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A 2021/1. számban kitűzött feladatok megoldása 
 
5. idézet: méh, darázs és cián 
A közhiedelemmel ellentétben sem a méh-, sem a darázsméreg nem tar-
talmaz hangyasavat. A méhméreg fehérjék keveréke – legnagyobb 
mennyiségben a melittint tartalmazza –, emellett aminok is előfordul-
nak benne. A darázscsípés is elsősorban fehérjékből és aminokból áll. Az 
allergiás reakciók, a gyulladás kiváltásáért mind a méh-, mind a darázs-
csípés esetén elsősorban a hisztamin felelős. A méhméreg hasznosítható 
gyógyítási céllal: pl. reuma, idegzsába, lumbágó ellen vagy a kozmetiká-
ban a botox (ránctalanítás) egyik alternatívája lehet. 
A méhcsípés savas kémhatású, ezért a kezelés első lépéseként érdemes 
szódabikarbóna-oldattal lemosni. A darázs által kibocsátott méreganyag 
lúgos, ezért a darázscsípést ecetes vízzel vagy citromlével célszerű bo-
rogatni. (Elképzelhető, hogy a két keverék pH-ja között nincs akkora kü-
lönbség, amit ennyire egyértelműen ki lehetne használni. Ugyanakkor az 
is lehetséges, hogy a méreganyagban lévő peptideket mindkét oldat de-
naturálhatja, ha a lemosó oldat bejut a szúrásba.) A hideg víz vagy jege-
lés mindkét esetben segíthet. 
A cián vagy ciánkáli a kálium-cianid (KCN) köznapi neve. Mérgező ha-
tása elsősorban abban áll, hogy blokkolja a citokróm-C oxidáz enzimet, 
amely a sejtek légzéséhez szükséges. A fulladásos halál nagyon gyorsan, 
perceken belül bekövetkezik. Az orvostudomány el tudná hárítani a ci-
ánmérgezést, de a folyamat olyan gyorsan megy végbe, hogy mire az első 
orvos a helyszínre ér, ez általában már későn történik. 
A kálium-cianid felhasználása fokozott elővigyázatot igényel, a legfőbb 
veszélyforrás, hogy oldatából savas közegben hidrogén-cianid (HCN) 
fejlődik. A kálium-cianid anionja (CN–) komplexet képez az ezüstionnal 
([Ag(CN)2]–), így alkoholos oldatát régen a sötétkamrában előhívott ana-
lóg fénykép fixálásra használták: kioldotta a papírról az elbomlatlan 
(meg nem sötétedett) ezüst-bromidot. Megfakult dagerrotípiák restau-
rálására is alkalmasnak bizonyult. 
A HCN – egy színtelen, keserűmandula szagú, nagyon illékony folyadék 
– köznapi neve kéksav, ugyanis bizonyos vassal alkotott vegyületei jel-
legzetes kék színűek (pl. Fe4[Fe(CN)6]3: berlini kék). 
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6. idézet: a nehezen megköthető nitrogén, Carver, Haber és Bosch 

George Washington Carver amerikai néger botanikus és agrárszakem-
ber, aki még rabszolgasorba született, a 19. és a 20. század fordulóján az 
elsők között jött rá, hogy a gyapottermesztés miatt megromlott termő-
képességű talajból a nitrogén hiányzik, továbbá azt is megtalálta, hogy 
ennek pótlására földimogyorót, édesburgonyát, szójababot vagy borsót ér-
demes ültetni (illetve más pillangósvirágúakat, pl. lucernát vagy lencsét). 
Ezek gyökerein nitrogénmegkötő baktériumok élnek, amelyek a nitro-
gént ammóniumion (NH4+) formájában juttatják a talajba. 
Ugyanezen folyamat mesterséges utánzásában, a nitrogén megkötésé-
ben, vagyis az ammóniaszintézis ipari megvalósításában Fritz Haber és 
Carl Bosch szerzett érdemeket. Haber ezért 1918-ban kémiai Nobel-dí-
jat kapott, amit sokan vitattak, mivel a szintén 1918-ban véget ért „nagy 
háború” éveiben közreműködött harci gázok (pl. a klór) kifejlesztésében 
és bevetésében. Érdekes dilemma lehet etikaórán, hogy méltán tüntet-
ték-e ki. Az iparban is megvalósítható ammóniaszintézis körülményeit a 
később szintén Nobel-díjat nyert Bosch dolgozta ki. A Le Chatelier-
Braun-elv értelmében igen nagy nyomás (kb. 25 MPa, azaz a légköri nyo-
más 250-szerese; hiszen az NH3 képződése gázanyagmennyiség-csökke-
néssel jár) és mérsékelten magas hőmérséklet (4–500 oC; a reakció 
ugyan exoterm, de a reakciósebesség miatt valamelyest melegíteni kell) 
szükséges. Az alkalmazott Fe-katalizátor gyorsítja a reakciót. A reaktán-
sok anyagmennyiség-aránya sztöchiometrikus (1:3), ami a recikláltatás 
(viszavezetés) miatt célszerű. 
