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Ajánlás 

A 'Debreceni Orvostudományi 'Egyetem 1998 őszén ünnepli a debreceni 
orvosképzés megindításának80. évfordulóját. Az ünnepi mzgemíekezésekjian-
gulatában önkéntelenülfelvetődik^az a kérdés, hogy kinek.az ötlete, felvetése 
nyomán indult meg a kezdeményezés egy debreceni tudományegyetem létreho
zása és ezen belül az orvoskar megalapítása érdekében? Mi, akik. abban a 
szerencsés helyzetben vagyunki hogy az 1912-ben aláírt királyi dekrétumban 
alapított (Debreceni tudományegyetem Orvosi fakultása jogutódjának a Deb
receni Orvostudományi "Egyetem hallgatói, oktatói és jelenlegi vezetői lehetünk! 
számon tartjuk hogy a Debrecenben létesítendő tudományegyetem gondolatát 
a múlt század végén Török. József akadémikus, a Debreceni Református 
Xgllegium kiváló tudós tanára és orvosa vetette fel és nagyon sokat tett annak, 
megvalósításáért, Töröké akadémikus, jóllehet orvos volt, akinek^ nevéhez — 
többekközött — az első Magyarországon végrehajtott császármetszésfűződiki 
a teljes Universitas megalapításánakügyét vállalta fel, így lelkes úttörője volt 
a ma újraalakuló Debreceni "Egyetemi Szövetség kicdakításánakj*- Ajubileum 
közeledtével úgy érezzük hogy az egyetemalapítás gondolatát felvető, megva
lósítását szorgalmazó tudós professzorra legméltóbban egy életrajzi kötet 
kiadásával emlekezhetünki így örökíthetjük meg életművét a hálás utókor 
számára. %ülön öröm, hogy egyetemünk^orvostörténeti kurziisainaknípszeru 
előadója vállalkozott a Tórök^József életét, munkásságát bemutató biográfia 
megírására, így Töröké József munkásságát, életművét a Debreceni Tudo
mányegyetem létrehozása érdekében kifejtett tevékenységét a debreceni tudo
mányosság története iránt érdeklődő közönség, egyetemünk, volt és jelenlegi 
hallgatói, oktatói egy elhivatott és illusztris orvostörténész, Dr. Szállási Árpád 
kpllégánkiés oktató társunk.tollábólismerhetik.meg. 

Ajánlom e kötetet mindazok, figyelmébe, akik. érdeklődnek^ a tudo
mánytörténet, az orvostörténet, Debrecen város története és a debreceni tudo
mányosság históriája iránt. 

Debrecen, 1998 augusztusában 
Tisztelettel: 

Dr. 9duszbek.László 
akadémikus, egyetemi tanár, 

a Debreceni Orvostudományi Egyetem 
rektora 



Szülőföld, gyermekkor, iskolái az oklevélig 

Ha a történelmi Magyarország etnikailag tarka térképére tekintünk, a 
felvidéki Bars vármegye lévai járásának felső harmadában, a Garam folyó 
jobb partján található Alsóvárad (12). A települést már a Névtelen Jegyző 
megemlíti, amikor a honfoglalás idején Huba vezér átkelt a Duna balparti 
mellékfolyóján, a lapályos földből emelt erődítményt talált, ezért kapta a 
Várad nevet. A felső és alsó jelző a szálláshely kettéválása után került a 
nevek elé. Viharos történelme folytán Balassa Menyhért, Dobó István, II. 
Rákóczi Ferenc, majd az Eszterházy-család birtokolta. Lakosainak száma a 
19. század kezdetén 300 körüli lehetett, református templomuk a 18. század 
végén került tornyos tető alá. 

Itt hirdette prédikátori lendülettel az igét Török József tiszteletes, aki 
rövidesen feleségül vette Kismányai Hangyás Rozáliát. 

A szerény-szegény parochián született 1808-ban Pál, a későbbi püs
pök, majd 1813. október 14-én az apja nevét öröklő fiú. A kálvinista 
lelkészek már csak a szószékre szánt utánpótlásért is nagy gondot fordítottak 

Szülőfaluja e század elején 
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II! 

Egykori iskolája — a Selmecbányái líceum 
a nevelésre, taníttatásra. Felsőbb szinten ezt szolgálták a hit erős bástyái, az 
ősi kollégiumok (Debrecen, Sárospatak, Pápa, Nagyenyed). 

Az értelmiségi magyarok a nemzetiségi vidékeken naponta tapasz
talták a többnyelvűség előnyeit. A Habsburg-birodalom legfőbb összekötő
jét, a regionális világnyelvnek számító németet pl a papfiak cipszer és szász 
iskolákban igyekeztek elsajátítani. Az alsóváradi Török-fivérek ezt a lehe
tőséget a viszonylag közeli Selmecbányái evangélikus líceumban találták 
meg. Olyannyira, hogy később anyanyelvi szinten művelték a bölcsészeti, 
illetve természettudományi szakirodalmat. Török tiszteletes felhívta fiainak 
figyelmét egy szláv, nevezetesen a szlovák nyelv fontosságára, amelyet az 
osztálytársaktól és a barátoktól nem volt nehéz elsajátítani. 

Selmecbányái diáknak lenni rangot jelentett. Hírnevét növelte koráb
ban a jeles orvospályatárs, Pólya József, később pedig a legnagyobb magyar 
költő, Petőfi, akit izzó magyarsága miatt nem a legkellemesebb emlékek 
fűzték a Felvidék eme iskolájához. A kis Petrovics Sándort nem először 
bántották meg önérzetében, ezért az ottani szellemet nem az ő szemüvegén 
át nézzük. A leghíresebb diákot mégsem hagyhatjuk említetten. 

A Török-fiúk viszont kitűnően megfeleltek a követelményeknek. A 
pályatársként tisztelt Pólya Józsefről írott akadémiai emlékbeszédében Tö
rök József meleg szavakkal idézte fel a bányavárosi éveket: „Valóban 
magam is, mint a selmeci ágost. hitvallású lyceum ez időtájban növendéke, 
tanúskodhatom róla, hogy Scheverlay Mátyás, szívet-lelket megragadó elö-
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adásánál fogva a tanuló-ifjúság által majdnem a hatványozásig kegy elte
tett" (59). Az iskola jóhíre akkor alapozódott meg, amikor 1770-ben meg
nyílt a bányászati akadémia. Ez főleg a reál tárgyakból magasszintű 
középiskolai előképzést igényelt, de a humaniórákat sem hanyagolhatták el, 
olyannyira nem, hogy már 1777-től az algimnáziumból teljes gimnázium, a 
lutheránus diákok egyik fellegvára lett. 

Törők József 8 évesen, tehát 1821 őszén került a jeles iskolába (20), 
ahol számíthatott Pál bátyja segítségére. Mindaddig, míg az el nem jutott a 
„kálvinista Rómába". Hat osztály elvégzése után ő is követte a tiszántúli 
nagykollégiumba, amelynek hírét Maróthi György és Hatvani István már jól 
megalapozta. Selmecbányán elvileg találkozhatott volna - 1823 táján -
később atyai barátjával, pártfogói munkatársával, Bugát Pál doktorral, aki 
Bakabánya tisztiorvosaként gyakran megfordult a felvidéki bányavárosok 
irányító központjában. Később a közös gondolkozás hozta össze őket, de 
akkor egy középiskolásról ezt aligha lehetett előre sejteni. Török Pál 1925-
től lett Debrecen lakója, a teológiai akadémiát 1830-ban fejezte be, amikor 
öccse - a korabeli kimutatás szerint - a bölcsészeti osztályra felvételt nyert. 
Az első kurzust az 1830/3l-es tanévben tette le (1. írásbeli dokumentumát), 
mindvégig kitűnő eredménnyel. Mineralógia, pedagógia, német nyelv, ma
gyar nyelv, „mathesis púra", görög nyelv és ókori történelem szerepelt 
tanrendjükben. Ahogy a táblázat mutatja (34,181.), a II. félévben a minera
lógia helyébe a botanika, a mathesis helyébe a geometria lépett. 

A diákok elfoglaltságának, illetve az oktatás színvonalának érzékel
tetésére érdemes felsorolni a megkívánt tárgyak listáját. Ali. év első felének 
beosztása: görög és latin irodalom, „história statuum Europae", trigonomet
ria, optika, fénytan (catoprica, dioptrica), valamint kémia. A második félév
ben a kémia helyébe a technológia került, amelynek gyakorlati hasznát 
mindnyájan tapasztalhatták. 

A III. év első fele: francia nyelv, magyar irodalom, kísérleti fizika 
(Hatvani szellemében), tapasztalati lélektan, ami mai szemmel nézve is 
meglepetés, valamint a természeti jog. A második félévben a lélektan helyett 
filozófia-történet, a természeti jog helyett statisztika, továbbá magyar köz
jog került a tantervbe. AIV. év már teológia. Első félévben: héber nyelvtan, 
„resolutio libri Geneseos" magánjog. A második félévben a héber nyelvtant 
a bibliai archeológia váltotta fel. Az V. év első szemesztere: exegesis veteris 
Foederis, exegesis növi Foederis, theologia pastoralis, egyháztörténet. A 
második félévben ugyanezek(34). A kései felvilágosodás, illetve a reform
kor meghatározó tanáregyéniségei: Sárvári Pál (1765-1846), Kerekes Fe
renc (1784-1850), Péczely József (1789-1849), Csécsi Nagy Imre 
(1808-1847) és Zákány József (1785-1857). Közülük külön kitűnt a termé
szettant oktató orvos Csécsi Nagy, valamint a nemzeti szellemet leginkább 
ébresztgető Péczely hatása. Csécsi előadásainak anyagát egy később megje-
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lent kis könyvből ismerjük (17). Célja az ásványország tárgylása, a világ
egyetemmel és naprendszerrel együtt. Megtanulhatták belőle a heliocentri
kus világkép logikus kialakulásának hosszú históriáját, a föld méreteit, a 
naprendszerbeni elhelyezkedését, forgását, stb. 

A reformkori új iskola-követelmény már jobban forszírozta a reáltu
dományokat, ennek kívánt megfelelni ez a földrajzot, sőt agronómiát magá
ba foglaló könyv. „Földünk jövője" szintén foglalkoztatta, nem kizárva a 
föld belsejében fortyogó lávatömegek feltörése révén új szigetek, sőt föld
részek keletkezését a jobbik esetben, de elvileg lehetséges a felületi vizek 
elpárolgása, a Hold sorsára való jutás. Esetleg „csak" az ember eltűnése, 
mert „tudjuk, miképen volt idő, 's hosszú ezredek sorsát magába foglaló idő, 
mikor a földön ember nem létezett, nem létezhetett. Épen így lehet, mondjuk 
ki bátran, lesz idő, mellyben ember nélkül lesz a' föld: már azért-e, mivel 
talán újabb forradalmak - nyomán az eddigi törvényeknek - újabb 's 
nemesebb teremtményeket állítanak helyükbe, kik a7 mi kövületeinket fogják 
vizsgálni, mint a7 kiveszett állatokét" (17, 112-114.) E madáchi soroktól 
függetlenül szembetűnő, hogy a Diószegi-Fazekas féle Fűvészet, valamint 
a Szentgyörgyi József-féle „állatország" (44) után végre elkészült a debre
ceni ásványtan-könyv is. Török József diákoskodása egyrészt a kései felvi
lágosodás, másrészt a nemzeti reformkor időszakára esett (1). E periódushoz 
kötött az 1823-ban alakult természetrajzi katedra (ennek lesz később tanára 
Török József), valamint az 1830-ban, 
tehát tanulónk első akadémiai évében 
a pedagógia, majd 1844-ben a harma
dik teológiai tanszék létrehozása. A 
reformkor tehát az oktatási rendszert 
korszerűsítette. A kollégium önálló 
füvészkertet kapott, Hatvani szelleme 
már nemcsak legendában létezett. Le
téteményesei: a matézist oktató Kere
kes Ferenc, valamint a már említett 
Csécsi Nagy Imre orvos-tanár. 

Ha összevetjük a többi, felső 
tagozatokkal is rendelkező kálvinista 
kollégiumokkal, volt kikhez igazod
ni. Pápán Jókai rajongásig szeretett 
tanára: Tarczy Lajos, Sárospatakon a 
polihisztor Nyiri István, Marosvásár
helyen pedig tudománytörténetünk 
egyik legsokoldalúbb büszkesége: 
Bolyai Farkas jelentette a zsinórmér
téket. Nyiri egyik híres könyvét (35) 
a birtokosi bejegyzés szerint Török 

A' TUDOMÁNYOK 

S Z V E S É G E . 

ELSÓ" KÖTET. 
I. A* KÖZÖNSÉGES TUDOMÁNYKÖR, 

II. NYELVTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA. 

RENDBE SZEDTE 
N Y I R Y I S T V Á N , 

a" S, Pataki Kollégiumban a' Philosophiának 
Jk'V.önséges Tanítója. * 

(f^JlACd^y J%-f\ 

jT*^&S£s &ir\ £*4? 

b. P A T A Tv ü i \ 

NTv omtattato tt N á d a s k a y A n d r á s áltaí 
1 8 2 9.. 

Nyiri István műve 
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József 1839-ben vásárolta, amikor a természettudományi pályamunkához 
forrásanyagot gyűjtött. A remek háromkötetes könyvben nem található 
nyelvújításkori szó, hiszen Bugát és Schuster ekkor kezdték ezirányú tény
kedésüket, mégis érzékletes és érthető a tudományos jelenségek magyará
zata. A nemzeti reformkor idején már csak a regionális földrajzi közelség 
miatt is ez volt Debrecenben az egyik leghasználtabb kézikönyv. A második 
kötet geográfiai fejezete hatással volt Csécsi Nagy ásványtanának megírá
sára. A latin nyelv még uralta a kollégiumban a köznapi beszédet, az iskolai 
hierarchia fokozatait még ezzel érzékeltették, de Hatvani delejes hagyomá
nya mellé megjelent a kései felvilágosodás, valamint a korai reformkor 
találkozásáról megidézett Csokonai Vitéz Mihály szelleme. Ezt paradox 
módon nem a poézis, hanem a görög nyelv és ékesszólástan professzora: 
Péczely József keltette életre. Ő lett az ifjúság új bálványa, irodalmi buzgal
mának szép emléke az 1828-ban kiadott kétnyelvű költészeti antológia, a 
Pallas Debrecina (40). A verselő hajlamú diákok bebizonyították, hogy a 
klasszikus latin mellett az időmértékes magyar költészetet szintén magas 
szinten tudják művelni. Széél Sámuel ódát írt a „Rómában lakó magyar 
nemes Ferenczi István úrhoz", aki Csokonai Vitéz „mejjképét" márványból 
kifaragta. Az Örök Város dicsérete zeng belőle, „formálsz Ferencziekböl 
Hazánknak Praxitelest", mivel a Hortobágy mellékén ez aligha vált volna 
lehetővé. Széél költeményét Vetsei József teológiai hallgató folytatta, még 
nagyobb lelkesedésssel: „Mig tsak Vitéznek Verseit a' Magyar I Olvassa, és 
mig á Tudomány, 's nemes I Mivek betsültetnek Hazánkban, I Emlegetik 
nevedet Ferenczi!" 

Török Pál, akkor még nem teológusi, hanem juris studiosusi minő
ségben hagyta ránk névjegyét egy Revitzky Ádám borsodi nemest dicsőítő 
latin nyelvű ódával. Berzsenyi korában vagyunk, minden verselőnek Hora
tius a példaképe. Egyik névtelen verselő a Balaton vidékének szépségét 
visszhangozta, természetesen „ Tihany szent szirtje alatt", a híres Csokonai
vers utánérzését keltve. Ez a kis kötet 1828 után a lelkekben folytatódott, 
hatása alól a természettudományos érdeklődésű Török József nem tudta 
magát kivonni. Hasonló társaival együtt. Ugyanannyira, hogy „az 1832/33. 
isk. év második felében összeáll 9 ifjú, ú.m.: Szabó Bálint, Kis Bálint, Soós 
Gábor, Török József, Sípos Sándor, Varga Ferenc, Kovács András, Veress 
László, Ari Károly, - s elhatározták, hogy közös költségen szerezzenek meg 
néhány új magyar könyvet, s azokat együtt olvasásra, észrevételeiknek 
egymással közlése, s némely kisebbszerü munkák készítése által magukat 
tökéletesítsék, a terv megtestesült, s meg is kezdik működésüket Kis Bálint 
szállásán" (1./667). Az Olvasó Egyletből nőtt ki később az önképzőkör, 
amely a diákéletben aztán oly nagy szerepet játszott. 

Az említett egylet létrejötte után a Pallas Debrecina is új életre kelt, 
csak már Lant (30) címen. Péczely József ügybuzgalma biztosított fórumot 
a már főleg magyarul verselő diákoknak. A múzsa a természettudományos 
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Kiadta 

DEBRECZENBEN, 

NYOMTATTA TÓTH LAJOS. 
1831. 

Lant — amelyben első irodalmi próbálkozásai megjelentek 

érdeklődésű Török Józsefet is megkísértette. Egyik külföldi ihletésű költe
ményétidézzük, amely az 1834. évfolyamban jelent meg. A német népiesség 
korai képviselője: J. L. Uhland hatására írta a „Normanni szokás" című 
drámai ciklusát. A dialógus szereplői: Balder tengeri hajós, Richárd halász 
és az óceáni háttérben Thorild tengeri dalnok. A történet „normannikusan" 
romantikus. Tengeri halász tér be vihar elől az egyik öbölbe, ahol a vendég
látói szokás szerint a vendégfogadást hősi énekmondással illő viszonozni. 
Balder hajós két északi grófról énekel, akiket egybekötött közös küzdelmük 
a tengerrel, s egyszerre veszítették el nejüket. Egyiküknek a fia, másikuknak 
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a lánya maradt reménységül, de a lány a végtelen vízre kicsónakázva eltűnt 
a hullámokban, a fiú pedig nem talált többé nyugodalmat. A dalból kiderül, 
hogy a tengerbe veszett szüzet Balder mentette ki, a vendéglátó pedig nem 
más, mint a szerelmes ifjú. A história hitelességét a leány gyűrűje bizo
nyította, így hosszú évek után egymásra találtak. A közbeiktatott rímes 
strófák gördülékenyek: PL : 

„ Ül a tenger vizénél 
Egy gyönge szűz leány, 
'S órákig a halaknak 
Horgot hiába hány." 
Török József ekkor már a medicina mellett döntött. 

Az akadémia 1830-ban összeállított tanrendje: 

I. év. Filozófia. 

I. Félév. Mineralogia. Paedagogia. Lingua Graeca, Hungarica et Germa-
nica. Mathesis púra. História antiqua. 

II . Félév. Ugyanez ilyen változtatással: a mineralogia helyébe a botanica lép, 
a mathesis helyébe a geometria. 

I I . év. Filozófia. 

I. Félév. Litteratura Graeca et Latina. História statuum Europae. Trigono
metria plana. Optica, Catoptrica, Dioptrica. Chemia. 

n. réiév. mint előbb, csak a chemia helyébe lép a technológia. 

I I I . év. Filozófia. 

I. Félév. Lingua Gallica. Litteratura Hungarica. Physica experimentális. 
Psychologia empirica. Jus naturale. 

II. Félév. Ugyanez, csak a tapasztalati lélektant a História Philosophiae, a 
természeti jogot a Statistica és a Jus publicum Hungaricum váltja fel. 

IV. év. Theologia. 

I. Félév. Grammatica linguae Hebraicae et resolutio libri Geneseos. Jus 
privatum. 

II . Félév. Mint előbb, csak a héber nyelvtant váltja fel az Archeológia 
Biblica. 

V. év. Theologia. 

I. Félév. Exegesis veteris Foederis. Exegesis növi Foederis. Theologia 
pastoralis. História ecclesiastica. 

I I : Félév. Az előbbivel ugyanazonos. 

Nagy Sándor könyvéből (34,181.0.) 
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A pesti orvoskaron 

Miután akadémiai tanulmányait befejezte, vizsgáit annak rendje
módja szerint 1836 tavaszán letette, Török József ősszel jelentkezett és 
felvételt nyert a pesti orvosi fakultásra. A kollégium védőszárnya alól 
kikerülve anyagi helyzete megnehezült. Bátyja előző évben indult külföldi 
tanulmányútra, de Bécsnél tovább (valószínűleg financiális okokból) nem 
jutott. Visszajött tehát a Tiszántúlra és Kisújszálláson vállalt lelkészi állást. 
Anyagi segítségére egyelőre nem számíthatott, ezért a Lónyay-családnál 
vállalt nevelői állást. A Török testvérek későbbi levelezéséből kiderült, hogy 
az öt évvel fiatalabb Józsefnek a családon belüli támogatás mekkora függő
séget, sőt olykor megaláztatást jelentett. Az apa változatlanul a néhány száz 
fős Alsóváradon lelkészkedett, ő a fizetését elsősorban természetben kapta. 
Szégyellt volna is pengőforintokért hozzá fordulni. Ilyen vidéken járta a 
szólás-mondás: „szegény az eklézsia, maga harangozik a pap." Kedvezőt
len körülmények közepette került az ifjú medikus-jelölt a pesti orvosi 
fakultásra. A kartörténetnek elég szürke fejezete ez. Akitűnő Magyary-Kos-
sa egy korabeli hallgató, a Török József fölött két évfolyammal járó Doles-
chall Gábor visszaemlékezése (18) alapján érzékelteti a tanárok 
felkészültségét, oktatási módszerét. Az összkép enyhén szólva nem hízelgő, 
bár a szerző sarkítottan fogalmaz. Hasonlókat ír a messze tekintélyesebb 
Hőgyes Endre is az Akadémiai Emlékbeszédében. Az igazság kedvéért 
viszont megjegyzi: a mérhetetlenül kedvezőbb helyzetben lévő császárváros 
is ekkor kezdett felzárkózni. Az „új bécsi iskolát" Rokitansky, Skoda, Hebra, 
Schuh neve fémjelezte, őket a pesti professzorok már idős koruk miatt sem 
hallgathatták. A fejlődés iramát a századfordulótól kezdve Párizs diktálta. 

A forradalom után a fény városában kialakult a korszerű kórbonctanra 
(Bichat, Cruveilhier) és a kísérleti élettanra (Magendie, Flourens) alapozott 
új klinikai medicina. Az osztrák Auenbrugger kopogtatás! módszerét felújító 
J. N. Corvisart, valamint a hallgatózás jelentőségét felismerő és alkalmazó 
R. H. Laennec nagy hagyományát a tífusz betegségének elkülönítésében 
jeleskedő R A. Louis, a tbc patológiáját klasszikusan leíró G. L. Bayle 
folytatta tovább. Miután a kirurgia újra az orvostudomány szerves része lett, 
Dupuytren, Velpeau, Chassaignac és Malgaigne szabtak irányt az operatív 
beavatkozásoknak. Természetesen Anglia a maga útján (Cooper, Fergusson) 
mindig ott volt az élvonalban, a németek pedig (Langenbeck, Dieffenbach) 
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TOMUS PRÍM US 

r i t O L E G O M E N A 1 N S T I T U T I 0 N U M MEDICINÁÉ P H A C T I C A E , 
DOCTRINAM DE FEBRIBUS , ET BE INFLAMMATIONE 

GENERATIM. 

P E S T I N I . 1833. 

M ' M P I I B C S C O N R . A B O L P H I II A R T L EB E W. 

*• R AN ci s c i B E S E , hamar felzárkóztak a franciákhoz. 
MED. DOCT. CONSIL1AIUI R E G 1 1 , P í l O F E S S O U I S P . 0 . 

'"^VATrJo,^ Hozzájuk a Burg szomszédsága fázi
seltolódásban volt, amelyet aztán az 
„uj bécsi iskola hamar és elég látvá-

MEDICINAE PKACTICAE nyosan ledolgozott. 
v I lyen mércével mérve Török 

ntAELECTioMBus ILLIUS PUBLICIS EDITA pesti tanárai m é g a 18. században él
tek. Az alaptantárgyak közül Csausz 

FKANciscuM BENEJÜN. Márton az anatómiát adta elő; egy 
"KD-D0CT- ~ szerény, kötelező doktori disszertá-

~ "' - // ció, valamint jelentős vagyon maradt 
utána. Javára szól, hogy az utóbbit a 
hazai tudományok fejlesztésére ha-
gyatékozta. Az egyetemnek valószí
nűleg ebből több haszon származott, 
mint jelentéktelen közlemények gar
madából. 

Bene Ferenc híres tankönyve Visszatérve a tanárok bemuta
tására, az emlékíró Doleschall Gábor 

a botanikus Sadler professzorral szemben biztosan elfogult. Egyszerűen 
„magyaifaló" jelzővel illette (18). Mint említettük, két évfolyammal járt 
Török József fölött, így élményeik is hasonlóak lehettek. Debreceni diákként 
a magyarságára legalább olyan érzékeny volt, mint miskolci társa, de ő 
ilyesmire nem emlékszik vissza. Sőt pár esztendő múlva, amikor a Királyi 
Magyar Természettudományi Társulat Évkönyvei első kötetét szerkesztette, 
Sadler József megírta bele a magyar botanika addigi történetét. Aki honfi
társait gyűlölte, nem tudta volna ilyen őszinte lelkesedéssel megírni -
Korvin Mátyás tudós udvarától Melius Juhász Péter kálvinista püspök 
Herbáriumáig, valamint a két Bejthe tiszteletes tiszteletére méltó fűvészke-
déséig - a hazai botanika kezdeti históriáját. A fiziológus Schordann Zsig
mond (1794-1862) ugyancsak nem vert nagy hullámot szakterülete 
felületén, de ne feledjük: F. Magendie és J. Műller kortársa volt. Csausz 
tanártársához hasonlóan legalább alapítványával szolgálta utódait. Doles
chall vitriolos hangnemét Török nem visszhangozta, űgy látszik másképp 
élte és ítélte meg. Ami a kémikus Schuster János komikus adom ázásait illeti, 
az olykor lehet a jó előadás titka is. Szakterületét biztosan jól ismerte, erre 
vall többek között a bibliográfiákban nem olvasható Chernia elementáris 
című műve (42). Az is sokat mondó tény, hogy a zseniális Kitaibel Pál őt 
kérte szerzőtársul a kétkötetes balneológiai munkájához (28). A kor szelle
mében szintén tudományos űj szavakat gyártott, noha a magyar nyelv sem 
volt erőssége. A név nélkül megjelent (1829,1845) „Gyógyszerek árszabá
sa" az orvostörténészek szerint az ő munkája, s az nem terminológiai 
szempontból avult el évtizedek múlva. Legfőbb bírálója az ugyancsak 
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„szófaragó" Bugát, Török Pál mindkettőjüket tisztelte. Rokonszenves vonás 
ez egy feltörekvő fiatalembernél. 

