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Az egyik végén rögzített vékony kvarc szálon, 
fel van függesztve egy vízszintes helyzetben le-
vő könnyű rudacska, melynek végein található 
két egyenlő nagyságú m=50 g tömegű göm-
böcske. Két M= 50 kg tömegű ólom gömb, a 
vízszintes rúdon levő gömbökre, a gravitáció 
következtében vonzó erőt gyakorol, melynek 
hatására a vízszintes rúd λ szöggel elfordul, a 
vízszintes síkban. A szálra rögzített T tükör 
nagy érzékenységű fénysugaras leolvasást bizto-
sít. Az elforduló rúd megcsavarja a torziós szá-
lat, amelyben egy  F= k.α nagyságú torziós erő
keletkezik, amely egyensúlyt tart a gömböcskék-
re ható  gravitációs erővel. k  a szál torziós ál-
landója. Az elfordulás után beállt egyensúly ese-
tén, felírható a következő összefüggés :   
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 Ebből az összefüggésből a G értéke kiszámítható, mivel a többi mennyiség ismert 
(k), vagy a kísérlet során közvetlenül mérhető. Cavendish a gravitációs állandó ismere-
tében ki tudta számítani a Föld tömegét és annak közepes sűrűségét, mivel a Föld suga-
ra már Eratoszthenész óta ismert volt. Ez utóbbi két adat meghatározása, jelentett na-
gyobb társadalmi elismerést Cavendish számára, mivel ez közelebb vitte az emberiséget 
Földünk megismeréséhez  
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Puskás Ferenc 

 

Az „oldatok királya” 

 
Már az általános iskolai tanulmányok során a kisiskolásban tudatosul, hogy az élettel 

kapcsolatos nélkülözhetetlen anyagok nagy része oldat: az ivóvíz, a természetes vizek, 
az üdítők és élvezeti italok, az ételeink nagy része, számos gyógyszerkészítmény, tisztí-
tószerek stb. Mindezen anyagok között kiemelkedő helyet foglalnak el az ember életé-
ben nem ok nélkül az „oldatok királyának” nevezett borok. 

Régészeti kutatások eredményei alapján állítható, hogy az ember több mint 6000 éve 
ismeri és készíti a bort. Azonban nem állítható, hogy csak azokon a helyeken, ahol talál-
tak tárgyi bizonyítékokat, ott ismerték a szőlőtermesztést és a bort.  

 Már a Biblia számos részében is találunk a szőlőművelésre és borra utaló sorokat. 
Így az Ószövetség elején, Mózes első könyvében: „Noé pedig földművelő kezde lenni, 
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és szőlőt ültete…..És ivék a borból, és megrészegedék, és meztelen vala sátra közepén 
(Mózes I.9,20-21)”. Az áldozati lakomákon is fogyasztottak bort. Az Újszövetségben 
megnő a bor szerepe. Jézus Krisztus  első csodája borral kapcsolatos: a kánai menyeg-
zőn a víznek borrá változtatása. Az utolsó vacsorán a bort maga vérévé változtatta. A 
misebor, az úrvacsorai bor a keresztények számára minden italnál magasztosabb, Isten 
dicsőségét, a lelkek üdvösségét szolgálja. 

Feltételezhetően a szőlő és a borral kapcsolatos ismeretek Ázsiából, Perzsiából erednek. Egy 
perzsa legenda szerint Dzsemzsid király tekinthető a bor felfedezőjének. Egyiptomi és bronzkori 
európai leletekből következtethető, hogy szőlőből már mustot és bort is termeltek. (Részletesebb 
történeti leírást lásd a: http://www.ektf.hu/user/csilla/wwwroot/tan/kurzus/ea2.htm és a 
http://www.ektf.hu/user/csilla/wwwroot/tan/kurzus/ea4..htm címeken) 

A nagy gondolkodók a történelem során foglalkoztak a bor és az ember viszonyával. 
Az ókor végének nagy filozófusa, Szent Ágoston (Kr.u. 354-430) pl. emígy vélekedett: 
„Sok esetben azonban szükséges az embernek a bor. A gyenge gyomrot erősíti, az elfo-
gyott erőt újjáteremti, a hideglelősnek meleget ad, ha sebre cseppented, begyógyítja, el-
űzi a búskomorságot, messze kerget a lélekből minden fáradtságot, vígságot hoz, és az 
útitársnak kedve is megjön a társalgásba.”  

