
Megújul a csíkszeredai gim názi um 
épülete, éppen az iskola felszente-
lésének 100. évében. Történelmi 
pont. Innen jött az ötlet: nézzünk 
szét, hol vannak, mivel foglalkoz-
nak azok az egykori diákok, akikre 
az iskola nagyon büszke. Ezen a hé-
ten prof. emeritus dr. Csedő Károly 
akadémikussal, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia (MTA) Kolozsvári 
Bizottságának tagjával, gyógynö-
vénykutatóval, a Marosvásárhelyi 
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 
(MOGYE) konzultáns doktorátusve-
zetőjével beszélgettünk.

– Már gyerekként is érdeklődött a 
növényvilág iránt?

– Iskoláskoromig a szó szoros ér-
telmében a növényvilágban nevelked-
tem, a Csíkszeredától 4-5 kilométerre 
levő erdőalji tájon. Nagyszüleim napi 
tevékenysége az erdei kaszálókhoz és a 
kíméletes erdőkitermeléshez kötődött. 
Az 1914-ben épített házat fenyő-, 
nyír- és hársfák vették körül. A közeli 
kaszálón vackorfák szolgáltatták télire 
a gyümölcs nagy részét. A patak men-
tén a fűzfabokrok között kiemelked-
tek a mézgás égerfa koronái. Ebből a 
környezetből mentem 1937-ben a 
Csíktaplocai Római Katolikus Feleke-
zeti Iskolába (ma Xantus János nevét 
viseli), majd 1941-ben a Csíkszeredai 
Segítő Mária Főgimnáziumba.

– Volt olyan tanára, akit példaké
pének tekintett? 

– A főgimnázium az 1940-es évek 
elején több fiatal és lelkes, jó képessé-
gű tanárt alkalmazott, akik kitartó 
munkájukkal szüntelenül gyarapítot-
ták hírnevét. Ezek közé tartozott a 
természetrajz és földrajz szakos Pálffy 
Ferenc, később egyetemi tanár, aki ne-
künk a természetrajzot tanította. Nála 
a tanári szigor a precíz munka igényé-
vel társult. Egyetemi tanulmányaim 
alatt is számtalanszor jutottak eszem-
be a tőle tanult biztos ismeretek. Ő az 
egyik példaképem.

– Hogyan kanyarodott életútja a 
gyógynövények kutatása felé?

– Gyermekkoromban a szüleim-
től és nagyszüleimtől látott és tanult 
dolgok a természet, az erdő felé irá-
nyítottak, így már kisdiákkoromban 
az erdészmérnöki pályáról álmodoz-
tam, de amikor megtudtam, hogy 
ilyen egyetem csak Bukarestben van, 
az álmom szertefoszlott. A gimná-
zium utolsó éveiben pályaválasztási 
gondjaim voltak, amíg 1949 júniusá-
ban, az akkor alakult MOGYE fakul-
tására hallgatókat toboroztak. Emlí-
tették, hogy ott frissen alakult meg 
a Gyógyszerésztudományi Kar, ahol 
a kémia mellett nagyon sok növény-
tant is oktattak. Kérdeztem, hogy ott 
erdei növényekkel is foglalkoznak-e? 
A kiküldött nagyon okosan azt fe-
lelte, hogy „főleg csak azokkal”. Így 
történt az én pályaválasztásom. Sok 
gondolkodás után arra a következ-
tetésre jutottam, hogy a növények 
ismeretéből, azok ésszerű feldolgozá-
sából meg lehet élni. Ez nekem be is 
jött. Egész életemen át, és most is azt 

csinálom, amiben kedvem telik, amit 
szeretek.

– Mit gondol, a mai modern gyó
gyításban megkapjáke megérdemelt 
helyüket a gyógynövények? Épp rene
szánszukat élik, netán túlzottan elsza
kadtunk már e téren is a természettől? 

