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A 2021/1. számban megjelent szakszöveg fordítása: 
 

Fűszerpótlók / Pótfűszerek: 
 Hermann Staudinger és a műbors (2. rész) 

A csípős ízanyag előállításának történelmi jelentősége abban áll, hogy 
mindhárom csípős ízű piperididet, melyek potenciálisan műborssá 
tovább1 feldolgozhatók voltak, végül is a Németországban bőségesen 
rendelkezésre álló2 nyersanyagból, toluolból lehetett előállítani. A 
szükséges toluol a kőszénkátrány desztillációjával nyert könnyűolaj 
frakcióból származott3, melyet benzaldehiddé oxidáltak, amely aztán 
acetaldehiddel kondenzáltatva4 fahéjaldehidet adott. Az így kapott 
fahéjaldehidet ezután már csak malonsavval reagáltatva kellett a 
borsszerű ízű csípős anyagokká alakítani . 

 

 

Fahéjaldehidet (3)  
benzaldehid (1) és acetaldehid 
(2) kondenzációjával4 nyerhetünk, 
alkáli-hidroxid hozzáadása 
mellett. 

 

Ezek toxicitását5 a Zürichi Egyetem Farmakológiai Intézetében Max 
Cloetta (1968–1940), korának egyik vezető farmakológusa 
állatkísérletekben tesztelte. Az eredmény bíztató volt, mivel a 
vegyületek emlősállatokra nem voltak mérgezőek. Miután egy 
további szakértői vélemény szintén megerősítette, hogy a szintetikus 
borspótló anyagoknak „az ételek fűszerezésekor figyelembe veendő 
mennyiségben” történő fogyasztásából eredően egészségkárosodás 
„nem feltételezhető”, 1916-ban Immerwahr szabadalmi oltalomra 
irányuló kérvényt adott be Németországban, Ausztriában és 
Magyarországon egy borspótló gyártására. Staudinger a maga6 
részéről a svájci szabadalmi hivatalnál nyújtott be azonos tartalmú 
kérvényt. 
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Mivel mindegyik említett vegyület, különösen a robbanószer – ld. 
trinitro-toluol (TNT)7 – gyártásához elengedhetetlenül8 szükséges 
toluol az I. világháborúban szigorú ellenőrzés9 alatt állt, ezért 
Immerwahrnak 1916. augusztusában először különböző birodalmi 
hatóságokhoz kellett fordulnia Berlinben, hogy a szükséges kiindulási 
anyagok felszabadítását / kiadását10 elérje. Csak ezt követően 
lehetett ipari léptékű11 szintézisben gondolkodni. A Belügy Birodalmi 
Hivatalának tanulságos12 levelet írt Immerwahr: 
„Staudinger professzornak és az alulírottnak [vagyis Paul 
Immerwahrnak] sikerült belföldi, kőszénkátrányban megtalálható 
anyagokból egy hatásos, a bors csípős ízű lényegét visszaadó kémiai 
vegyületet előállítania […] 
Németország békeidőben mintegy 5.000.000 kg borsot importál, ami 
kilogrammonkénti 2 márkás áron számolva 10.000.000 márkát jelent. 
Tételezzük csak fel, hogy ennek felét a Németországban előállított 
műborssal helyettesítjük, máris 5.000.000 márkával kevesebbet kellene 
a külföldnek kifizetni, és megmaradna a német nemzet vagyonában. 
[…] 
Amint alulírott hallomással bír róla, a hadtápparancsnokság is 
érdeklődik a bors beszerzése ill. mesterséges bors előállítása iránt, mivel a 
csapatok számára kiosztott ételeket fűszerek, köztük bors, 
hozzáadásával ízletesebbé teszik, és az ételek máskülönben fellépő 
egyhangúsága elkerülhető. – 
– Fentiekre tekintettel alulírott alázatosan kéri a Belügyminisztérium 
Legfelsőbb Birodalmi Hivatalát, hogy ezen személy számára a 
mesterséges bors előállításához szükséges nyersanyagok szabad 
kiadását –amennyiben ezek ellenőrzés13 alá esnek, mint pl. a toluol és a 
kénsav – támogatni szíveskedjen.” 
A fenil-penténsav-piperidideket a Düsseldorf-Oberkasselban található 
Rajnai Hadiüzem14 állította elő fahéjaldehidből és malonsavból. A 
csípős anyag kis mennyiségeit (mintegy 1,5 tömeg%-nyit a végleges 
borspótlóra számítva) kevéske fellandrénben, illóolajok egyik 
komponensében oldották, és ezt az oldatot 88,5–94,5 tömeg%15 