 Mi is a bor? Bornak nevezik az érett szőlő erjesztett levét (más gyümölcs levének erjeszté-
sével kapott ital a magyar törvények szerint nem nevezhető bornak). 

A szőlő tartalmazza a legtöbb cukrot valamennyi gyümölcs közül. A szőlőnövény a 
napenergia segítségével monoszacharidokat termel érése során, s azt a szőlőszemekben 
tárolja. Szüretre a szőlőben nagyjából egyforma mennyiségű szőlőcukor (glükóz) és 
gyümölcscukor (fruktóz) képződik. Diszacharidok nincsenek az érett szőlőlében. 
Amennyiben kémiai elemzéssel szacharózt találnak a mustban, az hamisításra utal. 

 A szőlő kisajtolt leve, a must számos anyagot tartalmaz, melyek közül legjelentő-
sebbek a 10-24%-ot alkotó egyszerű cukrok (monoszacharidok: glükóz és fruktóz), 0,4-
1,2%-ot kitevő savak (almasav, borkősav, citromsav, ezek mennyisége a cukortartalom 
függvénye), melyek részben szabad, részben savanyú só formájában vannak jelen, vala-
mint az ásványi sók, az aroma- , szín- és íz anyagok. 

Minél érettebb a szőlő, annál nagyobb a cukortartalma, amit a mustban jelenlevő
mikroorganizmusok (élesztőgombák: szaccharomyces – cukorgombák családjába tarto-
zók) alkohollá alakíthatnak alkoholos erjesztési folyamatok eredményeként: 

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2
Maradék cukornak nevezik azt a cukormennyiséget, ami az erjedés után megmarad 

a borban. 
Az erjedés exoterm folyamat, s a mikroorganizmusok tudottan hőérzékenyek. 40Co

hőmérséklet felett elhalnak (ezért nem erjeszthető a must meleg helyiségben), ugyanak-
kor nagyobb alkohol koncentrációt sem bírnak, mivel fehérjeanyaguk koagulál, s a szer-
vezet elhal. Ezért a must alkoholos erjedése során 10-13tf.%-os etanol oldat nyerhető.
Amikor az elegy eléri ezt az alkohol tartalmat, az erjesztő mikroorganizmusok műkö-
désképtelenné válnak, leáll az alkoholos erjedés,  nem képződik több alkohol. 

A must alkoholos erjedése összetett folyamat. Többféle mikroorganizmus jelenlété-
ben számos kémiai változás történik. Így a mustban levő szerves savak (almasav, cit-
romsav, fumársav, borostyánkősav, glükonsav) egy része is lebomlik alkoholokká. Ezért 
a kiforrt mustban az etanol mellett hexanol, 3-hexlén-1-ol, kevés metanol, β-feniletil-
alkohol, glicerin (ez utóbbinak mennyisége a borban 6- 0g/L, míg az aszú borban 10- 
24g/L is lehet, a borok sűrűségét növeli), a terpénalkoholok is megjelennek. Ezek az al-
koholok tovább észtereződnek az etanollal. Ennek a folyamatnak tulajdonítható a bor 
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gyümölcs jellegetét adó észtereknek (etil-dekanát, etil-dodekanát, dietil-szukcinát, etil- 
laktát, stb) a képződése. 

