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Mérgező növények – növényi mérgezések 
 

 

Mérgező növények 
 

A növényekben, anyagcseréjük során, számtalan olyan vegyület halmozódik fel, amely 

az emberi szervezetbe jutva az élettani folyamatokat befolyásolja. Ezeknek a 

növényi hatóanyagoknak egy része károsítja a szervezetet működését, mérgezést okoz. 

Az ilyen hatóanyagokat, toxinokat tartalmazó növényeket mérgező növényként tartjuk 

számon. A leggyakoribb növényi mérgezési esetekből kiindulva, a toxikológia 

történetében kiemelkedő jelentőséggel bíró, Magyarországon előforduló mérgező 

növények a következők. 

 

A nadragulyát (Atropa belladonna) az egyik legmérgezőbb 

növényként tartják számon. A burgonyafélék (Solanaceae) 

családjába tartozik, amelyben jellemzőek az erősen mérgező 

toxinokat – tropán vázas alkaloidokat – tartalmazó fajok. Legfőbb 

ilyen alkaloidjaik az atropin, a szkopolamin és a hioszciamin. A 

nadragulya igen nagy mennyiségű toxint tartalmaz és minden 

része mérgező. Toxintartalma olyan magas, hogy 3-4 bogyó 

elfogyasztása is végzetes lehet.  

Kezdetben hallucinációt okoz, és a betegre általában agresszív 

viselkedés lesz jellemző. Súlyos esetben a mérgezés halálhoz vezet, 

amelyet többnyire légzésbénulás okoz. [1] 

 

A fekete beléndek (Hyoscyamus niger) hazánkban közönséges 

gyomnövény. Szintén a burgonyafélékhez tartozik, viselkedésbeli 

hatásai miatt bolondító beléndeknek is nevezik. Tudatmódosító, 

delírium-szerű hatása miatt felhasználták például sörök 

készítésénél az 1500-as évek előtt, de ezt később betiltották, mivel 

hatóanyagai a nadragulyához hasonlóan mérgezést váltanak ki. 

Alkaloidtartalmában is nagy az átfedés a nadragulyáéval, szintén 

szkopolamint, hioszciamint és atropint tartalmaz, de eltérő 

arányban és mennyiségben.  

Jellemző mérgezési tünetek a szapora légzés, izgatottság, 

szomjúságérzet, esetleg szájszárazság és a pupillák kitágulása. [1] 
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Szintén burgonyaféle a csattanó maszlag (Datura stramonium). A 

más burgonyafélékre jellemző toxinok benne is megtalálhatók, így 

az atropin, szkopolamin és hioszciamin. Magyarországon elterjedt 

gyomnövény, bár hazánkban eredetileg nem őshonos. Száraz 

termései széthasadnak, az apró, fekete, mákszemszerű magok 

szétszóródnak és könnyen belekeveredhetnek élelmi 

terményekbe, ily módon a véletlen mérgezések tekintetében a 

csattanó maszlag nagy jelentőséggel bír.  

A magok elfogyasztásának egyik jellemző viselkedésbeli tünete a 

zavartság, dühöngés. A növény levelei is mérgezőek, 

érzékcsalódást, bódultságot, aluszékonyságot idéznek elő. Súlyos 

mérgezési esetekben görcsök jelentkezhetnek, illetve a mérgezett 

személy kómába is eshet. [1] 

 

A fehér zászpa (Veratrum album) a zászpafélék (Melanthiaceae) 

családba tartozó, hazánkban védett, ritka növény, általában 

hegyvidékekre jellemző az előfordulása. A növényben található 

alkaloid-hatóanyagai a veratrin, protoveratrin és germerin. Az 

utóbbi kettő vérnyomáscsökkentő gyógyszerek alapanyaga. Maga 

a növény azonban elfogyasztva mérgezést okoz. 

Legfőbb tünetei az émelygés, hányás, remegés, pszichés tünetei 

közé tartozik a rettegés és a félelem. Vérnyomásesést, 

szívritmuszavart, légszomjat és eszméletvesztést is előidézhet. 

