
Mózestől, a maláriáig 

 

Áradásokat követő szúnyoginvázió, ami megkeseríti az emberek és az állatok életét 

nem új keletű.  Mózes második könyve, vagy tradicionálisan a Kivonulás könyve is 

említi a szúnyogveszedelmet, mint az Egyiptomot érintő harmadik csapást. Tíz csapás 

érte Egyiptomot, mert a fáraó vonakodott Izrael kivonulásához hozzájárulni. A 10 

csapás sorrendje: 1. Egyiptom vizei vérré változnak; 2. Egyiptom egész földjét békák 

lepik el; 3. szúnyogok kínozzák az embereket és az állatokat; 4. böglyök jelennek meg 

Egyiptomban…A Tisza, Sajó, Hernád vize nem vált ugyan vérré, de áradásuk sok kárt 

és szenvedést okozott. Pusztító viharok is dúltak az országban, valószínűleg az 

Egyiptomi folyók vizei a szaharai homokviharoktól váltak piros színűvé. A sok víz 

miatt rengeteg békát láthatunk, óvatosan kell a kertben lépkedni, nehogy a kis békákat 

agyontapossuk. Sőt békák is potyogtak, Rákóczifalván az égből. Ezután következett az 

országot sújtó harmadik csapás, a szúnyoginvázió. Szerencsére manapság már tudunk 

ellenük védekezni, földön, vízen és levegőből. Ha nem is tudjuk őket teljesen kiirtani 

(ez nem is lehet a célunk), de mérsékelni tudjuk az ártalmat. Aki a Tisza partjára téved, 

számítson arra, hogy szép számban találkozhat böglyökkel és a csípésük rendkívül 

fájdalmas. Mózes könyvében leírt első négy csapás, kísértetiesen hasonlít Borsod 

megyét sújtó négy csapásra.  

A szúnyogok amellett, hogy csípésükkel kellemetlenkednek, sok veszélyes betegséget 

is terjesztenek, elsősorban a trópusi országokban. A globális felmelegedés miatt, a 

trópusi szúnyogfajok ellephetik Európát. A Green City városok zöldfelületeinek 

fenntartásával foglalkozó szervezet konferenciáján, elhangzott, hogy az előrejelzések 

szerint, 15-20 év múlva Berlinben a jelenlegi római éghajlathoz hasonló viszonyok 

lesznek. A malária szúnyog nevének kiejtése is rettegést okoz, pedig szép számmal 

fogtunk példányokat tavaly és az idén is. A kinézete is félelmet kelt, mikroszkóp alatt 

a 15 milliméteres szívóka hatalmasnak tűnik, ezzel könnyedén átszúrhatja a vastag 

farmeranyagot is. Egy szívásra annyi vért tud magába szívni, mintha az ember egy kád 

vizét inná meg egyszerre. Malária (Anopheles sp.) szúnyogok voltak és vannak 

Magyarországon, csak a betegséget okozó egysejtű parazita nincs jelen, ezért nincs 

nálunk jelenleg maláriás megbetegedés. 2009-ben 10 fő maláriás megbetegedést 



regisztráltak Magyarországon, de ezek importált esetek, endémiás területekről, pl. a 

trópusokon szerzett, behurcolt fertőzések voltak. A gyakori foltos maláriaszúnyog 

mellet fogtunk, a mediterrán országokban őshonos, melegkedvelő algériai-és 

tarkaszárnyú maláriaszúnyogokat.  A tarkaszárnyú maláriaszúnyog (Anopheles 

hyrcanus var. pseudopictus) színesebb változatát is sikerült begyűjteni, amelyet eddig 

csak Olaszországban, Görög- és Törökországban fogtak. Ez azt jelenti, hogy a 

melegkedvelő szúnyogfajok észak felé terjeszkednek. A trópusokon, a szegénység és a 

polgárháborúk miatt ismét pusztít a malária. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 

adatai szerint a föld lakosságának 40%-a van kitéve a fertőződés esélyének; évente 

több mint 500 millió ember betegszik meg, és átlagosan minden 30 másodpercben egy 

gyermek meghal maláriafertőzés következtében. Hippokratész volt az első, aki leírta a 

betegség jellemző szakaszait. Valószínű, hogy Nagy Sándor halálát, Attila és 

Dzsingisz kán hadainak romlását is a malária okozta. A betegség neve az olasz 

mal’aria, azaz rossz levegő kifejezésből származik. Giovanni Maria Lancisi azon 

feltevés alapján, hogy a malária a mocsarakból felszabaduló mérges gőzök hatására 

fejlődik ki, maláriának nevezte el a betegséget, innen a magyar név is: mocsárláz. A 

maláriához kettő Nobel díj is tartozik.   Charles Louis Alphonse Laveran, francia orvos 

Algériában fedezte fel a malária betgség kórokozóját, a Plasmodium falciparum nevű 

parazitát. 1907-ben Laveran fiziológiai és orvostudományi Nobel díjat kapott 

munkásságáért. 1895-ben Giovanni Batista Grassi olasz zoológus bebizonyította, hogy 

a maláriát az Anopheles-fajok viszik át az emberre. Legalább négy pápa és alighanem 

a költő Dante halálát is ez a kór okozta. George Washington és Abraham Lincoln 

amerikai elnököket, Grant tábornokot is megfertőzte a parazita, de Schiller, a német 

költő is találkozott ezzel a betegséggel. Az amerikai polgárháborúban az északiak 

egymillió katonáját vitte el a fertőzés, a II. világháború csendes-óceáni hadszínterén 

többen estek áldozatul a maláriának, mint a harcoknak. A DDT nevű szerves klór 

rovarölőt először 1944-ben, a II világháború során vetették be kísérleti alapon az 

assam-burmai fronton a szövetséges erők táboraiban, majd ezt követően civil 

területeken is. Minden idők leghatékonyabb rovarirtó szerének felfedezését, az 1948-

ban orvosi Nobel-díjjal jutalmazott svájci entomológusnak Paul Müllernek 

tulajdonítják, pedig a hatóanyagot már jóval korábban egy osztrák kémikus, Othmar 



Zeidler (1874) szintetizálta, Müller a rovarölő tulajdonságát fedezte fel. A DDT és más 

rovarölő szerek ellen a malária szúnyog gyorsan rezisztensé vált és zsíroldékony volta 

miatt beépült a szervezetekbe. A DDT-t (Matador, Gezarol) 1968-ban a világon 

elsőként Magyarországon vonták ki a forgalomból, az Amerikai Egyesült Államokban, 

csak 1972-ben tiltották be. Elismert tény, hogy a szúnyogok rendelkeznek a mutáció 

képességével, és túljárnak a megtizedelésükre kifejlesztett leleményes rovarölő szerek 

„eszén”. 
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