Ezen folyamatok eredményeként az erjedés során a must össz savtartalma csökken, 
amit az elegy pH értékének változásán (növekedés) lehet észlelni. Az erjedés során a 
savféleségek száma nő, új savak jelennek meg a borban, mint a szénsav, propionsav, tej-
sav, borostyánkősav, ecetsav (ennek mennyisége legtöbb 0,5-0,8g/L, ha ennél nagyobb, 
a bor minősége romlik). A kiforrt borban a borkősav mennyisége 1-5g/L, az almasav 
mennyisége 0-8g/L lehet. 

A szabad és a félig kötött savak a bornak savanyú ízt kölcsönöznek. A savtartalmat 
vegyelemzés során bázissal való titrálással állapítják meg. Általában elmondható, hogy a 
hűvös vidékekről származó borok savasabbak, így az ízük is csípősebb és frissebb, mint 
a forró vidékekről származó boroké. Ennek az az oka, hogy minél érettebb a szőlő, an-
nál kisebb a savtartalma. 

A frissen préselt szőlőlé színe akár fehér, akár kék szőlőből készült, szürkészöld. A 
bor minősége szempontjából mérvadó anyagok, a cukor kivételével, a fajtától függően 
különböző vastagságú szőlőhéjban találhatók. Ezek a cserzőanyagok (fenolok, 
polifenolok, a rezveratrol, ami ma már gyógyhatásáról ismert, a tanninok, a katechin, 
epikatechin, kvercitin-  amelyek antioxidáns hatású anyagok, a csersav, ami  nem befo-
lyásolja a bor savasságát, a fanyarság meghatározója), az ízanyagok és a színezőanyagok 
(antocianinok, ezek ibolya, kék és vörös színűek lehetnek.). Ha a szőlőhéjat préseléssel 
vagy darálással felszakítják és az a musttal érintkezik, kioldódnak a színező anyagok.  Az 
utóbbiak elsősorban  alkoholban oldódnak, ezért az erjedés során fokozódik az oldódás. 
Minél érettebb a szőlő, annál nagyobb a színező anyagok koncentrációja. Ez a magyará-
zata, hogy a déli vidékekről származó vörösborok színe sokkal erőteljesebb, mint az 
északi vidékekről származóké. Rozéborok esetében már néhány óra is elég, hogy a sző-
lőlé szép rózsaszín árnyalatot kapjon. Ha azonban a kékszőlőszemeket gyorsan kiprése-
lik, nem hagyják a cefrén állni, alig jut színező anyag a lébe, és a must fehér marad. 

A hordóban való érleléssel a bor a fa aromaanyagaiból is átvesz.  
A bor, amely különleges íz és illathatású folyadék, méltán nevezhető az oldatok kirá-

lyának. Elkészülése során, amint ismertettük, a számtalan fizikai-kémiai, biokémiai fo-
lyamat eredményeként olyan eleggyé alakul, melyben a mai modern analitikai elemző
módszerekkel több mint ezer komponenst tudnak azonosítani. 

A borok összetételében a kémiai elemek több mint 75%-a megtalálható valamilyen 
vegyület formájában. Legnagyobb mennyiségben víz alkotja, ami mellett az etanol, glü-
kóz és fruktóz tekinthető alapösszetevőnek, amelyekben csak hidrogén, oxigén és szén 
atomok találhatók. Az egyszerű cukortartalom alapján osztályozzák is a borokat: 
− száraz borok: 4g/L-nél kevesebb a cukortartalom 
− félszáraz borok: 4-12g/L cukortartalom 
− félédes borok: 15-50g/L cukortartalom 
− édes borok a cukor tartalom nagyobb, mint 50g/L 
Az alapanyagok mellett a pár százalékot kitevő nagyszámú összetevő adja az egyes 

borok jellegzetességeit. Ezek milyensége és mennyisége nagymértékben függ a szőlő faj-
tájától, termőhelyétől, a talaj összetételétől, a meteorológiai viszonyoktól és a borkészí-
tés módjától. 

