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Szerkesztő: Horváth Judit 
 
A 2020/4.  számban megjelent szakszöveg fordítása: 
 

Fűszerpótlók / Pótfűszerek: 
Hermann Staudinger és a műbors (1. rész) 

Válságoknak, háborúknak és katasztrófáknak drámai kihatásai 
vannak az érintett lakosság mindennapjaira. Amikor hétköznapi 
termékekhez és árukhoz hirtelen nem jutunk hozzá többet, azt az 
életminőség jelentős romlásaként érzékeljük. Az efféle helyzeteket a 
természettudósok és a műszaki szakemberek1 mindig is különös 
kihívásnak tekintették. 
Amikor a két világháború alatt többé alig lehetett trópusi fűszereket 
Németországba behozni, a kémikusok a hiánycikké vált gyarmati áruk 
jellegzetes összetevőit mesterségesen állították elő, és célzottan 
olyan vegyületeket2 kerestek, melyek indifferens hordozókra felvíve3 
„pótfűszerként” szolgálhatnak. 1916-ban a későbbi kémiai Nobel-díjas 
Hermann Staudingernek a kémikus és jogász Paul Immerwahrral 
együttműködésben sikerült egy piperinhez hasonló, csípős szer 
szintézise, mely az I. és II. világháborúban „műbors” előállítására 
szolgált. 
Nem sokkal az I. világháború kitörése után egyre bizonytalanabbá vált a 
lakosság ellátása. A nyersanyagokban4 viszonylag szegény országban 
bőségesen csak szén állt rendelkezésre. Minden egyéb, a háborúhoz 
és a fegyverkezéshez fontos nyersanyag – salétrom, kaucsuk, 
vasércek, különféle színesfémek5 úgymint réz, mangán és nikkel, 
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nyersolaj6, úgyszintén a bőr, cserzőanyagok, gyapjú, gyapot7 és 
sokminden más – behozatalra szorult, legalábbis egy bizonyos 
mértékben. 
1915 nyarától kezdve az alapélelmiszerek, mint a kenyér, a burgonya, 
vaj, tej, tojás és hús egyre drágábbak lettek a Német Császárságban8. 
Mivel a háborús évek során drámaian estek a betakarítási hozamok a 
munkaerőhiány és a csökkent műtrágyatermelés9 következtében – a 
Németországban előállított salétromsavat elsősorban lőporrá 
dolgozták fel – emiatt az élelmiszereket racionalizálni kellett, 
jegyrendszert vezettek be. 
Amíg a természetes eredetű bors kedvező áron importálható volt a 
brit gyarmatokról, semmilyen szükség nem állt fenn egy erre irányuló 
szintézis kidolgozására.10 Mivel az 1914 augusztusától fennálló brit 
tengeri blokád következtében már alig jutottak Németországba 
trópusi élelmiszerek és élvezeti cikkek, a fűszerkereskedelem kezdte 
megérezni a kimaradó szállítmányokat. Különösen a feketeborsból 
kialakuló hiány lett különösen szembeötlő, melyet a német konyha a 
só mellett egyfajta univerzális fűszerként használt. 
A borshoz képest – melyet az európaiak az antik idők óta mindenek előtt 
a csípősségéért szerettek – az összes hazai erős fűszernövény – a 
torma, a vöröshagyma, a különböző hagymafélék és a mustár – enyhe 
volt. Mivel krízisidőkben nem csak fűszer-, hanem általában húshiány 
is fellép, az étkezések kétszeresen is íztelenek voltak. Hiszen a hús nem 
csak értékes fehérjeforrás, hanem elsősorban megsütve ízletes – és 
mindenek előtt jóillatú – aromakomponenseket is szolgáltat. Ezért 
háborús és nélkülözéssel teli időszakokban a lakosság körében 
kifejezett „fűszeréhség” jelentkezett, melyet konyhasóval és hazai 
fűszernövényekkel csak részlegesen lehetett csillapítani.  
1915-ben a kémikus és jogász Paul Immerwahr (1866–1926) – az 
egykori Auer Vállalat (ma Osram Társaság) berlini igazgatója és Fritz 
Haber11 (1868–1934) tragikus véget ért12 első feleségének, Clarának 
(1870–1915) fivére – azzal a javaslattal fordult Hermann 
Staudingerhez (1881–1965), hogy együtt egy műszakilag 
megvalósítható piperinszintézist keressenek. Mint a legtöbb 
kémikus, Immerwahr is hazafinak érezhette13 magát, és ezért kereste, 
szaktudásával hogyan szolgálhatná hazáját. A háborús szempontból 
fontos szintézisek közé nem csak a katonailag közvetlenül releváns 
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szintézisek tartoztak, mint pl. a kaucsuké, a Haber–Bosch eljárás, a 
műbenzin gyártása14, vagy a „háborús kemikáliaként” 
nélkülözhetetlen glicerin biotechnológiai előállítása, hanem 
ugyanilyen mértékben a kémia összes hozzájárulása15, mely a 
szükséget szenvedő civil lakosság hasznára volt. Immerwahr tervei 
szerint eredetileg a piperinnek – a bors legfontosabb, a természetes 
termékben 7–10%-ban előforduló csípős hatóanyagának – a 
szintézisére akartak egy iparilag alkalmazható eljárást kifejleszteni.  
Ezt az alkaloidot Hans Christian Oersted (1777–1851) dán fizikus és 
kémikus már 1819-ben izolálta feketeborsból. 
Immerwahr és Staudinger hamar felismerték, hogy a piperinszintézis 
nehézsége a metilén-dioxi-csoport molekulába történő 
beépítésében16 rejlik. Staudinger tudta, hogy a különböző borsfélékben 
a minőséget meghatározó csípős piperin mellett más csípős 
komponensek is előfordulnak, ezért elrendelte ezen vegyületek 
közötti szerkezeti viszonyok, valamint mindegyikük íze közötti 
összefüggés szisztematikus vizsgálatát. Eközben azt a felfedezést 
tették, hogy a piperinmolekulát jelentős mértékben meg lehetett 
változtatni anélkül, hogy a jellegzetes borsíz eltűnt volna  

