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Kémia németül 

Szerkesztő: Horváth Judit 
 
A 2016/4. számban megjelent szakszöveg fordítása: 

Vasgallusz tinta1 

Korábban úgy készült a tinta, hogy gubacsot vassal állni hagytak, vagy 
együtt főzték őket. Ezt vasgallusz tintának nevezték. Régi írásokon 
vagy könyvekben a barnás színéről lehet felismerni. Ha ezzel a tintával 
írunk, az írás kezdetben világos, csak a levegőn jön elő a jellegzetes 
sötét szín. A vasgallusz tinta annyira jól ellenáll a fénynek és a 
levegőnek, ami tisztán szintetikus tintákkal (pl. anilinkékkel) nem 
érhető el. Ez a tinta kiemelkedő mértékben okmánybiztos2, ezért az 
államközi szerződéseket3 ma is minden esetben ilyennel írják alá. 
A vasgallusz tinta gubacsból történő előállításának receptúrája már 
az ókortól ismert. Természetesen a tinta kémiai összetételét nem 
ismerték még, a színt adó molekula szerkezetéről nem is beszélve.4 
Ma tudjuk, hogy ennek az okmánybiztos tintának a fekete színét a 
vas(III) és fenolok – pontosabban galluszsav, tanninok (csersavak) és 
cserzőanyagok – közötti komplexképződés hívja elő. 
A vasgallusz tinta különösen fényálló5. Megvan az a hátulütője viszont, 
hogy idővel kénsavra és vas(II)-ionokra tud bomlani. A vasionok 
katalizálják a cellulóz oxidatív bomlását. A kénsavról ismert, hogy 
roncsolja a cellulózt. A protonok katalizátorként működnek elsősorban 
a lánchossz letörése és a vízkilépés6 során, melynek elszenesedés a 
következménye. A papír törékennyé válik és szétesik. És mit érnek a 
legtartósabb írásvonalak, ha a hordozóanyag, vagyis a papír szétesik? 
Világosan ki kell jelentenünk azonban, hogy a széthullással 
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fenyegetetett papírok esetében főként a legolcsóbb fajtáról van szó. A 
jó miniszterpapír7 (mely hosszú cellulózrostokból álló vászonból 
készül) kevésbé szenved tőle. 

Tinta teából 

Főzz egy igazán sötét teát, és szűrd le a teafüvet! Hagyd kihűlni a 
főzetet! Majd csepegtess bele tömény, sárga vas-klorid-oldatot! 
Ilyenhez úgy is hozzájuthatsz, ha egy rozsdás szöget pár napra híg8 
sósavban állni hagysz. A becseppentéskor feketésbarna csíkokat9 
láthatsz, melyek a teában képződnek. Az a tinta. 

Cserzőanyagok és vassók 

A klasszikus vasgallusz tintát korábban az Andricus gallaetinctoria 
gubacsdarázs gubacsából nyerték. Ezeket a gubacsokat nagy 
mennyiségben exportálták Törökországból a világ minden tájára. A 
gubacsokat aprítják és extrahálják, az extraktumot vas(II)-szulfáttal 
elegyítik10. A tintához vastartalmú komponensként11 vasvitriolt 
(vas(II)-szulfát-hidrátot) alkalmaznak. Ennek oka, hogy a vas(III)-sók, 
mint pl. a vas(III)-klorid nem oldódnak minden további nélkül12, 
valamint könnyen flokkulálásra13 (kicsapódásra) hajlamosak. Az 
ammónium-vas-timsóval is ez a helyzet. Vas(II)-szulfátok helyett 
gyakran vasdarabokat használtak, melyeket az enyhén savas 
gubacslébe helyeztek. 
Ennek a kétértékű14 vasnak először is oxidálódnia kell a levegőn 
ahhoz, hogy aztán a cserzőanyagokkal színes komplexet alkosson. 
Ezért nincsen a vasvitriolból készült friss vasgallusz tintának még a 
végérvényes színe. Ez csak az írást követően, a papíron alakul ki. 
Másfelől, ha a tintát nyitott edényben hosszabb ideig állni hagyjuk, a 
vas(II) vas(III)-má oxidálódik, és fekete vas-gallát-komplexként 
kicsapódik. Ezért kell a tintát zárt edényben tárolni, különben 
kicsapódik15. Emiatt ezt a tintát semmiképpen sem szabad 
töltőtollba16 tölteni! 