Ami a reformkor klinikusait illeti, Birly Ede Flórián „fajsúlyát" a 
Semmelweis-életrajzokból ismerjük. Fabini János Teoíil tisztes módon adta 
elő a szemészetet, tankönyvírónak szintén jól megfelelt. Böhm Károly 
viszont nem állította magasra az államorvostan mércéjét. Török Józsefnek 
nem lett volna nehéz őt felülmúlnia. Medikusunk megértő készségét bizo
nyítja, hogy még a magyarokat valóban nem kedvelő Tognio Lajos farma
kológus professzornál is inkább méltányolta a hazai gyógyvizek kémiai 
elemzése terén kifejtett fáradozásait. A sebész Stáhly Ignác köztiszteletnek 
örvendett, de a pálma a hazai medicina nagy nesztorát, Bene Ferenc belgyó
gyászt illette. Csakhát ő már a múltat képviselte, a kopogtatást és hallgató
zást meghagyta a fiataloknak. Pesten ekkor középszinten meg lehetett 
tanulni az orvoslást, de Török kortársai közül a meghatározó egyéniségek: 
Balassa, Semmelweis, Sauer, Markusovszky, Lumniczer, Korányi Frigyes, 
valamennyien Bécsben végeztek. Legalább néhány szemesztert. Ők már az 
„új bécsi iskolát" hallgatták. 

Török József alsóvaradi születésű medikus 1841 végén tette le az 
utolsó vizsgáit. A 41 évfolyamtársa közül Lengyel Dániel, később Arany 
János nagykőrösi tanártársa, valamint Dabasi Halász Géza vált még orszá
gosan ismertté. Orvosdoktorrá avatásuk 1842. március 17-én történt meg, 
de Török képességeire korábban felfigyeltek. 

Az akadémia 1839. évi X. nagygyűlésén pályázatot hirdettek a követ
kező természettudományos munkára: „Jelentessenek ki azon gyógy- és 
mütani testek, mellyek honunkban is teremnek, vagy termeszthetők, 's mind 
a7 mellett részint még most is külföldről hozatnak he, részint mind eddig 
kivitelre nem fordítottak: mi ennek oka, ys miként lehetne azt eszközölni, hogy 
azok ne csak országunk' szükségeit pótolják, hanem külkereskedési czikke-
lyek is válahatnának" (52). 

A határidőnek számító 1841. március 21-éig három pályamunka 
érkezett be. A kívánalmakat Schedel Ferenc fogalmazta meg. A bírálóbizott
ság tagjai - a mezőgazdasági szakíró Balásházy János, az orvos-tanár Bugát 
Pál és a botanikus-zoológus Frivaldszky Imre - az össztudományt képvsel-
ték. Az első díjat Wagner Dániel, az első magyar gyógyszerész doktor, a 
másodikat Török József doktorjelölt érdemelte ki. Tanulmánya a Termé
szettudományi Pályamunkák 1844. évi harmadik kötetében (52) jelent meg. 

Első fejezete az ércnemüket tárgyalta. Avas „nemtelen", de az embe
riségre nézve a legnemesebb fém, írja szellemesen a szerző. Úgymond már 
Kr.e. 1400 évvel használták vegyületét „férfiúi tehetetlenség ellen". Ma a 
tengélet (vita vegetativa) „felmagasztaló" orvossága. A romantika műltszá-
zadi hangvétele a természettudományokat sem kerülte el. Van delejes, 
csillámos, veres, agyagos, tükrös, fövenyes és leveleges vasásvány változa-
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ta. Tisztán csak meteoritokban fordul elő. Olcsó nagyüzemi előállítását 
Ermann licspei tanár dolgozta ki 1835-ben (írja a 106. odalon), Magyaror
szágon a diósgyőri vashámorokban készültek közelítik meg legjobban a 
hozzánk behozott stájer-rudakat. A vasanyszén, mint acél, Gömör megyében 
kerül edzésre, de nem angol módszerrel. Pedig ezzel a magyar is világhírű 

MAGYARORSZÁGNAK 

KÖZGAZDASÁGILAG IN EVEZETÉS 

T E R M É K E I B Ő L 

D. TÖRÖK JÓZSEF. 

MA.SOJD HANGÚ PÁL,YAi\UJNKA. 

B U D Á N , 
A MAGYAR KIR. E G Y E T E M I1ETŐIYEI, . 

MDCCCXLIV. 

A díjnyertes pályamunka címlapja 
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lehetne. Ahogy a lelkes ifjú reformer fogalmaz: „előttünk áll gr. Széchenyi 
követendő példája, kinek hazánk sok üdvös, angol honból sajátított intéze
teket köszönhet" A reformkor ifjúságában két irányzat rajzolódott ki. Egy 
Párizsra tekintő radikális és egy angol mintát követő mérsékelt. Ez utóbbi 
bálványa természetesen a „legnagyobb magyar"; Török József feltétlen a jó 
értelemben vett anglománok közzé tartozott. Ebben lobbanékonynak nem 
mondható vérmérséklete mellett kálvinista neveltetése is közrejátszott. 
Visszatérve díjnyertes művére, a legfontosabb fém után az ólom ismertetése 
következett. Főleg a Felvidéken és Erdélyben található. Szerinte nagy baj, 
hogy csak az ezüst tartalműakat bányásszák, a tiszta ólomot elhanyagolják. 

A horgany (zincum) Paracelsus révén vált ismertté a ló . században. 
A Selmecbányán, Kapnikbányán (Szatmár m.) és a Szepességben nyert 
nyersanyagot a stájerországi Frauenthal városában dolgozták fel, így beho
zatalra szorulunk. 

A bűveny (cobaltum) már a 16. század óta kék festék készítésére 
alkalmazták. „Orvosi használatra eddigelé nem fordíttatott" A helyzet 
azóta a Co-ágyű, valamint a B 12-vitamin készítése révén megváltozott. 

A földany (tellurium) „nem megvetendő hasznot hajthatna honunk
ban." A részletes ismertetés tanulságos, mert bepillantást nyújt egyrészt a 
nyersanyagellátási, másrészt a tudományos terminológiai dilemmákba. 

A higany (Hydrargirum) leggyakoribb változata a higanykén, vagy 
cinóber, lelőhelyei: Gömör, Hont és Zalatna. 

A második fejezet a földneműek csoporját ismerteti, amely alatt 
nemes, drágaköveket kell értenünk. Ilyenek a nemes gránát, a nemes opál, 
az ametiszt, a kalcit, a jáspis, az achát, a pyrolith. Mind előfordul, kihaszná
latlanul. 

Aztán következnek az agyagneműek: a porcelánföld, főleg a hollóhá
zi és telkibányai kitermelés, bécsi és holicsi gyárakba kerül. A nyersanyagok 
kiszállítása valóban az ország gyarmati helyzetét bizonyította. A nyomdában 
használt kőnyomópala szintén kerülő úton jutott vissza hozzánk. 

Ami a mészneműeket illeti, köztük legfontosabb a márványkő. Igaz, 
a Rómában végzett Ferenczy István szobrászművész, Csokonai Vitéz szobra 
révén, már a Pallos Debrecina ódái alakja, de Török tanulmányából derül 
ki, hogy formáit krassói fehérmárványból faragta. Vagyis a történelmi 
Magyarországon még a mediterráneum kincseit is megtalálták. Csak töre
dékének vettük hasznát. Pl. gipsz bőven akadt, mégis „az utolsó porszemig 
külföldről szállíttatik hozzánk" Kréta, serpentin, kallóföld, szalonnakő, 
bolus egyaránt előfordul. Ez utóbbi „nem kopott ki egészen a gyógy divat
ból" Még ma sem, tehetjük hozzá. 

A harmadik fejezet az égékeny ásványoké, mint a kőszén, amely 
feltárva bőségesen akad, de újabb lelőhelyekre lehet számítani. Gazdasági 
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jelentősége egyre nő. Ne feledjük, a pályamunka e célból készült, s érdekes, 
hogy nagy nyersanyag-készletünket nem egy energia-szakember vagy köz-
gazdász, hanem egy orvosnak készülő fiatal tudós-jelölt tárta elénk ilyen 
részletesen. Az összképből kirajzolódik gazdasági helyzetünk viszonylagos 
szegénysége, továbbá nem is volt cél e téren megfelelő szakembereket 
képezni. A mérnöki oktatás szintén Bécsben folyt, nem a magyar érdekeknek 
megfelelően. 

Az „égékeny ásványok" közé tartozik a kén, amely „nagy szerepet 
játszik a gyógy- és műtanban." Akkor 40 készítményét ismerték. Atermészet 
mindhárom országában előfordul Az ásványokban nyilván. A növények 
közül a repcében, a vörös- és fokhagymában. Az állat szőréten, a záptojás
ban. A vizeletből is kimutatták. 

Negyedik fejezetből kiemeltek a sóneműek. Bugát tiszteletére az űj 
terminológiát használta. Aszikeg (nátrium, soda) a Nagy-Kun-Jászkerületek 
lapájos vidékein úgymond „bőséggel virágzik". Exportáljuk, de gyárat 
idegenből vettünk hozzá. 

A hamag (kálium, potassium) főleg a Bánságban található. 
A salétrom előállító városai: Debrecen, Nyíregyháza, Nagykálló. 

Kivitelét a kormány megtiltotta. 
Az ötödik az ásványvizeket tárgyalja részletesen. Erre majd könyvei 

kapcsán térünk ki, hiszen neve a balneológia terén lett a legismertebb. 
Az is tanulságos, milyen kép rajzolódik elénk a növényország akkori 

ismereteiből. Bárra István orvosdoktor botanikája szintén 1841-ben jelent 
meg, tehát Török József ezt még nem használhatta forrásanyagként. 

A bódító ópiumot gyógyszertani részéletességgel ismerteti, a moip-
hiumot azonban még nem. Utána a „piros gyüszönye", azaz digitális purpu
ré a következik. A digitalint még gyógyír-tapasznak használták. A 
szívgyógyszerek „flastromát" napjainkban újra alkalmazzák. Az anyarozs, 
vagy secale comutum ártó- és/vagy gyógyhatásait nem ismerteti. A f9masz-
lagos redőnye", a datura stramonium tapasza az idegfájdalmakra használa
tos. A beléndek, azaz hyosciamus niger szintén a bőrre applikáltan. Büdös 
bürök, vagy conium maculatum, mint ősidők óta ismert méreg. 

A nőszirom (iris florentina), a kerti peremér (calendula oíficinalis), a 
szappanfu (saponaria officialis), a csípős hascsikaró (acria drastica), mind 
megterem nálunk, többségüket mégis importálják. Exportálhaínók a varjú
tövis tenget (rhamus catharücus), a réti cikorkát (gratiola officinalis), a 
fekete hunyort (helleborus niger), de a kivitel nem érdeke az illetékeseknek. 
A Kollégiumnak saját füvészkertje volt a szomszédos nyugati területen. 
Németh László írja, hogy Csokonai és Diószegi-Fazekas városában egy 
kicsit mindenki botanizált, s a fentiek szerint ez alól Török József sem 
lehetett kivétel. Megemlíthető még a „ kerti váltok" (angelica archangelica) 
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és a Közelkeletről behozott ánizspimpinella. A botanikai felsorolást nem a 
binominálisan, hanem az export-import szerint rendszerezte. Ami nem 
jelenti, hogy Linné akkori szisztémája ne lett volna korszerű. Nem maradt 
ki természetesen a ricinus, a canabis sativa (közönséges kender), a radix 
sarsaparilla, a manna, valamint a radix liquiritiae megemlítése sem. 

Érdekesek az úgynevezett "mütani testek". 
I. A festékek készítésére alkalmas növények: 
1. Vörösszint a rezeda, a sáfrány, a verescékla, a bodza és a sóska adja. 
2. Zöldet többek között a fííz, a repkény, a fehérnyárfa, a nád, a lóhere 
biztosított. 
3. Kéket az áfonya, a pohánka, a viola és a földi bodza. 
4. Feketét az orvosi vérfíí, az ezüstös pimpó, a tölgy gubacs, a szeder. 
//. Bőrkészítésre alkalmas növények: 
Tölgy, cser, nyírfa, vörös berkenye, kökény, bükkfa, vereshagyma. 
///. Szövetek készítésére alkalmasak: 
Len, kender, gyapot (A Nákó testvérek már a 18. század végén termesztették 
a Bánságban), a pamut-krepin, a csalán, selyem, eperfa. 
(Lásd Széchenyi hatását a „SelyemrüT című könyvéből!) 
IV. A házibútoroknak alkalmasak: 
Fenyőfa, tölgyfa, pompás diófa, káka, árva fűz. Evidenciák ezek, de a honi 
közönség előtt nem foglalták pontokba. 
Végül az állatország kikerülő anyagok: 
Borok, faggyú, vaj, méz, viasz. 
Összegezve: 
1. A természeti kincsek jobb kihasználásának igen fontos feltétele, a kellő 
természettudományos ismeretség hiányzik. 
2. A mezőgazdaság fejletlen. Korszerűtlen a szántás, hiányos a trágyázás, 
ezért „e Kánahán lakosai kevés kivétellel nyomorú, füstös, nádfödte vityil
lókban laknak - nem ritkán együtt a barmaikkal" 
3. Az előítéletek minden téren fékeznek. 
4. Elmaradt a kereskedelem. 
5. Rossz a közlekedés. 
6. Hiányzik egy nemzeti bank. 
7. Nincs vámok általi korlátozás. 

Egy új körkép tárul elénk, a természettudományok tükrében. Ennek 
alapján választották 1843-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező 
tagjává, s hívták meg 1848-ban az Alma Mater ősi falai közé, Hatvaniék 
munkájának folytatására. 

Amíg az akadémiai pályamunkát a fent ismertetten országos méretűre 
kiterjesztette, addig a doktori disszertációját a praktikusan haszálható sze
mélyes kozmetikai szerekre (51) szűkítette. Elsődleges célja volt egyrészt 
az esztétikai igény kielégítése, másrészt az egészségre ártalmas anyagok 
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kiküszöbölése. Azidőtájt főleg higany-, ólom- és cinktartalmii kozmetikai 
szereket használtak, amelyeknek pora elzárja a bőr pórusait, felszívódásuk 
mérgezési tüneteket: fejfájást, fülzűgást, szédülést okoznak, mellőzésük 
tehát indokolt. 

A bőr szépségének első feltétele a tisztaság, s ezt jobb eső-, vagy 
folyóvízzel végezni, mint a keményebb kút- és forrásvízzel, amelyekben a 
szappan kicsapódik. Disszertációja természetesen főleg a szebbik nemnek 
szólt. Szépítő-szappanokat ajánlott: alapja a porrá tört debreceni készítmény, 
Flittner szerint fehér-mandula-korpa, pézsma, kakukkfű- és levendulaolaj 
hozzáadásával. Keverhető még bele narancs- és virágvíz, majd tésztává 
gyúrva tetszés szerinti nagyságú szappangolyók készíthetők belőle. A da
maszkuszi illatos tisztálkodó gömb: fehér szantálfa-por, keményítő és storax 
keveréke. 

Mosóporok fehér bablisztből, keserű mandula-korpából és citromhéj-
olajból összegyúrtan kerülnek a tükrös polcokra. Másik változata: szitált 
árpaliszt, rizspor, mirhapor, kakukkfű- és citromhéj-olaj keveréke. Nem 
hiányzik a rózsa- és narancsvirágvíz sem. Az űn. szűzleánytej az alkoholban 
oldott storax gyanta, fahéj és szerecsendió virága. Bőrfinomító kenőcsök: 
arcra cetfaggyú, fehér viasz, narancsolaj és mekkai balzsam keveréke. Nem 
meglepő a keleti illatszerek gyakori emlegetése, illetve ajánlata. 

Kézre: mandulaolaj, cetfaggyú, levendula vagy más illóolaj-keverék. 
A bőrfehérítő szerek közül legártalmatlanabb az egyszerű rizspor, 

esetleg a rózsavízzel hígított aqua oxymuriatica, vagy „zöldlővíz." 
A szeplők, májfoltok, pattogzatok, mitesszerek, cserepedések és bor

himlő (vörös orr) kezelésére növényi eredetű szerek: hársfa, citromlé, ró
zsavíz, illetve ásványi: a konyhasó és a már említett zöldlővíz, állati 
eredetűekből egyedül a tojásfehérje. Drasztikus kezelést, a higanyos bedör-
zsölést csak a vörös orrnál ajánlotta. Ráncok eltűntetésére kámforos szap
pankenet: opodeldok (sic!), valamint Priesteberg szerint nyers borjűszelet 
helyi alkalmazása megpróbálható. 

Se szeri, se száma a hajszépítő szereknek, de legfontosabb a tisztaság, 
rendszeres fésülés, valamint a gyakori nyírás. 

Fogkezelésre, ha betegség nincs, hárs- és fűzfaszén-por javasolt. 
Fogínyvérzéskor kinahéj, kálmosgyökér, vörös szantálpor ajánlatos. 

Amint látjuk, egy rövid orvosavatási összefoglalóból a mindennapok 
tisztálkodási gyakorlata tárul elénk. Legalábbis annak ajánlott változata, 
mert ama nádas vityillókban nyilván mások voltak a lehetőségek. Tény, hogy 
ez is Török József gyakorlati érzékéről árulkodik. A legtöbb latin nyelvű 
kompilatív disszertációt a doktorandusok még egymás közt sem olvasták el, 
míg a Török Józsefét a honleányok feltétlenül. Mi több, gyakorlati hasznát 
is láthatták. 
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Mint említettük, Török József orvosdoktori és akadémiai jelöltet a 
szépítőszerek disszertációja alapján 1842. március 17-én avatták a hivatás 
teljes jogú művelőjévé. 

Szinnyei és Hőgyes szerint, nyilván egymástól nem függetlenül, 
oklevelének megszerzése után „azonnalkülföldi tanulmányútra indults egy 
fél évet Berlinben tanulmányozott, hallgatván az akkor európai hírű belgyó
gyászt, Schönleint s a szintén nagyhírű műtősebészt Dieffenbachot, az ideg
kórtanból Romhergef stb. Dieffenbach a következő bizonyítványt adta ki 
számára: 
,Herr Dn Joseph Török aus Pesth hat im Jahre 1842 meine chir. clin. 

Vortrage u. Operationen mit ausgezeichnetem Fleisse und gröss-
tem interessé besucht, und Beweise seiner tüchtingen Kenntnisse 
an der Tag gelegt. Die von denselben an Lehenden ausgeführten 
chirurg. Operationen wurden mit vorzüglicher Geschichtlichkeit 
verrichtet. Dies bezeugt Dieffenbach. Berlin, d. 23. July 1842." 

A „visszaszámolás" szerint Berlinben hat helyett négy hónapot tölt
hetett. Meglepő az is, hogy míg Párizsból egy, Bécsből öt levelet sikerült 
megtalálni a Ráday Könyvtár Archívumában, addig a németországi időszak
ból egyet sem. Hogy pont a Ráday Archívumban, arra nagyon egyszerű a 
magyarázat. Testvérbátyja, Török Pál lett előbb a Dunamelléki Egyházke
rület tanácsbírója, 1847-től al-, 1851-től főesperes, 1860-tól püspöke, aki a 
Ráday Könyvtárat egyházának megszerezte (46). 

Hőgyes emlékbeszédéből tovább idézve: 
„Berlinből Párizsba ment, hol a sebészet akkori coryphaeusait hallgatta, 

u.m. Velpeau, Lisfranc, Chassaignac-ot stb. Ez utolsó következő 
oklevéllel tisztelte meg: 
Université de Francé. Faculté de Médicine de Paris. Cours de 
Chirurgie. Je soussigné Professeur agregé á la Faculté de Médi
cine de Paris chirurgien du Bureau central des hopitaux de Paris 
certifie, que M. le Docteur Török Joseph a suivi avec assiduité les 
Cours d operations, quefafaite á VÉcole Pratique de la Faculté 
de Médicine, dans le Cours de í année 1842. Je certifie en outre 
qu'il s' est livré sous nos vewc á la pratique de la Médecine 
operatoire. Enfoi de quoije lui ai délivré lapressote attestation. 

Paris, le 30 Fébre 1842.E. Chassaignacr (46). 

Ez a dokumentum-másolat több kérdést is felvet. Egyrészt február 
30-a még 1842-ben sem lehetett, másrészt Török Józsefnek a fennmaradt 
két párizsi levele augusztusi, illetve szeptemberi keletkezésű. Egyetlen 
magyarázat valószínű, hogy a párizsi dátumot a Hőgyes-féle emlékbeszédbe 
tévesen másolták bele. 

Egyébként mindkét illusztris sebészprofesszor meggyőzően bizo-
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nyitja, hogy Török József tanúságot tett műtéti készségéről, a tanfolyamot 
annak rendje-módja szerint látogatta, elvégezte. 

Ha a berlini 1842. július 23-ai keltezést elfogadjuk, a következő 
dokumentum már igazán korhű. Párizsból írta 1842. augusztus 17-én az 
akkor már Pesten lelkészkedő bátyjának. 
„Kedves Palikám! 

Mint az ide mellékelt Uram Atyáméknak szólló s általad rögtön 
hozzájok küldendő levélből olvashatod a jó vagy balszerencse 
Londonba is elvitt sfinanciámat úgy elfogyasztotta, mi egyéb iránt 
tökéletesen hiszem a continensen utazva is éppen úgy történt 
volna, - hogy Párizsba érkezvén 60 frankot tartoztam uti társam
nak, miből könnyű átlátnod, hogy a 400 frank a párizsi idözésre 
nem elegendő azért mivel a cursokat kell fizetnem s néhány Inst
rumentumot most kell vennem, mert e nélkül haza menvén miles 
sine armis volnék s minden tudományom véka alatt rejlenek. 
Otthon venni nem célszerű, mert drágább és szinte a használha
tatlanságig rossz. Kérlek annálfogva küldjél még Párizsba, ha 
csak mostani körülményeimnél fogva 150 frankot; azután hiszem 
nem sokáig leszek kénytelen pénz zsarolásaimmal, s hiszem azt is 
hogy egy adósod sem fizetett szivesebben mint én mihelyt egy kissé 
fordul a szerencse kereke. Igen óhajtottam volna tudni némely 
nevezetes újságokat, amelyeket 2-3 szóval is megírhattál volna, 
p.o. ki lett már a Superintendens, ki nyerte el az iskolai választ
mány által feltett pályajutalmat s.a.t. 
Most ezerszer csókollak s kérlek, ha lehet e hó utolsó napjaiban 
indítsd el financiámat különben csupaszon leszek kénytelen kol
dulni - a Bécsbe visszamenetelre szükséges költségeket. Áldjon 
meg az ég tisztelt Bajkait, Erdeit, Kontrát és Tóthot. Tudósíts arról 
is, ki nyomatta e Soma a Társalkodóba küldött cikkelyt a Kovács 
Lajos haláláróli hirdetést, nevem alá Írásával vagy sem? 

(Török József)" 
A levél több szempontból is új, valamint tanulságos. Nóvum, hogy 

Londonba is eljutott. Szomorúan tanulságos viszont, hogy az akkor már 
anyagilag nem szűkölködő, sőt másoknak uzsora-kamatot adó püspök-jelölt 
bátyja milyen ridegen viselkedett vele szemben. A Bécsbe való úthoz 
koldulást emleget. De ami pénzbe nem kerül, még a 2-3 szavas itthoni 
tudósítást is megtagadta tőle. Nem lehetett annyira „tékozló fiú" az öccse, 
hogy erre rászolgált volna. 

A követkető levelet már Bécsből írta 1842. szeptember 28-án. A 
captatio benevolentiae: „Csókollak kedves Bátyám! 

Párizsban szept. 15-ére minden cursusainkat elvégezvén 16-án a 
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Részlet az 1842. szeptember 28-án, Bécsben kelt leveléből 

két Pap, Tognio és neje társaságában vissza fele indultunk -
Strasshurgig együtt utaztunk Tognióval, ki ott tőlünk elvált s Mainz 
fele vette útját részt veendő a német orvosok, természetvizsgálók 
gyűlésén; mi pedig hárman Schweitz, Tirol feléé repültünk: meg
néztük BaseltSchafhausent Constantzot, Lindaut, Bregenzet, Insp-
rukot (sic!), Salzburgot, Linzet s 11 nap múlva Bécsbe termettünk. 
Itt rögtön szállást fogadtunk Danival az Allgem. Krankenhaus 
tőszomszédságában s mai nappal kezdődött szerencsénkre az An
atómia pathologica-bóli cursus, igy rögtön bele állottunk ismét a 
munkába. Ezen kivül kell még itt vennem egy cursust, a Stethos-
copiaból, Anatómia chirurgicaból, sebészeti és szemészeti müté-
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telekből Ha ezeken átessem rettenhetetlen leszek az orvosi pályán 
s neki merek vágni akár minek. November közepe táján azt hiszem 
mind ezekkel kész kendek. Azonban mind ezekre pénz szükséges s 
igy erőltesd még meg magadat egy kissé kedves bátyám, mert 
különben nem is mozdulhatok. Párizsban a legszükségesebb s 
minden napi hasznú sebészeti eszközöket megvettem, azonkívül 
pompás kőmorzsolót; s ennélfogva pénzem nem vala elég a retour 
útra, melly különben is többe került, mint előlegesen számítottuk, 
úgy hogy Pap Daninak legalább 40-50 pftjaival adósa maradtam. 
És igy, ha csak lehetséges legalább lOOpftot küldjél minél elébb. 
Ha lehetne, elvégezvén itt a cursust egy szemészeti Etuit is akarnék 
venni hogy ne lennék miles sine armis. A Társalkodóba küldök egy 
két nap múlva egy Párizsból datált közleményt szerettem volna 
most elküldeni, de olly rendetlenségbe vagyunk még hogy el nem 
készülhettem; éppen hurcolóskodunk a felfogadott quartélyunkra. 
Ezekután ezerszer csókolok minden ismerősöket tisztelve maradok 
szerető öcséd. József 
Az Akadémia nagy gyűléséről semmit nem tudok s itt sem tudhat
tam meg, ird meg ki nyerte a nagy jutalmat, kik nyertek pályaju
talmakat s mitsoda természettudományi pálya kérdés van kitűzve. 
Csókollak ezerszer (Török József)79 

Sajnos az első bécsi levél, noha igen sok fontos szakmai tudósítást 
tartalmaz, ugyanolyan könyörgő hangú. Szívesen vette volna a pályamunka 
címét, reá fért volna egy kis rendkívüli díjazás. 