 

 

A piperin és származé-
kai: fenil-pentán- és -
penténsav-piperididek. 17 

A piperinmolekulán (1) je-
len lévő metilén-dioxi-
csoport elhagyható a 
borsos-csípős ízű vegyüle-
tek szintézise során. 
A vegyületek hidrogéne-
zési foka (telítettsége)18 
szintén csak másodlagos 
szereppel bír a kívánt íz-
érzet szempontjából. 
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Ez a felismerés – miszerint a piperinben jelen lévő metilén-dioxi-
csoport a borsíz szempontjából nyilvánvalóan nem feltétlenül 
szükséges – oda vezetett, hogy Immerwahr és Staudinger feladta a 
piperin szintézisére irányuló eredeti tervet, és e helyett olyan 
vegyületek2 előállításának19 lehetőségét keresték, melyek 
szerkezetileg hasonlóak, azonban egyszerűbb felépítésűek voltak a 
piperinnél. 
 

 

Hermann Staudinger (1881.03.23 – 1965.09.08, német kémikus) az 1917-es 
évben a Zürichi Szövetségi Műszaki Főiskolán (ETH Zürich), ahol 1925-ig 
professzori posztot töltött be. Hermann Staudinger 1953-ban Nobel-díjat 
kapott a makromolekuláris kémia területén elért felfedezéseiért. 
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Paul Immerwahr (1866–1926)  
A Merck-archívumban megőrzött, berlini 
hatóságokkal folytatott levelezése meg-
mutatja, hogy Immerwahr nem csak 
gyakorlott jogász, hanem a legújabb szak-
irodalomról mély ismeretekkel rendel-
kező kémikus is volt. Immerwahr való-
színűleg nagybátyján, Georg Lungén 
keresztül tudta felvenni a kapcsolatot 
Staudingerrel, aki az ETH-n Staudinger 
kollégája volt.  

 

 
A szövegben előfordult fontos szakkifejezések: 

Anyagok: 

e Kohle szén 

r Salpeter, ~s salétrom 

r Kautschuk, ~s kaucsuk 

s Eisen, ~s vas 

s Erz, ~es, ~e  érc 

 Nichteisenmetalle (Pl.) színesfémek 

s Kupfer, ~s réz 

s Mangan mangán 

s Nickel nikkel 

s Petroleum petróleum / nyersolaj 

r Gerbstoff cserzőanyag 

s Düngemittel műtrágya 

e Salpetersäure salétromsav (HNO3) 

r Protein, ~s, ~e fehérje 
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s Eiweiß, ~es, ~e  = r Eiweißsstoff fehérje 