Ezek a tünetek akár napokig is fennállhatnak. [1] 

 

A hunyoroknak (Helleborus nemzetség) (Ranunculaceae – 

boglárkafélék családja) több faja is ismert Magyarországon, mint 

például a pirosló, kisvirágú és az illatos hunyor, amelyekkel az 

Északi-középhegységben, Dunántúlon és a Dél-Dunántúlon 

találkozhatunk. A hunyorok hatóanyagai mérgező glikozidok.  

A glikozidok irritálják a bőrt és nyálkahártyát, továbbá lenyelve 

hányást, hasmenést, keringési zavarokat, szabálytalan szívverést 

okoznak. [2] 
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A sisakvirág (Aconitum) nemzetségbe tartozó fajok fő hatóanyaga 

az akonitin, azonban további alkaloidokat, például napellint, 

akonint, pszeudoakonitint tartalmaznak. 

Hazánkban őshonos fajai a beszédes nevű méregölő sisakvirág, a 

farkasölő sisakvirág, illetve a karcsú sisakvirág. A méregölő 

sisakvirág (Aconitum anthora) hatóanyagai az ideg- és izomsejtek 

működését gátolják.  

A sisakvirág alkaloidok lenyelve, a szájban, garatban 

felmaródásokat, hasi fájdalmakat, hasmenést, vérhányást, valamint 

súlyos gyomor-bélgyulladást és általános bénulást okoznak, ami 

pár óra elteltével a mérgezett személy halálához vezethet. [1] 

 

A foltos bürök vagy egyszerűen bürök (Conium maculatum) a 

zellerfélék (Apiaceae) családjába tartozó, szinte mindenütt 

előforduló, de főleg tápanyagdús talajt kedvelő gyomnövény. Fő 

hatóanyaga a koniin, de kisebb mennyiségben konhidrint, és 

pszeudokonhidrint is tartalmaz. A toxin a bőrön és a nyálkahártyán 

keresztül is felszívódik, ezért az érintése is kockázatos.  

Elfogyasztva először hányinger, légzéscsökkenés a jellemző tünet, 

mivel azonban a koniin gátolja az ideg-izomműködést, általános 

izombénulást idéz elő. A légzőizmok hamar végbemenő bénulása 

következtében fulladásos halált okozhat. [1] 

 

A leander (Nerium oleander) mediterrán régiókban elterjedt, a 

meténgfélék (Apocynaceae) családjába tartozó cserje. 

Magyarországon nagyon népszerű dísznövény.  A leander 

azonban mérgező szívglikozid alkaloidokat tartalmaz, például az 

oleandrint, vagy a neriint. A növény minden részében, de főként 

a tejnedvben koncentrálódnak a toxinok.  

A tejnedv érintése allergiás bőrreakciókat okoz, a növényi részek 

lenyelve pedig fejfájást, rosszullétet, hasmenést, hányást és 

keringési zavarokat, szívbénulást idéznek elő. [3] 
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A piros gyűszűvirág (Digitalis purpurea) is kedvelt, mint kerti 

dísznövény, Magyarországon vadon nem fordul elő. A növény 

minden részében termelődő halálosan mérgező hatóanyagai 

szintén szívglikozid toxinok, a digoxin és a digitoxin.  

A tápcsatornába kerülve enyhébb esetben hányást, hasmenést, 

szívritmuszavart okoz. Súlyos esetben szívelégtelenséget, 

légzésleállást, majd halált válthat ki. [1] 

 

A közönséges tiszafa (Taxus baccata) egy nagyon impozáns 

örökzöld nyitvatermő, ezért sokan ültetik kertjükbe, mint 

dísznövényt. A tiszafa minden része, a levelei és a magja is – 

kivéve a piros magköpenyt – halálosan mérgező. Hatóanyagai 

taxin alkaloidok, ezen belül például a taxin A, taxin B, taxakatin 

vagy a paklitaxel. Általában a levelek tartalmazzák a legtöbb 

méreganyagot, már 50-100 db elfogyasztása a pár centi hosszú, 

lapos tűlevélből halálhoz vezet.  

A mérgezés tünetei a fogyasztást körülbelül egy óra elteltével 

jelentkező rosszullét, szédülés, zavartság vagy öntudatlan állapot. 