A borokban találhatók nitrogéntartalmú vegyületek is, ezek közül jelentősek az úgyne-
vezett biogén aminok, mint a kadaverin, etil-amin, hisztamin, metilamin, β-fenil-etilamin, 
putreszcin, szerotonin, tiramin, triptamin, ezek aminosavakból dekarboxilezéssel képződ-
nek. Egy részük  kellemetlen komponens, allergén hatású. Ezek fejfájást, emésztési pana-
szokat okozhatnak, mivel az őket lebontó enzimek működését az alkohol gátolja. Jelentő-



152 2006-2007/4 

sebbek a hisztamin és tiramin. A szerotoninról bebizonyosodott, hogy antidepresszáns, 
ezért talán ennek tulajdonítható a bor feszültségoldó hatása.  

A borok értékét emeli vitamintartalmuk is. C-vitamin mellett a B-vitaminok legna-
gyobb része megtalálható bennük kis mennyiségben. 

A borkészítés során a kezelési eljárásokkor is kerülnek vegyi anyagok a borba. Így 
kéndioxid a hordó fertőtlenítéskor égetett kénből, kálium-metabiszulfit, kálium- 
piroszulfit, a kéntartalmú aminosavak redukciója során kénhidrogén is keletkezhet. 

A szőlőből származó ásványi anyagok a szervezet számára jelentős fémionokat biz-
tosítanak. Ezeknek egy része makroelemként fordul elő (mennyiségük 10-100mg/L). 
Ilyenek a kálium, kalcium, magnézium, nátrium. A vas, mangán, réz, cink nyomelemek-
nek számíthatók, mennyiségük kisebb mint 10mg/L. Ugyanakkor 1µg/L, vagy ennél ki-
sebb koncentrációban ezüst, arany, platina és ritkaföldfémek is találhatók 

A régi korok hiedelmei a borral kapcsolatban beigazolódtak. Az orvostudomány 
igazolta, hogy táplálkozás-élettani szempontból kedvező a bor. Fontos szerepet játszhat 
az emésztésben. Szerves sav tartalmának megfelelő pH érték (2,8-3,8) közel van a gyo-
mornedv pH értékéhez (2-2,5). Ennek az értéknek állandóságot biztosítanak a gyenge 
szerves savak, pufferkapacitásuknak köszönhetően. A szerves savak oxidativ lebontása 
során felszabadulnak olyan fémionok (K+, Ca2+ , Mg2+) amelyek a véráramba jutva segí-
tik a vér lúgosságának fenntartását. A K+- ionok biztosítják a bor vizelethajtó hatását, 
ugyanakkor a Ca2+-ionokkal az izomműködés szabályozásában is szerepe van. Kísérleti-
leg bizonyították, hogy a bornak antiszeptikus hatása van, ami a polifenoloknak tulajdo-
nítható (a fehér borban a flavonoidok, a vörösborokban az antocianinok). A tanninokra 
jellemző a fehérjékhez való affinitásuk. Ennek tulajdonítható  a borok antivírusos hatá-
sa. A vírusfehérje komplex vegyületet képez a tanninokkal, s ezáltal inaktiválódik. 

 
Máthé Enikő

Tények, érdekességek  
az informatika világából 

A MahJong játék 
� A MahJong egy ősi kínai játék, amely különböző neveken – Majong, Ma Jong,

Mah Jong, Mah Jongg, Ma Diao, Ma Cheuk, Mah Cheuck, Baak Ling, vagy Pung 
Chow – ismert. 

� Az eredeti játék egy négy fő által játszott, jellegében a römi kártyajátékra em-
lékeztető szerencsejáték volt. 

� A MahJong Solitaire Táblajáték egy pasziánsz szerű párosító logikai játék, amely 
igen népszerű az egész világon. 

� Ezt a táblajátékot tévesen hívjuk MahJong-nak. Ez a párosítósdi már korunk 
számítógépes játéka, amely az ősi játék rekvizitjeit használja. 

� Az első számítógépes Solitaire MahJong játékot Brodie Lockard készítette 1981-
ben a PLATO típusú számítógépre, amely Mah-Jongg néven lett közismert. 

� Az eredeti táblaelrendezés neve Teknősbéka volt. 