s Glycerin / Glyzerin glicerin 

s Alkaloid, ~s, ~e alkaloid 

e Säure sav 

   
Fogalmak: 

r Gehalt, ~(e)s, ~ tartalom 

e Naturwissenschaft természettudomány 

e Verbindung vegyület 

e Synthese, ~n szintézis 

e Herstellung előállítás 

e Produktion termelés 

s Verfahren eljárás 

e Komponente, ~n összetevő, komponens 

r Stoff, ~(e)s, ~e anyag 

e Substanz, ~en anyag 

s Molekül, ~e molekula 

e Gruppe (funkciós) csoport 

r Hydrierungsgrad, ~(e)s, ~e hidrogénezés mértéke 
(telítettség) 

 makromolekulare Chemie makromolekuláris 
kémia 

   
Egyéb:   

 synthetisch szintetikus, 
mesterséges 

 biotechnologisch biotechnológiai 
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 enthalten tartalmaz 

 isolieren izolál 

 eine Gruppe in das Molekül 
einführen 

egy (funkciós) 
csoportot 
bevinni/beépíteni a 
molekulába 

 etw. systematisch untersuchen vmit szisztematikusan 
vizsgálni 

   
 

Magyar helyesírás és nyelvtan: 

egybe: színesfém / fűszerkereskedelem / műtrágyagyártás / 
húshiány / fehérjeforrás / konyhasó / piperinmolekula / 
piperinszintézis / borsíz 
külön: civil lakosság / tengeri blokád 
kötőjellel: fenil-pentánsav-piperidid / metilén-dioxi-csoport 
személynevek toldalékolása: Staudingernek / Immerwahrral / 
Clara → Clarának fivére / Lunge → Lungén keresztül 
Kötőjelet akkor használunk, ha a név olyan betűre végződik, 
amelyet nem ejtünk ki. Ez a német nyelvre nem jellemző. Viszont 
egyik kiváló beküldőnk nevével tudom szemléltetni: Lucien 
Lemaitre-rel. 
A határozatlan névelőt elhagyjuk: egy megfelelő szintézist keresni 
/ egy értékes fehérjeforrás / egy tapasztalt jogász / egy olyan 
kémikus 