A második bécsi levél október 6-ai keltezésű. 
„Kedves Bátyám! 

Kérelmemre válaszodat ez idáig nem vettem, mi miatt igen nagy 
zavarban vagyok. A privát cursusaink ti. az Anatómia pathologi-
ából, Toporgraphiából, Stetoscopiából és sebészeti műtétekből 
elkezdődtek, mellyeknek diját előlegesen divat lefizetni, mit én ez 
ideig nem tehetvén szégyenkeznem kell, sőt az élelemre naponként 
szükséges húszasokat is kölcsönözni kéntelenítettem mit még in
kább restellek Daninak különben is adósa lévén. Kérlek tehát, légy 
szives nem késedelmezni a segély elküldésével. Azt hiszem, legjobb 
lenne a Deligaencal küldeni post restante mit fiók postának hívnak, 
s hivatala a Tratner Károly házban van. Ha jobbnak látod per 
vodianer azt sem bánom. Levelemet akár post restante küldjed, 
akár az Allgeimnes Krankenhausba utasítsad mindegy. Ez utóbbi 
helyen naponként meg látom, minthogy egyik nap itt foglalkozom. 
Lányainak a holnapi postával küldendem el levelemet, melyben 
felszólítom a pontos fizetésre. Deficientiától nem kell itt legkevésbé 
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is tartani; mert az újhelyi jószág mit régen árul már nem teszi felét 
sem a felesége után kapott jószágnak. Pedig magának sokkal 
többje van mit feleségének volt. Azonban azt is bátran fel lehet 
tenni, hogy ha eladná is az újhelyi jószágot, annak árát bizonyosan 
nem csípte fel egyszerre, s így adósait nem is fizethette ki rögtön. 
De meg Menyus tertiariustól s tisztjeitől tudom, hogy jószága 
legalább 6 annyi, mint az adóssága. - Hát Bugát szóhalmazáról 
nem tudsz-e valamit. Hányadik is van sajtó alatt. Ha beszélsz vele 
tiszteld nevemmel, egyébiránt azt hiszem rövid időn magam is 
irandok neki néhány sort. Tudósíts arról is sajtó alá ment-e már a 
párizsi ajánlat; mert itt Jelenkort nem látunk. Most csókollak 
ezerszer, minden ismerőst tisztelek s maradok szerető öcséd, Jó
zsefi" 

Kedves kifejezés az „ár felcsipése", kedveüen továbbra is a hangvé
tel. Nem kurzusra, de még ennivalóra is alig akad pénze. Itt érdeklődik 
először Bugát, illetve a Szóhalmaz iránt, amelynek egyik belső munkatársa 
volt, így talán remélhetett volna valamit. A Szóhalmaz a következő eszten
dőben jelent meg (16.). Bécsben viszont látta, mit jelent az űj bécsi orvosi 
iskola. Rokitansky és Skoda, bár nevüket nem írta le. 

A következő, jóval rövidebb levelet egy hét műlva, 1842. október 
14-én írta Bécsből lelkész testvéréhez. 
„Csókollak kedves Bátyám! 

Hollósy ügyvéd úrtól hallottam, hogy Dobos Úrral utazni valál túl 
a Dunán s így honn nem létednek tulajdonítom, hogy mind ez idáig 
nem kaptam tőled pénzt. S mivel nem kaptam a Berlinből Győry 
Sándor barátom által hozatott sebészi eszközök árát ki nem tudtam 
neki fizetni; kérlek annálfogva légy szíves neki kifizetni 15 pengő 
forintot s 15 pengő krajcárt; haza menve majd liquidáljuk és 
addáljunk. A pénzemet kérlek nem is inkább a pénzedet légy szíves 
mennél szaporábban felküldeni. Egyébbként semmi bajom sincs. 
Csókollak ezerszer s maradok szerető öcséd József. 
(Afienn kitett 15 fit. 15 frp. tizenötforint tizenöt krt. Összeg pénzt 
felvettem. Pesten okt. 17-én 842. 

Győry Sándor sub.)" 
Űjra a pénzéit való fohászkodás, míg végre a következő hosszú 

levélben végre a megérkezésről tudósított, 1842. okt. 28-án Bécsből. 
" Csókollak kedves Bátyám! 

Váltóval terhelt leveledet vettem, s rögtön Vodianer Móricz Úrhoz 
menvén beváltottam. Sőt a pénz nagyobb részit azonnal el is 
fizetgettem; fogadd ezátal szíves köszönetemet. - Túl a Dunai 
utazásodat Hollósy ügyvéd úrtól, ki itt s Brünbejárt, hallottam, s 
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azonnal megnyugodtam a pénz késedelmén; azonban megvallom 
mindjárt az ötlött eszembe, nem fogják é némely tökéletlen embe
rek ezen utazásodat polgár elleni korteskedésnek gondolni s rá
galmazni. Én nagyon óhajtanám, hogy a közelebbi években, mikor 
majd 4-5 hetet távol lehetsz Pesttől tekintenél el Párizsba, 10 nap 
alatt könnyen oda mehetsz 10 napig ott mulathatsz s 10 nap múlva 
ismét vissza jöhetsz; s valóban 10 nap alatt Párizsnak minden 
világhirü nevezetességeit becsületesen meglehet szemlélni; - Az 
uti költség odáig 100 pengő s igy ha az ember ott 200 pengőt akar 
elkölteni az egész ut400prefog rúgni; mit azonban az ember tudja 
Isten mennyiért nem adna. Haza menetelemet a mi illeti, azt hiszem 
nov. 17-ke körül készen leszek privát cursusaimmal s rögtön 
repülendek haza fele hol nov. végéig szándékszom mulatni. S 
András napján pedig hihetőleg beköszöntök Triumvirátus magasz
tos tanyáján az az Bajkay Endre Urnái. Azonban addig is mig 
kedves becses körötökbe mehetnék, egy kérdést tűzök ki a Trium
virátusnak jó egri bor mellett megfejtendőt. Tudni illik miként 
kellessék Pesten működnöm, hogy szerzett tudományom rajtam ne 
vesszen, s hogy minél elébb nagy hirre kapjak a nélkül hogy komisz 
Charlataneriához nyúljak. Ebbe a consiliumba ugyan még Bugá-
tot és Stáhlyt is befogadom; s úgy indulandunk el a sikamlós 
pályán. Én azt hiszem és tudom, hogy nálad a mellett, hogy 8-10 
üres szobád van, nem lehet laknom, hanemha rövid ideig, mert ugy 
gondolom, hogy a la Pólya minden szintárság nélkül megtehetem, 
hogy a hírlapokban kihirdessem lakhelyemet; az pedig igen 
rosszul hangzanék, ha azt hirdetném, hogy Dr. T. J. lakik a ref 
paplakon s rendelő órája 2-3-ig vagy valami. Azonban hiszem 
mindezeket majd meglátjuk: de jó lesz hébe hóba mikor okosabb 
dolgokkal nem töritek fejetek, erről is gondolkodni. - Most pedig 
mielőtt levelemet befejezném arra kérlek, hogy azon III. Urnák kit 
egyszer szobámba vezettél, hogy mint orvos javasoljak neki sérv
kötőt, mert ő olly szerencsétlen hogy mind két oldalon sérve van, 
azon I. Urnák mondom, add tudtára, hogy igen csekély s nem 
veszedelmes műtéttel mind két sérvit meggyógyítom ugy, hogy 
soha többet sérvkötőre szüksége nem leend, s visszaajándékozhat
ja Bandagistjának: - ha tudok valami más sérves tökös embereket 
csak kerítsétek össze, könnyüképen megoperálom őket, ha a sérv
kötők mind Banquerottok is. Most csókollak ezerszer Zerjest, 
Baj kait, Varga Somát, Kontrát, Tóthot, s minden ismerőst idvezlek, 
s maradok szerető öcséd 

Török József" 
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E hosszú levél szerencsére már más hangvételű. Megcsillan benne a 
humor. Párizsi utazást ajánl a bátyjának, amely olcsón megúszható. Előre
láthatólag nov. 17-ére befejezi kurzusait és november végére ér haza. 
Összesen nyolc hónapot töltött tanulmányúton, amelynek megoszlása a 
levelek szerint: Berlinben négy, Párizsban kettő és Bécsben szintén kettő 
hónap. Nagyon megtanulhatott sérvet operálni, mert közeljövőjét e szakmá
ban képzelte el. Egyelőre még lakása nincs, de nem szeretne bátyjához 
költözni. Az anyagi bonyadalmak a küldött váltóval elültek, hogy majd 
rokoni vonalon folytatódjék. 

Utolsó bécsi levele 1842. nov. 7-i keltezésű. 
„Csókollak kedves Bátyám! 

Privát cursusaink egy része a héten, más része pedig a jövő hét 
közepe táján fog befejeztetni, miből következik, hogy jövő hét vége 
fele én is felszedendem a sátorfámat s odább állok Bécsből, mint 
Szent Pál az oláhoktól. Mielőtt azonban ezt tenném, kénytelenitte-
tem még egyszer és utoljára ti. az külföldi utazásomban pénzbeli 

Az 1842. november 7-ei levelének borítékcldala 
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jóakaratodat megkísérteni s vagy 30-40 pft küldése végett megkér
ni, mert ez még felfér reám mint egy falat kenyér, csak maradjon 
belőle annyi, hogy vele haza vándorolhassak. Ha ezt megkapha
tom 7-8 nap múlva semmi akadályom nem leend a haza menete
lemben, más különben nagyon restellnék itt adósa maradni, ha 
szinte barátim közül valamelyiknek is. - Ha megtörténnék, hogy 
otthon egy kissé huzamosabb ideig fognának le s utolsó novem
berben Pesten nem lennék; arra kérlek hogy December első nap
ján délután - addig Lónyay nem fizetne - rögtön menj el Kovács 
Endrével Sárközyhez s idézzétek pörbe, hogy egy órát se haladjon 
a dolog, mert szépen kímélést ö tekintetessége semmi esetben sem 
érdemel. 
Kovács Endrének egyébbiránt mond meg, hogy lócsecs a marká
ba; egy levelet intéztem hozzá 3 kérdéssel még október elején, hogy 
arra feleljen minél elébb, s mind ez idáig reá nem ért sok dolga 
mellett - 3 sorral tudósítani. A Protestáns Egyházi Lap régibb 
számait prof. Patay úrtól kértem el olvasás végett, s többek közt 
azt vettem észre jegyzetemből hogy nagyon nyílt sisakkal léptek fel 
a Kecskemétiek ellen, nem okozand e ez kárt, nem szúr szemet? A 
Báthoryróli közleményt azt gondoltam apriori hogy több hírlapok 
is felveendik azonban úgy látszik legkevésbé sem méltatták figye
lemre ezen derék s eddig ismeretlen honunk fia ismertetését. Most 
nem fecsegek többet, hanem esedezve kérlek az említett összeg 
minél előbbi felküldése végett, hogy hazamenetelem ne hátráltat
hassam. Csókollak ezerszer, üdvözlőm az ismerősöket s ölelve 
maradok szerető öcséd 

József" 

Hogy Lónyayval milyen lehetett a financiális viszonya? Az is felme
rülhet: nem folyt-e ki könnyen Török József kezéből a pengőforint?! Kupor
gató biztosan nem volt, mert nagy vagyont nem hagyott később sem maga 
után. Pajzán elszólás, hogy Kovács Endrének „lócsecs a markába.'9 Nem 
tudni, melyik méltatlanul elfeledett Báthoryt említi? Bátyjától ismét pénzt 
kunyerált. Külföldi útjáról, utoljára. A financiális függőség azonban folyta
tódik még 1848-ban is! 

Akad ez ügyben egy elég furcsa közjáték. Közeli rokonuk, Török 
Ferenc 1845. május 12-én levelet írt Halasról Tőrök Pálnak Pestre. 
„Kedves Öcsém! 

A legnagyobb megilletődéssel olvastam Elek leveléből Doctor 
Öcsémnek azon nyilatkozatát, hogy néki párizsi uttyára 100 pftot 
soha nem kölcsönöztem. A szemérem tiltott eddig mindég erről 
értekezni: de most felette fáj az a suppositum, jó téteményemért, 
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hogy énfelőlem valaki azt felteheti, mely szerént én képes lennék 
valami olyat vissza kérni, mit soha nem adtam. - Mit kell még 
megérnem szegény fejemne? A dolog ugy történt - Doctor Öcsém 
a még most is nálam lévő levelébe P estről febr. 16. 842. a többek 
között ezeket írta: "annálfogva bátor vagyok Kedves Uram Bá
tyámhoz, alássan folyamodni, hogy talán körülményei megenged
nék nékem ezen utazásomra 100 pengő forintot kölcsön adni 
kegyeskedjék. Reménylem egy pár év múlva kamatjával együtt 
hálás köszönettel vissza téritendem, sőt visszatérítésre magamat 
kötelezem is. Legczélszerübbnek vélném Vodianer úrhoz utasítani 
egy assignatot kivel ez alkalommal megint lehetne ismétlendnem." 
Én erre hajói jut eszembe azt választoltam, hogy ily derangirosott 
ember mint én vagyok, hamarjában alig bírja ki teremteni a 
fentebbi summát de mégis azonnal irtom Holczer Dávid úrnak 
Vodianer factorának Pestre ki ezen czélra 81 f 30 tr. pengőben 
nálad lefizette mint ezt a nálam lévő nyugtatványod bizonyítja. 
19 f 30 t-ot éppen nálad lévén heverőben mint ezt leveleimből ha 
el nem dobtátok volna, ki lehetne fürkészni. Nyugtatványod melyet 
Holczer úr hozott, a meléy most is kezeim között vagyon, így 
hangzik: Nyugtatvány 81/30 tr. ezüst pénzben mely summát Török 
Ferencz úrtól Holczer Dávid úr által kezemhez vettem Pesten 
május 7. 842. Török Pál. -

Ezen laconicus nyugtatvány melyet minden comitiva nélkül hozott 
hozzám Holczer, már abban az időben megütköztem, de akkor is 
a szemérem tiltott erről bővebben értekezni. - Szerencsére Holczer 
úr még életben lesz, s vele bebizonyíthatom a tényt - mert dicse
kedtem neki, hogy öcsémnek a párizsi uttyára kölcsönöztem -
azonban atyafiak között kivált jó tétemény gyanánt rendes biancot 
nem is képzelhettem szükségesnek legalább a mit/el veszek vala
kitől minden írás nélkül és vissza szolgáltatnám - az 1842. évben 
én semmi szükségét nem láttam s más czélra hozzád pénzt nem is 
assignáltam. 

Reménylem leszel oly kegyes ezeknek elő terjesztése mellett 
meggyőzni arról, hogy én valósággal a 100 pftot Doctor Ur 
számára kezedhez szolgáltattam. Az életemet inkább szeretném 
elveszteni, mint gyanú alatt lenni még jó téteményem mellett. 
Tisztelünk csókolunk mindnyájan mindnyájatokat s vagyok 

szerető bátyád Török Ferenc." 
Mivel a levélben atyafiságról esik szó3 Török Ferenc valószínűleg a 

nagybátyjuk volt. Tartalma több, mint bizarr. Ugyanis a pénzt párizsi útjára 
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Török József kérte, de ő Török Pálnak küldte el. Az összeg a címzetthez 
eljutott, de a kölcsönző nevének említése nélkül. 

Ez is annak a dokumentuma, hogy a lelkész pénzügyi téren elsősorban 
a saját érdekeit tartotta szem előtt. 

A K O L L É G I U M 
1849-ben itt helyezték el a pénzügyminisztériumot és a bankjegynyomdát. 

A képviselőház a kollégium oratóriumában (balszárnyon a második emeleten) ülésezett. 
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Á fővárosi orvosdoktor 

Török József 1842 végén tért 
haza a fővárosba, ahol előbb a Szé
napiac 84. szám alatt nyitott rende
lőt, majd az újsághír szerint „ lakását 
az Uri-utczába és Ferencziek terére 
szögletet képező 415-ik szám alatti Jüttner-féle ház 2-dik emeletére tette 
által." Praxisáról keveset tudunk, ami érthető is. Ugyanis egyrészt az 
Orvosi Tár következő, tehát 1843. évfolyamában, másrészt a Kir. M. Ter
mészettudományi Társulatban annyi feladatot kapott, és látta el azokat 
példás eredménnyel, hogy csoda ha magánrendelésre egyáltalán maradt 
ideje. Házasságkötésének évét sem sikerült kideríteni. A magánélete nagyon 
mellékes volt a közösségihez viszonyítva. Nejének neve: Polisánszky Terézia. 

A reformkorban közéleti szereplést vállaló orvosok egy termé
szettudományokkal foglalkozó társaság megalapítását szorgalmazták. Bár a 
magyar orvosok és természetvizsgálók Pesten tartott első nagygyűlése biz
tosított bizonyos fórumot (4), egy önálló társulat szükségét Bugát Pál vetette 
fel. Saját szavaival: „itt van az idő, hogy országunkat termé-
szettudományilag megismerni, annak rejtett kincseire honosainkat figyel
meztetni, a külföldön delelő pontjokra eljutott természettudományokat 
honunkba átültetni, azokat a szűk falai közül az élet tág mezeire átvinni, az 
alacsonyabb, vagyis nép, és magasabb, azaz tudományos, növelésre közvet
len befolyván, honunkban természettudományokat terjeszteni... legszentebb 
polgári kötelességünk." (2.) Igazi bugáti mondatok, meg is lett az eredmé
nye. A megalakult társulatot a következő hat osztályra osztották: 1. Ásvány
tan, 2. Növénytan, 3. Állattan, 4. Vegytan, 5. Természettan, 6. Élettan. Az 
1841. június 13-án tartott közgyűlés első elnökévé Bugát Pált, alelnökévé 
Kubinyi Ágostont, első titoknokká a költő Vajda Pétert, másodtitoknokká 
Kovács-Sebestény Endre sebészorvost választották. A szakosztályok élére 
Jedlik Ányostól (természettan) Nendtvich Károlyon át (vegytan) Flór Fe-
rencig (élettan) a legtekintélyesebb szakembereket kérték fel. 

Az orvos és természetvizsgálók, valamint a Természettudományi 
Társulat vállvetve dolgozott azon gazdasági fonákságok megszüntetésén, 
amelyekre Török József az alakulási évben felhívta a figyelmet. Mint 
említettük, az 1842. évet nagyrészt külföldi tanulmányúton töltötte, 1843-tól 

l)i\ Teriik József 
lakását az uri-utczába és Ferencziek terére szögletet 
képező 4i5-ík szám alatti Jüttner-féle ház 2-dik 
emeletébe tette által. (590) (1) 
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pedig Bugát bizalma ós barátsága révén az Orvosi Tár legszorgalmasabb 
rcferálója. Jól sikerült a bemutatkozása. A Medicinische-Bibliothek 9. köte
téből ismertette „Napóleon utolsó betegsége s halála' címmel az érdekes
nek ígérkező közleményt. Mint ismert, a magát biztonságban érző Anglia az 

ORVOSI TÁR 
A BUDAPESTI KIRÁLYI ORVOSEGYESÜLET 

KÖZÖS MUNKÁLATÁVAL 
SZKRKKSZTJK ÉS KIADJÁK; 

ORVOSDOCTOR, SZKMKSZMLSTKR, PKSTKN A MAÍÍYAR KIK. TUDOM ÁNYOK 

JKGYKTOIKIIKX A PHYS1ÜLOGIA, KÖZOX.SKGK& PATHOLOGÍA S THHRAPIA , 

US GYÓGYSZKRTUDOMÁXY RKNDKS TANÍTÓJA, A MAGYAR TUDÓS TÁR 

SASÁG KS BUDAPESTI KIRÁLYI ORVOSKGYESÍLKT RKNDKS TAGA 
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Az Orvosi Tár 1843-as évfolyamának címlapja 
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akkori legnagyobb, egyben legtiszteltebb ellenségét jó messzire, a délafrikai 
partok közelében lévő Szent Ilona szigetére száműztek, szinte indokolatla
nul erős katonai biztosítással. Onnan még egy fiatal és egészséges katonai 
lángelmének is nehéz lett volna megszökni, nem a gyógyíthatatlan betegsége 
tudatában szenvedő hadvezérnek. Lonwood helyiségbe lassan érkeztek az 
európai hírek, de az érintett már nem is volt rájuk kíváncsi. Szüntelen 
gyomortáji fájdalomról, étvágytalanságról, hányingerről panaszkodott. A 
beszámoló szerint Napóleon jobban ismerte (nemcsak betegként) saját baját, 
mint orvosai. Az angol kormányzó azzal akarta (jó értelemben) bizalmát 
megnyerni, hogy a korzikai származású Antomarchi doktort rendelte mellé. 
De a, jds káplárnál" ez nem számított. Hangoztatta, hogy családjának szinte 
minden tagja gyomorbajban halt meg, s ő sem lesz kivétel. Az angol doktor, 
akit Napóleon jobban kedvelt, (nyilván nem tételezte fel, hogy „beépítették" 
mellé) feljegyezte, hogy az ex-imperátor mindig azt emlegette: „ah! mon 
pylor - mon pylor". A zseni még ebben sem tévedett. Boncolásnál a gyomor 
teljes beszűrődése a pylorusból indult ki, ahol a rákos fekély perforált, de a 
hashártya hozzátapadt és nem közlekedett a hasüreggel. A brit doktor viszont 
a még élőben „gastrohepatitist" állapított meg, de a záradékra nem ez került. 
A későbbi „mérgezési verzió" itt fel sem merült. Sőt, amikor egy angol 
őrmester méltatlankodott felettesei részvéte miatt, Sir Hudson Lowe kor
mányzó a következő szavakkal utasította rendre: „igen, ő Angolhon legna
gyobb ellensége vala, s az enyim is: de én mindent megbocsátok neki. Olly 
férfiú halálánál mint ő volt, nem táplálhat az ember más érzelmet keblében, 
mint a legmélyebb fájdalom és bánat érzetét"(39). 

Következő beszámolója G. W. Scharlau aforisztikus észrevételei a 
hártyás torokgyíkról. A diphteria faucium kóroktanáról még logikusnak vélt 
elképzelések sem voltak, klinikumról annál inkább. Pl. ritkán terjed túl az 
utolsó porcgyűrűn és a hártya nem lehet egyedüli oka a halálnak. Hiszen 
hártya hiányában is lehet végzetes. Már állatkísérletekből tudták, hogy a 
légzés és a kóboridegek (n. sympathicus) között szoros az összefüggés, 
valamint a gerincagy, mint a légzés ,Jcútfője" olyan ártalmakat szenved, 
melyek légzésbénuláshoz vezethetnek. Belsőleg célszerű a kénsavas rézéleg 
(cupr. sulf.) adása, külsőleg a járulékos idegre mustártapasz. Végső esetben 
piócák, hánytatás. Hátha kiöklendi a krupot. A légcsőmetszést még diftéri-
ánál nem alkalmazták. (Caspers Wochenschrift, 1842.) Az egyoldalú érdek
lődés elkerülésére a következő forrása már francia. Címe: „A 
lágyéksérvekben található életművekről. Miként különböztetjük meg a lá
gyéksérvek különféle nemeit?" (Annál, de la Chir. franc. 1842.) A nagy 
párizsi iskola: Velpeau, Scarpa, Chopart és Desault után osztályozva: 
1. A vékonybél más belekkel és a cseplesszel együtt megjelenik vagy 
mindkét vagy főleg a jobboldalon. 
2. A cseplesz vagy magányosan, vagy a vékonybelekkel együtt türemkedik ki. 
3. Ritkán a vakbél is megjelenik a sérvkapuban. 
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4. A colon transversum Velpeau és Boyer szerint is előfordulhat. 
5. Avastagbél cseplesze ereszkedik le. 
6. A Sygma némely észrevételek szerint csavart állapotban jelenik meg. 
7. A féregnyúlvány főleg veleszületett sérvekben fordul elő. 
8. Cystokele, férfiaknál. 
9. Nőknél petefészek-sérvet már Soranos is leírt, Haller, Camper, Desault, 
Cooper megerősítette azt. 
10. Desault és Lallemand terhesméh-sérvet is írt le. 
11. Lallemand múzeumában roppant méretű gyomorágyéksérv látható. 
12. Ruysch és Petit lép-lágyéksérvet is írt le. 

A világirodalmi ritkaságokat sem nélkülöző sérvek nemeit tehát a 
legjobb szakemberek különítették el. Török dolga volt észrevenni és ismer
tetni. 

Ugyanezen számban „az idegfájdalmak hólyaghúzó tapaszokkali 
gyógyításáról" is értekezett. A híres Valleix (a ma is diagnosztikus Valleix-
pontok leírója) a „Traité des Neuralgies" (Archiv géner. de médecine, 1842.) 
című munkájában az idegfájdalmaknál az ideg mentén különböző pontokra 
helyezhető tapaszokat ajánlott. Mint ismert, egy évtized múlva a fecskendő 
feltalálása után ugyanezen pontokba morfint fecskendeztek. Valleix főleg 
bordaközti idegzsába, valamint Ischias esetén ajánlotta. Használták a má-
kony-tartalmű terpentines bedörzsölést. Javult a hatás, ha „szepőnye" (bel
ladonna, valószínűleg a szép nő szószármazéka, mert régen pupillatágításra 
használták) és zsír keverékét flanelra kenve a fájdalmas részre helyezték. 

A Durand-Fardel „emlékirata a agylágyulásról" 10 oldalt kötött le a 
10. számtól. E téren vita bontakozott ki a francia és német szerzők között. 
A gallok inkább a gyulladásos, a germánok a degeneratív faktor fontosságát 
hangsúlyozták. A franciák szerint a vér hamar elveszti vörös színét, rozsda
barna lesz, ismertek a „gutagóc" környéki elszíneződések. A gennyedési 
szakban szerintük eltűnik a vörösség. Érdekes kísérletekkel bizonyították. 
Az agyi erekbe fecskendezett színes folyadék nem áramlott ki az érintett 
részre, ugyanakkor „az üterek csontosodása az öregek agyában, mind azon 
esetekben, mellyek a szerző értekezésének alapjául szolgálnak, egyetlen 
egyszer sem találtathatott föl." Vagyis tagadták az érelmeszesedés szerepét 
az agylágyulásban. A későbbi eredmények inkább a németeket igazolták. 
(Archiv géner. de médecine de Parias, 1842.) 

