
Török József debreceni kinevezése 

Az első debreceni orvos akadémikus, akinek nevéhez az 
egyetemalapítás korai szorgalmazása fűződik, érdekes
mód került vissza tanárnak a diákvárosába. Egy fokkal 
lejjebb, ugyanis eredetileg pesti katedrára pályázott, de 
II. József 1781. évi türelmi rendelete 1845-ben a protes
tánsok közül a kálvinistákra még nem vonatkozott (5). A 
lutheránusokra igen, hiszen Balassa János tanár már 
évek óta meghatározó személyiség. Török Józsefet, a 
rendkívül ambiciózus tanárjelöltet a fővárosban kétszer 
érte kinevezési kudarc. Először 1845-ben, amikor Böhm 
Károly a törvényszéki orvostan és orvosi rendészet 
tanára betegség miatt nyugdíjba került, s helyére heten 
aspiráltak (5). Közöttük az ifjú akadémikus Török József 
is. A kettős tanszéket végül, nem érdemtelenül Rup N. 
János kapta meg. A választás tehát érthető, de Török pá
lyázatának elutasító indoklása még a kor szemüvegén 
keresztül is nehezen: egyértelműen református vallása 

miatt (6). Másodszor 1846-ban, amikor a dietetikai és 
makrobiotikai előadások jogát az országos főorvos 
Stáhly Ignácz javaslatára sem kapta meg. 

A következő évben aztán elfogadta Debrecen meg
hívását, ahol 1848 elejétől életének végéig (1894) látta el a 
Kollégium előadó tanári, illetve orvosi teendőit, a cívis
városiak legnagyobb megelégedésére. Nevét kitűnő 
munkájával (8) elősorban a balneológia történetébe írta 
be, de pedagógusként sem volt méltatlan a Hatvani-féle 
hagyományokhoz. 

A felvidéki Alsóváradon születtt 1813. október 14-én, 
ahol atyja református esperes-lelkész volt. A gimnázium 
alsó négy osztályát a Selmecbányái evangélikus líceum
ban végezte. A következő állomás már Debrecen, ahová 
teológus bátyját követte. Öt esztendőt diákoskodott a 
kálvinista Rómában. Kitűnő tanuló, alapító tagja a kol
légiumi Olvasó Társaságnak (1), az önképzőkörök előd
jének. Csokonai bűvöletében szintén versekkel kezdte, 
amelyek az ifj. Péczely József szerkesztette „Lant"lapjain 
jelentek meg. Kedvenc tárgya mégis a természetrajz, 
amelyet Csécsi Imre orvosdoktor oktatott. Maturátust 
1835-ben szerzett, a következő évben beiratkozott a pesti 
orvosi fakultásra, orvostudorrá kozmetikai tárgyú disz-
szertációja (9) alapján 1842 márciusában avatták. 

Az év többi részét nyugati tanulmányúton töltötte. 
Berlinben, július 23-án a nagy Diffenbach igazolást állí
tott ki egy sebészi tanfolyam sikeres elvégzéséről. A kö
vetkező állomás Párizs, idejét Hőgyes 1842 februárjára 
teszi (6), bizonyára tévesen. A Ráday Levéltárban talál
ható egyik levele 1842. aug. 17-i keltezésű, tehát július és 
szeptember között lehetett a francia fővárosban. Episzto
lája prózai, pénzt kér a londoni kirándulás utólagos 
fedezésére, valamint korszerű sebészeti eszközök vásár
lására (10). A berlinihez hasonló, francia nyelvű chirur-
giai bizonyítványt Chassaignac professzor írta alá. A 
következő levelét Bécsből keltezte szeptember 28-án, 
amely szerint sztetoszkópiai kurzust végzett Skoda pro
fesszornál, sebészetit Schuch intézetében. Majd érdek
lődött az akadémiai nagygyűlés iránt: „kik nyertek pályaju
talmakat s mitsoda természettudományi pálya kérdés van 
kitűzve?" (11). Az Allgemeines Krankenhaus szomszéd
ságából levelet írt még október 6-án, 14-én, 28-án és no
vember 7-én. Ez utóbbiban a következő sorok olvashatók: 
„privát cursusaik egy része a héten, másik része a jövő hét 
közepe táján fog befejeztetni, miből következik hogy a jövő 
hét vége felé én is felszedem sátorfámat s odébb állok 
Bécsből, haza felé" (12). E levelekről eddig nem tudtunk, 
mindenképp fontos dokumentumok Török József éle-
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téhez. Hazatérése után kis sebészeti magánkórházat nyi
tott Pesten. Nem véletlen érdeklődött az akadémiai pálya
munkák iránt, a következő esztendő októberében az il
lusztris intézmény levelező tagjává választotta egy me
dikus korában írt dolgozata alapján (13), amely a Magyar 
Tudós Társaság kiadványának harmadik kötetében je
lent meg. Hamar felfigyeltek rá, 1844-ben az Orvosi Kar, 
illetve a Budapesti Orvosi Egyesület tagja lett, 1845-ben e 
Természettudományos Társulat a másodtitkárává vá
lasztotta. Tanulmányai, referátumai szaporodtak az Or
vosi Tár köteteiben, a természettudományi szótár 
készítésében (4) Bugát leghűségesebb munkatársa. Úgy 
gondolta, már nyugodtan adhat be tanszéki pályázatot, 
de csalódott. Különösen az elutasítás nem szakmai in
doklásában. A másodszori sikertelen kísérlet aztán ked
vét szegte, elfogadta a Debreceni Ref. Főiskola meghí
vását a vegytani, növény- és ásványtani tanszékre. 

