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Csodaszép, gyógyító, mérgező növényeink  

A foltos bürök 
 

A foltos bürök vagy egysze-
rűen bürök (Conium maculatum) 
vagy Cicuta maculate, a zellerfé-
lék családjába tartozó mérgező 
növény. Utóbbi nevéből szárma-
zik kivonatának latin neve, 
extractum Cicutae herbae, amely az 
első Magyar Gyógyszerkönyvben 
(1871) még hivatalos volt, de a 
későbbiekben törölték. A bürök 
megnevezés szerepel a Magyar 
nyelv (1862) szótárunkban, mely 
szerint a növény nevét a bördős, 
azaz burkot képező üreges szárá-
tól kapta. 

Magassága 50–200 cm. Szára erős, hengeres, belül üres, alsó részén halványvörös-
barnás foltok vannak.  

Levelei elágazóak, puhák és hosszúkás formájúak. Elmorzsolva kellemetlen illatúak 
(egérszagúak).  

Fontos megfigyelnünk a szárát, mert ez különbözteti meg a hasonló ismert fűszer-
növényektől (petrezselyem, ánizs). Apró fehér virágai összetett ernyőt képeznek. Ter-
mése két részre tagolt ikerkaszat, magjai barnák.  

Eredetét tekintve mediterrán növény, de ma már egész Európában nagyon elterjedt. 
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Bürökpohár 
A név Szókratész, ókori bölcselő 

kivégzéséhez kapcsolódik, akit úgy ítél-
tek halálra, hogy bürökfőzettel telt mé-
regpoharat kellett kiinnia. Az ókori gö-
rög törvénykönyvekben a bürökpohár 
a kiszabható halálbüntetés egyik neme 
volt. Szókratész halálát, a foltos bü-
rökkel történő mérgezési tüneteket el-
sőként tanítványa, Platón írta le. 

Az ókor híres hadvezére, Hannibál is 
a bürök mérgével lett öngyilkos, és az 
emberiség történelme folyamán számos 
gyilkosság is ezzel a kegyetlen méreggel 
történt. 

A foltos bürök mérge a koniin nevű alkaloida 
Az alkaloidok növényekből nyerhető, összetett gyűrűs szerkezetekkel rendelkező 

nitrogén tartalmú szerves vegyületek. Felosztásuk a vázukat képező heterociklusos gyű-
rű szerint történik. Ismerünk piridin-, tropán-, kinolin-, indol- és purin-vázas alkaloido-
kat. A foltos bürök mérge a koniin, a piridinvázas alkaloidok közé tartozik. 

A koniin a növény minden részében megtalálható (friss termésben 2–3% is lehet). 
Mérge a bőrön és a nyálkahártyán keresztül is felszívódik, ezért érintésétől is óvakod-
junk, ne nyúljunk hozzá! A mérgezés első jelei már egy óra elteltével jelentkeznek. Ezek 
fáradékonyság, szédülés, hasmenés, verejtékezés, majd az alsó végtagok és a mellkas bé-
nulása következik, légzési problémák jelentkeznek, majd beáll a fulladásos halál. Az iz-
mok blokkolása a poszt-szinaptikus nikotinreceptorok gátlásával történik. A központi 
idegrendszerre nem hat, így a beteg végig tudatánál van. Mérgezés esetén a terápia a 
mesterséges lélegeztetés, amíg a méreg természetes 
úton kiürül. 

Szerkezetét tekintve a koniin egy piperidin (a 
piridin gyűrű hidrogénezett formája) származék, 
színtelen, olajszerű, erősen mérgező, undorító sza-
gú (egérhúgyszag) és maró hatású folyadék. Tartal-
maz egy optikai izoméria központot, a természetes 
vegyület a jobbra forgató S enantiomér. 

A bürök kisebb mennyiségben más piridinvázas 
alkaloidokat is tartalmaz: konhidrint, pszeudokonhidrint, γ-koniceint és N-metilkoniint. 

Elődeink a foltos bürök zöld részeinek nedvét mérgek ellenanyagaként, hánytató-
ként, epilepszia, szifilisz, különböző eredetű fájdalmak, szamárköhögés kezelésére al-
kalmazták. Külsőleg kenőcsök és alkoholos kivonatok formájában kelés, furunkulus, tá-
lyog, pikkelysömör, rühösség, bőrrák, rákos daganatok gyógyítására használták. Ma már 
toxikus hatása miatt nem használják. Veszélyes, mert a terápiás dózisok nagyon megkö-
zelítik a már mérgező dózisokat. A terápiás alkalmazás egyáltalán azért volt lehetséges, 
mivel szárítás útján nagymértékben csökken a mérgező hatás. 