búzakorpával, burgonyakeményítővel vagy egyéb közömbös ízű 
hordozóanyaggal16 elegyítették. A természetes aromaérzet 
eléréséhez 4–10 tömeg% valódi őrölt borsot adtak hozzá; a kívánt, 
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borshoz hasonlatos barnás színt cukorszínezék hozzáadásával érték 
el. 

 

A „műbors” borsízének javítása érdekében a 
fenil-penténsav-piperididekkel eldörzsölt17 
keményítőlisztet illóolajokkal vagy illóolajok 
komponenseivel, pl. fellandrénnel 
elegyítették. Ez eukaliptuszolajban, 
kámforolajban, terpentinolajban, valamint 
más illóolajokban fordul elő, és szappanok és 
ipari illatosítók gyártásánál volt használatos. 

Immerwahr tényleges részvételi aránya a csípős anyagok szintézisének 
kifejlesztésében nem ismert. Világos azonban, hogy kettős 
végzettségének köszönhetően, kémikusként és jogászként 
rendkívüli mértékben hivatott volt arra, hogy a műbors ügyében a 
különböző berlini hatóságokkal levelezzen, és a szabadalmaztatás, 
valamint a vegyszerek rendelkezésre bocsátásának útjában álló 
bürokratikus akadályokat elhárítsa. Meglepő módon éppen ezen 
fáradságosan elért siker után Immerwahr ismeretlen okból 1921. 
decemberében / 1922. januárjában az összes jogát és kötelezettségét, 
melyek a németországi és ausztriai műbors-szabadalommal jártak – 
közjegyzői ellenjegyzéssel – Staudingerre átruházta. Staudinger a 
német szabadalom átengedéséért 3000,- márkát, az osztrák 
szabadalomért 4000,- koronát fizetett Immerwahrnak. Csak a 
magyarországi szabadalom futott tovább Immerwahr nevén. A 
tényleges szintézist Staudinger csak 1923-ban publikálta. 

A II. világháború kitörése után ismét szűkösen állt import 
fűszerekből Németország. Az I. világháború idejéről már ismert 
„pótélelmiszerek” megint előkerültek. A szintetikus bors előállítása is 
újból felvirágzott. Mivel a Hoechst Festéküzemnél egy teljesen 
kidolgozott szintézis hevert a fiókban, a cég már 1940. 
decemberében piacra dobhatta Staudinger műborsát. A Hoechst 
Festéküzem azon konzerv- és hústerméküzemek kifejezett kérésére 
kezdett újból Staudinger csípős anyagának gyártásába, akik 1935-ben 
részt vettek a műbors kipróbálásában. A keverék a festéküzem 
Gyógyszerészeti Értékesítési Osztályán keresztül került 
kereskedelmi forgalomba. Az átvevők különböző gyógyszertárak, 
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drogériák voltak, melyeknek a preparátumot már csak barnára 
színezett orvosságos porra18 kellett felvinniük, és a kiskereskedelem 
számára kis tasakokba csomagolniuk. A gyártó céget, a Hoechst I. G. 
Farben Üzemét minden esetre az összes szintézishez szükséges 
vegyszerrel ellátták, különösen toluollal és piridinnel. Hogy 
elismerésüket kifejezzék Staudingernek a borsaroma terén nyújtott 
kezdeményezéséért, a Hoechst Festéküzem 1940-ben saját 
elhatározásból egyszeri 2000,- birodalmi márka összeget utalt át neki. 
1943-ban egy további önkéntes kifizetést kapott 10.000,- birodalmi 
márka erejéig, ami akkor hercegi fizetségnek számított. 