– Már 1980-ban, a Hargita megye 
gyógy- és fűszernövényei című köny-
vemben felhívtam a figyelmet arra, 
hogy a gyógynövényekkel való gyó-
gyítás kevésbé veszélyes, mint a kémiai 
eredetű gyógyszerekkel történő. Ezek 
hatóanyagai biológiai anyagok, az em-
beri szervezet számára nem idegen ve-
gyületek, így kevésbé idéznek elő mér-
gező vagy más mellékhatásokat. Ná-
lunk a gyógynövényalapú termékek 
minőségi szempontból nagyon kü-
lönbözőek lehetnek, így gyógyhatású 
készítményként étrendkiegészítők is 
forgalomban vannak. Ilyen készítmé-
nyek a patikai hálózat mellett külön-
böző gyógynövényszaküzletekben, 
drogériákban és a nagyáruházak mel-
lett működő egységekben is megvá-
sárolhatók. Jelenleg is forgalmaznak 
olyan készítményeket, amelyek nem 
terápiás indíttatásúak, alkalmazási 
ajánlásaik gyakran megalapozatlanok, 
egészségügyi okokból olykor nehezen 
indokolhatók, mellékhatásuk nem 
eléggé ismert (pl. teljesítményfokozók, 
súlycsökkentést elősegítők, potencia-
növelők stb.). Különösen veszélyesek 
az öndiagnózis alapján szedett készít-
mények – lehet, hogy alkalmazásuk 
nem indokolt, vagy éppen ellenjavallt, 
és veszélyezteti a páciens, a fogyasztó 
egészségét. Mindezek ellenére azt is 
figyelembe kell venni, hogy az ország 
lakosságának terápiás célokra szánt 
millióit csak a jó minőségű gyógy-
növényekkel lehet csökkenteni. Az 
utóbbi évtizedekben megélénkült a 
felnőtt lakosság érdeklődése az öngyó-
gyításban alkalmazható, többnyire 
gyógynövényekből előállított gyógy-
szerek iránt. Főleg az idősebb betegek 
(20–40%) alkalmazzák saját döntésük 
vagy a családi orvosuk beleegyezésével 
a gyógyszeres terápia kiegészítőjeként. 
Ez része lenne a világviszonylatban 
elterjedt, ún. alternatív mediciná-
nak. Ezt az irányzatot érdemes lenne 
tovább, jó irányba terelni, amelyhez 
szükséges a terápiás értékkel rendel-
kező, megbízható, növényi alapú 

gyógyszerek gondos gyártása, melyet 
az alapos minőségi ellenőrzés követ. E 
nélkül a gyógynövényalapú készítmé-
nyek terápiája hanyatlani fog, nem lesz 
elég a szép csomagolás és a sokoldalas 
reklám.

– Tevékenysége Marosvásárhelyhez, 
a MOGYEhez köti, de munkásságá
nak egy része Csíkhoz kapcsolódik. Be
szélne ezekről a munkáiról? 

– Valóban, a kutatómunkám 
terjedelmes része a Székelyföldhöz 
kapcsolódik. 1957-ben kezdődött. A 
csíkszeredai November 7 helyi ipari 
vállalatnál ezernyi hektár területen 
elterjedt boróka érett terméséből 
700 kg illóolajat desztilláltak. Ekkor 
kérte szakmai segítségemet Maák Jó-
zsef vegyészmérnök. Néhány hónapi 
tájékozódás után, ellenszolgáltatás 
nélkül, a kért vizsgálatot elvégeztem. 
Ennek alapján az akkor gondokkal 
küzdő vállalat megfelelő áron tudta 
értékesíteni az olajat Bulgáriában. Már 
ugyanabban az évben hozzákezdtünk 
a Csíki-medence gyógynövényállo-
mányának mennyiségi és minőségi 
felméréséhez. 1958-ban elkezdődött 
Románia gyógynövényállományának 
a feltérképezése, a népi gyógyászati 
adatok begyűjtése és értékelése, vala-
mint azok hatástani ellenőrzése. A lo-
kálpatriotizmusom, a helyi terepisme-
retem miatt és az itteni emberekben, 
a volt gimnáziumi osztálytársaimban 
bízva első munkámként a Csíki-me-
dence gyógynövényállományának 
gazdasági feltérképezését vállaltuk 
munkatársaimmal. Ezen a területen 
addig ilyen jellegű kutatást nem végez-
tek. Munkánk eredményeit kötetbe 
foglaltuk, melynek megjelentetésé-
hez igen nagy mértékben hozzájárult 
volt osztálytársam, Ambrus Mátyás 
és Kristó András volt gimnáziumi 
igazgató is. 1980-ban megírtuk és 
én megszerkesztettem a kétnyelvű, 
Plante medicinale şi condimentare din 
judeţul Harghita – Hargita megye 
gyógy és fűszernövényei című köte-
tet. A 700 oldalas könyv sikerét mi 
sem bizonyítja jobban, minthogy a 
10 000 példányban kiadott kötet egy 
hónap alatt eltűnt az üzletek polca-
iról, és elnyerte 1980-ban a Román 
Akadémia Emil Racoviţă-díját. Az 
1980-as, 1990-es években sorozatban 
szerveztük a különböző szakmai ren-

