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A DDT TÜNDÖKLÉSE ÉS HANYATLÁSA

A századforduló körüli években a bakteriológiai korszak betetőzéseként egymás után 
fedezték fel az ízeltlábúak vektor-szerepét a járványok terjesztésében. Ismertté vált a 
patkánybolha a pestis, az anopheles szúnyog, a malária, a ruhatetű pedig a kiütéses 
tífusz  kórokozóinak  továbbításában,  de  nem  rendelkeztek  olyan  biztos  rovarirtó 
vegyszerrel, amely ezt a veszélyes kört megszakíthatta volna.

Az első világháború alatt főként a gőzfertőtlenítést használták, nem eredménytelenül. A francia-
német  állófronton  az  elkoszolódott-rongyolódott  ruhák  ráncaiban  elrejtőző  kellemetlen  kis 
vérszívók csak addig háborgatták és veszélyeztették a katonákat, amíg a fehérneműek gőzkazánba 
nem kerültek. Volt már Salvarsan és fertőtlenítés. Ám ha belegondolunk, hogy az antant, illetve a 
központi hatalmak négy esztendős párbajában még nem létezett sem transfuzió, sem penicillin sem 
DDT (ugyanakkor már voltak sorozatvetők, repülők és harcigázok), csodálkozunk a veszteségek 
viszonylagosságán, mert két évtized múlva minden sokszorosan megismétlődött.

Tell Vilmos hazája a két világégés idején a béke szigete volt. A menekültek korlátozott, a vagyonok 
korlátlan  befogadója.  A kantonokból  álló  ország jelképe  egyre  inkább a  vöröskereszt,  világhírű 
óragyártása  mellé  felzárkóztak  a  legalább  annyira  megbízható  gyógyszerek.  Az  I.  R.  Geigy 
Company of Basel rövidesen a német Farbenindustrie minőségi versenytársa lett.

Az első világháború utolsó évében egy Olten-i születésű diák, Paul Müller iratkozott be a Basel-i 
egyetem  kémia  szakára.  Főleg  szintetikus  festékek,  valamint  a  lehetséges  fertőtlenítő  szerek 
hatásmechanizmusával foglalkozott. Nem előzmények nélkül. Egy osztrák egyetemi hallgató már az 
1873-as  doktori  disszertációjában  említést  tett  egy  difenil-triklóretán  vegyületről,  amely  az 
ízeltlábúakra erős kontaktméregnek bizonyult. Chattaway és Muir hasonló megfigyelést írt le.

Müller  1925-ben  szerzett  vegyészdoktori  oklevelet,  majd  10  év  múlva  az  egyre  nevesebb  cég 
mezőgazdasági rovarirtók előállításával bízta meg. A kultúrnövényeket ugyanis egyre nehezebb lett 
hagyományos permetezésekkel megvédeni. Egy új vegyszer többismeretlenes egyenletet jelentett. 
Meg kellett oldani, hogy a szelektíve erős hatású szer veszélytelen legyen a melegvérű állatokra. A 
toxikus effektus gyorsan jelentkezzen, kémiailag stabil legyen, erős ingerszag nélkül (tehát arzént 
ne  tartalmazzon),  a  rovarvilág  minél  szélesebb  körére  hasson,  végül,  de  nem  utolsósorban 
mindenkinek megfizethetővé váljék.

Négy esztendős  kemény  laboratóriumi  kísérletezés  után  készen  állott  a  diklórdifeniltriklóretán, 
röviden a DDT. Úgy látszott,  hogy a kitűzött  kritériumoknak mindenben megfelel.  A bejelentés 
éppen egybeesett a második világháború kitörésével, így sejteni lehetett, hogy használata nem fog 
békés permetezésekre szorítkozni.

E  sorok  írója  még  emlékszik,  hogy 1945  nyarán  a  szövetségesek  ajándékaként,  az  istállókban 
végzett egy-egy aeroszolos szórás után nem maradt a fecskéknek repülő táplálék. Hogy mivel jár, 
még nem sejtettük, de drámai hatása mindnyájunkat elképesztett.

Mint annyi mindent, a DDT-t is az amerikaiak vetették be először. Az 1943-as nápolyi partraszállás 
után átlag napi 60 ember betegedett meg kiütéses tífuszban. Majd 1944 januárjában három hét alatt 
közel másfél millió lakost fertőtlenítettek. Első eset a járványok fekete históriájában, amikor egy 
téli  kitörést  sikerült  megakadályozni.  Japán  az  atombomba  után  DDT-t  is  kapott  másfajta 
eredménnyel.

Ötven évvel  ezelőtt  Paul Müller,  a svájci  kémikus a  DDT-nek az ízeltlábúak elleni  nagyhatású 
kontakt-méreg felfedezéséért megkapta az orvosi Nobel-díjat. Teljesült Charles Nicolle, Sir Donald 
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Ross és Kitasato professzor álma, a vektorokat simán sikerült kiiktatni. A vegyszeres gyomirtáshoz 
is a DDT volt az első lépés. Az eufória nem tartott sokáig. Kiderült, hogy a növényvédő szerek 
(peszticidek)  alkalmazásával  olyan  férgek,  rovarok,  madarak,  emlősök  pusztulnak  ki,  amelyek 
eddig a biológiai egyensúlyt biztosították.

Bizonyos kártevők a természetes ellenségeik eltűnésével nagyon megszaporodtak. Maga a DDT, ha 
a  mezőgazdasági  munkások  nem  tartják  be  a  szigorú  védőszabályokat,  súlyos  idegrendszeri 
károsodást okozhat.  Más erősebb növényvédő szerek beépülnek táplálkozási láncba, majd olyan 
állatok szervezetében is megjelennek, amelyek a Déli-sarkon élnek. A Föld végveszélybe került, 
nem a felfedező felelőtlenségéből. Paul Müller akkor és ott optimális szert állított elő. Még ma is 
milliók életét menti meg a harmadik világban.

A vegyszerekkel kétségtelenül kiszabadult a szellem a palackból, a többi az alkalmazón múlik. A 
helvét  kémikus érdeme vitathatatlan.  Szúnyog-inváziónál,  vagy járványveszélynél  ma sem lehet 
nélkülözni a kontakt-mérgeket.

A DDT  magyarországi  tündöklése  és  hanyatlása  példaértékű.  Mint  említettük,  már  1945-ben 
alkalmazták a lágerek népének fertőtlenítésére, valamint légyirtásra. Majd amikor az első komoly 
mellékhatásokat leírták, hazánk első volt a betiltásban. Bennünket követett Svédország. A Nobel-
díjas tudós ezt már nem érte meg, 1965. november 12-én hunyt el, 66 éves korában.

Az ember mindig hajlamos egy új szert túlbecsülni. Itt is ez történt. Ma már a tudomány önállósult  
és megjelent a környezetvédelem. Nekik kell az alkalmazásban a közös nevezőt megtalálni.
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