
Interjú İsi Attilával, a bakonyi dinoszaurusz lelıhely  felfedezıjével 
Bakonydraco, Hungarosaurus, Iharkutosuchus és a legújabb, az Ajkaceratops: ezek a Magyarországról 
elıkerült ıshüllık leletei. Az ezredforduló elıtt nem ismertünk dinoszaurusz-csontmaradványokat hazánkból, 
ám azóta a Bakonyban lévı Iharkút ontja az érdekes állatokat. A ma már világszerte ismert lelıhelyet İsi 
Attila fedezte fel. A Városi Könyvtárban megtartott elıadása után találkoztunk vele és tettük fel a 
kérdéseinket. 

- Mikor döntötte el, hogy paleontológus lesz? 
- 15 éves koromban döntöttem el, hogy 
geológus- paleontológus leszek. 
- Meddig vezethetı vissza a dinoszauruszok 
iránti lelkesedése? 
- Tizenéves korom óta érdekel ez a téma. 
- Hol találták meg a világszenzációs leletet? 
- Iharkút település határában  az 
Ajkaceratopsot. 
-- Mióta tudjuk, hogy éltek Magyarország 
területén dinoszauruszok? 
- Már régóta tudjuk, hogy éltek itt 
dinoszauruszok, körülbelül 200 millió éve. A 
Kárpát- medence akkori területét tenger 
borította. 
- Milyen méretekkel rendelkezett a 

magyarországi dino és mikor élhetett? 
- Az ajka mellett megtalált dinoszaurusz lelet 50- 60 cm és másfél m hosszú. 
- Honnan jött az ötlet, hogy Iharkúton kellene dinoszauruszokat keresni? 
- Mikor már hallgató voltam a budapesti egyetemen, szerettem volna megtalálni nemcsak a 
dinoszauruszok  leleteit, hanem minden más gerinces állat maradványát,  melyek itt  élhettek az akkori 
Magyarország területén. Innen jött az az ötlet, hogy keressük a maradványokat elıször is olyan kızeteket, 
melyekben a leletanyagok felhalmozódhattak. Ajkán találtunk régi mocsarakban csontokat és fogakat és 
innen jött az ötlet, hogy Iharkúton keressük, mivel ott régen állóvíz volt, s ezek képesek fenntartani a ısi 
maradványokat . 
- Mikor kezdıdtek el abban a térségben az ásatások? 
- 2000- ben fedeztük fel a lelıhelyet és utána következı évben kezdıdtek el itt a nagyobb ásatások. 
- Sok munkatárssal dolgozik együtt? 
- Bizony, nagyon sok munkatárssal dolgozom együtt. Vannak közvetlen kollégáim a kis kutatócsoportban. 
İk szintén a Bakonyi gerinceseken dolgoznak -  krokodilokon,teknısökön és moszoszauruszokon. Olyan 
kollégák is vannak, akik csak nyáron dolgoznak velünk. Több tucat fiatal érdeklıdı csatlakozik hozzánk 
az ország minden tájáról. 
- A  szerencsés véletlennek sok köze van ahhoz, hogy a lelıhelyet megtalálták? 
- Igen van benne véletlen is, szerencse is. Persze azért tudtuk , hogy Iharkúton a lelıhelyen  vannak olyan 
kızetek amelyekben megtalálhatunk dínómaradványokat is. 
Nekünk nagy szerencsénk volt, hiszen mikor 
megérkeztünk már az elsı kızetlemezben 
találtunk fogakat, csontokat. 
- Mennyi ısmaradvány rejtızik még az iharkúti 
lelıhelyen? 
- Azt gondolom, hogy még több 10 ezer 
csontmaradvány vár felfedezésre. 
- Melyek  az Ön által feltárt  legfontosabb 
leletek? 
- Az ajkaceratops a világszenzációs nagyhírő, de 
a kismérető krokodil is érdekes a különleges 
fogazatával 
- Miket látott a világ ismertebb dinoszaurusz 
lelıhelyei és fontosabb győjteményei közül? 
- Szerencsére az elmúlt években jártam Közép-
Ázsiában észak Kínában ahol megtalálták az 
Ajkaceratops rokonát. Itt kutattunk amerikai 
és kínai kollégákkal.  



Jártam még Franciaországban és Spanyolországban, illetve Argentínába is sikerült eljutnom 2007- ben. 
Brazíliában a begyőjtött anyagokat tanulmányoztam. 
- Hogyan lehet, hogy Magyarországon másutt nem találtak semmit, itt pedig számtalan különbözı 
dinócsontra bukkantak? 
- Az egyik válaszom az, hogy mi nem kerestük, hanem ott volt a Mecseki dinoszaurusz lábnyomegyüttes, 
amelyekben  dinoszauruszlábnyomokat találtunk. 1 km vastag volt az a kızet. Innen gondoltuk azt, hogy 
kell olyan rétegnek lennie, amiben nemcsak a lábnyomok, hanem maradványok is találhatók. Nagyon 
nehéz volt megtalálni a leleteket mivel a kızet fekete volt, akárcsak a csontmaradványok. 
- Honnan van pénz az Ön kutatásaira?    
- Azoktól az intézményektıl kapunk anyagi támogatást, ahová a leletek kerülnek. Így az Országos 
Tudományos Kutatási Alap például vagy a Magyar Természettudományi Múzeum , a Hantken 
alapítvány. A külföldi szervezetek  közül  National Geographic, Jurassic Fan.  
- Mi a véleménye a Jurassic Park címő filmrıl, abból is meg lehet ismerni a dinók életét? 
- Szerintem ebben a témában a legjobb. A rekonstrukciók nagyon jók . Irdatlan sok pénzt fektethettek 
bele. Egy nagyon jó és alapos felkészültséggel rendelkezı szakmai  gárda állt a film rendezıi mellett, ezen 
kívül még hihetetlen technikai háttérrel is rendelkeztek. 
- Önön kívül a világon mennyi  dinoszauruszkutató tevékenykedik? 
- Nehéz megmondani, kb. 500 lehet a szám. Magyarország területén ha jól tudom, én vagyok az egyetlen, 
aki aktívan foglalkozik ezzel.  
Egy kis összegzés: 
Iharkút: új fajok  
Nyolcvanöt millió évvel ezelıtt, 
amikor Magyarország területén 
dinoszauruszok éltek, az ország 
területének nagy részét tenger 
borította.  
Bakonydraco galaczi, 2005: a 
„bakonyi sárkány” repülı ıshüllı. 
Nemének egyetlen ismert tagja. 
Szárnyfesztávolsága 3,5–4 méter 
lehetett. 
Hungarosaurus tormai, 2005: 4–4,5 
méter hosszú, négy lábon járó, 
növény-evı páncélos dinoszaurusz. 
Iharkutosuchus makadii, 2007: 
kistermető krokodil. İsi Attila a 
fogazata alapján mindenevıként 
határozta meg. A krokodilok között 
egyedülálló, hogy ırlıfogazatát 
oldalirányban is tudta mozgatni. 
Pneumatoraptor fodori, 2010: kistermető ragadozó dinoszaurusz, nem sokkal nagyobb egy pulykánál. 
Ajkaceratops kozmai, 2010: másfél méter hosszú, körülbelül 25-30 kilogramm súlyú növényevı, kis 
tülökkel és jellegzetes, papagájcsırszerő szájjal: felfedezése átalakítja az ısállatföldrajzzal kapcsolatos 
ismereteinket. 
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