dezvényeket, szimpóziumokat Csík-
szeredában.  2001-ben, amikor a város 
egyetemi központtá alakult, a városi 
önkormányzattól kértem jóváhagyást 
egy gyógynövénykert alapításához. 
A gyógynövénykert megalapítását az 
MTA az Arany János Közalapítvány 
által három éven keresztül támogat-
ta. Később a városi tanácshoz tartozó 
Siculus Alapítvány segítette a 160 
hasonló intézménnyel kapcsolatot 
tartó egység fennmaradását. Sajnos 
2008-tól a városi tanács támoga-
tása megszűnt, és ma a Sapientia 
– EMTE a gyógynövényekhez kap-
csolódó oktatást és kutatómunkát 
kert nélkül végzi.

– Próbáljuk meg visszaidézni a 
középiskolás éveket. Milyen volt akkor 
diák lenni a csíkszeredai gimnázium
ban? Volt sajátos hangulata, szellemisé
ge az iskolának?

– Az akkori főgimnázium a rend 
és a fegyelem példaképe volt, talán egy 
kissé „katonás” is, ahol a humán tan-
tárgyak tanítása mellett nagy hang-
súlyt helyeztek a testnevelésre, az ép, 
egészséges testalkat kialakítására. Na-
ponta, a 20 perces szünetben katonai 
rendben és énekelve vonultunk ki az  
épület mögötti sportpályára. Ha esett 
az eső, a folyosón akkor is megvolt a 
napi 20 perces tornázás. Dr. Pataki 
József akkori igazgató minden reggel 
7.45– 8 óra között személyesen must-
rálta (a tiszta ruha és cipő kötelező 
volt) a diákokat. Reggel csak ebben a 
negyed órában lehetett a gimnázium 
küszöbét átlépni. Ez a követelmény ér-
vényes volt mindenkire, a mínusz 30 
fokos hidegben is, még akkor is, ha va-
laki csak 6-8-10 kilométeres gyaloglás 
után ért be a gimnáziumba. Tavasszal 
és ősszel kellemesebb volt a kapunyi-
tást várni, a légkört még az is javította, 
hogy figyeltük a Polgári Iskolába járó 
pálfalvi, csomortáni, somlyói, taplocai 
lányok átvonulását a gimnázium fő-
bejárata előtt. A IV. osztályt a saját 
kezdeményezésünkre már 1944. dec. 
2-án elkezdtük a Csíkszeredában ma-
radt tanárokkal. Négy tanár – Borcsa 
Gergely megbízott igazgató, György 
Imre matematika-fizika tanár, Hajdú 
Leander, a csíksomlyói ferences rend-
ház főnöke, aki a geológiától a kémiáig 
és a természetrajzig mindent tanított, 
Koródy Lujzika francia nyelvtanár – 
munkavállalásának hála, a négy alsó 
osztály beindult, így nem veszítettünk 
évet az átvonuló háború miatt. A má-
sodik félévben a tanáraink zöme visz-
szajött az „elmenekülésből”, így már 
szeptemberben, a felvételi vizsga idején 
az igazgató Papp János tanár úr volt – 
szelíd, nagyon becsületes német nyelv 
szakos tanár. A főgimnázium V–VI. 
osztályában kezdtünk áttérni a romá-
niai oktatási törvényre, az osztályfő-
nökünk, Miklós László paptanár volt, 
művelt, kitűnő pedagógus. Ezután 
Deák Gyula tanár úr vette át az osztály 
vezetését, aki úgy kezelt minket, mint-
ha saját gyermekei lettünk volna. Iro-
dalomszerető, latin szakos, klasszikus 
műveltségű tanár volt. Emlékszem, a 
főgimnáziumban az I/A osztályban, 
1941 szeptemberében a legelső órát 
Nagy Rezső tanár úr tartotta. Miután 
bemutatta az iskola főépületét, vala-