 
A szövegben előfordult fontos szakkifejezések: 
Anyagok: 

s Toluol toluol 

r Steinkohlenteer, ~(e)s,  ~e kőszénkátrány 

r Benzaldehyd, ~s,  ~e benzaldehid 

r Acetaldehyd, ~s,  ~e acetaldehid 

r Zimtaldehyd, ~s,  ~e fahéjaldehid 

e Malonsäure malonsav 

s Alkalihydroxid, ~s,  ~e alkáli-hidroxid 

s Trinitrotoluol trinitro-toluol (TNT) 

e Schwefelsäure kénsav 

s Phellandren fellandrén 

 ätherische Öle (Pl.) illóolajok 

s Campheröl, ~s,  ~e kámforolaj 

s Terpentinöl, ~s,  ~e terpentinolaj 

s Pyridin, ~s,  ~e piridin 
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Fogalmak: 

e Synthese, ~n szintézis 

e Destillation desztilláció 

s Gutachten, ~s,  ~ szakértői vélemény 

s Patent, ~s,  ~e szabadalom 

e Ausgangsverbindung kiindulási vegyület 
(szintézisnél) 

s Gew.-% = Gewichtsprozent tömegszázalék 

e Lösung oldat 

 durch den Zusatz von … … hozzáadása által 

r Bestandteil, ~(e)s,  ~e összetevő 

e Mischung keverék 

   
Egyéb:   

 oxidieren oxidál 

 kondensieren kondenzál (vízmolekula 
kilépése mellett reagál) 

 um|setzen átalakít 

 toxisch mérgező 

 gesundheitsschädlich egészségre ártalmas 

 lösen old, felold 

 vermengen / versetzen elegyíteni 

 etw. zu|geben / zu|setzen hozzáadni vmit. 

 verreiben eldörzsöl (mozsárban) 
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Magyar helyesírás és nyelvtan: 

„Staudinger professzornak … sikerült előállítania” 
Ne maradjon le a személyrag a főnévi igenév végéről! 
 

A fordításokról: 
1weiter verarbeiten – tovább feldolgozni (a piperidideket a 
kiszerelt késztermékké, műborssá), de nem átalakítani 
(umsetzen) 
2reichlich vorhanden – bőségesen rendelkezésre álló, nem: 
előforduló, fellelhető (vorkommen) 
3stammen – származik (itt: desztillációból), nem: teremtik elő 
4Kondensation – kondenzáció, de nem sűrítés! Olyan reakció, 
melynek során két molekula úgy egyesül, olyan új kötés jön létre, 
hogy ebből egy kisebb molekula (rendszerint vízmolekula) kilép. 
5auf ihre Verträglichkeit getestet – toleranciájukat / tolerancia 
vonatkozásában / lehetséges hatásait tesztelték. Szó szerint az 
elviselhetőségét. Valójában azt, van-e káros hatása. 
6dagegen – ezzel szemben. Viszont semmilyen ellenérdekről nincs 
szó, csak annyit fejez ki, hogy felosztották egymás között, ki melyik 
országban nyújt be szabadalmat. 
7Trinitrotoluol – A trinitro-toluol (TNT) a toluol származéka, 
robbanószer, ennek az előállításához használták a toluolt főleg. A 
műbors szintéziséhez is toluolra van szükség, nem TNT-re, ne 
keverjük! 
8dringend benötigt – égetően szükséges, vagyis nagyon, 
elengedhetetlenül, de itt nem sürgősen, ahogy a legtöbben írták. 
9streng bewirtschaftet wurden – szigorú szabályok szerint 
gazdálkodtak (Lucien Lemaitre) / gazdálkodás szigorúan 
szabályozva volt (Horváth Emese Dorka). De nem: szűkmarkúan 
gazdálkodtak 
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10die Freigabe der benötigten Ausgangsverbindungen zu 
erreichen – hozzáférését (Kovács Hanna, Milasovszky Dóra) a 
szükséges kiindulási vegyületeknek elérni/megszerezni. Nem 
magukat az anyagokat vagy a szintézist kellett jóváhagyatni! 
11im technischen Maßstab – ipari léptékű (a szintézis), nem 
csupán gyakorlati megvalósítás 
12einen aufschlussreichen Brief – tanulságos levelet. Nem: 
tájékoztató, leleplező levelet! Ez egy kérelem, ez mindenki 
fordításából jól látszik. Attól tanulságos, hogy milyen érveket 
sorakoztatott fel Immerwahr ügyvéd úr ahhoz, hogy a szükséges 
vegyszerek kiadását elérje.  
13der Beschlagnahme unterliegen – zároltattak (Kisdi Janka) / 
melyekről az állam rendelkezik (Kovács Hanna).  De nem: melyeket 
elkobozhatnak / lefoglalásra került anyagok. 
14Kampferfabrik – Hadiüzem! Nem kámforgyár! Ne keverjük a 
lejjebb előforduló Campheröllel! Jó: Horváth Emese Dorka, Kovács 
Hanna, Lucien Lemaitre, Milasovszky Dóra. 
15mit 88,5–94,5 Gew.-% Weizenkleie – 88,5–94,5 tömeg%-nyi 
búzakorpával. Nem 88,5–94,5 tömeg%-os búzakorpával! 
Összekeverés után lesz ennyi a búzakorpa-tartalom, a csípős 
piperidid pedig csak 5,5–11,5%. Jó: Lucien Lemaitre, Horváth 
Emese Dorka, Mák Boglárka. 
16wurden mit indifferent schmeckenden Trägerstoffen 
vermengt – semleges/közömbös ízű hordozóanyagokkal 
elegyítették  