Pupillatágulat, az ajkak vörösödése, felszínes légzés jellemző a 

továbbiakban. Később a pulzusszám és a vérnyomás nagy 

mértékben lecsökken. A halált végül légzésbénulás 

eredményeként következhet be. [1] 

 

A farkasboroszlán (Daphne mezereum) egy kis méretű 

lombhullató cserjefaj, amely Magyarországon elsősorban bükkös 

és gyertyános erdők aljnövényzetének tagja. Termései fényes, 

borsó nagyságú, kárminpiros bogyók. A termései, illetve a cserje 

kérge is erősen mérgező terpenoid toxinokat, mint dafnint, 

hokkonint, mezerint tartalmaznak. 

Ezek a toxinok bőr- és nyálkahártyairritációt okoznak, lenyelve 

hasmenés, hányás fejfájás tünetei jelentkeznek. [1] 
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A gyöngyvirág (Convallaria majalis) közkedvelt, tavasszal nyíló 

kerti virágként nagyon elterjedt hazánkban. Vadon is gyakori, 

elsősorban tölgyes erdeinkben. Mivel ennyire kedvelt dísznövény, 

ismeretes a mérgező volta. Azonban sokan összetévesztik a 

levelét a medvehagymáéval, melyet manapság egyre többen 

gyűjtenek erdőkben, kertekben. A gyöngyvirág minden része 

rendkívül mérgező, hatóanyagai szívglikozidok, mint a 

konvallamarin, konvallatoxin és szaponinok. A panaszok körülbelül 

egy órával az elfogyasztása után lépnek fel.  

Enyhe mérgezés esetén gyomor- és bélrendszeri bántalom, 

hányás, hasmenés fordul elő. Súlyosabb esetekben szédülés, 

fejfájás, zavartság, aluszékonyság és görcsök jelentkeznek. A 

pulzus kezdetben lassú, rendszertelen, majd gyorssá válik, a 

vérnyomás csökken, majd eszméletvesztést követően a 

szívműködés leáll. [1] 

 

A kerti mák (Papaver somniferum) a mákfélék (Papaveraceae) 

családjának tagja. Magja nagy jelentőségű élelmiszernek számít 

hazánkban, ezért sokan termesztik. A magjában csekély a 

hatóanyagtartalom, azonban a termésének tejnedve nagy 

mennyiségben tartalmazza a fenantrén- és benzilizokinolin-vázas 

alkaloidokat. A mák jellemző alkaloidjai a morfin, a kodein, a tebain 

(természetes opiátok) és a papaverin.  

A máktea, amely a mák gubójának főzetéből készül, nyugtató, 

altató hatású, de nagyon veszélyes a használata, mert túladagolás 

esetén légzésbénulást, halált okozhat. A zöld mákgubóból nyert 

fontos drog az ópium, amely a növény beszáradt tejnedve, és az 

alkaloidokat még nagyobb mennyiségben tartalmazza. [1] 

 

A ricinus (Ricinus communis) a kutyatejfélék (Euphorbiaceae) 

családjába tartozó gyógy- és dísznövény. Magyarországon 

dísznövényként sok kertben és utak mentén megtalálható. A 

növény magja nagyon jellegzetes, babszemnyi, sötét- és 

világosbarna, márványozott mintázatú. Ebből nyerik a növény 

olaját, a ricinusolajat, amelyet gyógyászati célokra, főként 

hashajtónak használnak. Azonban a ricinus magja az olaj mellett 

erősen mérgező ricin fehérjét és ricinin alkaloidot tartalmaz.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kutyatejf%C3%A9l%C3%A9k
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A szervezetbe kerülés után néhány óra múlva égető érzés jelentkezik a szájban és a 

béltraktusban. További mérgezési tünetei a hányinger, hányás, véres hasmenés, hasi 

görcsök, homályos látás, görcsrohamok és nehézlégzés. A toxin heveny máj- és 

veseelégtelenséget (sárgaság, vérvizelés) okoz. A mérgezés végül bénulást és halált 

eredményezhet. A halál beállhat akár néhány órán belül, de akár napok múlva is, 

amelynek oka a kiszáradás mellet a légzés- és szívleállás. Gyermekeknél akár 1-2 mag 

elfogyasztása is halálos lehet. [1] 
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Növényi mérgezési esetek a toxikológia 
történetéből 
 