A fordításokról: 
1Techniker – műszaki szakemberek / mérnökök. Itt nem technikusok. 
2Verbindungen – vegyületek, nem kapcsolat / kötődés / hasonlóság.  
3auf indifferenten Trägersubstanzen aufgebracht – semleges 
hordozóanyagokra felvíve. Az olajszerű „műborsaromát” valamilyen 
porszerű szilárd hordozóval felitatták. Az aroma töményen nagyon erős, 
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és olyan kis mennyiségeket nem is lehetne pontosan adagolni. A fordítás 
második részéből fog kiderülni, milyen hordozóanyagokat használtak. 
Jó: Kisdi Janka, Kovács Hanna, Klonka Áron. 
4in dem relativ rohstoffarmen Land – a nyersanyag(ok)ban viszonylag 
szegény országban. Nem alapanyagban szegény, és nem a talaj! 
5Nichteisenmetalle – színesfémek. Becsapós, mert szó szerint nem a 
vascsoport fémei lenne. Jó: Kónya Máté, Klonka Áron, Kisdi Janka, 
Radácsi Gréta Tímea. 
6Petroleum – itt nyersolaj / kőolaj (Klonka Áron) / ásványolaj (Kónya 
Máté). Petróleumot is jelent, de az már a kőolaj frakcionált 
desztillációjával kapott egyik párlat.  
7Baumwolle – pamut is és gyapot is lehet. Itt inkább utóbbi. 
8im Deutschen Reich – Az I. vh. alatt inkább Német Császárság 
elnevezés lenne helyes. Német Birodalomnak a II. vh. alatt szokás 
nevezni Németországot. Kisdi Janka és Rózsa Simon Péter javította. 
9Düngemittelproduktion – műtrágyagyártás, nem trágyatermelés. 
Ammónium-nitrátra tessék gondolni! 
10nach einer entsprechenden Synthese zu suchen – analóg / 
megfelelő szintézist / mesterséges előállítást keresni / mesterséges 
megfelelőt keresni (Kisdi Janka) 
11Fritz Haber – Fritz Haber (nem Habers). Az -s a birtokos jel a név 
végén! 
12tragisch endend– tragikus véget ért (nem tragikusan végződő: 
személy életéről van szó). Fritz Haber felesége, a szintén vegyész 
végzettségű Clara Immerwahr (aki 1900-ban Németországban első 
nőként doktori fokozatot is szerzett fizikai kémiából) az yperni 
gáztámadás után – tiltakozásul – öngyilkos lett férje szolgálati 
fegyverével. 
13dürfte sich als deutscher Patriot gefühlt – minden bizonnyal 
hazafias érzelmeket táplált. A „dürfte” itt valószínűsíthetőséget jelez. 
14Kohlehydrierung – legjobb: műbenzin gyártása! (Kovács Hanna és 
Milasovszky Dóra). A szén hidrogénezése (Lucien Lemaitre), a szén 
cseppfolyósítása (Rózsa Simon Péter), aki kis magyarázatot is fűzött 
hozzá: „a szilárd szénből hidrogénnel való kezeléssel, hidrogénezéssel 
szénhidrogén előállítása”. Bővebben:  
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https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MuMaTu-a-mult-magyar-
tudosai-1/varga-jozsef-66C3/a-kutato-tudos-es-alkoto-mernok-
66EF/benzingyartas-szenbol-a-varga-kenhidrogen-effektus-66F7/ 
15alle chemischen Beiträge – az összes kémiai hozzájárulás (eredmény, 
felfedezés, vívmány) 
16die …gruppe in das Molekül einzuführen – a … csoportot (pl. 
funkciós csoportot) beépíteni (Klonka Áron) / bevinni (Radácsi Gréta 
Tímea, Mihályi Gréta Fanni, Kisdi Janka, Kerékgyártó Botond) / 
bejuttatni a molekulába / molekulához való kapcsolása (Horváth Emese 
Dorka, Lucien Lemaitre) 
17Phenilpentan- und -pentensäurepiperidide – fenil-pentán 
és -penténsav-piperididek. Vagyis: fenil-pentánsav-piperidid (4. sz. 
vegyület) + fenil-pentadiénsav-piperidid (2. sz. vegyület) + fenil-
penténsav-piperidid (3. sz. vegyület). Az -id végződés jelzi, hogy 
amidokról van szó: a piperidin és a nevezett savak amidjairól. 
18Hydrierungsgrad – telítettség mértéke (Lucien Lemaitre) / 
hidrogénezési foka/mértéke (Kerékgyártó Botond, Mák Boglárka, Klonka 
Áron, Kisdi Janka, Selmeci Dávid, Rózsa Simon Péter, Radácsi Gréta 
Tímea). Nem hidratálás (hidrátburok kialakulása) vagy hidrolízis (vízzel 
való reakció)! Hanem hogy mennyi kettős kötés található a 
molekulában! 
19Darstellungsmöglichkeiten von Verbindungen suchten, die … – 
olyan vegyületek előállítási lehetőségeit keresték, melyek ….  
Itt Darstellung = Herstellung. Nem ábrázolás! 
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Az első forduló eredménye: 

NÉV Oszt. ISKOLA 
Ford. 
(80 ) 

Magyar 
nyelvtan 

(20) 

ÖSSZ. 

(100) 

Lucien Lemaitre 11. Németh László Gimnázium, 
Hódmezővásárhely 78,5 17,5 96 

Rózsa Simon 
Péter   79,5 15,5 95 

Kisdi Janka 11.g Klebelsberg Kuno Általános 
Iskola és Gimnázium 71 18 89 

Horváth Emese 
Dorka 11. Városmajori Gimnázium 65 18 83 

Kónya Máté 10.A Soproni Széchenyi István 
Gimnázium 60 15 75 

Kerékgyártó 
Botond 10.c Soproni Széchenyi István 

Gimnázium 60 13,5 73,5 

Klonka Áron IV/4 Zentai Gimnázium, Zenta 61 12 73 

Kovács Hanna 10.a Bálint Márton Általános és 
Középiskola 62 11 73 

Milasovszky 
Dóra 10.a Bálint Márton Általános és 

Középiskola 52 13 65 

Mihályi Gréta 
Fanni 11. Petőfi Sándor Gimnázium, 

Bonyhád 50,5 10,5 61 

Mák Boglárka 10.A Soproni Széchenyi István 
Gimnázium 50 9 59 

Katona Zoltán   34 9,5 43,5 

Selmeci Dávid   25,5 12 37,5 

Radácsi Gréta 
Tímea   22 nem érté-

kelhető 22 

 
Mindenki szép munkát végzett! 