A tinta további hozzávalói 

Gumiarábikum / arabmézga (növényi poliszacharid) gátolja a vas-
gallát-komplexek idő előtti kiválását. Gumiarábikum alatt az Acacia 
senegal sebnedveként17 nyert, vízoldható gumit értjük. (A tűlevelű fák 
kérgéből kivált anyag, a gyanta nem vízoldható.) Ez a növény 
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elsősorban Szenegálban fordul elő. Vagyis a gumiarábikum nem az 
Arab-félszigetről származik, hanem korábban onnan került Európába. 
A régi egyiptomiak gumiarábikumot tinta kötőanyagaként és 
holttestek18 bebalzsamozására használtak. Múmiakoporsók19 
festésén is ki lehet mutatni növényfélékből származó20 gumit. A könyv- 
és akvarellfestészet XII. századi megjelenésével a gumiarábikum a 
vízoldható és lazúrfestékek legfontosabb kötőanyagává vált. Papír 
bevonására is szolgált21, így gumiarábikumot használtak bélyegek, 
címkék, ragasztószalagok és borítékok enyvezésére22. E 414-es számú 
élelmiszer-adalékanyagként gumicukrok, édességek sűrítésére23 és 
jégkrém stabilizálására24 használják. 
Fenol – vagy inkább szalicilsav, mert ez utóbbi könnyebben 
tolerálható25 – hozzáadása a penészedést akadályozza meg, tehát 
tartósítószerként szolgál (mint régen a lekvárnál!). 
Mivel a vasgallusz tinta festékanyaga csak jóval az írás után alakul ki 
rendesen, ezért a tintához gyakran egy másik, szintetikus festékanyagot 
is hozzákevernek, hogy az írásvonalak rögtön felismerhetők 
legyenek. Idővel aztán kialakul a tartósabb vasgallusz festék. 
• Gubacsot ősszel tölgyesekben lehet gyűjteni. Ha a gubacsokat egy 

napra hideg vízben állni hagyjuk, a cserzőanyagok kioldódnak a 
vízbe. A főzés jelentős mértékben gyorsítja a folyamatot. 
Univerzálindikátorral az oldat vörösesre színeződik. 

• Helyettesítő anyagként tanninpor vagy csersavtartalmú fák – 
mint pl. galagonya, tölgy, fenyő, nyír vagy gesztenye – kérge26 is 
alkalmas. Feketeteával is lehet vas(II)-szulfát-oldattal együtt tintát 
készíteni. Vörösbor vagy kávé cserzőanyagtartalmát is ki lehet 
próbálni. 

• Amennyiben egy vasszöget27 teszünk cserzőanyagtartalmú 
kivonatba, pár órán belül fekete tinta képződik. Ha egy 
vadgesztenyét teszünk vas(II)-szulfát-oldatba, ugyanez történik. 

• Kékeslila vagy zöld tintákat alkoholos tanninoldatokkal 
kapunk. 

Kísérlet: Vasgallusz tinta előállítása 

 Vegyszerek (100 ml vízben) 
 2,34 g tannin (csersav) 
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 0,77 g kristályos galluszsav 
 3,00 g vas(II)-szulfát 

1,00 g gumiarábikum 
 0,70 g tömény sósav 
 0,10 g aszkorbinsav 
 Eszközök 

1 főzőpohár (400 ml) 
 1 óraüveg 
 1 analitikai mérleg 
 1 üvegbot 
 1 mérőhenger 100 ml 
 1 spatula 
 1 spriccflakon 

A kísérlet menete 

A mérőhengerbe kimérünk 100 ml vizet, és ebből keveset a 
főzőpohárba töltünk. Az egyes összetevőket a receptben szereplő 
sorrendben óraüvegen bemérjük, minden egyeset a mérőhengerből 
származó kis mennyiségű vízzel bemossuk28 a főzőpohárba, és az 
üvegbottal jól elkeverjük. Végül a maradék vizet is hozzáadjuk. 

Megfigyelések 

1. Tannin hozzáadása: A tannin jól oldódik, és sárgásbarna 
elszíneződés keletkezik. 

2. Galluszsav hozzáadása: A galluszsav rosszul oldódik, szemmel 
látható üledék29 képződik, melynek mennyisége az idővel csökken. 
A szín változatlan marad. 

