davis (1831–
1908) Jakobs Jufessként született az Orosz
Birodalomhoz tartozó Lettországban, 23
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10. ábra. Denimtextilek színei és változatai [42] 

11. ábra. Indigókékfesték-gyűrű pH-függő vastagsága a denim pamutszál kereszt-
metszetében [21] 

13,0 12,5 12,0
pH

11,5 11,0
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éves korában emigrált az Egyesült Államok-
ba, ahol Jacob Davisre változtatta nevét.
Napszámos szabóként dolgozott New York-
ban, de rövidre rá az északnyugati vidékre
költözött. Ott előbb trafikot működtetett
Virginia Cityben, majd 1868-ban Renóba
költözött, ahol sörfőzdét nyitott. Ez sem
működött sokáig, a sörfőzde tönkrement,
és Davis visszatért eredeti szakmájához, a
szabósághoz. Szabászati ismeretei alapján
sátrakat és lótakarókat varrt és forgalma-
zott. Ezekhez jó minőségű, erős nyersa-
nyagra, textilekre volt szüksége, és a kék de-
nimanyagokat a San Franciscó-i Levi Strauss
nagykereskedőtől szerezte be. 1870-ben
egy hölgy tért be Davis szabóüzletébe, és
férje részére megrendelt egy erős, ellenálló
anyagból készített nadrágot. A hölgy való-
színűleg említette Davisnek, hogy erős zse-
beket szeretne szerelő férje nadrágjára,
ugyanis a mesteremberek annak idején szer-
számaikat a zsebben hordták, ami gyak-
ran vezetett a zsebek kiszakadásához. Da-
vis elvégezte a munkát, és a zsebek széleit
olyan szegecsekkel látta el, amelyeket a ló-
takarók oldalának az erősítésére is hasz-
nált. A hölgy és férje nagyon meg volt elé-
gedve a nadrággal, és számos ismerősük-
nek mutogatták. Ennek eredményeképpen
a következő 18 hónapban a renói szerelők
Davistől több mint 200 hasonló nadrágot
rendeltek, hangsúlyozva, hogy azok kék
denimtextilből készüljenek szegecselt zse-
bekkel. A nagy siker odáig fajult, hogy
konkurens szabók is elkezdték előállítani a
Davis-féle szegecselt zsebű nadrágokat.
Ennek hatására a nadrágra, annak jogi vé-
delmére Davis szabadalmat nyújtott be.
Gyenge angolsága miatt azonban szaba-
dalmi kérését visszautasították. Erre utaló
humoros részletként említik az irodalom-
ban, hogy Davis szabadalomkérési szöve-
géből fennmaradt a következő mondat:
„…the secratt of them Pents is the Rivits
I put in those Pockots, I cannot make them
up fast enough. My nabors are getting ye-
allouse of these success” (hozzávetőleges
fordításban: azoknak a nadrágoknak a tut-
ka a szegecsek amiket azokba a zsebikbe
tettem, nem tudom azokat eléggé gyersan
csinál. Szimszideim feltikenyek ezek si-
ker). E sikertelenség után Davis San Fran-
ciscóba költözött, felkereste a denimmel
kereskedő Levi Strausst, akivel megállapod-
tak, hogy a nadrágokat a jövőben együtt
gyártják és forgalmazzák. 1872 júliusában
Davis és Strauss beadtak egy újabb szaba-
dalmi igényt, és 1873. május 20-án a sza-
badalmat „Improvement in Fastening
Pocket-Openings” (A zsebnyílások meg-
erősítésének tökéletesítése) címmel, illet-

ve 139.121-es szabadalmi számmal beje-
gyezték. Ez a szabadalom tekinthető a
korszerű farmernadrág születési bizonyít-
ványának. A Levi Strauss & Co. gyár rövid
idő után Davis vezetésével 450 alkalma-
zottat foglalkoztatott. Davis 1908-ban bekö-
vetkezett haláláig dolgozott együtt Strauss-
szal.