17Stärkemehl-Verreibungen von Piperididen – piperididek 
keményítőlisztes őrleményét (Lucien Lemaitre) /  piperididek és 
keményítő keverékét (Kónya Máté) 
18auf braun gefärbten Drogenpulver aufbringen – barna színű 
gyógyszerporra (Kónya Máté) felvinni/felitatni, de nem: poros 
állagú gyógyszerek / barna porrá alakítva. Tablettaalapanyagként 
használt, hatóanyag nélküli porokról van szó. 
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A második forduló eredménye: 

NÉV Oszt. ISKOLA 
Ford. 
(80 ) 

Magyar 
nyelvtan 

(20) 

ÖSSZ. 

(100) 

Lucien 
Lemaitre 11. Németh László Gimnázium, 

Hódmezővásárhely 78 17 95 

Kisdi Janka 11.g Klebelsberg Kuno Általános 
Iskola és Gimnázium 62 16,5 78,5 

Horváth 
Emese Dorka 11. Városmajori Gimnázium 52 16 68 

Klonka Áron IV/4 Zentai Gimnázium, Zenta 56 11 67 

Kovács Hanna 10.a Bálint Márton Általános és 
Középiskola 50 13 63 

Kónya Máté 10.A Soproni Széchenyi István 
Gimnázium 49 8,5 57,5 

Kerékgyártó 
Botond 10.c Soproni Széchenyi István 

Gimnázium 45 10,5 55,5 

Milasovszky 
Dóra 10.a Bálint Márton Általános és 

Középiskola 38 6,5 44,5 

Mák Boglárka 10.A Soproni Széchenyi István 
Gimnázium 32 3,5 35,5 
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A 2020/21-es tanév német fordítási versenyének végeredménye: 
 

NÉV Oszt. ISKOLA 
I. 

fordítás  
(100 ) 

II. 
fordítás  
(100 ) 

ÖSSZ. 

(200) 

Lucien 
Lemaitre 11. Németh László Gimnázium, 

Hódmezővásárhely 96 95 191 

Kisdi Janka 11.g Klebelsberg Kuno Általános 
Iskola és Gimnázium 89 78,5 167,5 

Horváth 
Emese Dorka 11. Városmajori Gimnázium 83 68 151 

Klonka Áron IV/4 Zentai Gimnázium, Zenta 73 67 140 

Kovács Hanna 10.a Bálint Márton Általános és 
Középiskola 73 63 136 

Kónya Máté 10.A Soproni Széchenyi István 
Gimnázium 75 57,5 132,5 

Kerékgyártó 
Botond 10.c Soproni Széchenyi István 

Gimnázium 73,5 55,5 129 

Milasovszky 
Dóra 10.a Bálint Márton Általános és 

Középiskola 65 44,5 109,5 

Mák Boglárka 10.A Soproni Széchenyi István 
Gimnázium 59 35,5 94,5 

 

  