Török József francia orientáltsága változatlan. A 13. számban „Mcd-
gaigne új tana a sérvek kiszorulásáról" c. referátum látott napvilágot. 
Malgaigne kétségtelen a kor meghatározó kirurgusa. Kétfélét különböztetett 
meg: az egyik gyulladás, a másik bélsárgyülem okozta kizáródás. A gyakor
latban viszont inkább a visszahelyezhető, illetve vissza-nem-helyezhető 
felosztás az elfogadottabb. Kizáródás esetén egyedüli megoldás a műtét. 
Malgaigne Párizs kórházaiban 220 esetet számolt össze, az operáltak mor-
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talitása is lesújtó: 133 meghalt, de műtét nélkül mindnyájukra az a sors várt 
volna. A nagy sebész ezért konzervatív, legjobb a minél előbbi visszahelye
zés, valamint a rendes bélműködés, székelés biztosítása. (Bulletin de Thérap. 
1842.) 

Nyelvi és szakmai tájékozottságának szélességét bizonyítandó, a 14. 
számban ír területről írja „Némelly iblanykészitmények gyógyerejéről" szó
ló beszámolóját. Terápiás skálája: pikkelysömörre, gyermekkori görvélyes 
kiütésekre, másodrendű bujasenyves fekélyre úgymond egyaránt hatásos. 
(Dublin Journal, 1842.) 

A T. jelzésű rövid farmakológiai referátumok az ő nevét rejtik A 22. 
számban újra visszatért Scharlau aforisztikus észrevételeire, ezúttal „a gyer
mekek lázas fejvizkőráról." (Caspers Wochenschrift, 1842.) Németesen 
akkurátus az osztályzás: a pókhálóér lobjának következményétől a görvé
lyes (tbc-s) jelekig 20 patológiás változatát, valamint 7 terápiás ajánlatát 
sorolja fel. Hajlamosító tényezők: öröklés, görvély, stb. A publikációs pe-
dantéria a gyógyulási kilátosokban alig számított. Ezek a referátumok 
közvetítették akkor a nyugati medicinát, mert hogy is járhatott volna vala
mennyiüknek a sok színvonalas folyóirat, másrészt a beszámoló mindig a 
lényegre szorítkozott, sőt szorítkozik. 

Ilyen „Stilling nézetei az idegrendszer működéséről, különös tekin
tettel Budge vizsgálataira." (Haesers Archív f. die ges. Med. 1842.) 

A szerző megállapította, hogy a gerincagy fájdalomérző része a hátsó 
szakaszban helyezkedik el, mint a mozgatók, de nem kizárólagosan. Fontos 
információk voltak a gyakorlóorvosok felé. A rostok a Varoll hídban vesztik 
el mozgató képességüket. Nyújtó és hajlító idegek különíthetők el, ismert 
már a visszaható mozgásnak nevezett „Reflexbewegungen." 
1. Ha az összes idegek kóros izgalombajönnek, általános az összehúzódás. 
2. Egy ideggyök ingerlése mozgásba hozza a fölülről és alulról legközelebb 
eredőket is. 
3. A mellső végtagokba szolgáló ideggyök izgatása ezért alulra, illetve felül
re is mozgást okoz. 
4. Minthogy a béka mellső végtagjaiban túlnyomórészt hajlító izom van, 
ingerlésre kóros összehúzódás következik be. 
5. Mivel az alsó végtagokon a nyújtó izmok dominálnak, ingerlésre végtag-
nyújtás észlelhető. 

A fentiek azért érdekesek, mert a medikusok kísérleti élettant nálunk 
még nem tanultak, másrészt még Dubois-Reymond és Pflüger idegingerlési 
kísérletei csak ezután következnek. 

Referálónk kedvelt közlemény-írója Durand-Fardel, ismertetésre ke
rülnek „nézetei a női takárról (tripperes folyás) s ennek különféle szövetke-
zéseirőr, azaz szövődményeiről: (Journal des Connaissance méd. chir. 
1842.) 

33 



1. A hugycsőtakárral együtt a nemzőszervek többi része is beteg. 
2. A szeméremréstakár nemi aktus nélkül is megkapható. 
3. A hüvelytakár fehéres, zöldes, sárgás folyással. 
A hüvelyben gyakran „bujasenyves fekélyek is jelentkezhetnek", éppen 
Ricord professzorra hivatkozva, aki különben elsőként cáfolta meg a két 
betegség azonos eredetét. 
4. A méhtakár. Csak a méhnyak betegszik meg (állítja). 
5. Gyógyításnál a tisztaság, nagy fájdalommal mákonyos csórék, befecsken
dezések, fürdők, ülőfürdők, vérlebocsájtások. 

Bizony szegényes lehetőségek voltak! 
Szövődményeknél, érdekesmód, elsősorban a bujasenyvet említi, 

ilyenek a „bujasenyves fekélyek", valamint „cserepedzések a seggnyilás 
körül", különböző „sarjadzások". A gyógykezelésről semmi újat nem mond. 
Doktorunkat, nyilván saját tapasztalatai alapján, a szifilisz kérdése sokat 
foglalkoztatta. AIV. kötet 10. számában jelent meg „Dr. Jaques nézetei a 
bujasenyvről." (Archív de la méd. belge 1842.) 

A szerző elismeri, Ch. Ricord az oltóanyagával valóban kemény 
fekélyt tud előidézni, de még „nem annyira biztos, mint azt Ricord tartja." 
Igaz, a cáfolat elmarad, az viszont kétségtelen, hogy nem minden (akkor 
még ismeretlen) törzs egyformán virulens. Főleg a higanykezelés terén 
eltérőek a vélemények. Jaques dr. szerint a fitymán elhelyezkedő kemény 
fekély „minden izgatás által előidéztetik", ezért biztos jele a kórnak. Ricord 
csak valódi kemény sanker esetében alkalmazott higanyt, neki aztán volt 
gyakorlata a megítélésben. Leírta a másodlagos kórjeleket is. Az általános 
vélemény szerint a gennyel baj ürül ki a szervezetből, miként pl. egy átlagos 
kelésnél. Ricord szerint viszont felszívódik a szervezetbe és később fejti ki 
káros hatását. Mondanunk sem kell, a venerológia története őt igazolta. 

A „Végbélpöfeteg gyermekeknél" (Gazette méd. de Strassbourg, 
1843.) Stoltz strassburgi tanár tollából származik, amely nem mást, mint 
végbélelőesésnél egy kocsonyás képlet. Lekötés után harmadnapra a szék
lettel eltávozott. Az egész duzzadt nyálkahártyaképződménynek felelt meg. 
Oka főleg a kemény, erőltetett székelés, az éjjeli-edényen sokáig tartó 
indokolatlan ültetés. Tehát ajánlatos megelőzni, ha kialakul, az említett 
módon eltávolítani. 

Ismét angliai kitérés az irodalomban. R. Hunter Glasgow-i tanár „A 
bor alatti sebészeti műtétekről" (London medical Gazette, 1843.) írt. Ilyen 
beavatkozásokat végzett: 
1. Rostos hártyás gyulladás izzadmányának levezetésére. 
2. Phlegmonosus gyulladás kiürítésére. 
3. Izesülési vízkór és gennyömleny szúrcsapos leszívására. 
4. Visszérdaganatok lekötésére és kiürítésére. 
5. Idegfájdalmak megszüntetésére. 
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A torokgyíkban elhunyt kis betegei továbbra sem hagyták nyugodni. 
Az 1843. és IV. kötet 22. számában „A párizsi gyermekkórház hártyás 
torokgyíkban szendevő bizonyos számú egyéneken véghezvitt gőg- s gőg-
sípmetszések eredményei" kerültek képzeletbeli gyászkeretes cikkbe. Tro-
usseau prof. 107 diftériában szenvedő gyermeken végzett légcsőmetszést, 
de közülük sajna csak 25 gyógyult meg. Legfélelmetesebb szövődmény volt 
a vérnek a gégébe történő ömlése, amelyet csövecs (canule) segítségével 
igyekeztek megakadályozni. 

A nagy Bretonneau hét esetéből is csak egy járt szerencsével. Rontotta 
az esélyt, hogy csak a végső stádiumban került rájuk sor. A kanul könnyen 
eldugult, nehéz volt a légzést szabaddá tenni, főleg a bő váladékozás miatt. 
A kezdeményezés megtörtént, de O'Dwyer igazi intubációs ideje még nem 
jött el. 

Az Orvosi Tár 1843. évi referátumait lezárva következtek: „Dr. 
Babington legújabb vizsgálatai a nehéz kórról" (Guy 'Hospitál Reports Vol. 
VI. 1843.) Természetesen a szent betegségről, az epilepsiáról. A közlemény 
sem tünetileg, sem terápiás szempontból újat nem mond, de az ismétlés sem 
elhanyagolható. Kazuisztikai közlemény a lép megszakadása egy 50 éves 
tisztviselőnél, a váltóláz súlyos következményeként. A hasüregbe ömlő 
halálos vérzést boncolás igazolta. (Oesterr. med. Wochenschrift, 1843.) A 
terápiában viszont a kinin nem szerepel. 

Az év szerinti szortírozás azért nehéz, mert nem egyszer átcsúszik a 
következő periódusba. 

Az 1843. esztendőt nagy elismerés zárta le, illetve koronázta meg. A 
Magyar Tudományos Akadémia értesítése alapján: 

„Alulírott hivatalosan bizonyítom, hogy Tekintetes Tudós Török József 
Orvos Tanár Ur a magyar tudós társaság által 1839-ben kitett 
természettudományi jutalom kérdésre névtelenül versenezvén, 
munkája mint másod rangú nyomtatásra s tiszteletdíjra érdemesí
tett; } a mind ezen munkája, mind egyébb tudós értekezése tekinte
téből az 1843-ban tartatott nagy gyűlésen az akadémia levelező 
tagjává választatott. 

Költ Pesten, a magyar tudós társaság hivatalában, december 2.1843. 
Dr. Schedel Ferenc 

titoknok" 
Az 1844-es évfolyam még az előző esztendeinél is termékenyebb volt 

Török József életében. Néha csak a T kezdőbetűvel jelölve. Mindjárt az első 
számban a „dermenet" vagyis a tetanus kórbonctani vizsgálatairól érteke
zett. (Gazette méd. de Paris, 1843.) 

A szekció különösen a gerincagy velőállományában mutatott lágyu
lást, s minél közelebb volt a sebzéshez, az ideg annál inkább elvesztette 
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A Magyar Tudós Társaság hivatalos értékelése 
eredeti gyöngyházszínét. A zavaros, vörös színű állományban bevérzés is 
tapasztalható. A másik számban meglepő dolgot olvashatunk: elektromag-
netizmussal sikerült állítólag hólyagkövet feloldani. (Schmidt Jahrbuch 
Leipzig 1843.) Méghozzá Civiale kőmorzsolójába vezetett árammal Űgy 
látszik, a kőoldásnak is megvannak a maga előzményei. 

Izgalmas a Bright-kór kórbonctani osztályozása. (Canstatt Jahrbe-
richt 1842,1.) 
1. A vese megnagyobbodott, állománya beszűrődött. 
2. A vesetok szürke, a kelyhek hártyája rózsaszínű, benne zavaros folyadék. 
3. Szövetállománya vérszegény, törékeny, tenne Bright-szemcsék, a tok 
leválik. 
4. A parenchyma fellazult, szakadékony, a kelyhekben tejfölszerű váladék. 
5. Tömött állomány, cellulo-fibrosus szerkezet, kelyhek-medence üresek. 
6. Állománya tömöttebb, a kelyhek és medence rendesek. 
7. Szalonnásan fehér állomány, kelyhek-medence-fal duzzadt. 
8. Bőrsárga vese, szalonnás visszfényű, törékeny állomány. 
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Majd Sommerville szerző után közölte, hogyan kell „szarvasrozs", 
vagy anyarozs kivonatával a mola-terhességet kiüríttetni. (Edinburgh 
Monthly Journ. of med. Science 1843.) 

Az 1844. 9. számában olvasható: „Mikép lehet a genyképü taknyot a 
genytől megkülönböztetni?" A kérdésre ugyanis „Dr. Gruhy Dávid honunk 
fia párizsi gyakorló orvos" válaszolt. A genyképü takonyban (mucus puru-
lentus) salétrom- és sósav hozzáadásával finom fonalak keletkeznek, tiszta 
genyben ez a fonalképződés nem következik be. (Canstatt Jahresbericht 
1843,11. Heft.) 

Az előző szaklap ugyanazon számában a gombás betegségek kór
bonctanát tárgyalták. Megemlítik a tüdőkben a fonalgombákat. A favus már 
Gruby nevéhez kötődik. A cukros hugyárban (diabetes mellitus) szintén 
gyakori, megtalálható az ember legfontosabb szerveiben. Mai szemmel is 
kitűnő diabetológiai megfigyelés. 

Nálunk is kezd kialakulni a kórbonctani szemlélet. Az 1844, V., 11. 
számában Rokitansky azon megfigyeléseit igyekszik az Albers tanáréval 
összevetni, mintha oly betegségek, mint a gümőkór és rák kizárnák egymást. 
A pro és kontra érvek mellől hiányzik a mikroszkópos kép. (Canstatt 
Jahresbericht 1843, Albers über path. Anatomie) Rokitansky krázis-tana 
viszont nem elég meggyőző. 

Érdekesek a terápiás beszámolók, pl. a Matico nevű „fanyar szer" 
sikeres alkalmazása vérzéscsillapításra. Vagy a „sósavas könleleg" (murias 
ammóniáé) succus liquiritiae hozzáadásával az alkoholos gyomorbajra. 
(Hufelands Journal 1842.) A hüllők előfordulása az emberi belekben viszont 
a fantázia birodalmába tartozik, pedig tekintélyes német professzorok írták 
le. Állítólag egy beteg leányka hosszú szenvedés után gyíkot okádott volna 
ki. A korszellemhez ez is hozzátartozott 

A „másfélszénsavas vaséleg" (sequicarbonas feni) tetanus ellen állí
tólag 14 napos kezelés után eredményes volt. (Provinc. med. Journal et 
Schmidt Jahrbücher 1844.) Semmi garancia, hogy ez valóban klasszikus 
tetanus lett volna, de a gyógyítás sikerélményét nem lehet tőlük utólag 
elvitatni. 

A „rezgőrj" nem más, mint a delirium tremens. Megszüntetésére 
Scharm szerint a Liqu. Ammon. succin. oldata a legalkalmasabb. (Caspers 
Wochenschriftl843.) 

Török doktor recenzióival a szakma minden területét végigpásztázta. 
Sichel tanár tanulmánya nyomán ismertette a zöldhályog „kórokait". 

(Annál d'Ocul. 1842. et Schmidt Jahrbücher 1844.) 
Érdekesebb megállapítások: a visszeres torlódás következtében az 

edényhártya zöldes színt nyer, de nem optikai csalódás, hanem a lezajlott 
folyamatok következménye. Ideges fejfájásnál gondolni kell rá, mindkét 
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nemet egyformán érinti, a köszvény szövődménye lehet, a gyógyításra nincs 
biztos módszer. A műtéti megoldás akkor még nem volt bizonyított. Már 
Hippokratész ismerte, a zöld homályosodást először J. de Gradi, majd a bécsi 
Beér tanár írta le. Patológiáját Sichel és Canstatt tisztázta, a szemnyomás 
fokozódása még ismeretlen volt. 

Következő „A hamhüzeg mint gyógyszer" vagyis a bromkalin terápi
ás alkalmazása emésztőszervi bajok, fájdalmas vizelési panaszok orvoslá
sára. (Canstatt Jahresbericht 1843.) Apályatárs Pólya József főleg külsőleg, 
rühes sömörre, Alibert ótvarra, Puchelt fejkoszra alkalmazta, állítólag siker
rel. 

Az öregkori nehézvizelésre Walker benzoesavat alkalmazott, ered
ményesen, ahogy írta. (Provinc. medic. and surgic. Journ. London, 1844.) 
„Malgaigne észrevételei a lég befolyásának ártalmatlanságáról höralatti 
sebeknél" (Malgaigne Journal de Chirurgie 1843.) az angol Monro, vala
mint a francia Guérin azon nézetét vitatja, mintha az önmagában gyulladást 
okozna. A nagy gall kirurgus szerint a légnek kitett nagy sebfelületek mindig 
hamarabb fertőződnek. Guérin viszontválasza szintén logikus: a tályogokat 
és tömlőket jobb leszívatni, hasvízkómái, genymellnél, fejvízkórnál úgy
szintén. A szürkehályog nyomását (Depressio cataractae) is „a köthártya 
alatti szúrással kellene eszközölni, hogy a lég befolyása gátoltassék." Mal
gaigne mesternek szintén igaza van: a „geny keletkezése bizonyára valami 
másban rejlik, mit nem ismerünk, de a mit fölfedezni törekedni minden 
sebésznek kötelessége" A látszólagos ellentmondást a bakteriológia oldotta 
meg, végül a Semmelweis-féle asepsis. 

„A gyermekek agylágyulása s hevesfejvizkórárur (Oest. med. Jahrb. 
1843.) szólva a kettő közötti összefüggést Mauthner is vitatta. Az agyvízkór 
lassabban, az agylágyulás gyorsabban fejlődik ki. Minden korú gyemieknél 
előfordulhat, a lobnál hat a lázcsillapítás, az agyvízkórnál nem. „Különleges 
eset, amikor afejvizkór gümős folyamat következménye". 

Az V. kötet 25. száma Bugát Természettudományi Szóhalmazát hirde
ti. Megkaphatták a Szervita tér 314. sz. alatt 4 pengőforintért. 

Török József bugáti ügybuzgalmában néha olyan szóűjításokat is 
használ, amelyek nem kerültek a Szóhalmazba. Később egy részét védelme
zi, a másik felét próbálta kigyomlálni. 

Szemében Albers legalább akkora patológiai tekintélynek számított, 
mint Rokitansky, Virchow a celMárpatológiájával csak később jelentkezett. 
Legfőbb hivatkozásai akkor a Canstatt Jahresbericht, valamint a lipcsei 
Schmidt Jahrbuch. Albers leírása alapján ismertette a Glisson-tokból kiin
duló rákos daganatot, bár mai szemmel valószínűbb Boyd megfigyelése, 
miszerint többnyire a gyomorból terjed a májra és a hashártyára. 

Briquet feldolgozása alapján statisztikai kimutatásokat közölt a tüdő-
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vész kortanáról (Revue méd. de Paris 1844.) A felsorolás tanulságos. 
1. Több a férfi, mint a női tüdőbeteg. 
2. Egyharmadánál bizonyítható az örökletesség. 
3. A gyermek gyakrabban kapja meg az apjától, mint az anyjától. 
4. A falun való neveltetés nem óv meg a tbc-től. 
5. A nyúlánk testalkatúak között gyakoribb. 
6. Tüdővészeseknél ritkán kisebb a mellkas felső, mint alsó kerülete. 
7. A levegőn kevesebbet tartózkodó kézművesek között gyakoribb. 
8. Hajlamosabbak a megfázásra és rekedtségre. 
9. A 3/5-öd részénél 20-30 között fejlődik ki. 
10. A 4/5 részüknél jelen van a kórhajlam. 
11. Kórokok: hideg, szükség, bánat. stb. 
12. Gyakrabban támad hideg évszakban. 
13. Nem hajlamosaknál is a hideg évszak a veszélyes. 

A tbc újra támadóban. Nem érdektelen felsorolni ezeket a rendkívül 
okos megfigyeléseket, ne feledjük, Koch felfedezése előtt négy évtizeddel. 

A VI. kötet 3. száma hozza a „Gyakori észrevételek a barna vaséleg-
röl (Ferrum oxydatum fuscum)" című közleményt. Mohnike sápkór, gör-
vély, méhvérzés, idült takar és makacs váltólázak esetén tapasztalt kedvező 
hatást. (Hufeland Journal 1843.) Logikus, mert valamennyi vashiányos 
vérszegénységgel jár. A vaskészítmények kiegészítve malaga, vagy tokaji 
borral. Bár ezt „német gyomor nem birja", írja recenzorunk. A 4. számban 
Behrend hátizmok átvágását javasolta scoliosis gyógyítására. (Rust' Maga
zin B. Heft 1.) Sem scoliosisnál, sem medenceferdülésnél a keresztágyék és 
a leghosszabb hátizom átvágása nem állotta ki az idő próbáját. 

Az itáliai szaksajtót sem hanyagolta el. Ilfiliatre Sebezio 1843 cikke 
után közölte a bűzaszat (ássa foetida, vagy ördögszar) gyógyhatását hörg
hurutra. Gyermekeknél csőrében, felnőtteknél vízben feloldva, mákszörppel 
ízesítve. Elképzelni is szörnyű, milyen lehetett. 

A 6. számban „Egy uj bélgiliszta (Ágchylostoma duodenale", nálunk 
Anchylostoma duodenale, vagy bányászaszáj néven vált ismertté. Itáliában 
sem lehetett ritka. Górcsővel vizsgálva, a feje különözik az oxyuris vermi-
cularis, valamint az ascaris fiatalkori formájától. (Omodei Ann. iniv. di 
medic. 1843.) A kórokozó és a betegség közötti összefüggés viszont nem 
olvasható ki. 

A kéksavval történő mérgezés behatása helyén az idegre bénítólag 
hat, a véredényekbejut, nem tartozik a villámsebességgel ölő mérgek közé, 
a vér megváltozása okozza a mérgezést. Jól sejtették, a cián vérméreg. 

Török rendszerező hajlama készteti a tanszékre, majd a tan
könyvírásra. Ricord nézetei a „dobról" (Bulletin gén. de Thérap. 1843.) 
újfent a kankó és vérbaj különbözőségét bizonyítja. A „dob" nyirokmirigy-
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lob, amely az elsődleges fertőzés jele. Majd kifekélyesedik. Ha hugycsőfo-
lyásnál nem keletkezik dob, nem tekinthető bujasenyvnek. Ha egyszerű a 
gennyedés, higany nem kell belsőleg, mellé „keserű iblanykészitmény", a 
jód a penicillin megjelenéséig a terápiás arzenál része volt 

Venerológia után „adalékok a gyermekágyasok láza gyógyításához". 
Semmelweis zseniális felismerése még három évet várat magára. így a 
terápia bizarr. (Hufeland Journal 1843.) L. Piócák, 2. Édes higany má
konnyal, 3. Hólyaghúzó tapaszok. Az egyszerű klóros kézmosás milyen 
gyötrelmektől szabadította meg a szülőanyákat. 

Törők doktort 1844 júniusában választották meg a Kir. Term. Tud. 
Társ. titkárává, így az 1844. évi július 31-én megtartott gyűlés jegyzőköny
vét már ő vezette és az Orvosi Tár VI kötetének 8. számában közzé is tette. 
Az elnök ekkor már nem Bugát, hanem Kubinyi Ágoston volt. 

A következő számban „A térd kóros állapotáról dongcdábnál" cím
mel kivonatolta Ammon tanár közleményét, (v. Walthers und von Ammos 
Joum. für Chir. und Augenheilkunde 1844.) Az operálásnál nemcsak a 
dongalábra, de a térdízület korrekciójára is tekintettel kell lenni. 

Krieg nézetei a szemtakár gyógymódjáról mindaddig aktuálisak ma
radtak, míg el nem rendelték Credé javaslatára, hogy az újszülöttek szemébe 
ezüstnitrát oldatot cseppentsenek. Előtte Eisemann abszolút tisztaságot, a 
váladék óvatos kitörlését és langyos vízzel történő lemosást ajánlotta. (Ver. 
Zeit. für Pr. 1844.) 

A VI. kötet 15. számába szintén hosszú cikket írt „A sértések és 
sebészi műtétetekre következő halál okainak fölismerése s prophylacticus 
ajánlatok DK Cheverstől" címmel. (Rosers und Wunderlich Archív II. 3.) 

Érdemes szószerint idézni belőle: „jelenkori műtét buzgalmunk mel
lett igen keveset ügyelünk a veszélyességre. Már Morgagni bebizonyított 
tényekkel állította, hogy a kórházba csekély bántalommal felvett betegek, ott 
a romlott lég beszivása által olly betegségbe esnek, mellyek súlyosabbak 
voltak, mint az elébbiek" Ha ilyen volt a helyzet a londoni Guy'Hospital-
ban, milyen lehetett másutt? 

Az 1844. évi 17. számában olvashatjuk talán a legizgalmasabb beszá
molót, címe: „Légcsőmetszés (tracheotomia) egyetemünk sebészeti koró
dájában, Balassa tanár által végrehajtva. Közli DK Törők József pesti 
gyakorló orvos. A másfél éves kislány, Senova Anna életveszélyes fulla-
dozások kőzött került a műtőasztalra. Balassa tanár előbb a nyelőcsőt 
vizsgálta át kutasszal, majd ott semmit sem találván az idegentestet a 
légcsőben képzelte, így a nyakbőrt haránt átfogva hosszas metszést ejtett 
rajta, majd a légcső takaróján szintén. Szabaddá vált a gyürüporc, abba 
beszúrás történt, majd lefelé vezetett metszéssel átvágta a légcső 4-5. 
felső gyűrűit. Aztán felültették, hogy a vér ne tóduljon be, de a korábban 
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emiitett,beszivottretekdarabot Balassa tanár már nem találta meg, viszont 
a légzés szabaddá vált. A kékes arc piros szinü lett ismét. Ezüstcsövet sem 
látott szükségesnek behelyezni. A kislány némi belázasodással hat nap után 
meggyógyult, a retekdarabot valószínűleg közben kiköhögte, mert nem 
egyszer rájött a roham. A siker teljes volt. S nem mulasztotta el megemlíteni, 
míg Bécsben a kitűnő Wattmann intézetében egy év alatt a medikusok 
összesen 100 műtétet láttak, addig Balassa pesti osztályán már 113-nál 
tartanak. Jeles Balassánk zászlaja alatt képeztetnek honunk számára a 
műtőnövendékek! FaxitDeus." 

A VI. kötet 20. számában ismét a sérvek képződéséről. (Gazette des 
Hopit. 1843.) 1. Erőlködés által., 2. Veleszületett sérvek., 3. Hájsérvek. Mákony 
adásával, melegborogatással a kizáródott sérvet olykor vissza lehet helyezni. 

A 22. számban az „ínyköti csontloboly (exostosis medio-palatina) 
mint előrement bujasenyves bántalmak ismertető jele. Irta Chassaignac 
professzor, akinél Török József két évvel korábban sebészeti vizsgát tett." 

„A rákos lerakódások belső életművekben'9 gyomor, máj, méh, belek 
karcinómáinak elkülönítő kórisméi felsorolása olvasható. (Prager Viertel-
jahrschrift. I. 1844.) Statisztikájuk szerint a nőknél gyakoribb a gyomorrák, 
a férfiaknál pedig rosszabb prognózisú. Bizonyára nem szakmai okokból 
szerepelnek ritkában a bécsi és prágai lapok. 