A farmernadrág világsikere

Kevés olyan ruhadarabunk van, amely
annyira széleskörűen ismert, hordott és
megbecsült lenne, mint a denim farmer-
nadrág. Egyesek azért viselik, mert kényel-
mes, tartós és egyszerű. Mások szerint sze-
xi és egyéni. Ezek persze valószínűleg köz-
helyek, de a farmernadrágokról annyi köz-
helyet írtak már, hogy meglehetősen ne-
héz közöttük válogatni. Nemrég a londoni
BBC rádióadó műsort sugárzott „How de-
nim jeans conquered the world” (Hogyan
hódította meg a denim farmernadrág a vi-
lágot?)” címmel. Egy egyesült államokbeli
szerző egyszerű kísérletet tett arra, hogy
az indigókék színű farmernadrágok nép-

szerűségét felmérje. Világkörüli útra in-
dult, ahol számos városban megszámolta
a főutcán szembejövő száz járókelő nad-
rágjának fajtáját, és megállapította, hogy a
járókelők 70–85%-a farmernadrágot hord.
Újabban kimutatták, hogy a nap bárme-
lyik időpontjában a világ teljes lakosságá-
nak körülbelül 50%-a farmernadrágot vi-
sel. Évente 3,9 milliárd indigókék festett
farmert gyártanak világszerte, és ezek for-
galma 75 milliárd dollár. Az Egyesült Álla-
mokban, ahol a farmernadrágot ikonként
tisztelik, felmérték, hogy az ország min-
den polgárának ruhatárában átlagosan 7
darab farmernadrág szerepel. [41] Talán
az egyik legfontosabb jellemzője e ruha-
darabnak, hogy eltüntette a nemek közöt-
ti különbségeket, ugyanis éppúgy megta-
lálható a férfiak, mint a nők öltözékében.
Egyaránt viselik a világon mindenütt egy-
szerű polgárok és hírességek is, például Ba-
rack Obama és Bill Gates. 

Mint e dolgozat címe is kifejezi, a szö-
vegben körbejártuk a földgolyót az indi-
gókémiától a farmernadrágig, és úgy vél-
jük, hogy a két fogalmat grafikusan a 12.
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12. ábra. A denim farmernadrág és az indigó-kékfestés kémiája [45]   
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ábrán tudjuk a legkifejezőbben bemu-
tatni. ���
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Nagykorúak lettünk
18. alkalommal rendezte meg szokásos kémiatáborát az MMKM Vegyészeti Múzeuma június 25. és 30. kö-
zött.  Noha az eddiginél szélesebb körben sikerült megjelentetnünk országos felhívásunkat – a vegyész szak-
szervezet lapján kívül a MAGYOSZ és a MAVESZ is segítségünkre volt –, az idei mégis minitáborra sikere-
dett, 10 jelentkezővel. A jelentkezők számának csökkenése sok okra vezethető vissza, de bízunk abban, hogy
törekvésünk a jövőben is érdeklődőkre talál. A hagyományokhoz híven, a kis létszám ellenére is volt olyan
diák, aki már másodszorra választotta a nyári szünet egy hetének eltöltésére szaktáborunkat.

Továbbra is töretlen kapcsolatokat ápolunk a környékbeli vegyipari vállaltokkal, egyik legnagyobb gyógy-
szergyárunkkal, a megye egyetemével, egy környékbeli kenyérgyárral, meghívott előadóinkkal, hogy a hét
valóban tartalmas programokkal teljen. Célunk, hogy a kémia iránt érdeklődő fiatalokkal továbbtanulási,
szakmai és elhelyezkedési lehetőségeket ismertessünk meg, ezzel is támogatva pályaorientációjukat, továb-

bá, hogy a bennünket támogató vállalatok, kutatóhelyek, felsőoktatási intézmények számára hozzájáruljunk a szakemberképzéshez és a potenciális
szakemberek jövőbeni megjelenéséhez.

A már jól bevált állandó programok kínálatát idén is sikerült frissítenünk, és két új elemet bevonni a szervezésbe, részben a múzeumi, részben a
múzeumot támogató alapítvány (új nevén Vegyészeti Múzeumot Támogató Alapítvány) kapcsolatai révén. Mindkét lehetőséggel tiszteleghettünk Bit-
tera Gyula születésének 125. évfordulója előtt, amely szintén indokolta, hogy az idei év gyógynövényének a levendulát választották. Így az egyik leg-
kedveltebb foglalkozás során a gyerekek levendulás fürdőgolyót is készíthettek maguknak. Vargáné Nyári Katalin
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