 

Jacques-Louis David: Szókratész halála  

( 2S)-2-propilpiperidin 
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Foltos bürök a segesvári múzeumban 
A segesvári múzeum kiállítótermeiben régi, festett patikaedényeket láthatunk. Egye-

sek a 18-19. századból származnak, ezek az egykori Sas gyógyszertárból származnak, 
amelynek tulajdonosa 1899-ben ajándékozta a városnak megőrzésre. A patikaedényeken 
a kétfejű sas jelzés látható, és bennük latin feliratozású kartusban találhatóak az extrak-
tumok. Ezek között volt egy rejtélyes felirat, amelynek megfejtése sok fejtörést okozott: 
EXTRACTUM CIMTAE HERBAE. De a botanikusok nem tudták beazonosítani a 
CIMTAE nevű növényt, leírása nem volt megtalálható. Későbbi kutatás eredménye 
alapján a név egy elírás, azaz helyesen EXTRACTUM CICUTAE HERBAE, vagyis fol-
tos bürök extraktum volt. 

 

A foltos bürök felhasználása a hangszerkészítésben 
A büröksíp szóalak már a 17-18. századi latin-magyar szótárakban is szerepel. Per-

sze nem teljesen világos, mit is érthettek alatta pontosan, de valószínű olyan sípfélét, 
amelyet pásztorok készítettek és használtak.  

A hangszerek készítésére a bürök szárát használták, előzetes szárítás után, mivel a 
még zöld szár mérgező. A száradás során a koniin, a mérgező hatóanyag elbomlik, és 
így az üreges szár kitűnően felhasználható. Ilyenkor a szár sárgás-fehér, könnyen felis-
merhető. Az elszáradt bürök szárából nemcsak büröksípot, hanem bürökflótát és bü-
rökdudát is készítenek. 

   
 
 

Tóth Árpád 
Ah, vasárnap!  
 

Ülj mellém a villamosba,  
Fel van szítva melege,  
Minthogy nyüzsög benne most a  
Kirándulók elegye;  
Gyere velem a berekbe,  
Ott az élv most nem kicsi,  
... 
Vár ott buja, szép tenyészet,  
Bodza, bürök és kapor ... 

Száraz Zoltán  
Bürök 
 

Hol a bürök, hol a bürök?  
- Conium maculatum-  
Valaki megint megitta  
előlem.  
A szemét, önző dög!  
Nem csoda ha mindenkiből  
elegem van.  
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Kálnoky László 
Pokol  
 

Kincsem kiszórtam mind az ablakon, 
eltékozoltam a roppant vagyont én. 
Most szörnyű kínzókamrában lakom: 
tüzes rostélyon sülök meg naponként. 
Jó, hogy nem láthat senki meg belül, 
hol ingoványos és fekete táj 
riaszt, sötét iszap fortyogva hűl, 
hol minden csupa bürök és nadály. 
... 

 
Pohárköszöntő 
 

Kések és bürök poharak 
Vadon árnya olvad össze mindig 
A szélben megterített 
asztalokon, 
együnk és igyunk mégis, 
keserűek és boldogok. 
bürök, tavaszi hérics, fekete hunyor 
 

 
Majdik Kornélia 

 
 

Versenyfelhívás 

Küldj egy fényképet, és nyerj 100 lejt ! 
 

A FIRKA 2015–2017-ben megjelent számaiban – a Csodaszép, gyógyító, mérgező növénye-
ink sorozatában – számos, Erdélyben megtalálható szép, de mérgező virágot, növényt 
mutattunk be (fagyöngy, májusi gyöngyvirág, őszi kikerics, nadragulya, piros gyűszűvi-
rág, aranyeső).  A sorozatot az idén is folytatjuk, ismertetve a közönséges kecskerágót, a  
foltos bürököt, a tavaszi héricset, a fekete hunyort. Ezekről a növényekről, virágokról 
küldj egy általad készített – minél látványosabb, érdekesebb, szebb – fényképet a 
prokop@emt.ro e-mail címre, 2018. június 4-ig. Leveledben tüntesd fel a neved, iskolád, 
szaktanárod nevét, valamint azt is, hogy hol és mikor készítetted a fényképet.  

 
 

Tények, érdekességek az informatika világából 

Facebook: tények és tévhitek. 
 Tény: Több mint 1,2 milliárd ember használja. 
 Tévhit: A felhasználó megtudhatja, ki nézi a bejegyzéseit. A Facebook nem teszi lehető-

vé, hogy a felhasználó lássa, ki nézi a bejegyzéseit. Ha egy alkalmazás azt állítja, hogy erre 
képes, az átverés. A Facebookon kívülről ez nem oldható meg. 

 Tévhit: A Facebook áruba bocsátja a felhasználók személyes információit és fényképeit. 
Az oldal alapelvei ezt nem teszik lehetővé. A hirdetések célzott közvetítése névtelenül 
történik, vagyis ön látja a hirdetést, de a hirdető nem tudhat az ön adatairól. 

 Tévhit: A Facebook fizetőssé válik. Egyrészt a cég hivatalosan közölte, hogy ez nem sze-
repel tervei között. Másrészt nem is érné meg nekik, mert az oldal attól a tartalomtól 
függ, melyet a látogatói állítanak elő. A Facebook működése a magazinok előfizetésére 
hasonlít: minél több az előfizető, annál nagyobb a hirdetési bevétel. 

 Tévhit: Ha adatvédelmi nyilatkozatot tesz közzé, megvédi a fotóit, szövegeit. Időről idő-
re kaphat olyan tanácsot valamelyik ismerősétől, hogy másoljon le és tegyen közzé egy 