„A bujasenyves dobok égetése (cauterisatio)" visszatérő téma. Az 
„Iblany alkalmazásáról kisdedek lobos agybetegségeinél" inkább érdekes
ség. (Gazetta des Hop. 1843.) 

„Villiam londoni tanár kórodai előadása a tüdővészről" a fizikális 
vizsgálattal kezdődött. Első fázis a csúcs kikopogtatása és hallgatása. Kife
jezett szakban a légzési zörejek jellegzetesek. Harmadik szakaszban nyálkás 
köpet, csőzörej, bronchophonia. A sötétzöld és kékes köpet rendesen „elő-
postája a közelgő halálnak". (Hufelands Journal 1844.) 

A salétromsavas égető szerek „aranyeres bántalmakban55 kémiai ka-
uterizációt szolgál. A kiiszamlott részt vissza kell helyezni, a pörkölt részre 
faolajat tenni, mákonyt adni. (Med. Times 1844.) 

Végül köszönet az Orvosi Tár azévi dolgozóinak: Arányi Lajos, 
Nendtvich Károly, Sauer Ignác, Schedel Ferenc, Nedelkó Döme, Tognio 
Lajos és a Bécsben tanárkodé Töltényi Szaniszló professzornak. Hosszas a 
felsorolás, de jól érzékelteti a kor szakmai légkörét, az európai medicina 
helyzetét, a pesti tanárok mellett Török József erőfeszítéseit, hogy majdan 
egy megürült tanszék elnyerésére esélye legyen. 

A 19. század elején Pest-Buda még több szempontból nem számított 
az ország fővárosának. így pl. Jólészi Czászár András, Gömör vármegye 
táblabírája már 1790-ben esedező levelet írt az országgyűléshez egy siket
néma intézet felállítása ügyében, de nem Pest-Budán, hanem Vácott. Az 
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eredmény nem maradt el, 1802-ben nyitotta meg kapuit a dunakanyari 
városban az érzékszervi fogyatékosok első képezdéje (23). Példáját követte 
Kőszeghy Sámuel orvosdoktor, „a m. tár. helytartó tanács nékie siketnéma 
intézet Psaten leendő fölállítására kegyesen engedelmet adott'', ahogy az a 
Nemzeti Újság 1844. évi aug. 24-ei számában olvasható. Alelkes és lelkesítő 
tudósítást természetesen Török József doktor írta, szinte riporteri találékony
sággal. Az Orvosi Kar és a Nemzeti Újság egy célt szolgált nála. 

Az 1844-es esztendő több szempontból is fordulatot jelentett Török 
József életéten. A két legfontosabb katedrán, a sebészeten és a belgyógyá
szaton Balassa János, illetve Sauer Ignácz kinevezésével megtörtént a 
korszerűsítő generációváltás; Sauer volt az első, aki beiktatási beszédét 
magyarul mondta el. Az egyetemen előtérbe került az anyanyelvi oktatás. A 
Királyi Magyar Természettudományi Társulat élén szintén őrségváltás tör
tént: Bugát elnöki helyére (egyéb elfoglaltságai miatt) Kubinyi Ágoston 
került, mivel Vajda Péter a szarvasi ev. főiskola igazgatója lett, első titok
nokká Kovács Sebestény Endrét, mellé másodiknak Török Józsefet válasz
tották meg. Övé lett az a nem könnyű, de hálás feladat, hogy a Társulatban 
elhangzott előadások szövegét kötetbe szerkessze össze. 

Sikerült is az 1841-1845. év közötti időszak legjobb közleményeit 
színvonalas kötetbe összeállítani, amely azonban 1845-ben jelent meg Be
iméi József pesti nyomdájában (2). A szerzők között találjuk az első titoknok 
sebészorvos Kovács Sebestény Endre, a vegyész Nendtvich Károly, a bota
nikus Sadler József, a botanikus-zoológus-mineralógus Reisinger János, az 
omitológus Petényi Salamon, a mineralógus Petz Vilmos és a botanikus-zo
ológus Frivaldszky Imre tanárokat. Sadler Józsefnek a hazai botanika kez
deti történetére vonatkozó itt megjelent írásairól Gombocz Endre is 
elismerően nyilatkozott és hivatkozott (22). A szövegírásba a szerkesztő 
szintén beszállt egy rövid kiegészítéssel. Reisinger ugyanis „A chinai theáról 
annak ártalmáról és honi pótlékáról" kezdett szenvedélyes hangú vitát, mert e 
távolkeleti illatos anyagot (ez könnyen elképzelhető) a behozatal előtt és után 
egyaránt hamisították. Egyes vélemények szerint, Wytt, Redman és Tissot 
tapasztalatai alapj án még a valódinak is akadnak káros mellékhatásai. Az erős 
teák gyakran okoznak idegességet, álmatlanságot, szorongást, szívdobogást, 
fejfájást. Davis szerint a szárított leveleket már a helyszínen hamisítják. 
Különösen a zöld teát. Kőris- és szilfalevelet kevernek közé, ez kémiailag 
kimutatható. Hazafias kötelesség volt az exotikus importot valami hazai 
hasonlóval helyettesítem. A szeder, a libatopp és a fanyar áfonya levele után 
jutott valakinek eszébe a könnyen elérhető szőlővirág kocsánya, amelyet 
„nem mosdatlan kinai kulik kezei'5, hanem itthon ellenőrizhetően higiénés 
körülmények között szednek. A szőlővirágot 40 C fokon megszárítják, majd 
locsolják. Az ügynek megnyerték gróf Teleki József erdélyi főkoraiányzót 
is, aki a Természettudományi Társulatnál kezdeményezte egy szakértői 
bizottság felállítását, amely összehasonlítja, valamint értékeli a kétféle 
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teát. A szőlővirág-főzet hazai apostola Reisinger János lett, segítője Strei-
cher Mihály gyógyszerész. Eredményként az Erdélyi Híradó 1844. nov. 26-i 
száma a következőket írta: „A téli estvélyek közelgetvén a t. közönséget a 
magyar orvosok és természetvizsgálók városunkban tartott gyűlése alkalmá
val, a pesti egyetemi tanár és k. tanácsos Reisinger János ur által ajánlott 
szölö-virág-thea használatára figyelmeztetjük. Valamint gyűléskor, úgy mi
nap is gyógyszerész Streicher Mihály úr előttünk próbát tett a szőlő-virág-
theával, s merjük állítani, hogy az ínynek kedvesebb, gyöngébb mint másféle. 
Különösen nincs meg a fanyar benne, nem oly hevítő. Az angolok hideg 
vérüek lévén használják a chinait, de mi magyarok heves vérrel bírván: jobb 
lenne a szőlő-virághoz szegődni, mégpedig több ok miatt: egyfelől egészségi 
tekintetben nem olly veszélyes, másfelől nem kerül annyi pénzbe. Csak 
próbáljátok meg főurak és hölgyek, kiknek asztalatitokon párolognak legin
kább a chinai theás csészék, minden bizonnyal Reisinger s Streicher urak, 
valamint szerény ízlésünket rossznak nem fogjátok találni. Kívánja azt a 
haza közjava, hogy ne vándoroljon azért is a pénz külföldre" (2). A magyar 
orvosok és természetvizsgálók ötödik nagygyűlését Kolozsvárt tartották 
1844. aug. 30. és szept. 6. között. 

A hazafias felbuzdulásra (ne feledjük, a romantika kora ez!) 1845. 
április 5-én a tanári kar ünnepi teázást rendelt el. Megjelentek rajta: Bugát 
Pál, Sadler József, Arányi Lajos, Echstein Ferenc orvostanárok, Schedel 
Ferenc könyvtárigazgató, Nendtvich Károly, Lenhossék József és Török 
József (akkor még) orvostudorok. Az illusztris társaság lepecsételt dobozban 
kapta meg az Y és Z betűvel jelzett anyagot, amelyeket a helyszínen 
lekészítve kellett összehasonlítani szín, zamat és édesíthetőségi szempont
ból, majd tejjel, illetve rummal keverték. Tejjel jobbnak találták a szőlővirág, 
tej nélkül a kínai teát. Egyesek előnyben részesítették azt a tényt, hogy a 
szőlővirág kevésbé fanyar, s az idegrendszert kevésbé izgatja. Ez biztosan 
igaz. Édesítő is több szükséges a kínaihoz. Az eredmény megszületett és 
kihirdetésre került: „a szőlővirág forrázásának több rendbeli elsőségei 
vannak." így remélhetőleg, ha nem is fogja a távolkeletit kiszorítani honunk
ból, de használatát korlátozni fogja - állapította meg magát a hazai mellett 
elkötelező szerkesztő, Török József doktor (2). 

Időközben a karon az 1841 óta betegeskedő Böhm Károly törvény
széki orvostanárnak 1845. július 23-án lejárt a helyettesítése, amelyet ifj. 
Bene Ferenc látott el (24). A katedrájára pályázók között található Győry 
Tibor szavaival „Török József barsidr. med. chir., kálvinista" (24), a nyertes 
azonban nem méltatlanul Rupp János, az orvosi kar külső tagja lett. Török 
József vallási diszkriminációt vélt benne felfedezni, no meg a nemzetiségi 
hovatartozás biztos jelét. A protestánsok közül evangélikus ugyanis lehetett 
valaki cipszer, szász, cseh, szlovák, tehát elvileg aulikus, míg a református 
csakis rebellis magyar. Még 1848 előtt nem tudhatta Bécs, milyen „udvar-
hűek" a Kossuth- és Petőfi-féle lutheránusok. 
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Török további tanszéki próbálkozásában érdekes ellentmondás talál
ható Hőgyes Endre és Győry Tibor állítása között. Hőgyes szerint első 
sikertelen „pályázatának mégis volt annyi eredménye, hogy az akkori pro-
tomedikus, Stáhly Ignácz által felszólittatott, hogy készüljön a diaetetikai 
rendkívüli tanszékre, melyre öt kinevezni óhajtja. Az akkori helytartó-ta
nácsnál azonban, mely az egyetemet katholikus jellegűnek tekintette, azt sem 
bírta keresztülvinni" (27). A zseniális kutató tehát az érintett változatát 
fogadta el. Győry Tibor szerint viszont: „Schedel Ferenc 1846-ban az 
egyetemi könyvtár igazgatójává neveztetvén ki, lemondott az ép- és hosszé
lettan (diaetetika és makrobiotika) előadásáról s amidőn ezt a kari igazgató 
közhírré tette, e rendkívüli tanári állomásra hárman folyamodtak: Oszo-
venszky Károly, Török József és Wagner János doktorok. Stáhly, mint kari 
igazgató 1846. szept. 26-án mondott véleményt róluk, magasan kiemelve 
közülük a 35 éves komáromi születésű, evangélikus Wagner Jánost, aki ekkor 
már a budapesti kir. Orvosegyesület alelnöki tisztét töltötte be. Stáhly 
melegen méltatta úgy szorgalmát, mint a buzgalmát, melynek nála igen 
szerény modorral és észrevételt nem szenvedő jellemmel ékesítve találtat
nak, s mielőbbi kinevezését kérte, nehogy a közhansznu tanszék továbbá 
árván maradjon. A felség 1847. jan. 26-án kinevezte Wagnert (24). 

Az igazság kedvéért meg kell említeni, hogy mind Hőgyes, mind 
Győry tiszántúli kálvinista ivadék volt, ugyanazt a jelenséget mégis kétfé
leképpen ítélték meg. Egy biztos: Török letett arról, hogy a fővárosban 
tanszéket kapjon, noha a Wagnerre jellemző erényeket róla is el lehetett 
volna mondani. Stáhly viselkedésének eltérő volta inkább az érdekes, ott 
viszont nem zárható ki, hogy valóban az akkori helytartó-tanács véleményét 
vette figyelembe. 

Török József azonban az Orvosi Tárnál, valamint a Kir. M. Termé
szettudományi Társulatnál változatlan erőfeszítéssel dolgozott. Nem tudni 
mennyi lehetett ebben „a csak azértis megmutatom" dacossága! Egy biztos, 
az Orvosi Tár 1845-1847 közötti három évfolyam cikkeinek a címlistája a 
függelékben megtalálható. Termékenysége, sokoldalú elméleti és gyakorlati 
érdeklődése lenyűgöző. Ismét érdemes idézni Hőgyes megállapításait az 
akkori viszonyokra. „A müveit külföldön már a harmincas évek folyamán 
nagy lendületet vett ez az irány az orvosi és természettudományok fejlődé
sében. A francia, angol, német folyóiratok ez országok laboratóriumaiból 
nagy chemiai,physikai, anatómiai, physiologiai és kór tani felfedezések hirét 
hozták hozzánk is, melyekből előrelátható volt, hogy a természetbölcselet 
uralma, mely a hivatalos tankönyvek és azok szellemében történt tanítás 
folytán gyökeret vert a magyar természettudományi felfogásban, nemsokára 
megszűnik e szakokra és az ésszerű kutatás iránya foglalja el a transcen-
dentalis helyét, egészséges philosophiai gondolkodást honosítva meg az 
aprioristikus és ideális speculatiok helyett. Literátus műveltségű tanáraink 
és orvosaink érezték, tudták, hogy az orvosi tudományok a mindig szaporodó 
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felfedezések alapján folytonos átváltozás alatt vannak és magok is a termé
szettudományok közé emelkednek, de itthon erről saját vizsgálódások alap
ján személyes tudomást és meggyőződést szerezni nem tudnak. Ha a 
negyvenes évek elején szabaddá vált mozgás következtében egyes tanulni 
vágyó ifjaink és tanáraink külföldi utazásaik közben az egyes szaktudomá
nyok önálló focusait látogatva megszerezték is e személyes tudást és 
meggyőződést, külföldről hazajövet annál sivárabbnak találták az itthoni 
viszonyokat, hogy az önálló tudományfejlesztésben magok is megfelelő részt 
vehessenek" (27). 

Vagyis az „ideális spekulációk5' elavult tankönyvek helyett a labora
tóriumi kísérletezésé a jövő, s ennek a külföldi tükröződését látta el az Orvosi 
Tár, elsősorban Török József referátumai révén. A már említett három 
évfolyamban összesen 215 cikke jelent meg. Valamennyi lényegre törő rövid 
remeklés, aki olvasta, mire a végére ért, nem felejtette el az elejét. Egy 
közlemény mondanivalóját különben sem a hosszúsága határozza meg. Ő 
pontosan tudta, mi kell az itthoni gyakorló kartásainak, az Orvosi Tár 
magyarul olvasó törzsközönségének. Egyre többet szerepel a Lancet, a 
Journal für Kinderkrankheilkunde (mint gyeraiekgyógyászati szaklap), a 
Prager Vierteljahrschrift, a Giorno di Torino, a Medical Times, a Bulletin 
de Thérapie. Nálunk szokatlan volt (még ma is az), ami Nyugaton bevett, 
hogy nagy orvosokról már életükben lapot nevezzenek el. Ilyen pl. a francia 
Malgaigne Journal de Chirurgie, németeknél a Rosers und Wunderlich 
Archív, illetve a Caspers Wochenschrift. Tételesen hosszú lenne felsorolni, 
ismertetni az 1845., különben kudarcban „gazdag" közleményeit. Ha klini
kus lett volna, az a 8-15 ágy akkor sem elég a publikációs következtetésekre. 
A pesti kórház 8 ágyas szülészetén Semmelweis sem jöhetett volna rá 
korszakos felfedezésére. Ahhoz két, bécsi méretű szülészeti osztály kellett, 
a medikusok és bábák oktatási megosztásával. Balassa szintén a nem kedvelt 
császárvárosban tanult meg korszerűen operálni. 

Referálónk rendelkezett azzal a bizonyos lényeglátó képességgel. PL 
a szifilisz dualista felfogása nálunk még egyáltalán nem volt evidencia, még 
a három évtizeddel később megjelent első magyar nyelvű dermato-venero-
lógiai tankönyvben sem. (Schwimmer Emő: Bőrkórtan, MOKT, Bp., 1874.) 
Török József viszont csalhatatlanul felismerte Ricord elkülönítő diagnosz
tikájának horderejét, valamint szakszerű terápiás szemléletét. A címszavak
ban leggyakrabban szereplő kórismék: bujasenyv, aszkór (tbc), rák. 
Meglepő, hogy a tüdőbaj gyógyítására már akkor is használták, a légzőfe-
lület nyugalomba helyezésének módszerét. Sőt egy dublini ír orvos már 
1726-ban alkalmazta volna. 

A tanszéki kinevezés meghiúsulása látszólag nem szegte kedvét. 
Sőt a Természettudományi Társulat 1845. évi közgyűlésén akadémiai 
díjnyertes pályamunkáját széchenyis gesztussal a kari könyvtárnak ajándé-
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kozta. Pedig akkor sem állott jól anyagilag. Praxisra alig maradt ideje, az 
Orvosi Tár (a továbbiakban: O.T.) viszont „önellátóként" tudott talpon 
maradni. A szerkesztő Bugát és a kar között nem volt felhőtlen a viszony, 
ezért az első magyar nyelvű orvosi fórum a nemzeti érzelmű orvosok 
szívügye maradt. A negyvenes évek első felében Balassa-cikkel nem talál
kozunk, Sauer tanáréval is csak elvétve. Paradox módon éppen a magyar 
érzelméről egyáltalán „nem híres" Tognio tanáréval még a leginkább. 

A következő, tehát 1846. évben az előző folyam 110 inkább rövidebb, 
mint hosszabb cikkeinek száma 80-ra csökkent. E sorok írójának külön 
érdekes a „Szabadill-festvény rüh ellen" című cikke. (Bulletin de Thérapie, 
1845. O.T. 1846. IX. 10. 160.) Ebben a kezelésben magam is részesülni 
kényszerültem, mert a rühes ló kezelése közben megkaptam. A disznózsír
ban elkevert por bőrbe dörzsölve rettenetes égető érzést okozott. Kellemet
lenebb volt, mint az alapbetegség keltette viszketés, de végül gyógyulást 
eredményezett. 

Messze érdekesebb „A gyermekágyi lázról" (Lancet 1845. O.T. 1846. 
X. 5. 77-79.) szóló közlemény, 1845-ből: „Waddy a rendes hagymázos vagy 
gyermekágyi láz okát valami méregben keresel, melly vagy a testben képző
dött, vagy kívülről jutott abba, s kártékony hatását mind a gyermekágyi 
állapotban, mind pedig azon kivül is megteszi". Waddy a lényegre tapintott, 
de nem került kellőképp a köztudatba, mint két évvel később a Semmelweis 
Ignácé! 

Másik érdekesség az indiai kenderről írott cikk: „Egy illyetén szert, 
melly amaz óhajtott hatásokban a mákonnyal osztozik, a nélkül, hogy annak 
kellemetlen hatásait előidézné, úgy látszik az indiai kenderben találták föl". 
(Méd. chir. Transact. O. T. 1846. X. 25., 395.) A brit Cleidinning vizsgálatai 
alapján, különösen a tüdőbetegeknek jobb mint a mákony, de annak hasfogó 
hatását nem pótolja. Az is megtudható, hogy a hörghurut és hökhurut nem 
tévesztendő össze. Ez utóbbi: tussis convulsiva, azaz a szamárköhögés. 

Török örök témája a szifilisz és annak változatos kórképe. Ricord 
véleménye mindig a mérvadó, noha doktorunk nem venerológus. A Brigii
kor leírása itt már klasszikus. 

Az Orvosi Tár szolgálatában utolsó év: 1847, közel 100 ismertetéssel 
A Chinoidin gyógyhatása (Leibigs Annalen der Chemie und Pharmacie et. 
Oestr. Wochenschrift, O. T. 1848. XI. 5., 71-71.) a maláriánál nemcsak 
tapasztalati, hanem kémiai alapokon, cikk jelent meg "A szülészeti fogó 
használatáról" (Monthly Journal 1846.0. T. 1847. XI. 4., 56-58.), valamint 
az információ térben is kitágul. 

Ilyen az „Adalékok Brasilia gyógyszertanához" (Times, O. T. 1947. 
XII. 20., 318-319.), valamint a „ Tatár népszer a szülészi folyamat meggyor
sítására" (Med. Zeitung Russlands 1847.11.0. T. 1847. XII11., 176.). Ha 
a jurta-sátor szőnyegén a vajúdás elkezdődik, a kint tartózkodó férj puská-
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jávai elkezd lövöldözni, hogy az ijjedtség fokozza a hasprést. Az eredmény 
állítólag nemcsak érdekes, hanem jó is. 

Méhenkívüli terhesség eredményes műtéti megoldásáról is beszá
molt. Brigh-kórnál a vizeletben a fehérjét már kimutatták. Tehát Török 
doktor szinte mindent összeolvasott, hogy megoszthassa kollégáival a vi
lágban tapasztalható legújabb eredményeket. 

A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Évkönyvei (1841-
1845), majd azt követően 1847-ben és 1848-ban (ezt előre) a Királyi Magyar 
Természettudományi Társulat Névkönyvét „honunkminden műveltebb redei 
számára szolgáló Naptárral, Monté Degói Albert Ferencz szép.műv. és 
bölcsésztudor, K. M. Tud. Egyetemi segédcsillagász és tanár s a Kir. M. 
Természettudományi Társulat rendes 's választmányi tagjával közösen szer
kesztette" (3). A naptár egyúttal a Társulat anyagi leltárát is tartalmazza. 
Eredményes évet zárt. Az utolsót Pesten. 

A KIRÁLYI MAGYAR 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI. TÁRSULAT 

NÉVKÖNYVE, 
HONUNK MINDEN "MŰVELTEBB RENDÉISZÁMÁRÁ'SZÖLGÁLÖ 

N A P T A R R A L 
AZ 

1847 D1K 

K Ö Z Ö N S É G E S ÉVRE. 

A T Á R S U L AT M E G B Í Z Á S Á B Ó L S Z E R K E S Z T E K 

MONTÉ DEGOI ALBERT FERENOZ, 
SZÉP MÜV. ÉS BÖLCSÉSZTUDOR, K. M. TUD. EGYETEM SEGÉD -CSILLAGÁSZ 
ÉS TANÁR S A KIR. MAGYAR TERMÉSZET-TUDOMÁNYI TÁRSULAT RENDES > 

VÁLASZTMÁNYI TAGA 
ÉS 

TÖRÖK JÓZSEF, 
ORVOS- ÉS SEBÉSZTUDOR A MAGY. TUDÓS TÁRSASÁG LEV., A PESTI ORVOSI 
KAR, A BUDAPESTI KIR. ORVOSEGYLET R. TAGA, S A KIR. MAGY. TERMÉ

SZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT TITOKNOKA. 

ELSŐ ÉV. 

N Y O M A T O T T 

PESTEN, 
B E I M É L J Ó Z S E F N É L . 
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Első évei Debrecenben -1848/49 

Debrecen ősi kollégiumát 1847. július 23-án váratlan veszteség érte: 
alig 43 éves korában elhunyt Csécsi Nagy Imre, aki a Cseh-Szombati-ala-
pítványból 1823-tól működő IV. bölcsészeti tanszéken az ásvány-, növény-, 
és vegytan tanára, valamint a diákok orvosa volt (34). Török József után egy 
esztendővel, 1844. dec. 4-én Csécsi Nagy Imre is az akadémia levelező tagja 
lett a kitűnő kis mineralógiai könyve (17) alapján, de korai halála megaka
dályozta a rendes tagság elnyerésében, továbbá, hogy érdemleges munkát 
fejtsen ki az ország legrangosabb tudományos intézménye keretében. 

A tiszántúli Alma Mater mindig számontartotta egykori, főleg híres 
diákjait, így a reál-tanszék betöltésekor akadémikusnál nem adta alább. Kapóra 
jött Török József kiábrándulása, s jókor hívták meg. Úgyannyira, hogy még a 
téli költözés fáradalmait is vállalta. A gőzvasűt már Szolnokig közlekedett, de 
elég volt a csomagokat, bűtrokat egyszer felpakolni, ezért a kocsiszolgálatot 
vették igénybe, várandós feleségével. Az alább közölt, Pál bátyjához írt 1848. 
január 18-i keltezésű levelében „a technika csodájának" élményét aligha hagyta 
volna említetten. Lakást a kollégiumhoz közeli Hatvan utcában kaptak, levelé
ből kitetszően nem a Jegkitűnőbb" állapotban. 
„Kedves Bátyám! 

Nagy ügy gyei bajjal, sok fáradozással s bútorainkon elég sok 
kárral levergődtünk jan. 8-án este 9 órakor új hazánkba. Itten 
minden kemence repedezett és füstölgő, sok ablaktábla kitörede
zett, számos zár elromlott, konyhánk tűzhely nélküli lévén, képzel
heted milly sok bajjal kellé és kellend még vagy pár hétig türde-
nünk. Jan. 11-én beigtattam hivatalomba, miről Tóth Miska mint 
mondó tudósított. Ugy látszik elég nagy f mórét csinált székfoglaló 
beszédem, s többek közt csak azért is köztetszést nyert mert rövid 
volt, s igy a nagy hidegben nem kínoztatott meg a nagy számú és 
tisztes hallgatóság. Leckét még nem tartottam, hanem a múlt 
szombatra jan. 15-én mutattam be magamat tanítványaimnak, 
megmondván hogy mi leend teendőjük. Hanem jan. 20-ikai vásári 
szünnapok után kezdtem el az előadásokat. A museumotjan. 16-án 
vettem által s azt a legnagyobb rendetlenségben találtam, számos 
órában használandó tárgyak hiányzanak s e végett írtam Mihal-
kának és Boornak, kérlek küld ezeket rögtön az illető helyekre, 
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hogy mielőbb megkaphassam a kért tárgyakat. A Boornak szóló 
levelet magad is beadhatod a József piaci s Szél utcza szögletén 
létező gyógyszertárba, melly Boor tulajdona, mikor Tiszáékhoz 
mégy Mihálka pedig a szomszédságban lakik. Ebbe rekesztem a 
Péczely levelét is 7 ft. 70 krcralp. pénzben, melly Karczag urnák 
kezébe számláltatott le. Ezek után csókolunk mindnyájan mind
nyájatokat s minden testi lelki jót kívánva maradok szerető öcséd 

Török József!9 

UJ. „A climatologiai pályamunkámat, melly Schedelnél van, sze
retném ha bemutatná Fényesnek, saza könyvkiadó egyletnek, ezt 
nagyon jutányosán átadnám 40-50 pf-ért, sőt legrosszabb esetben 
ingyen is, hogy legalább az Akadémiától megkaphatnám a tiszte
letdijat. - Kinyomtatva nem fog 6-8 ivnél többet tenni, s így az 
egylet könnyen kiállíthatná a nélkül is, hogy veszítene." 