Kuruzslás 
 

1913/1914/1915  
A nadragulya gyökerét pálinkába áztatva, főleg reumatikus bajok gyógyítására 

használták, de a kúra sokszor a beteg halálával végződött. A hunyor gyökerét a 

háziállatok, főleg disznó gyógyítására használták, de kuruzslásra és időnként 

mérgezésre is alkalmazták. A mérgezési esetek ritkán végződtek halállal. Kivételként 

említhetjük, mikor leander leveleit magzathajtásra kívánták használni, és az eset 

halállal végződött. [1] 

 

1956 
Az apa halála után az anya újra házasodott, első házasságából származó lányaival 

viszonya megromlott. Három lánya közül az egyik még kiskorú volt, akinek hivatalosan 

az anya volt a gyámja. A kiskorú lány a nővéréhez költözött, anyjával beszélő viszonyt 

sem tartott fenn. A kiskorú lány egy mérnök házaspárnál dolgozott alkalmazottként, 

ezt a házaspárt kereste meg az anya azzal, hogy a nála lévő "idegcsillapítókat" a 

házaspár tegye a lány ételébe. A házaspár kivizsgálást kért a hatóságtól, hogy valóban 

„idegcsillapítók” vannak-e a dobozokban. A minta megjárta a Minőségellenőrző 

Hatóságot, akik illetékesség hiányában tovább küldték a mintákat az intézetnek. Az 1-

es tárgyi bűnjelnek nem volt méregtartalma, azonban a 2-es számú bűnjel őrölt bors 

mellett minimális mennyiségű kőrisbogár őrleményt tartalmazott. (Hólyaghúzó 

hatás, gyulladás fokozó hatás, nemi vágy fokozó hatás, halál.) A kis mennyiség 

legfeljebb szembe kerülve okozott volna komolyabb gyulladást. 

 

1960 után  
A kuruzslási ügyek száma a „csodadoktorok” eltűnésével fokozatosan kikopott a 

bűnesetek közül, csak egy-kettő fordult elő az 1960-as 70-es évek után. A 

rendszerváltozást követően azonban ismét felbukkantak ilyen jellegű esetek. Újra 

előkerültek a legkülönbözőbb áltudományos indokokkal a – jobb esetben hatástalan, 

rosszabb esetben mérgező – összetevőket is tartalmazó, „mindenre jó” szerek, 

amelyeket hamisan rákellenes, TBC-ellenes, leukémiát gyógyító hatással hirdettek (pl. 

kőrisbogár őrlemény).  

A különböző népi kultúrák (pl. indiánok, mongolok, távolkeleti népek) félre- ill. 

újraértelmezett szertartásait, hagyományait bizonyos személyek, csoportok megfelelő 
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tudás és felhatalmazás nélkül elevenítik fel, a megfelelő biztonsági óvintézkedések 

mellőzésével (pl. teaszeánszok). 

 

Rablás, kifosztás 
 

Századforduló 
Az 1800-as évek végén és az 1900-as évek elején főleg a fekete beléndek magjait 

használták az áldozatok elbódítására. [1]  

 

1976 
Tárgyi bűnjelként érkezett az intézetbe egy üveg Hubertus ital. A kirendelő hatóság 

arra a kérdésre várta a választ, hogy a benne található atropin szintetikus eredetű-e 

vagy növényi eredetű. A vizsgálatok alapján a Hubertus az atropin mellett nem 

tartalmazta a mérgező növények társalkaloidáit, ez alapján a szakértőink közvetett 

úton valószínűsítették a szintetikus eredetet.  

 

Emberölés, öngyilkosság 
 

1913/1914/1915  
A zászpa és a sisakvirág gyökereit a hegyvidéki lakosság jól ismerte. Az intézethez 

érkezett ügyek adatai alapján ezen 3 év alatt 4 esetben használták ezt a két növényt, 

további 2 esetben pedig bürök volt a mérgezésre használt növény. [1] 

 

1958 
Egy özvegyasszony azzal gyanúsította meg a vele vadházasságban élő férfit, hogy főzés 

közben megmérgezte a burgonyapaprikását. A mérgezést nem vették észre, a 

vacsoránál mind az özvegyasszony, mind három kiskorú gyermeke evett az ételből. A 

gyerekek és édesanyjuk kórházba kerültek, csak az orvosi beavatkozás mentette meg 

az életüket. Az intézetbe tárgyi bűnjelként a burgonyapaprikás érkezett, amiben datura 

magvait azonosították. A datura magvak a főzés vége felé kerülhettek az ételbe, mert 

nem volt ideje a hatóanyagának, az atropinnak kioldódnia. A mérgezést az ételbe 

kevert magvaknak az elfogyasztása okozta.  