3. Vas-szulfát hozzáadása: Az oldat feketére színeződik. 
4. Gumiarábikum, sósav és aszkorbinsav hozzáadása: Nincs változás. 
5. A gallusztinta röviddel az elkészítését követően fekete. Másnapra 

azonban ismét sárgásbarna lesz, mint a vas(II)-szulfát hozzáadása 
előtt. 
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Ha a tintát frissen visszük fel, csaknem színtelen, és csupán egészen 
halvány színárnyalata van. Egy perc elteltével a tintában lévő vas 
oxidálódik és feketére színeződik. 
A saját készítésű tintával szép rajzokat és írásokat készíthetünk. A 
vasgallusz tintához a hagyományos írószerszám a madártoll gerince. 
Megfelelő lúdtollakat manapság is kapni az írószerboltban. A tollakat 
ferdén ki kell hegyezni és a tintába mártani. Acél tollhegyek30 is 
alkalmasak hozzá. A modern töltőtollak hegyei azonban 
alkalmatlanok, mert eltömődnek. 
 
Hibajavító31 gallusztintához 
Vasgallusz tinta hibajavítójaként híg hidrogénperoxid-oldat 
alkalmazható. A galluszsav és a fenolok vas(III)-komplexei viszonylag 
stabilak. El lehet őket távolítani, ha lúgos32 hidrogénperoxid-oldattal 
átsimítjuk33. 
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A szövegben előfordult fontos szakkifejezések: 

Eszközök, berendezések: 
s Gefäß, ~es, ~e edény 
s Becherglas, ~es, ~¨er főzőpohár 
s Uhrglas, ~es, ~¨er óraüveg 
r Glasstab, ~(e)s, ~¨e üvegbot 
r Messzylinder, ~s, ~ mérőhenger 
r Spatel, ~s, ~ spatula 
e Spritzflasche, ~, ~n spriccflakon 

   
Anyagok: 

s Phenol, -s, -e fenol 
e Gallussäure galluszsav 
e Schwefelsäure kénsav 
e Salzsäure sósav 
s Eisen(II)-sulfat vas(II)-szulfát 
e Ascorbinsäure aszkorbinsav 
s Wasserstoffperoxid, -s, -e hidrogénperoxid 

   
Fogalmak: 

 beständig ellenálló vminek 
 chemische Zusammensetzung kémiai összetétel 

e Komplexbildung komplexképződés 
 oxidativer Abbau oxidatív lebomlás 

e Wasserabspaltung vízkilépés 
e Verkohlung elszenesedés 

 konzentriert tömény 
 verdünnt híg 

 (schwach) sauer, saure (enyhén) savas 
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 alkalisch lúgos 
 wasserlöslich vízoldható 
 löst sich gut / schlecht jól / rosszul oldódik 

r Bodensatz, -es üledék 
   
Egyéb:   

 her|stellen előállít 
 entsteht keletkezik 
 sich zersetzen zu etw. vmire bomlik 

 nach|weisen kimutat 
 extrahieren extrahál 

 versetzen elegyít, hozzákever 
 ausflocken kiflokkulál 
 oxidieren oxidál, oxidálódik 

 einen Komplex bilden komplexet képez 
 aus|fallen kicsapódik 
 die Lösung färbt sich… az oldat …ra színeződik 
 ein|wiegen bemér 
 überführen átvisz, bemos, átmos 
   

 
1Eisengallustinte – vasgallusztinta / vasas-csersavas tinta / 
gubacstinta. 

2dokumentenecht – okmánybiztos (MOLNÁR DÓRA)/ nehezen 
kitörölhető (SIMON RICHÁRD). 
3Staatsvertrag – államközi szerződés (BEREC BOGLÁRKA), nem 
állampapír (kötvény). 
4Natürlich kannte man die …, geschweige denn die … noch nicht. – 
A „noch nicht” a mondat mindkét felére vonatkozik! 
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5lichtbeständig – fényálló, esetleg színtartó, de nem fénytartó. 

6Wasserabspaltung – vízmolekula lehasadása / vízkilépés / 
vízelimináció / víz elvonása. Nem vízbontás / víztelenítés! 

7Kanzleipapier – miniszterpapír (MOLNÁR DÓRA, SIN JESSICA). 
Elfogadtam a jó irodai papírt és a famentes papírt is. 

8verdünnt – egyszerűen híg, nem csak higított. 
9Schlieren – csíkok (SIMON RICHÁRD, ZSEJKI BALÁZS) / sávok, nem 
csapadék. A SCHLIEREN-effektus eredetileg olyan fénytörési jelenség, 
mely a közeg nem egyenletes törésmutatója miatt lép fel, és a 
fénysugarak elhajlásában nyilvánul meg. 

10versetzen – elegyít, hozzákever, nem kicsap. 