Mint említette, a beiktatási ceremónia január 11-én történt meg. A 
bevezetőben Szoboszlai Pap István emlékezett meg kegyelettel az elhunyt 
elődről, aki 1839-1847 között volt a Kollégiumban az ásvány-, növény- és 
vegytan tanára. Dicsérte kis szakkönyvét, amely pont akkor hagyta el Tóth 
Lajos debreceni nyomdáját, amikor Török József doktori disszertációja 
megjelent. A bevezető szónoka ismerősként üdvözölte az új tanárt, akit nem 
kellett bemutatni. Majd „A természettudományok elhanyagolásának káros 
következményei hazánkra nézve" (54) című avató beszéde következett. Már 
az elején merészen kifejti: „ nemzetünk mivelt osztályainak legnagyobb része 
jelenleg is á jogtalan s á politikai fölületesség hullámaiban vergődik", míg 
a természettudományok terén az angolok és franciák mögött félszázaddal 
maradt hátra. Igaz, „már megkondult a felébredés órája95, amelynek bizo
nyítéka a Debrecenben működő természettudományi tanszék is. Pesten 
megalakult a Kir. M. Természettudományi Társulat, létrejött a pesti Iparegy
let, megnyílt a József-ipartanoda. Kezd eloszlani a közvélemény azon 
balhiedelme, mintha természettudományi ismeretekre csak az orvosoknak 
és gyógyszerészeknek lenne szüksége. Ezentúl nem nélkülözhetik az iparo
sok, földbirtokosok, földművelők, a népoktató lelkészek és tövényhozók 
sem. Már jelentkeztek előkelő családok női tagjai, akik az angol és francia 
példán felbuzdulva „meglepő tárgyavatottságot szereznek" (54). 

Török tanár felsorolja, mily hátrányos volt eddig a gyógyászat elha
nyagoltsága, a műipar és mezőgazdaság elmaradottsága. Gyógyászat terén 
a legolcsóbb és leghatásosabb ásványvizeket emelte ki. Hazánk héwíz, 
savanyú, jódos és vastartalmú forrásokban úgymond Európában a leggaz
dagabb. Keserűvizekben a csehországiakkal, a konyhasós vizekben Ischl és 
Kreuznach adottságaival vetekszik, timsós vizeink pedig páratlanok. Mégis 
nemcsak a külföldiek, de a hazai betegek is oda zarándokolnak, mert eddig 
nem tudtunk „czélszerü intézeteket létrehozni á birtokosok indolentiája 
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miatt: s' hol kivált aJ látogatottabb fürdők inkább mulatság helye, mint 
gyógyintézetek gyanánt tekintenek, yigy nem ritkán lármás zenék, féktelen 
kicsapongások és durva betyárságok színhelyévé torzittatnak el". A súlyos 
vádak Széchenyi szellemét visszhangozzák. Nagy szerepet szánt a lelké
szeknek és népoktatóknak, akik nagyobb természettudományos műveltség
gel tájékoztathatnák a köznépet. Nem annyira a fürdők, mint a 
gyógynövények hazai gazdagságának felhasználása terén. „Hány ezer meg 
ezer forintot tartóztatnánk vissza különben is szegénységgel fenyegetett 
országunkban?" - sóhajt fel, Peru példájára hivatkozva. 

Ami az ipart illeti, természetesen Angliára hivatkozott. Kőszenünk, 
vasunk nekünk is van, amelynek révén az egyszerű sodronytól a bonyolult 
gőzgépekig mi minden készíthető. Mi viszont „müiparunk alacsony foka s 
természettudomány elhanyagoltsága miatt" mindenből behozatalra szoru
lunk. Kiviszik nyersanyagunkat olcsón, behozzák az árut drágán. Minden 
okunk megvan tehát „a reál tudományokra több figyelmet fordítani" (54). 

Ami a mezőgazdaságot illeti, ez a legérzékenyebb pontja. Ahogy írja, 
Liebig és Boussignault korában a mi agrikultúránk még mindig a százados 
tapasztalat útján halad. Liebig és iskolája minden növényi kultúrához meg
felelő kémiai pótanyagot (ma műtrágya) dolgozott ki, míg nálunk „sovány 
fűszál a státusgazdászati szimbólum". Ezzel be is fejezte a keserű hangú 
felsorolást, ismételten kihangsúlyozta, a kollégiumnak nem feladata szak
tudósokat képezni, de „ifjainkat a természettudományok előcsarnokába 
bevezetni kötelességünk". Ennek nem kis terhét vette vállára Török József, 
az újonnan kinevezett tanár, a szabadságharc első évében. 

A tanári kar nevében az új kartársat Péczely József költői szavakkal 
üdvözölte (54). 

A legközelebbi levele Pál bátyjához 1848. ápr. 1-i keltezésű, miköz
ben forradalmi fordulatot vettek a fővárosi események. Két nap múlva a 
Tiszántúl központjában is éreztette hatását. 

Ahogy a helyi röplapban olvasható: „Debreczen Város Tanácsa és 
választott közönsége szerencsés hivatalosan értesíteni a' magyar nemzetet, 
hogy midőn az országgyűlési követeiből folyó 1848-dik évi martius 17-én 
sebespostával érkezett, 's a' bécsi és országgyűlési közbenjött eseményeket 
magában foglaló tudósítás felett tanácskozandó, mai napon martius 19-én 
d.e. 10 órakor a3 tanácskozási nagyobb teremben nyilvános rendkívüli 
köz-gyűlést kívánt volna tartani: akkoron a' város minden rendű lakosai a} 

gyűlés kitűzött ideje előtt, már egypár órával előbb a7 városház udvarán és 
piaczán ezrenként öszveseregelvén, és a' nemzeti újság czimü lappal szét
küldött pesti 12 pontok felett értkezevén, á köz-gyűlés megnyitásakor a' 
tanácsterembe annak tökéletes megteltéig begy ültek, és a'kint maradtak 
nevében is kinyilatkoztatták, hogy ők bizalommal vannak ellőljáróikhoz, és 
ezentúl aJ nyilvánosan tartandó bármely gyűléseken befolyási jogot nem 
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igényelnek, hanem csak mint hallgatók fognak azokban megjelenni; de most 
e mainapi tanácskozásokba befolyni, 7s <£ pesti 12 pontokat tárgyaltatni 
komoly elhatározott akaratuk". (Korabeli röpcédula.) 

A jól ismert 12 pontot felolvasták, majd elhatározták: 
1. A király az évnek legalább felét Budán töltse. 
2. Helyi szabadsajtó. 
3. A polgárőrség azonnali felállítása. 
4. Nyilvános közgyűlések. 
5. A jegyzőkönyveket az egész városhoz címezzék. 
6. A rendzavar nélküli diadal megünneplése a nemzeti lobogó kitűzésével, 
és kivilágítással történjék. 
Végül, de nem utolsósorban „Kosűth (sic) Lajos e' város polgárává válasz
tatott". (11) 

Erről a történelmi pillanatról Török József csak nagyon mellékesen 
tett említést bátyjának az április 1-i levelében: 
„Kedves Bátyám! 

Kerekes Ferenc úr nevében arra kérlek, hogy a „Göttingische 
gelherte Anzeiger 1831-ik évi folyamának 64-ik darabját 
(:Stück:), mellyben van Gaussnak egy értekezése az immaginaria 

/&/- s^/^C^r,.~/ 7 ^ ,y ^^As^^^/y^^^c 
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mennyiségről, nézesdföl az antikváriumoknál s ha megkapod vedd 
meg s küld el minél előbb: ha ez úton nem lehetne megszerezni és 
találni, akkor valamelyik könyvtárból, v az akadémia v az múzeum 
v az egyetemét kellene kikérni, s gyors kocsi utján leküldeni az 
emiitett kötetet, vagy ha ez se eshetnék meg, akkor a nevezett 
értekezést valami jó Íróval kellene leíratni hibátlanul. Á költséget 
szívesen megtérítjük. Ha csak lehetséges járj el benne: mert na
gyon érdekében volna a Vállas sáli vitánál fogva. Ezenkívül kül
döm az itteni mozgalmak jelenségeit s a Tóth Miska beszédről 
Isten áldjon meg benneteket s leveledet várva maradok szerető 
öcséd 

József." 

Tóth Miska, azaz Könyves Tóth Mihály - mint ismert - radikálisan 
állott a forradalom oldalára. Érdekes, hogy amíg Kossuth Béccsel, addig 
Kerekes Ferenc professzor Vállas Antallal „mérkőzik", a felső matézis terén. 
Döntőbírónak a matematikusok fejedelme egyik művét keresik minden 
áron, holott erre valószínűleg Bolyai Farkas is megfelelt volna. 

A következő, hosszú levele 1848. április 10-i keltezésű: 
„Kedves Bátyám! 

Itt küldök Tóth Miska bátyámtól 100 p.ftot azon kérelemmel, hogy 
azt rögtön add által Lakynak, mert már is késtem kissé, de nem 
lehetett előbb küldeni, mert a gyors kocsi hivatala pénzt nem 
fogadott el A nyugtatványt majd küld el Tóth Mihály tói. Azonkívül 
küldöm ide mellékelve a Péczely beszédét és egy példányt a 
pályamunkámból B. Eötvös Józsefnek átadandót. A czimet ird 
belé s ezt tisztelete jeléül, én nem tudom még, hogy miként czimezik 
a minisztert egyébiránt hiszen írásunk valamennyire hasonlít. -
Ezentúl olvasván tegnap a hírlapokból az egyetemi tanárok válto
zásait s abból megértvén, hogy az öreg Reisinger nem kivan tovább 
szolgálni, mint ez iskolai év végezetéig, azon gondolatra jöttem, 
hogy jó volna a tanszékre (mineralogia és zoológia) elnyeréséért 
lépéseket tenni, mert megvallom sehogy sem érzem magam Deb
recenben; itt ugyanis eddigelé semmi praxisom nincs, a tanári 
hitvány fizetésből pedig vágyok ellátni végét, mikor fizethetem ki 
adósságaimat, szintolly drága lévén itt az életmód mint Pesten. 
Ennélfogva kérlek, hogy menj el Eötvöshöz (sic!) megesketvén jól 
ismerhetsz s ő is tégedet, s add elő neki addigi működésemet, hogy 
t.i. egy évet töltöttem külföldi egyetemeken s a legszebb bizonyít
ványokat hoztam haza: 3-szór pályáztam az akadémiát mindig 
természettudományi kérdésekre: hogy tanszékre kétszer tettem az 
egyetemnél dicséretes concursust, de minthogy rútul megcsalat-
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tam (:Stáhly által s ezt terjedelmesen előadhatod neki:) ezen 
elkeseredve, s nem lévén többé reménységgel kálvinista és ellen
zéki létemre hogy az egyetemnél tanszéket kaphassak, elfogadtam 
a Debreceni meghívást, hol természetrajzot és ugy szinte minera-
logiát és zoológiát tanítok. Stb. Stb. Ha ő kedvezőleg fogadand 
mind ezeket a legszebb bizonyítványokkal igazolhatjuk. Egyéb
iránt óhajtanám, hogy a legnagyobb titokban történjék, tán Fé
nyest lehetne csak róla informálni, kiről hiszem, hogy az új minisz
tériumnál befolyással birand. Különösen nem szeretném, ha Deb
recenben megtudnák ugy arra kérlek, hogy Tóth Miskával se 
közöld.-

Keresztelésünk még nincs s azért sem rándultam föl magam Tóth 
Miskával, de ha szükség volna erre tudósíts, még talán az is 
megfogna eshetni, hogy magamat személyesen presentáljam. Vá
laszodat óhajtva várva mindnyájatokat különösen Fényeset, Do
bost üdvözölve maradok 

szerető öcséd József" 

Fenti leveléből kitűnik, elvágyik Debrecenből, pontosabban Pesten 
szeretne mégis katedrát nyerni. Érzi? most itt a pillanat. Stáhly, aki valóban 
nem támogatta kinevezését, már nem orvoskari direktor, a márciusi esemé
nyek után átkerült az ipar-, kereskedelem- és földművelésügyi minisztérium 
egészségügyi osztályának élére, tehát a kari kinevezésben nem illetékes 
(66). Más kérdés, hogy ezt a tanszéket közben áttették a bölcsészetre (24), 
így a kinevezés tárgytalanná vált. Pál bátyjának ezirányu segítségét is 
túlbecsülte, neki egyetlen gondja volt: a kölcsönöket kamatostól visszasze
rezni. A május 3-i levele bizony lehangoló: 
„Kedves Bátyám! 

Ezen köteget Titkos föügyvéd úr küldi hozzám azon heréimmel, 
hogy azt Pestre név szerint hozzád utasítanám olly czélbólhogy a 
benne foglalt Szoboszlay' Tóth Miska-féle s egyéb beszédeket 
tetszésed szerint fünek-fának osztogatnád ki. Ezen köteghez van 
mellékelve valami selemféle história, mellyetPéczelyné küld. Erre 
nézve azt kérjük, hogy az ide csatolt levéllel együtt légy szíves az 
egyház által Fodor kisasszonynak elküldeni, ki az alDunasoron 
létező kertes ház (: Kis Bálint lakásához 3-ihfölfelé:) első emeletén 
lakik. Válaszodat többrendbeli leveleimre óhajtva vártam mind 
Lugosy, mind Tóth Miskától, de nem jővén, arra kérlek, hogy most 
már talán higgadtabbak lévén a kedélyek, ne késedelmezz kivált 
az utolsó levelemben érintett fontos ügyre nézve, legalább annyit 
írj, hogy széna e vagy szalma. Isten áldjon mindnyájatokat, csó
kolunk ezerszer s maradok szerető öcséd" 
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Ebben az a szomorú, hogy legjobb akaróinak: Szoboszlay Papnak és 
Könyves Tóth Mihálynak lelkesítő beszédeit semmibe veszi. „Tetszésed 
szerintfünek-fának osztanád''ki". Aztán „talán higgadtabbak lévén a kedé
lyek" . Amikor már az ország fegyveres harcra készült, s ő a megbántott 
kálvinista magyar nem értette „az idők szavát". 

Közben a kormány Kossuth javaslatára az országban 10 fős nemzet
őrsereg toborzását határozta el (66). Mivel ezen önkéntesek nem a honvé
delmi minisztérium alá tartoztak, orvosi ellátásuk lényegi és formai gondot 
jelentett. Hozzájuk doktorokat is verbuváltak, főleg a délvidéki menekültek
ből. Civil főnökük az országos főorvos, azaz protomedicus lett. Ezt a 
tisztséget akkor Sauer Ignácz belgyógyász professzor töltötte be. Míg a 
reguláris egységek ellátói sebészfelcserek voltak, addig az önkénteseké 
általános orvosok, így kölcsönösen lenézték egymást. A nemzetőröket Bal-
dacci tábornok 10 zászlóaljra osztotta be, kettő a fővárosban maradt, a 
többiek stratégiai fontosságú városokba kerültek. Elsősorban a déli és nyu
gati vidékre, ahonnan várható volt a támadás. Szeged dél felől biztosította 
az országot, így a Tiszántúlra csak Debrecenbe került egy zászlóalj. Főorvos 
Walther Ferenc, három alorvosa: Affumi Antal, Hagel Lipót és Winkler 
József, egyikőjük sem a civisek világától. Debrecennek volt városi kórháza, 
valamint református ispotálya (25), így hadikórházat még nem állítottak fel. 

Amikor 1848. június 15-én Török József bátyjához a következő 
levelét írta, az ország egy része már fegyverben állott, ismét erősen disszo
náns jelzőket vetett papírra. 
„Kedves Bátyám! 

íme küldöm a Laky-féle tartozásom hátra lévő részét, nem tudom 
bizonyítani 185 v 180 p ft-e az, ennélfogva 185-öt küldök az ő 
részére ha neki annyival tartoznék, részedre pedig addig többel 
szolgálhatnék azon 10 p ftot melly kipótolja a Fényestől átvett 
40-et összesen. Ha Lakyt csak 180 illeti meg az ötöt tarsd magad
nál. - Hát ezen bolond pesti zavargások alatt hogy ereztétek 
magatok? Ügyemben tettél-e már valami lépést? s ha igen minő 
kilátással? Légy szives ezen levelem vételével mind a Lakynál lévő 
kötelezvényemet elküldeni, mind pedig körülményeidről tudósíta
ni. F hó 18-án fogunk egyházi küldötteket választani a miniszteri 
értekezletre ha ugyan augusztusban s megfog tartani, ugyan akkor 
a collégium részéről 2 tanárt. Lugossi ugy tudjuk az egyetemi 
könyvtárhoz menend Pestre. - Keresztelést még sem tartottunk, 
egyébbiránt leányunk neve Irma és Julima leend. Most pedig Isten 
áldjon meg benneteket nőm tiszteli csókolja nődet s gyermekeit s 
maradok 

szerető öcséd József" 
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Bizony szomorú, hogy a nagyszerű márciusi eseményeket „bolond 
pesti zavargásoknak" nevezte. Úgy látszik, az adósságaiba kibogozhatatla
nul belegabalyodott. Közben megszületett Irma Julima nevű leányuk, egy 
korábbi levél szerint nem az első. Szoboszlai Pap István debreceni superin-
tendens írta 1845. június 8-án egy másik ügy kapcsán: Török Pálhoz. 

„Hogy DK Törők József barátom családja megszaporodott, nem 
szükség nekem jelentenem. Egész szomorúsággal monda, hogy 
csak leány csók az. Békességet minden áldásokat kívánva minden
kori tisztelettel maradok Kedves Barátom Uramnak 
alázatos szolgája 

Szoboszlai Pap István superintendens" 
Visszatérve 1848. július 24-re, levelében a következőket olvashatjuk: 

„Kedves Bátyám! 
A miniszteri értekezlet elhalasztván valószínűleg augusztus vége 
felé látandjuk egymást. Én azt gondolom, hogy még e hóban 
Pesten leendek az ide mellékelt 10 pftot azért nem küldém idejé
ben, most azonban hogy ne késedelmezzem vele küldöm a végett, 
hogy Vahot Imre barátomnak add által, mint a hozzám eladás 
végett leküldött pályamunkám 10 példányának az árát. O ugyan 
12 példányt küldött hozzám eladás végett, de azon megjegyzéssel, 
hogy 20 pft. az enyém leend, s e szerint 20 ptet sem fogok ki. 
Ezenkívül légy szives neki megmondani, hogy almanachjár a mind 
addig egy előfizetőt sem kaptam, mert itt most minden ember 
sárkányként őrzi pénzét s inkább fegyvert vásárol mint könyvet. 
Kis leányunk f hó 15-én keresztelte meg Tóth Miska, s Irma és 
Julima nevet adott neki. Levelledet mindig óhajtva de sikertelenül 
vártuk. Elhiszem, hogy ezer bajod, de egy óra negyedet még is csak 
szakaszthatnál számomra. Most pedig mindnyájan üdvözölve 
mindnyájatoknak minden jó kivánata mellett maradok szerető 
öcséd 

József 
Ebben már hírt adott a fegyvervásárlási lázról. A polgárok okosan 

tették. Kossuth kormányzó Debrecenbe történő érkeztekor már a beszolgál
tatott fegyverekből tudták csak ellátni az önkénteseket, mivel a Nagykollé
gium hátsóugarában fegyvergyár helyett csak fegyverjavító műhely 
működött. (A kislány második nevéről annyit: a Julima Csokonai Lillájának 
tiszteletére került a keresztlevélre. Még élt Vajda Júlia, azaz Julima Duna
parti magányában.) 

Török József utolsó ismert levele 1848-ból október 27-i keltezésű. 
Rövid és lehangoló. Szó nincs benne forradalomról, szabadságharcról, 
Kossuth-ról, Petőfiről, Pákozdról, csak forintokról és váltóról. Röviden. 
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„Kedves Bátyám! 
Itt küldöm T. Buday Ferenci űr által 100 p. ftot, ebből 60 pftot 
számodra múlt évi kamat fejében, 40 pengőt pedig adj Varga 
Somának, kinek már százat kifizettem igy 140p.ftos váltómat vedd 
el tőle, s tépd el Engem pedig csak igy tudósíts, hogy vetted a 100 
pftot s át adtad illő helyére V, 8.-nak mert nőm még eddig nem 
tudja, hogy neked kamatot fizetek. Isten áldjon meg benneteket 
kívánja 

öcséd József 

Bizony döbbenetes sorok. Szinte uzsora-kamat a testvérének, miköz
ben az ország végveszélyben* Valószínűleg Törők József financiális érzéke 
gyengén, a Török Pál esperesé viszont túlságosan is „jól működött". Figyel
meztethette volna, hogy esetleg „gazdálkodjék jobban", de nem tette. 
Könnyebb volt bekasszírozni a kamatot. Sajnálatos, hogy a Nagykollégium 
egykori kiválóságai, a szellemi élet későbbi közszereplői nem követték 
Könyves Tóth Mihály példáját. 

Visszatérve a történésekre, 1848 nyarán a kálvinista konzervatív 
városban azért még sokan voltak passzív szemlélői az eseményeknek. A 
hangadó prédikátorok közül Szoboszlai Pap István inkább a legitizmes híve 
volt, viszont Könyves Tóth Mihályt más fából faragták. A nemzetőrségbe 
még nem tolongtak az önkéntesek (11), sokan felmentéséit folyamodtak a 
felsőbbséghez. 

Közben a pákozdi siker után a Honvédelmi Bizottmány Stáhly Igná
cot tábori főorvossá nevezte ki, a honvédegészségügy pedig igazi helyére, 
a hadügyminisztérium keretébe került. A VIII. ügyosztály megszervezése 
lehetővé tette az ellátási kettősség megszüntetését. Stáhly kinevezése jó 
húzásnak bizonyult. A sebésztanárt nem kellett meggyőzni a sebesült-ellá-
tás, a minél előbbi elsősegélynyújtás fontosságáról. Volt orvoskari igazgatói 
tekintélye, összeköttetései, valamint szervezői gyakorlata révén rövid két
hónapos működése alatt, súlyos betegen is valóságos csodát művelt. 

Az ország településeinek akkor még csak elvétve akadt állandó kór
háza. Debrecen, mint a Tiszántúl legnépesebb városa, egy református ispo
tály (25), valamint az Ispotály utca folytatását jelentő Salétrom utcában, a 
Postakert előtti téren lévő állandó kórház fölött rendelkezett. Az ispotály 
sokkal inkább szegényháznak felelt meg. A kollégium csak betegszobával 
volt ellátva, a kórházat később Török József szervezte meg. 

A fővárosban kedvezőbb volt a helyzet. A Rókus-kórház állt és 
funkcionált, Balassa professzor, Schöpf-Merei tanár és Flór Ferenc főorvos 
már aether-narkózisban operált. Elsők között a kontinensen, s a mi szabad
ságharcunk volt az első a világon, ahol az újfajta altatást a hadisebészetben 
hivatalosan alkalmazták. Korábban említettük, hogy a reguláris katonák és 
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nemzetőrök orvosi ellátása eltérő volt. E kétirányú érdekeltségben teremtett 
egységet Stáhly íngácz tanár, tábori főorvos. Öregen (elmúlt 60 éves) és 
betegen járta a fővárost és környékét, kereste a kórháznak megfelelő épüle
teket, szervezte a berendezést Gondoskodnia kellett gyógyszer- és kötsze
rellátásról, sebészi műszerekkel ellátott táskákról, a betegszállító szerek 
frontmögötti útvonalának megszervezéséről, szinte mindenről, ami akkor 
összefüggött a korszerű hadi egészségügyi ellátással. Stáhlyn tehát semmi 
nem múlott. Annál inkább a megváltozott hadi körülményeken. Mint isme
retes, Windischgratz tábornok seregei december végére már annyira beha
toltak az ország közepébe, hogy a Kossuth-kormány Debrecenbe 
kényszerült átteni a székhelyét Az ország legvédhetetlenebb városába. A 
bankjegynyomdát, a ruhabizottmányt, a fegyvergyári felszerelést és lőszer
készletet Szolnokig vasúton szállították. A Tisza balpartján a sínpárok, 
valamint a szerelvényt elbíró híd még hiányoztak, így a nagykunsági szikes 
rónán át csak nehezen lehetett tovább haladni. A vendégmarasztaló sár 
szerencséjükre már kőkeménnyé fagyott, hókupacok még nem torlódtak 
áthatolhatatlan akadályokká. A homályban is viszonylag messze ellátható 
tájon egyedül a szél támadásaitól kellett tartaniok. Elkeltek a „kutyakapa-
ró"-szerűí pusztai csárdák, megteltek a kisnemesi porták; a menetet megelőz
te híre Debrecenben. Porosziay Frigyes városi polgánnester a január 3-i 
közgyűlésen ismertette a kormány rendeletét. Két nap múlva már megérke
zett a képviselők kisebb-nagyobb csoportja. Előbb a városháza előtti térre, 
majd onnan szállásolták szét őket. A civisvárosnak ekkor kb. 30 ezer lakosa 
volt, hozzájuk özönlött kb. ötezer fős menekült sereg, főleg a Piac és Mester 
utcai városkapun keresztül. Nem mintha a belvárost védő sáncrendszer 
áthatolhatatlan lett volna. A város vendégeinek száma azonban ezzel még 
nem merült ki. Februárban már öt áMandó tábori kórház működött itt. A 
kórházakban ápoltak létszámáról készült rendszeres naponkénti kimutatá
sok szerint egy januárvégi napon például 274 volt a kórházi ápoltak száma, 
a kórházon kivül kezeitekké pedig 150. Egy másik, februári kimutatás 
szerint a kórházak parancsnoka 215 tentfekvő beteget jelentett, magánszál
lásokon ugyanakkor 84 embert gyógyítottak (11). A fenti kimutatások 
Obonyai (Spaczek) János főorvostól származnak. Oklevelét ugyan 1846-
ban szerezte, de a nemzetőrség felállítása után egyike azoknak, akik sebész-
tudori előadásokat tartottak a hadbavonuló önkénteseknek. A fővárosban ezt 
a legmagasabb szinten Balassa János tanár művelte. Az ambiciózus Obonyai 
hamar felkeltette Kossuth figyelmét, s 1848. december 17-én kinevezte a 
Károly laktanya központi tábori kórházába igazgató főorvosnak. A Kossuth-
kormányt a Tiszántúlra sem a beteg Stáhly főorvos, sem az óvatos Sauer 
professzor nem követte, így annál nagyobb szerep jutott a kormányzó 
feltétlen bizalmát bíró fiataloknak (62). 