Több versenyző megemlítette, hogy a Fritz Habert alkalmazó cég (a 
BASF, amely az 1920-as években beolvadt az IG Farbenbe) fejlesztette a 
náci gázkamrákban használt Zyklon-B-t, azaz a fentebb említett hidro-
gén-cianidot. Ezért Habert közvetlen felelősség nem terheli, hiszen ő 
1934-ben meghalt. 
Az ipari ammóniaszintézis lehetővé tette a nitrogénműtrágyák előállítá-
sát. A Magyar Ammóniagyár Rt. – ma Nitrogénművek Zrt. – üzeme Pét-
fürdőn (Várpalota mellett) épült föl az 1930-as évek elején, és a hazai 
igényeknek megfelelően fejlesztette ki a pétisót, egy ammónium-nitrát-
alapú műtrágyát. 
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7. feladat: Karinthy Frigyes, a bomba, a szerelem és a brikett 
A négy őselem tanát először Empedoklész (Kr. e. 5. sz.) dolgozta ki, a tűz 
és a víz mellett a föld és a levegő volt a másik két őselem. Sok versenyző 
a korábban élt Anaximenész (Kr. e. 6. sz.) nevéhez kötötte a négy ősele-
met, holott ő – amint ez a fél évezreddel később élt Lucretius verséből 
kikövetkeztethető – a levegőből származtatta a másik hármat, tehát sze-
rinte a levegő volt az ősanyag. A négy őselem tanát a szélesebb közvéle-
mény Arisztotelésznek (Kr. e. 4. sz.) tulajdonítja, holott ő Empedoklész-
től vette át. 
Az elektront Joseph John Thomson 1897-ben fedezte fel (legalábbis a 
vonatkozó publikáció ekkor jelent meg), a rádiumot a Curie házaspár 
1898-ban, egy évvel később mutatta ki az uránszurokércben. 
Milyen értelemben használta a brikett kifejezést Karinthy? A brikett a 
szó eredeti értelmében szénporból tégla vagy tojás alakúra préselt tüze-
lőanyagot jelent. Egy-két versenyző kissé túlgondolta ezt a kérdést. A 
feladatban idézett, Szabó Lőrincet parodizáló Karinthy-vers címe „Pün-
kösdi versike az esőcskéről” volt. Ez szolgált a következő gondolatmenet 
alapjául: „Pünkösd egy keresztény ünnep, amelyen a Szentlélek kiáradását 
ünneplik meg, ahol jelen van a Szentháromság kölcsönös szeretetének 
végpontja és kiáramlása. A pünkösd (szeretet kiáramlása), rádium (radio-
aktivitás) és tatai brikett (nagyfokú égés, lángolás) valószínűleg így a 
bombához köthető. A bomba pedig metaforikusan a szerelmet szimboli-
zálja, hiszen a tűz, az égés és a lángolás is jelen van ebben az érzésben. 
Mivel Karinthyt az orvosi pálya és a tudományok is nagyon érdekelték, 
ezért a szerelmet kémiás nézeteivel és gondolataival írta le.” Magam – bár 
szintén kémiás nézeteim vannak – korábban nem láttam ezeket a mély 
összefüggéseket.  
Manapság már fából, takarmányból, napraforgóhéjból stb. készült bri-
kett is kapható. Ezek a fosszilis tüzelőanyagokhoz képest környezetba-
rátnak számítanak, ugyanis a biomasszából képződtek, így csak annyi 
CO2-kibocsátással terhelik a környezetet, amit korábban növényként 
megkötöttek (ez nem „új” CO2-terhelésként jelenik meg). Alapanyaguk 
gyorsan újratermelhető. Kéntartalmuk alacsonyabb, nem kerül a lég-
körbe számottevő mennyiségű kén-dioxid. Ezenkívül alacsony nedves-
ségtartalmúak, ami csökkenti a szállítási költségeket. 
 