 

1966 
Egy férfi összeveszett az albérlőjével. A veszekedés tettlegességig fajult, a férfi a nála 

lévő zsebkéssel megkéselte albérlőjét. A kihallgatások során tettét azzal indokolta, 

hogy a veszekedés előtt elkeseredett volt, és emiatt beléndek magokból főzetet 
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készített, amit elfogyasztott. Ezután nem emlékszik a vele történtekre, illetve csak 

zavaros emlékei vannak. A férfi megmutatta a rendőröknek, milyen magvakat szedett, 

illetve azokból a főzet készítéséhez felhasznált mennyiséget leszedte, és átadta a 

rendőröknek. Az intézetbe tárgyi bűnjelként ezek a magvak érkeztek. A szakértők 

megállapították, hogy a kapott magvak egy része (kilenctized része) bódító 

beléndektől (Hyosciamus niger), egy másik része (egy tizede) maszlagos 

redősziromtól (csattanó maszlag, Datura stramonium) származik. Mindezek alapján a 

főzet hatását döntően a beléndek hatóanyagai határozták meg, elsősorban a 

hiosciamin, de emellett változó mennyiségben előfordul scopolamin és atropin is. 

A mennyiségek meghatározása alapján (a vádlott szervezetébe 15-28 mg mennyiségű 

növényi alkaloida kerülhetett), valamint a szakirodalomban a különböző hatóanyag 

mennyiségekhez tartozó tünetek és a vallomásokban szereplő tünetek összevetése 

szerint a vádlott enyhe fokú beléndek mérgezést szenvedett el. Ez a mérgezés már 

kezdetben sem lehetett súlyos, és két napon belül lezajlott. A főzet elfogyasztása után 

a vádlott és albérlője kocsmába mentek, ahol alkoholt ittak. Az alkoholszag érződött is 

rajta a tanúk szerint. (A toxikológus szakértő ennél több információt nem tudott a bíróság 

rendelkezésére bocsájtani. Arra vonatkozóan, hogy a mérgezés után két nappal 

maradhatott-e vissza valamilyen kóros hajlam, ideggyógyász szakértő tud válaszolni.) 

 

Véletlen mérgezések 
 

Minden évben több száz olyan véletlen mérgezés fordul elő Magyarországon, amit 

növények idéznek elő. [2] Az intézetben szerencsére ezeknek csak a töredéke jelenik 

meg, mint halálos mérgezés. Az érintettek jellemzően kisgyerekek vagy házikedvencek: 

lenyelték, megrágták a bogyót, a növény szárát, levelét, virágát, vagy megitták a 

gyöngyvirágot tartó vázából a vizet stb. 

„A mérgező növények okozta mérgezés gyanúja esetén a legjellemzőbb tünetek: 

verejtékezés, nyál- és orrfolyás, hányás, hasmenés, hasi görcsök, izomgörcsök, esetleg 

hallucinációk, nyugtalanság, vérnyomásesés, ájulás.” [2] 

 

1965 
Egy szovjet férfi mérgezési tünetekkel kórházba került. A kórház a mérgezést kiváltó 

szer meghatározására az intézetbe küldte a beteg gyomormosó folyadékát, valamint 

vér- és vizelet mintáit. A vizsgálatok során atropint azonosítottunk a vér- és vizelet 

mintákból, míg a gyomormosó folyadékban megtaláltuk a maszlagos redőszirom 

(csattanó maszlag, Datura stramonium) magvait.  

 

 



A MAGYAR TOXIKOLÓGIA 150 ÉVE 

 

      

A mérgezéses esetek statisztikái alapján a mérgező növények helyét fokozatosan 

átvették a modernkori ipar termékei: elsősorban a gyógyszerek, növényvédő szerek, 

rágcsálóírtó szerek, savak, lúgok, háztartási vegyszerek.  

 

 
 

Mintaelőkészítő robot az NSZKK TSZI-ben, 2022 

 

Napjainkban a mérgezési ügyek között kimondottan ritkának számítanak a növényi 

mérgezések. 
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