A honvédelmi minisztérium VIII. ügyosztályának vezetője átmeneti
leg Töltényi János orvos-százados lett, a Debrecenbe költöztetett, illetve ott 
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felállított kórházak parancsnoka pedig a már említett Obonyai János. A 
lelkes Töltényi azonban nem rendelkezett akkora tapasztalattal, valamint 
szakmai tekintéllyel, mint kiváló elődjei, ezért Kossuth a legmegfelelőbbet: 
Flór Ferencet, Pest város igazgató főorvosát nevezte ki az egészségügyi 
osztály élére. Gortvay szerint (23) az ő érdeme, „hogy a bomlásnak indult 
hadsereg egészségügye terén személyi és tárgyi vonatkozásban, továbbá a 
kórházi és gyógyszerellátás terén érezhető hiányon úrrá tudott lenni. Először 
szigorú intézkedésekkel visszaállította az orvosi személyzet fegyelmét és 
rendezte a tábori orvosok rangfokozatait, rangjelzéseit és fizetését, továbbá 
megtiltotta, hogy tábori szolgálatban álló orvosok állomásaikat elöljáróik 
engedélye nélkül elhagyják. Elrendelte, hogy a tábori orvosok kabátgomb-
nyilásukban mindenki által könnyen megkülönböztethető fehér szalagot 
viseljenek. Aztán keresztülvitte, hogy a magasabb parancsnokságok orvoso
kat önkényesen ne nevezzenek ki, és biztosította, hogy a hadseregcsoportok 
vezetői rendszeres jelentéseket küldjenek be hozzá az egyes csapattestek 
egészségügyi viszonyairól és a tábori egészségügyi intézmények szükségle
teiről. Flór szervezőképességét bizonyítja, hogy néhány hét alatt megalkotta 
a hadsereg első egészségügyi szervezeti szabályzatát" (23). 

Flór honvédorvosi tevékenysége Debrecenhez kötődik, ezért tartottuk 
szükségesnek részletesebben ismertetni. Véle egyazon napon, 1849. január 
24-én került a helyi honvédkórházak élére Obonyai János, Kossuth akkori 
háziorvosa is egyben. 

Mint ismert, a képviselőház ülésterme a Kollégium oratóriuma lett. 
A kormány tagjai, Kossuth kivételével, a városi elöljáróknál kaptak szállást. 
Ilyen elosztás alapján került Mészáros Lázár hadügyminiszter Török József 
orvos-tanár Hatvan utcai házába (11). A vendéglátó akkor még nem szere
pelt a hadkötelezett orvosok listáján. Obonyai főorvos-parancsnok a város 
vezetőivel közösen a következő hadikórházakat rendeztette be: a Szent Anna 
utca és Varga utca sarkán lévő piaristák épülete volt a 84 ágyas központ. 
Utána legfontosabb az Ispotály utca-Salétrom utca folytatásában, a Posta
kert előtti téren lévő polgári kórház 59 beteggel és 8 orvossal. A város 
központjában, a Fehértó vendéglőben 10, magánházaknál 75 beteget ápoltak 
(11). A Kovács Pál házában berendezett fiók-kórház 66 beteget fogadott be, 
majd a „Dohányabáldó" is tábori kórház lett, egy február 4-i kormányren
delettel. Az egyre emelkedő műszerigényt a Nagyváradon működő kardgyár 
igyekezte kielégíteni. A párciumi város zsidó lakosságának kulcsszerepe 
volt a honvédség ellátásában. A műszerek mellett itt volt a puskapor- és 
gyógyszerelőállítás központja. Debrecen leányiskolái minden szabadidejük
ben tépést készítettek. A Pesten hagyott főgyógyszertár pótlására tábori 
patikát állítottak fel. A hadügyminisztérium „erélyes takarékosságot irt elő: 
az orvosokat csak az elengedhetetlenül szükséges gyógyszerek kiadására 
utasította s a készlethez mérten közölte a hivatalos lapban, hogy mily 
gyógyszereket rendelhetnek" (11). 
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Az én, Doliányabáldó a szabadságiarc alatt tábori kórházként működött 

A tavaszi hadjárat eseményeit-sikereit aligha lehetne Tőrök József 
leveleiből rekonstruálni. Pál bátyját a trónfosztásról sem értesítette, március 
15-e első évfordulójáról szintén elfeledkezett megemlékezni. Pedig legjobb 
barátja, hűséges híve, önzetlen hitelezője (talán az egyetlen!): Könyves Tóth 
Mihály méltatta a Nagytemplomban. Majd május 4-én a következő pár sort 
menesztette a fővárosba: 
„Kedves Bátyám! 

Itt küldöm Nyáry Pál űr által a régi adósságom felét t. i. 500 ötszáz 
p.ftot reményivé, hogy a másik ötszázat is nem sokára visszatéri-
tendem. Árra kérlek, hogy mihelyt ezen összeget kezedhez vetted, 
azonnal tudósíts a postán a kézhez vételről, minthogy a posta már 
most viganjár lefele! Á tavali kamatot is remény lem nem sokára 
kifogom csinálni. Most pedig Isten áldjon meg mindnyájatokat 
kívánunk szivünkből s maradok 

szerető öcséd Török József9 

A levél több szempontból is érdekes. Török erősen a Nyáry köré 
csoportosuló béketáborhoz húzott valószínűleg. Különben aligha véle küld
te volna a fővárosba nehezen megszerzett forintjait Továbbá: Nyáry Pál 
május első hetében Pesten járt, valószínűleg nemcsak „magánügyben". 
Végül a Török testvérek főleg egymással szemben éreztek adósságot. 

Szinnyei szerint a nevezett „1849. jan. 1-től április végéig a tanítás 
szünetelvén két tábori kórházban mint főorvos működött" (46). Sem levelei, 

61 



sem más források ezt nem erősítik meg. Mégsem tartható kizártnak. Arra 
sincs utalás, hogy a Kollégium betegszobáját hadi célra használták volna. 

Az viszont tény, hogy „május havába az akkori belügyminiszter: 
Szemere Bertalan által miniszteri tanácsossá neveztetett ki az egészségügyi 
osztályhoz, amelynek főnöke az akkor protomedikus Bugát Pál volt" (27). 

E mérsékelt szerep mentette meg őt minden felelősségrevonástól. 
Világos után visszatért a Kollégiumba, s honvédorvosi múltjára csak doktori 
diplomájának félszázados évfordulóján tartotta szükségesnek emlékezni a 
Vasárnapi Újság hasábjain (63). 

Annak híre, hogy id. Török József éppen 1849-ben lett a Garam-menti 
Űjbars kisközségben a barsi egyházmegye esperese, csak később jutott el 
hozzá. 

A szabadságharc dicsőségének elemi szabadságélményéből alig éltek 
át valamit, ami sokkal inkább konzervatizmusukból, semmint aulikus érzel
mükből, beállítottságukból eredt. 

_// \ y^í4^ Í^^'Sj^y^^Jy 

vST. 

Török doktor sajátkezű receptje Uray Bálint úrnak, 
aki feltehetőleg szívbetegségben szenvedett (1850. május 11.) 
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Az országos hírű balneológus 
és debreceni orvos-tanár 

Már a magyar orvosok és természetvizsgálók Pécsett tartott VI 
nagygyűlésén Sauer Ignácz belgyógyász tanár elnöksége alatt a kor kiváló
ságai: a vegyész Nendtvich Károly, a gyógyszerész-orvos Wagner Dániel, a 
szemész Grósz Frigyes, a fizikus Jedlik Ányos és az orvos-tanár Arányi 
Lajos személyi összetételű választmánya határozatot hozott, amely „Ma
gyarország ásványvizeit minden tekintetben megvizsgálni, azokkal kórhá
zakban és magánbetegeken kísérletet tenni, azokat a külfölddel 
megismertetni, és oda leendő szállításukat megindítani, általában terjedel
mes összeköttetései által mindent elkövetni, mi hazánk ásványvizeinek hírét 
megalapítani és mindinkább terjeszteni foga" (5). Az elhatározás nemes 
volt, de Török József szerint a „nervus rerum gerendarum miatt szinte a 
zátonyon ült". Alatta a pénzhiányt kell értenünk. Ezért a Magyar Tudo
mányos Akadémia határozottabb lépésre szánta magát, amikor az 1845. évi 
gyűlésen ötven darab arannyal jutalmazandó pályakérdést tűzött ki, amely 
szerint: „Határoztassanak meg vegybontások 's gyógygyakorlati adatok 
nyomán a' nevezetesebb honi ásványvizek gyógyjavalatai: mikép lehetnek 
azokat netalán létező hiányaikra nézve orvos-rendőrségi tekintetben hasz
nálhatóbbakká tenni: továbbá adassék elő, me Ily ékkel lehetne azok közül a 
külföld legnevezetesebb ásványvizeit teljes sikerrel pótolni: végül emiitessék 
meg, mik történtek irodalmi tekintetben é tárgyra nézve"'(58). 

A hiánypótló munkát saját szavaival Török József végezte el, mivel 
ahogy írj a, La Langue János műve (29) óta magyar nyelvű ilyen összefoglaló 
munka nem jelent meg. Az 1848. év január 11-i kollégiumi székfoglaló 
beszédében (54) is ezzel foglalkozott a legszenvedélyesebben. Az hogy 
munkája pályadíjat nyert, csak július 24-i levelének egyik félmondatából 
tudható meg. Amikor Vachot Imrének visszaküldte a leküldött pályamunkája 
10 példányának árát. Noha a szerző nem így élte át, felemelő érzés, hogy 
1848-ban a hazai könyvkiadásnak még az orvosi munkák megjelentetésére 
is volt gondja és papírja. A Magyar Irodalomterjesztő Társulat adta ki Beiméi 
József pesti nyomdájában a 192 oldalas, illusztrációkat még nem tartalmazó 
kis kötetet. Hivatásos balneológussá könyvének első kiadása után vált, 
amikor már a cívisváros híres Kollégiumában természettant tanított, ezért 
tárgyaljuk abban a fejezetben. 
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KET MAGYAR HAZA 
ELSŐ RANGÚ 

GYÓGYVIZEI 
ÉS 

FÜRDŐ-INTÉZETEI. 
TERMÉSZET- VÉGY- S GYÓGYTANI SAJÁTSÁGAIKBAN 

ELŐTERJESZTVE. 

A' Al. TUDÓS TÁRSASÁG ÁLTAL KOSZORÚZOTT 

PÁLYAMUNKA, 
IRTA 

T Ö R Ö Ü J Ó Z S E F , 
ORVOS- ÉS SEBÉSZTUDOR, A' DEBRECZEM REF. FÖISKOLÁBAJX VEGY-
TA1N ÉS TERMÉSZETRAJZ NY. R. TANÁRA, A' KIR. M. TERMÉSZETTUDO
MÁNYI TÁRSULAT, A'BUDAPESTI KIR. ORVOSEGYLET RENDES, A' 

PESTI ORVOSI KAR 'S A' TUDÓS TÁRSASÁG LEV. TAGJA. 

KIADTA 

A' MAGYAR 1RÜDAL0MTERJESZTŐ TÁRSULAT. 

PESTEN, 
N Y 0 M A T OTT B E I M EL J Ó Z S E F N É L. 

18. 

Legismertebb művének első kiadása 
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Mikor hozzákezdett, első dolga az arra vonatkozó hazai és külföldi 
szakirodalmat összegyűjteni, a vegyészekkel kapcsolatba lépni, a megyei és 
fíirdőorvosokkal levelezést folytatni. Ennek fennmaradásáról nem tudunk. 
A tudós-jelölt még nem volt akkora fajsúlyú egyén, hogy kézirataira az 
Akadémia igényt tartott volna. Majd rövidesen Debrecenbe költözött, s az 
összecsomagolásnál nem a mulandónak vélt levelezést tartotta megőrzen
dőnek. Bár tévednénk! Valamennyi fürdő rövid előtörténetét, ismertető 
irodalmát felsorolja, a külföldi nagyhírű forrásokkal összevetve. Minden 
hasonlat sántít alapon, mert geográfiai, meteorológiai, klimatológiai és 
egyéb tényezőket is figyelembe kellett vennie. Nyolc nagy csoportra osztotta 
gyógyvizeinket. 
1. Vegyileg közönyös 
2. Kénes 
3. Konyhasós 
4. Keserű 
5. Szikéleges (salétromos) 
6. Meszes 
7. Savanyú 
8. Vasas vizek 

A felsorolt 120 fürdő a történelmi Magyarországra vonatkozik, Tria
non után ezeknek egytizede ha megmaradt Ez utóbbiak közül kiemelendők: 
az egri, a harkányi, a budai, a parádi, a balatonfüredi és az eszteigomi. A 
tárgymutatóban viszont „csak" hét csoport szerepel. Jellemző és tanulságos 
az esztergomi keserűvízről szóló fejezet. A Szent-Tamás-hegy lábánál lévő 
pincékben megtalálható. Winterl, Kitaibel és Tognio, tehát a legjobb vegy-
elemzők a híres sedlitzi vizekkel tartották egyenértékűnek. Csakhogy: hiába 
van az ősi város Budapesthez közel, hasztalan a dunai víziűt olcsósága, a 
fővárosban nem lehet esztergomi keserűvizet kapni. Ahogy írta: „a magyar 
búzát és bort, legföljebb repczét termeszt, sertést és birkát tenyészt, más 
iparágról gondoskodni nem tud... Bezzeg ha egy pálcával lesétáló cseh 
birtokába jutna, az egypár évtized alatt millionairré lenne általoK' (53). Az 
ügy érdekében Török leutazott a prímási városba. Szerencséjére egy derék 
gyógyszerész, Schulszky József fogadta, aki saját pincéjében korszerű pa
lackozót rendezett be, s így ad hírt az esztergomi keserűvíz létezéséről. Erre 
még a második kiadásban is visszatér. A függelékben hat tényezőt sorol fel, 
amelynek folytán a külföldiekkel szemben hátrányos a helyzetünk. 
1. Ásványvizeink nagy része nincs korszerűen analizálva. 
2. A források mellé nincsenek kényelmes helyiségek építve. 
3. A fürdőkben nincsenek szakképzett balneológus orvosok, pedig Tognio 
tanár szerint a fürdő olyan orvos nélkül, mint a nyáj pásztor nélkül. 
4. A fürdőkben tiltsák be a dorbézolásokat, hazárdjátékokat, száműzzék 
onnan a kéjhölgyeket. 
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5. A gyógyvizeket higiénikusán palackozzák és ne papírvékony üvegben. 
6. Az orvosok tartózkodjanak az idegen-imádattól, valamint új utakat kell 
építeni. Ahol út nincs, utazás sincs. 

Az első kiadásban hátul szerepel a szakirodalom. A magyar és idegen 
nyelven írottak, kronológiai sorrendben. Első az 1631-ben megjelent 
Scholtz Jeremias-féle: A' soproni birodalomban lévő Balfiferedő mértékle
tes állapotja, természetének, munkáló erejének és használatosságának ma-
gyarázó megírása. Csepreg, 1631. Az utolsó felsorolt Fényes Elek: 
Magyarország mostani állapotja geographiai és statisticai tekintetben, Pes
ten, 1837-40. 

Nem hiányozanak a külföldi utazók: Edward Brown, Jacobus Tollius, 
Róbert Townson munkái sem. Különösen jelentős az angol R. Bright: 
Remarkt upon the bilis of Badacson, Szigliget, stc. in Hungary, London, 
1819., valamint Carl von Szepesházy-nak és I. C. von Thiele-nek a Neuester 
Wegweiser durch das Königreich Ungarn nach allén angranzenden Landern 
című, 1827-ben Kassán megjelent térképes útikönyve (45). Természetesen 
szerepel Bél Mátyásnak a Notitia Hungáriáé novae című alapvető műve is. 
Kevéssé ismert a francia Beudant: Voyage minéralogique et geologique en 
Hongrie, Paris, 1818(12), jobban Bright másik műve, a Travelsfrom Vienna 
through lower Hungary. Edinburgh, 1818 (14). Ami a folyóirati forrásokat 
illeti, a Tudományos Gyűjtemény és A magyar orvosok és termé
szetvizsgálók nagygyűléseinek munkálatai mellett az Orvosi Tár új évfolya
mai szolgáltatták a legtöbb információt. Annál inkább, mert a szerző ezt 
ismerte a legjobban. A Török második kiadása szerint 2000 példány készült 
belőle, s 1848-ban rövid idő alatt elfogyott. Meglepően kevés exemplum 
maradt az utókorra. 

A második, újra átdolgozott és tetemesen bővített kiadás 1859-ben 
hagyta el Debrecen Városi Könyvnyomdáját. A szerző azon óhajával: „adná 
az ég, hogy ez is minél előbb elavuljon és újabb kiadás váljék szükségessé". A 
példányszámot ezúttal nem közli, az előzőnél azonban több lehetett, mert 
napjainkban is felbukkan néha; nem számít annyira könyvészeti ritkaságnak. 

Ezúttal az irodalom a kötet elejére került, a felsorolás 1631-től 1858-
igtart. Boross Antal: Harkányi fürdö-p az utolsó. Az idegen nyelvű irodalom 
lajstroma bővebb. Köztük magyar szerzők német nyelvű művei, mint Linz-
bauer X. Ferenc, Schoepf A., L. Sigmund, vagy az egykori évfolyamtárs 
Lengyel Dániel műve, mely magyarul is megjelent (31). 
Tartalmi beosztása: Héwizek 
/. rész: 
1. Vegyileg közönyösek: egri, keszthelyi, Borsod-tapolcai 
2. Kénes héwizek: harkányi, budai, pöstyéni, stb. 
3. Égvényes (alkalikus) héwizek: Lippik, Kis-Kalán. 
4. Keserűsós hévvizek: Stubnia. 
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A KÉT MAGYARHAZA ELSŐ RANGÚ 

G Y Ó G Y V I Z E I 
ÉS 

F Ü R D Ő I N T É Z E T E I . 
TERMÉSZET-, VÉGY- S GYÓGYTANI SAJÁTSÁGAIKBAN 

ELŐTERJESZTVE. 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÁLTAL 
KOSZORÚZOTT PÁLYAMUNKA. 

IRTA 

T Ö K Ö K J Ó Z S E F 
ORVOS ÉS SEBÉSZTUDOR, A DEBRECZENI REF. FŐISKOLÁBAN VEGYTAN ÉS TERMÉSZETRAJZ NY. R. 
TANÁRA, A KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT, A BUDA-PESTI KIR. ORVOSEGYLET, A 

PESTI ORVOSI KAR, S A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA R. TAGJA. 

Második újra átdolgozott s tetemesen bővített kiadás. 

1. Balaton-Füred. 2. Bártfa. 3. Budai Császárfürdö. 4. Harkány. 5. Mehádia. 
6. Parádi Csevicze. 7. Parádi timsósfürdö. 8. Pöstyén. 9. Szklenó. 10. Szliács. 

11. Szobráncz. 12. Trencsin-Teplicz tájképeivel. 

DEBRECZENBEN 
NYOMATOTT A VÁROS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 

1 8 5 9 . 

Balneológia! könyvének második kiadása 
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5. Meszes: Szklenó, Buda, Ruszbach. 
6. Vasas: Szliács, Vihnye, Rajeez. 
7. Konyhasós: Mehádia, Hercules forrás. 
//. rész: 
1. Kénes hideg gyógyvizek: Párád, Balf, Kovászna, stb. 
2. Égvényes (alkalikus) hideg gyógyvizek: Fertő-tó, Konyári-tó, Nyíregy
házi-sóstó, Palics. 
3. Savanyu vizek: Balatonfüred, Ugod. A savanyú vizek öt alfaját különböz
tette meg. 
A felsorolt 33-ból csak Balatonfüred és Párád maradt meg. 
4. Keserűvizek: Buda, Esztergom, Ivánda, Ölves. 
5. Vasgálicos timsós vizek: Párád, Gyöngyös, Erdőbénye, Mogyorós, Sári
sáp. 
6. Hideg konyhasós vizek: Vízakna, Torda, Szlatina. 
7. Iblany (jód) tartalmú gyógyvizek: Trencsénhéwizei. 

Az első kiadásban még nincs külön a hévvíz és a gyógyvíz, míg a 
másodikban mindkettő 7-7 fejezetre osztott. Az esztergomi palackozástól 
még mindig nincs elragadtatva. Míg a század elején „Pesten az érseki kettős 
kereszttel ellátott üvegekben áruitattak", addig most csakis a Sihulszky 
gyógyszerész úr ügybuzgalma tartja piacon ezt a fővároshoz közeli és olcsó 
palackozott keserűvizet. 

A függelékekben a korábbi kétségeit megismételte, a vegyelemzés 
hiányosságától az úttalan utakon át a hazai orvosok nemtörődömségéig. Sem 
a közbeesett és elveszett a szabadságharc, sem az azt követő Bach-korszak 
nem kedvezett a balneológia fejlődésének. Ha Török József ezt nem is 
hangsúlyozta. 

A második kiadáshoz 12 gyönyörű kőnyomatos fürdői tájkép járult. 
Ezekből öt maradt (Balatonfüred, Buda, Császárfürdő, Harkány, Parád-Cse-
vice) a trianoni határainkon belül. A képeket Zombory G. metszette és Rohn 
nyomdájában készültek Pesten. Füreden gyönyörű badacsonyi háttér, a 
vízen gőzös, de fürdőzőket nem látni. A Császár-fürdő előtti Dunán gőzös, 
csónakázók, a parton merítőhálós halászok, de fürdőzők ott sem. Harkány
ban lovasfogat tart a fürdőépületek felé, előtte néhány öltönyös űri pár. 
Párádon a timsós fürdő épülete és háttere szintén személyek nélkül. Ám ha 
a Bártfa, Mehádia, Pöstyén, Szklenó, Szliács, Szobráncz és Trencsén látké
pét nézzük, a mai értelemben vett fürdőéletet akár diszkrét fürdőruhában 
sem venni észre. Bizarr lehetett a nappali személytelen szemérem, éjjel 
pedig a meztelen dorbézolások kontrasztja. 

Ezt a kor emberei bizonyára észre sem vették. 
Az ötvenes évek elejétől változott az okatási rendszer. Az egyházke

rület 1852. július 1-ei közgyűlése határozatot hozott a gimnáziumnak nyolc
osztályosra történő felemeléséről, illetve a jogakadémia felállításáról. Az 
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első éves akadémiai hallgatók teológiát is tanultak. Majd a teológia önálló
sult, s a hároméves képzés négyévesre emelkedett. „Első igazgatója Török 
József bölcsész professzor, kollégiumi orvos, hallgatóinak száma az 1853-
54-es tanévben 117 lett" (1). 

Visszatérve Török József 1848/49-es felemás, olykor érthetetlen vi
selkedésére, egy 1851. május 31-i levelével sok mindent megmagyaráz. 
„Kedves Bátyám! 

Külföldi utazó theológus Braca Károlytf hó 27-dikén N. Váradon 
lefogták s a várban ül, mint itteni verbungs-commendáns-tól kiej
tett szó után hírlik, Bécsből jött rendelet következtében. Ez annyi
val valószínűbb, mert ő itteni magaviseletéből ítélve semmi politi
kai dolgokba nem avatkozott s általában magát igen józanul és 
értelmesen viselte. Ennek következtében helyzete javítására s ki
szabadítására kellen lépéseket tenni; nevezetesen pedig helyzetét 
tudatni Bécsben bizonyos von Schwartz an Graben nevű nagy 
befolyású úri emberrel és Mr. Beurdy vagy Leurdy v. Burdy-val, ki 
talán az illető consulságnál van, de bizonyosan nem tudom. Kö
zöld e dolgot többekkel, Székáccsal s különösen a bécsi ismerősé
vel. Itten bemutattuk a tanárokon kívül Aray ő nagyságának, a 
prépostnak, a piarista directornak Szőllősy főkapitány s Szobosz-
lay polgármester és superintendens uraknak s mindenütt szívesen 
fogadtatott jó tapintatu magaviselete miatt. Most pedig Isten áld
jon meg s a segéllyel siessetek!!! 

Maradok szerető öcséd 
József 

A fentiekből kitetszik, hogy valakinek segíteni akarnak. Ez még akkor 
is elismerésre méltó, ha az illető valóban ártatlan volt. 

Az anyagi helyzete még mindig nem rendezett. Erről szól egyik 1856. 
április 30-i levele a bátyjához. 
„Kedves Bátyám! 

Ide mellékelve küldöm a 200pft-ról szóló utalványt, melyet pesti 
postán kifizetendenek. László sógor lOOp.ft. successióval fenye
getett azt irván, hogy mihelyt megkapja hozzád leküldeni. Légy 
szíves ez esetben azt posta utján hozzám utasítani. 
Csókollak egész családoddal s maradok szerető öcséd 

József 
Az igazi debreceni természettudományi publikáció jelentkezésére 

egy évtizedet kellett várni. Ebben a negatív politikai események, a tanügyi 
átszervezések, valamint lélektani okok egyaránt közrejátszottak. A forrada
lom és szabadságharc miatt Pest-Buda és Debrecen volt a két büntetendő 
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főváros, így igyekeztek egymással minél „lazább" kapcsolatot fenntartani. 
A medicinán belül a légkör 1857-ben, az Orvosi Hetilap megindításával 
kezdett enyhülni. Markusovszky-ék fórumának a kővetkező évfolyamban 
már balneológíai tárcát olvashatunk Török Józseftől (36). Ez a híres évfo
lyam, amelyben Semmelweis először jelentkezett. A vékony első próbakötet 
sikere után kezdtek cikkeket küldeni a vidékiek. Kun Tamás Borsod megyei 
főorvos azt találta írni, hogy egyetlen iblany (jód) tartalmú gyógyvizünk a 
cigelkai. Erre Török, mint a balneológia korifeusa, tucatnyit sorolt fel. 
Ilyenek: az ugodi sós forrás, Lippik, Alap, Vízakna, Mehádia. Nendtvich és 
Tognio tanárok vegyelemzése szerint. 

Török tanár az akadémiával is felvette a kapcsolatot. A Magyar 
Akadémiai Értesítő 1858. évfolyamának 313-318. oldalán megjelent az 
„Értesítés a Kába-Debreceni lebkőről" című értekezése (55). 