11als Eisenlieferant – a vas bevitelére … . Körülírva: „A tintához a vasat 
vasvitriollal viszik be.” (SZIGETVÁRI BARNABÁS) / „A tintába a vasat 
vasgálic formájában juttatjuk be.” (AL-HAG JOHANNA) 
12nicht ohne weiteres löslich – nem minden további nélkül oldható, 
vagyis nem jól/nem korlátlanul oldódik. Nem „tovább nem oldható” 
(minél tovább?). 

13zum Ausflocken neigen – kicsapódásra hajlamos. Nem 
kikristályosodásra. A vas(III)-sók ugyanis vízben pH 3 felett 
hidrolizálnak, vagyis ha az oldat eredetileg nem elég savas, vas(III)-
hidroxid válik ki, amitől az oldat megzavarosodik. A csapadék azonban 
kocsonyás vagy kolloidális, nem kristályos. 

14zweiwertiges Eisen – kétértékű vas (Fe2+), nem másodlagos 

15flockig werden – pelyhes csapadék válik ki (MOLNÁR DÓRA) / 
zavarossá válik (TIMÁR PAULA, SZIGETVÁRI BARNABÁS), esetleg csomóssá. 
Nem habossá. 

16Füllfederhalter – töltőtoll (Füller, Füllfeder), nem tolltartó 
(Federhalter). 

17durch Ausschwitzung gewonnene … – bemetszéssel / 
megcsapolással (AL-HAG JOHANNA) nyert nedve / váladéka (MOLNÁR 
DÓRA)  a fának. Nem kell hevíteni a fát! 

18Leichnam – holttest / tetem (bár ez nem túl szép). 
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19Mumiensarg – szarkofág (BEREC BOGLÁRKA). 

20Gummi aus Pflanzenarten – növényfélékből származó / növényi 
eredetű gumi. 

21es diente zu… – szolgált (használták) valamire. 

22Gummierung – gumival való bevonás / enyvezésnek is mondhatjuk. A 
felvitt ragasztórétegről van szó, nem rugalmassá, gumissá tétel / 
gumisítás. Az impregnálás vízhatlanná, víztaszítóvá tételt jelent, arra 
nem alkalmas vízoldható anyag. 

23Verdickung – sűrítés, nem töményítés, töltelék 

24 zur Stabilisierung von Speiseeis – fagylalt stabilizálására, nem a 
szilárdítására. A fagylaltot mint emulziót szükséges stabilizálni, vagyis 
megakadályozni, lassítani, hogy lehetőleg felolvadás után se váljon szét 
cukros vízre és tejszínre. 

25verträglicher – elviselhetőbb / kímélőbb / jobban tolerálható / 
kevésbé ártalmas. 

26Rinde von Hölzern – fák kérge. 

27Nagel ≠ Nadel – (vas)szeg, nem vastű (?)! 

28überführen – átvinni, kémiában: átmosni / bemosni. 

29Bodensatz – üledék, (DÁVIDHÁZY DÁNIEL, MOLNÁR DÓRA, SIN JESSICA, 
TIMÁR PAULA, ZSEJKI BALÁZS), nem csapadék, kikristályosodás. 

30Stahlfeder – itt most nem acélrugó (Hogyan lehetne vele írni?), 
hanem acél tollhegy! 

31Tintenkiller – hibajavító (DÁVIDHÁZY DÁNIEL) / tollradír (SIMON 
RICHÁRD) vagy körülírva: a tinta eltüntetése (AL-HAG JOHANNA). 

32basisch – lúgos, nem bázikus / alkáli. 
33beträufeln – Szó szerint meglocsol (pl. a sültet a szafttal), ezt 
azonban túlzásnak tartom. Jobb a bepermetez (BEREC BOGLÁRKA) / 
rácsöpögtet. Esetleg kezel. 
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Az első forduló eredménye 

NÉV ISKOLA Ford. 
(80) 

Magyar 
nyelvtan 

(20) 

ÖSSZ. 
(100) 

Al-Hag Johanna Iman Földes Ferenc Gimn., Miskolc 68 19 87 

Molnár Dóra Eötvös József Gimn., Bp. 65 18 83 

Timár Paula Szent István Gimn., Budapest 55,5 17,5 73 

Mátyás Boglárka Széchenyi István Gimn., Sopron 39 15 54 

Sin Jessica Audi Hungária Iskola, Győr 39 15 54 

Szigetvári Barnabás Ipari Szakgimn., Veszprém 38 16 54 

Berec Boglárka Zentai Gimnázium 28 16 44 

Simon Richárd Széchenyi István Gimn., Sopron 23 16 39 

Dávidházy Dániel Széchenyi István Gimn., Sopron 16 12 28 

Zsejki Balázs Széchenyi István Gimn., Sopron   <20 
 