mint a nagy kiterjedésű udvar fonto-
sabb részeit, olyan dalokat, énekeket 
tanított, amelyekre könnyen lehet ma-
sírozni. Jól emlékszem az első énekre, 
a Nádiveréb nem repül az égig… kez-
detűre. Lelkesen beszélt azokról az 
olimpiai játékokról, amelyeken részt 
vett, és sokat beszélt a dán gimnasz-
tikáról. A tornateremben is nagyon 
igényes volt. Kezdetben, amikor még 
nagyon sok osztálytársamnak nem 
volt „tornafelszerelése” (fekete klott-
nadrág, fehér gyapot trikó, mellén a 
Segítő Mária-jelvénnyel), még szé-
kely harisnyában is fel kellett mászni 
a vasrúdon vagy a kötélen. Sajnálatos 
dolog történt az 1946–1947-es tanév 
őszén, amikor az iskola atlétikai csapa-
ta Gyergyószentmiklóson részt vett 
az iskolák közötti atlétikai versenyen. 
Hazajövet Nagy Rezső tanár úr helyét 
a sofőrkabinban egy fiatal pártaktivis-
ta elfoglalta, és az akkor már beteges-
kedő szakembert nem engedte be, így 
az őszi, nagyon hideg, szeles időben 
kénytelen volt velünk utazni a nyitott 
teherautó rakfelületén, ahol annyira 
átfázott és megbetegedett, hogy a tor-
naórákat már nem tudta megtartani. 
Ekkor találkoztunk az „új” rendszer 
aktivistáinak első kegyetlenkedésével. 
Mindig sok szeretettel és hálával gon-
dolok az Alma Materre! Ma is, amikor 
átlépem küszöbét, éppolyan izgalom 
jár át, mint amikor 1941 júniusában 
beiratkoztam a nagy múltú főgimná-
ziumba. Az iskolának, a nagy tekinté-
lyű tanáraimnak, a diáktársaimnak, a 
barátaimnak és az ottani embereknek 
a szeretetét és fáradozásait azzal sze-
retném meghálálni, hogy tudtukra 
adom: mindig és most is nagyon sze-
retem a szülőföldemet.

Forró-Erős Gyöngyi

Névjegy

Dr. Csedő Károly 1930-ban 
született Csíktaplocán. 1949-
ben érettségizett a Csíkszeredai 
Segítő Mária Főgimnáziumban, 
majd 1953-ban gyógyszerészi 
oklevelet szerzett a Marosvá-
sárhelyi Orvostudományi és 
Gyógyszerészeti Intézet Gyógy-
szerésztudományi Karán, azóta is 
az egyetemen dolgozik és kutat. 
1964-ben lett a gyógyszerésztu-
dományok doktora, dolgozott az 
egyetemen adjunktusként, elő-
adótanárként, 1990-től pedig a 
farmakognóziai (Gyógynövény- 
és Drogismeret) és fitoterápiai 
tanszék vezetője, a Gyógysze-
résztudományi Kar dékánja volt. 
2000-től nyugalmazott doktorá-
tusvezető professzor. 2004-ben 
Professor excellence, 2005-ben 
Professor emeritus kitüntetést 
kapott. 2007-től a Magyar Tu-
dományos Akadémia Kolozsvári 
Akadémiai Bizottságának tagja. 
Több mint 80 tudományos dol-
gozat és 8 szakkönyv főszerzője, 
200 dolgozat és öt szakkönyv 
társszerzője; nevéhez kapcsoló-
dik számos találmány és újítás. 
Több tudományos társaság tag-
ja, számos szakmai és tudomá-
nyos kitüntetés birtokosa.
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