Beiktatására 1848. január 11-én került sor, székfoglaló 
beszéde megkapó és ma is időszerű. Címe: & természet
tudományok elhanyagolásának káros következményei 
hazánkra nézve (2. ábra). A városi nyomda természete
sen kiadta (14). Eddigi legfőbb anyagi patrónusa, Török 
Pál közben a fővárosba került, levelezésük tehát folytató
dott. Először 1848. április elején számolt be debreceni 
tartózkodásáról. A Pesten lezajlott forradalmi esemé
nyekről nem esik szó, viszont a matematikus tanártárs 
Kerekes Ferenc nevében kéri bátyját: szerezze meg köl
csön, vagy antikváriumban, esetleg másolatban Gauss 

értekezését az „immaginárius mennyiségről". Ezt az év 
végéig újabb hat levél követte, rendkívül érdekes, itt nem 
részletezendő tartalommal. A szabadságharc kezdeti ki
bontakozásáról még májusban sem esett szó. Az esemé
nyek a lakásán érték utol. Ugyanis mint köztudott, a 
Kossuth-kormány 1849 januárjában Debrecenbe kény
szerült áttenni székhelyét. A tudósítás szerint „Mészáros 
Lázár hadügyminiszter pedig, aki érkezéskor szállás 
nélkül maradt, az akkor őt befogadó Török József orvos
professzornál talált baráti otthonra" (3). A munkájával 
politizáló tanár a két honvédkórház élére került, majd 
Szemere Pál belügyminiszter az egészségügyi osztály 
tanácsosává nevezte ki, amelynek főnöke Bugát Pál volt. 
Török József feladata a világosi fegyverletétellel meg
szűnt. Szerepét dokumentumok bizonyítják, így rejtély, 
Zétény Győző könyvében honvédorvosként miért nem 
szerepel! (15). A szabadságharc elbukása után visszatért 
debreceni tanszékére. Híres művének első kiadása (7) a 
fővárosban még 1848-ban megjelent. 

Direkt politikai megnyilvánulásai nem voltak, bi
zonyára ezért mellőzték felelősségre vonását. Ez persze 
csak feltételezés. Tény viszont, hogy vallása miatt nem 
remélhetett a fővárosban tanszéket. Bátyjához leveleit 
Debrecenből tovább írta, de soha nem kesergett „önkén
tes száműzöttsége" miatt, amely közel fél évszázadig tar
tott. Pedig maradandóbb életművet hagyott maga után, 
mint néhány egyetemi tanszékvezető. 

Eddig ismeretlen leveleinek csak abból a részéből 
idéztünk, amely a debreceni kinevezéséig került ki kezei 
közül. A szabdságharcban vállalt rövid szerepe is jelen
tős, olyan kiválóságok bizalmát bírta mint Mészáros 
Lázár, Szemere Pál vagy Bugát Pál. 

Személyében a debreceni egyetemalapítás első konk
rét szorgalmazóját, a Tiszántúlon a császármetszés kez
deményezőjét (2) tiszteljük. 

Ő az összekötő kapocs Hatvani és Kenézy Gyula pro
fesszorok között. Kollégiumi kinevezésének ez (is) a je
lentősége. 
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