Előbb ismerteti a meteoritekre vonatkozó történeti adatokat. „A leb-
kő" 1857. április 15-én este 10 órakor esett le és másnap Szilágyi Gábor 
nevű gazda találta meg, amikor álmából egy mennydörgés-szerű zaj ébresz
tette fel. A fénycsóva Földes község felől jött. A kabaiak aranyat, vagy 
ezüstöt véltek benne felfedezni, ezért egy darabot letörtek belőle. A menny
követ eredetileg 7 fontosnak tartották, de mire a debreceni kollégiumba, 
Török professzor elé került, már csak őt és fél fontot nyomott. A képe három 
helyzetben mellékelve. A meteor oldalról tekintve cipőhoz hasonlít. Külső 
kérge fekete, felső domború felületén a kúp alakú központi részből sugara
san kígyózó kiemelkedések és mélyedések indulnak ki. Belső alaptömege 
sötétszürke, földes törésű, törékeny, könnyen szétmorzsolható, fehér színű 
és olivához hasonló szemcsékkel, köles-borsó nagyságú fekete golyókkal. 
Színtelen kristályos fekete, üreges belsejű ásványokból állnak ezek. Porrá-
tört anyagát a mágnes vonzza. Vegyelemzését Nendtvich tanár végezte el. 
Sósavban könnyen oldódó szilikátok keveréke (magnesiumvasoxydul), to
vábbá kobaltot és nikkelvasat tartalmaz. Található tenne még krómvas, 
amorf szén, sőt szerves szénhidrogén-vegyület, amely földi viaszhoz hason
lít. Korai dokumentum a bolygónkon kívüli szervesvilág lehetőségéről. 
Közleménye ^Sitzungberichte der math.-maturw. Classederkais.Akademie 
XXXI. kötetében, valamint a Poggendorf Annalen X. tónusában is megje
lent, vagyis nem kis feltűnést keltett. Az Új Magyar Múzeum 1858. évfolya
mában adalékot közölt hozzá. 

Az Akadémia rendes tagjává eddigi érdemei alapján 1858. december 
15-én választották. Avató értekezésének címe: Debreczenföldtani viszonyai, 
az artézi kútfúrások rétegei szerint Az Akadémiai Értesítő 1859. évfolya
mának 3. füzetében, 1 színes melléklettel jelent meg (57). A fúrási mintákat 
312 láb mélységig elemezve az alábbi eredményekre jutott: a földrétegek 
édesvízi lerakódásokból erednek az alluviális korból. A felrakodás vastag
sága 300 láb, ilyen méretű csak a legnagyobb folyók (Nilus, Ganges, 
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IVtissisippi, Duna) deltáiban találhatók. Hétméteres homok és agyagrétegek 
váltogatják egymást A legtisztább részük meszet nem tartalmaz, a salétro
mos márga viszont megtalálható. Apró lemezes csillámok a főid felületéhez 
közeli rétegben láthatók. Csigák viszont a homoksávban nincsenek. Akad
nak viszont görgeteg kavicsdaratok, amelyek folyóvizekben képződnek. 
Ezek a rétegződések egymástól 600 ölnyi távolságra is megtalálhatók, így 
„a nagy magyar medencze kitöltésében a vidéken is jelentős szerepük van" 
(27). 

Az Orvosi Hetilap 1859. évfolyama közölte könyve második kiadá
sának „A szklenói meszes hévvizek" című fejezetét (37), felhívandó rá a 
figyelmet. 

Levelezése az akkor éppen püspöki székre esélyes Pál bátyjával, ha 
ritkább is, de nem szünetelt 

Az 1860. január 11-i keltezésű beszámolója a megszólításában szo
katlanul kedélyes, holott a tartalma annak nem mondható. 
„Jó reggelt Brúder! 

A superintendentialis gyűlés 9 órakor kezdődött s minthogy a 
kiküldött megyefőnökségi biztos főlszólitására szét nem oszlott, 
háboritás nélkül folyt éspedig a kis templomban, mert ezekre menő 
eklézsia képviselők másutt meg nem férhettek, sőt itt sem férnek 
meg. Eddigelé tehát egy óra alatt mindössze a gyűlés constituálta 
magát, az elszakittatni czélzott tractusok küldöttei nyilatkoznak: a 
beregi újonnan választott esperes, kinek választását az Egyházi 
helytartóság megsemmisítette Bakcsi László ünnepélyesen feles-
ketté tett az érmelléki Tractus újonnan választott curátora Miskolc-
zi úr Most mennek át a ministeri novemberi rendelet taglalására, 
de ott hagytam a gyűlést, hogy az eddigieket már holnap reggelig 
tudathassam veled. A helytartóság B. Friedenfels tanácsost kül
dötte ki a gyűlés megállítására s az morális erővel nem sikerült, 
az anyagi erőt ti. a katonaságot egy ide küldött tábornok kiparan
csolta a városból a végett, hogy felettök szemlét tartson. Csókollak 
s maradok az illetők üdvözlése mellett 

szerető öcséd József9 

A fentiekből kitűnik, az egyházi élet sem rajzolódott simán a Tiszántűi 
szellemi központjában. 

Az Orvosi Hetilap vetélytársa, a Gyógyászat vált ki, Poór Imre 
vezetésével, az 1857 óta megjelenő folyóiratból Török József benne mind
járt egy űj balneológia! munkát ismertetett. Mayer Antal könyvét (33) a 
nagyváradi hévvizekrői Örömmel állapította meg, hogy a nagyhírű debre
ceni professzor Hatvani Istvánnak az 1777-ben megjelent „Thermae Vara-
dienses eximini physico- etmedico subjactaf című könyve után közel 100 
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esztendő múltán végre magyar nyelvű monográfia is megjelent ezekről a 
fontos gyógyforrásokról. 

Eddig két nézet vitázott egymással. Grósz Frigyes szerint égvényes 
(alkalikus), míg egy Horváth nevű gyógyszerész szerint a kénes fürdők közé 
sorolhatók. Hauer Károly vegybontása révén most viszont kiderült, hogy 
egyik sem, hanem a vegyileg közömbös hévvizek. Elég ritka az ilyen 
gyógyvíz, amely alkalmas: 
1. Emésztési rendellenességek. 
2. Máj és epebántalmak. 
3. Légzési bajok. 
4. Köszvény, csúz, gőrvély. 
5. Idült kütegek (fekély, sömör, rüh). 
6. Hugy és ivarszervi megbetegedések kezelésére. 

Mai szemmel nem ítélhető meg a sokoldalú indikáció. Kezdetben 
kedvet kapott az Orvosi Hetilaphoz. Amikor 1861 nyarán a fő fürdőidény 
elkezdődött, Markusovszky szakmai fórumában (38) afféle Alföldre vető
dött, de felvidéki lokálpatriótaként igyekezett felhívni a figyelmet a vihnyei 
hévvizekre, főleg Laszlavik András Ödön főorvos sokévi tapasztalata alap
ján. Ismét pontokba szedve: 
1. Általános gyengesség, aggkor, szellemi kimerültség. 
2. Végtagbénulások utáni sorvadások javítására. 
3. Görvély különböző alakjaira. 
4. Angolkórban. 
5. Idült légúti panaszokban. 
6. Gyomor- és bélbántalmakban. 
7. Belső használat nélkül, idült bélhurutra. 
8. Sápkórban. 
9. Női ivarszervek bántalmai, főleg meddőség ellen. 
10. Férfi ivarszervi bajok, önfertőzés, tabes dorsalis, idült hólyaghurut. 
11. Aranyérre, főleg nagy vérzéseknél. 
12. Számos idegkórban, ideges álmatlanság és arczsába ellen. 

Tucat diagnózis-csoport, főleg a tabes dorsalis és idült hólyaghurut 
egymás mellett. De hol tartott még akkor a laboratóriumi segítség! 

Az Orvosi Hetilap 1861. évi 35. számában önálló közleménnyel is 
jelentkezett. A vörös agyacs-lágyulás (Cerebellomalitia rubra, Emolitio 
cerebelli rubra) egy hét és féléves gyermekeknél lezajlott esetét ismertette. 
A satnyán fejlett gyermek nehezen járt, kézujjait kiegyenesíteni soha nem 
tudta, az időjárást „valósággal barométer módjára jelezte". Iskolában 20-ig 
nem tudott megtanulni számolni. Az anamnézisből kiderült, hogy 6 hónapos 
korában gennyes mirigy volt a nyakán, melyet megnyitottak. Majd állandó 
fíilfájások gyötörték, azokat fülfolyás követte. Meghűlés után esett ágynak 
és belázasodott. Sajnos, a kor szokásainak megfelelően vérlebocsájtás és 
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hashajtás történt, noha előtte is hasmenésre panaszkodott. Belsőleg hársfa-
virág-forrázatban hánytató borkősavat kapott, amely szintén nem bizonyult 
szerencsésnek. Háromnapos kórházi kezelés után bekövetkezett a halál. 
Utólag azon csodálkozunk, hogy nem előbb. Boncolásnál a kisagy két 
féltekéjére kiterjedő faelágazásű velőállomány, az „élet fája" (arbor vitae) a 
rendesnél lágyabb és vörös színű. A máj vérdűs, a Miben bőven ascarisok, 
noha bélférgekről nem tudott. A mellkast nem nyitották fel. A kezelő 
diagnosztika rezignáltán állapította meg: „in omni morbo est aliquid divini", 
azaz minden betegségnek van valami isteni, tehát megmagyarázhatatlan 
része. 

Ezen esztendő őszére ismét két testvéri levél. 1861. szept. 28. Nem 
financiális bonyadalmakról szól végre, a megszólítás pedig már igazi 
közeledést jelez. 
„Bő Bugyogós Brúder! 

Távirati sürgönyödből már fogod tudni, hogy a tanügyi bizottmány 
mai ülésén elfogadta a VI. osztályú gymnáziumot s a III. évi 
bölcseleti tanfolyamot. Most a részletekről kívánlak tudósítani az 
időhöz képest csak nagyon röviden. Az erdőbényi javaslatot kiadta 
a superintendens az akadémiai és gimnáziumi tanárkar azt néhány 
a tudományos beosztásra tett észrevételekkel egyhangúlag elfo
gadta. Az akadémiai tanárkar, mielőtt a részletekbe bocsájtkozott 
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volna, kiindulási pontul azon kérdést tette fel és vitatta meg 6-vagy 
8 osztályú legyen-e a gymasium s természetesen oda döntött, hogy 
VI osztályú legyen. Ezen véleményt a bizottmány, méltányolván a 
8 pontban összeállított okiratot a 8 oszt. gimnázium ellen nagy 
többséggel elfogadta, A VIII oszt. gymnázium mellett harcoltak 
Révész Imre, Könyves Tóth Mihály, Kovács János, Imre László. A 
bizottmány többi tagjai pedig név szerint Zsombory, Benedek, Da-
róczy, Nagy József, Nagy István, Baktay, Kovács László, Kacsi 
Albert, Vigh Lajos, Komlóssy Imre az akadémiai tanárkar a VI 
oszt. gymnázium s 3 éves bölcsészeti tanfolyam mellett. Most ki 
vagyunk küldve 48 óra alatt e nézethez alkalmazott tantervvel s 
javaslatot adni be, mely a Superintendentialis gyűlésen lészen 
tárgyalandó. Mit mond éhez Kálmán ö nagysága. Ismét az akadé
miai kar döntötte meg az iskola előmenetelét? No de most isten 
áldjon meg, csókollak mindnyájatokat s maradok 
szerető öcséd 

József 
A Debreceni Kollégium története (1988) 117. oldalán olvasható az 

1852. évi közgyűlés határozata a nyolcosztályos gimnázium bevezetéséről; 
úgy látszik, még mindig nem jutott nyugvópontra. Ezt támasztja alá a 
következő levele is9 1861. okt. 3-ról. 
„Kedves Bátyám! 

Távirati tudósításomon kívül legjobb akaratom mellett sem voltam 
képes tegnap a résztelekről tudósítani. Délelőtt és délután esteli 
10 óráig tűrvén a csürhejárást (...) deputációval. Most reggel 
veszek hát magamnak néhány percet a reflektálásra. A tegnap 
tartott superintgyülés egy kis országgyűléssel vetekedett. Örö
mömre szolgált a régi dögtesthez hasonlító gyűlés helyett egy 
életteljeset látni. Az esperesi karnak legfiatalabb nemzedéke és az 
egyházi képviselők bezzeg kitettek magukért, s átláthatta Kálmán 
ő nagysága, hogy csak addig lehet vezére a gyűlésnek, amig igaz 
úton jár, vagy inkább a közvélemény útján. A 8 osztályú gymnázium 
mellett szónokoltak Tisza Kálmán és egyszerre Osváth, Révész 
Imre és Rátkay esperes, valószínűleg inficiálva a patakiak által. A 
gyűlés többi tagjai névszerint Lónyay Menyus, ki kedélyesen irta 
le, Tisza Kálmán, Bováry Sándor, Gr. Teleky Sándor, Csanády 
László, Miskolczy Károly, Silya Gábor, Űjfalusi Lajos, a többi 
résen lévők mind egyháziak voltak részint. Egyesek szerint képvi
selők. - De dolgom van, tehát egyelőre ennyit. Isten áldjon egész 
családoddal maradok 

szerető öcséd Török József 
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Közben a szakmai publikálást sem hanyagolta el, de egyre kevésbé a 
fővárosban. 

Markusovszky hetilapja az 1863, évi 31. számában hozta az utolsó 
cikkét nem elvi okokból. A csoda, hogy eddig volt rá ideje, A közlemény 
címe: 99Áz orr, ajak s láb-ujjpercek heveny folyamatu üszkösödése9 (38). 
Tulajdonképpen székfoglaló értekezés szövege volt ez a Budapesti Orvos-
egylet június 13-i gyűlésén. Eset-ismertetés, amelynek okát végül nem 
sikerűit tisztázni. Mai szemmel szokatlan, hogy a páciens teljes nevét, 
lakhelyét, foglalkozását kiírták. Jelen esetben Szathmáry Károly 16 éves 
kollégiumi diákét, akinek valami rejtélyes kór folytán a címbeli defektusai 
következtek be. 

Balassa tanár ekkor már valóban világhírű „képlő" azaz plasztikai 
sebésznek számított, ezért érthető, ha a hiányzó arcfeliiletek lehetséges 
pótlására őt kérte fel a debreceni tanár-tisztelője. A dolgozat biztató ered
ménnyel kezdődik, különben a kórképből kórbonctani szembesülésre követ
keztetnének. A klinikai kép kétségtelenül negyednapos váltólázzal 
kezdődött, már jóval korábban. A következmény hatalmas lép- és májna-
gyobbodás, majd arc- és végtagvizenyő. A kezelés tüneti: vízhajtónak gyű
szűvirág-főzet (digitális), az adagolás megjelölése nélkül Aztán a szokásos 
hashajtás glaubersóval, aloe-kivonattal, nem kis meglepetésül „rudnói lab
dacsok" (massa pilul. Ruffi). A rudnói „csodadoktomak", valójában egysze
rű plébánosnak már akkora hímeve volt, hogy nemcsak a nagybeteg Madách 
Imre, de a debreceni orvostanár is igénybe vette készítményét (32). Átmeneti 
javulás után a kollégiumi kórszobában társai sárgának találták. Erre hányta-
tónak borkő és ipecacuanha-gyökér forrázat keverékét kapta. A meglepetés 
másnap következett be: a homlokon, arcon, füleken, orron és lábujjakon 
előbb sötétvörös, majd fekete elszíneződés lépett fel. Fájdalom nélkül, újra 
kezdődő lázzal. A kollégium orvosa konzíliumot tartott felette, az elszíne
ződést orbáncnak tartották. A kezelés ujabb ipecacuanha-adagokkal folyta
tódott, s ezúttal első ízben kinahéj-főzet kiegészítésével. Utólagos vélemény, 
hogy ezzel kellett volna kezdeni. A láz lassan alábbhagyott, s a faecetes 
borogatásra az addig feketéző foltok mumiaszeraen üszkösödni kezdtek. A 
megtámadott részek demarkálódtak, a kőkemény képződmények leváltak, 
így veszítette el a felső ajkát a porcos orr egy részével együtt, valamint az 
alsó ajak balfelét, a balláb 3-4. ujjpercét. A destruktív folyamat ezzel 
megállott, így került reparációs célból a Balassa-klinikára. Tőrök tanár 
lelkiismeretesen áttanulmányozta a szakirodalmat, felvetődött a lupus ery-
sipelatíca, scrofulosa, heipetica, syphiütica maligna lehetősége közül bár
melyik, de dönteni nem tudott. Egy tény, a beteg életben maradt. Hasonló 
eset még ma is próbára tenné a klinikust. Nagy érdeme volt a kollégiumi 
kórház „korszerű kiépítésében" (1). 

Az 1864-es esztendő történéseit szintén leveleiből rekonstruálhatjuk. 
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Február 22-én a következőket írta: 
„Kedves Bátyám! 

Tegnap d.u. kisértük ki örök nyugalom helyére Aranyi Collégádat 
a Révész Imre lelkes szónoklata után! íme ez idő szerint én vagyok 
a debreceni tanárkar legidősb tagja. 16 év elseperte az összes 
tanárt, mely 1848-ban létezett. Ennek következtében remény lem f 
vagy is inkább félek tőle, Kun-Szent Miklós és Tóth Kálmán 
kölcsönösen megszabadulnak egymástól s meg lesz nyomorítva a 
nemzedék, ide letörpitve a debreceni theológia is. Az ápril hóban 
tartandó superintendentialis gyűlés kétségkívül megteszi a válasz-
tást-
Lent létemkor valószínűleg elfelejtettelek megkérni egy katulyának 
elküldésére, tehát most kérlek, hogy a könyv szekrényed tetején 
hagyott korinadliszerü bogárkatulyát, mely jelenleg üres, küld el 
a múzeumba Frivaldszky János múzeumi őrhöz, azzal az üzenettel, 
hogy én küldöttem, ő már tudja mire való.-

Többire Isten áldjon meg egész családoddal kívánja az enyémek
kel egyetemben 

szerető öcséd 

Török József 
U.i. Jancsinak mind ezideig nem tudtam helyet kapni egy debre
ceni asztalosnál se.-" 

Az október 24-i levele hangulatában már gyászkeretes. 
„Kedves Palim! 

Eperében (.délután 2 és 1/2 órakor) hunyta le szemeit örök álomra 
az én imádott Tubicám s vele együtt földi boldogságom sirba 
szállott. Keblem azt sugalta, hogy se veled, se apámmal, se bará
timmal ne közöljem előre betegségének halálos voltát, hanem 
magam legyek epedve nézője féléven át az eleven halottnak, s halál 
menyasszonyának. Már Barabás általi lefestese is azért történt, 
hogy bírjam őt holta után is legalább eszményileg. Temetése 
csütörtökön folyó hó 27-én dél előtt 10 órakor lesz. Tudasd bará
timmal megrendítő s kipótolhatatlan fájdalmamat. Csókolva csa
ládoddal maradtam 
szerető öcséd 

Török József' 
Sajnos, a több mint 100 portrét tartalmazó Barabás Miklós albumban 

a dr. Török Józsefnéét nem sikerült megtalálnom. Valószínűleg a család 
tulajdonában maradt, s lehet napjainkban is. 
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A gyász lesújtotta, ugyanakkor ismét felszabadította benne régi tan
széki ambícióját, méghozzá a fővárosi oktatás élére, Sauer Ignácz professzor 
megüresedett helyére. Nem kis mértékben Bugát Pál ösztönzése alapján. 

Az történt ugyanis, hogy Sauer Ignác belgyógyász professzor, miután 
a helytartótanács kinevezte újra országos főorvossá, lemondott a tanszékről. 
Utódja egy esztendőre helyettesítési minőségben Gebhardt Lajos lett, majd 
1861-től Wagner János. A rokonszenves protomedikus szeretett volna a 
katedrára visszakerülni, de a halál abban 1863. nov. 17-én végleg megaka
dályozta. Akövetkező esztendőben megindult a tanszékéit folyó versenygés, 
amelynek lendülete Török Józsefet is elkapta. A gyászév szinte megduplázta 
ambícióját, s nem volt tisztában karon lévő erőviszonyokkal. Még Sci-
tovszky hercegprímás sem tudta elérni, hogy a protestáns Wagner Jánossal 
szemben Poór Imre kapja meg a katedrát. A kinevezéseknél ekkor már 
Balassáék szava döntött. 

Mindenképpen érdekes hősünk levél-offenzívája. Az első „célállo
más" Pál bátyja, akit úgy látszik még mindig nem ismert eléggé. A címzés 
valóságos captatio benevolentiae: 

„Főtisztelendő Török Pál úrnak, a Dunamelléki helv. hitv. Egyházke
rület Superintendensének, pesti ref. lelkésznek tisztelettel Szénapiaci paplak 
Pesten 

Debrecen dec. 6.1864. 
Kedves Bátyám! 

Paullo major carissimus! Ez jelenleg annyit tesz, hogy Török 
Pálnak nagy feladat jutott. - Az egyik nagy feladatot immár 
bevégezted, ti. a pesti főiskola felállítását, de most egy nagyobb, 
sokkal nagyobb feladat vár rád! - Ez nem egyébb mint azt kivívni, 
hogy bódogult Sauer tanárnak én legyek az utódja. Bár ezen 
gondolat nagyszerűségétől csak elhiszem, hogy magad is vissza
rebbensz, de mind a mellett is csak meg kell barátkoznod ezzel az 
ideával s nem kell visszarettenned a válalat nehézségétől. Én biz 
újólag a Bugát komám ösztönzésére, buzdítására elhatároztam 
magamat, hogy aspirálok a belgyógyászat tanszékére, bár mi 
legyen is annak eredménye s nem sikerülés esetén legalább azzal 
vigasztalom magamat, hogy amortasse deorum est. Neked tehát 
ezen tusában okvetlenül részt kell venned s szerepedet időről időre 
kimutatnod. Jelenleg úgy láttam két feladatunk van, az egyik Vay 
Miklóst, a második Balassát megnyerni, ez utóbbit a mennyire 
lehet, mert mint lutheránust egészen bizonyosan nem fogjuk meg
nyerni, ámbár az OH Lapban közétett cikkeimben eléggé közöltem 
ötét európai nevezetességnek. - A mi Vay Miklóst illeti őt kétsége
sen kívül egészen zsebre teheted s ő már a mostani kormányférfi-
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okra nagybefolyásu ember sokat sőt mindent tehet. Ó rá nézve 
tehát az volna véleményem, hogy legelőször is neki irj a mellett 
hogy egyébbként az ügyet titokban kell tartanod s legföllebb Bugát 
Pállal érintkezned. - Vay Miklóssal érdmeim s qualificatióim 
tekintetében közölheted, hogy Bécs, Berlin, és Paris európai hirü 
nevezetességeit hallgattam s itteni működésemet bizonyítványok
kal fogom igazolni, továbbá hogy az orvosi irodalom terén tett 
működésemért először akadémiai lev. 1858-ban pedig rendes tag
gá választattam; ismét hogy tanári pályán 16 évtől fogva műkö
döm, tehát e téren sem vagyok újoncz- és úgy hiszem közmegelé
gedésre; végre hogy a gyógygyakorlat terén 20 évtől fogva 2 héttel 
Kassára is feltelegraphoztak egy consiliumba- sőt a főiskolai 
kórházban mint kórházi főorvos 13 évtől fogva működöm. Ennyi 
meritumot kétségkívül senki nem fog a concurrensek közülfelmu-
tathatni-

Idejárul még az, mi becsületes ember előtt tiszta érdemű fog 
tekinthetni, hogy a concurrensek között mint látom (Wagner, Dis-
cher, Wachtel, stb.) egyedül leszek igazi magyar és egyedül leszek 
kálvinista. Van már az egyetemben pápista, lutheránus, szerb, csak 
kálvinista nincs és igazi magyar ember minél kevesebb. Az orvosi 
karnál Balassát és Lippayt kivéve mind félmagyar. Ezeket legelő
ször mind lehet Vay Miklóssal tudatni- Balassa megnyerésére 
nézve egyelőre azt gondolom, hogy egyebet kell tenned, mint kivel 
tudom jól vagy, meglátogatnod mielőbb a nélkül, hogy az ügyet 
még most szőnyegre hoznád. Sőt azt hiszem, hogy még többet 
lehetne a téren is Vay Miklós, ki Balassát jól ismeri s neki néhány 
sorban kétségkívül ajánlana, tehát pendítsd ezt is meg a Vay 
Miklósnak Írandó leveledben; most először a pesti orvosi kar 
candidál s itt legalább a 2-ik helyre candidáltassam.-

Jelenleg ez ügyben rajtad kívül csak Bugát és Arányi tanár van 
beavatva s ezeknek is szívökre kötöttem még most is a titoktartást, 
tehát te is ehhez tartsd magadat. Arányi fog az ügy stádiumairól 
koronkint tudósítani, hogy mindenben tájékoztassam magamat -
Ha a tanszéket elnyerhetném többet érne a nagy lottériánál, tehát 
csak láss hozzá te szavad mint superintendensé mindenütt mázsá
nyi súllyal birand. Most pedig válaszodat mielőbb elvárva s egész 
családodat csókolva boldog ünneplést kívánva maradtam 

szerető öcséd 

Török József 

A levél hátlapján a következő orvostanárok neve olvasható: Balassa, 
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Rupp, Semmelweis, Szabó Lajos, LIppay, DIescher, Lenhossek, Jendrassik, 
Stockinger, Arányi, Zlamál. 

Bátyja lefolyásának lehetőségét túlbecsülte, nemhogy a reforaiátus 
superintendens, de mint említettük, a hercegprímás sem szólhatott bele a 
kinevezésbe. Az viszont valószínű, hogy nem sokat fárasztotta volna magát 
a kinevezés miatt. Maradt tehát a Nagykollégiumban, hol mint írta, egyben 
kórházi főorvos is volt, továbbá „fejlesztette a természettudományi muzeu
mot" (1). 

Pályázatában csakis orvosi munkáját emelte ki, holott jóval többet 
tett: összeállította a cívisváros környékének rovarfaunáját, amellyel évtize
dekig foglalkozott. Debrecenben nemcsak a botanikának, de a zoológiának 
is komoly hagyományai voltak. Földi János hajdúkerületi főorvos Termé-
szett Históriája (21), valamint Diószegi-Fazekas Fűvészkönyvt mellett el
készült Szentgyörgyi József orvosdoktomak „A' leg-nevezetesehb 
természeti dolgok esméred.*" (44). Ezt a hagyományt folytatta Török dok
tor, egyelőre rovartani szempontból. 

Debrecen rovarfaunáját először A magyar orvosok és termé
szetvizsgálók 1863-ban Pesten tartott IX. nagygyűlésén ismertette a növény-
és állattani szekcióban (6). A 306-314 közötti oldalon egy mind elnevezésé
ben, mind osztályozásában rendkívül bonyolult bogárvilág, a „téhelyröpű-
eké" (Coleoptera) tárai elénk. Frivaldszky Imre nemzeti múzeumi őr 
megbízásából tettek kirándulásokat Lugossy József tanártársával a Nagyer
dő, Nagycsere, Hortobágy, Konyán Sóstó, majd azt követően Monostor, 
Pallagpuszta, Ondód és Macs tanyaföldjein, egyetlen faj vizsgálatára. Nem 
kevesebb, mint 28 családját állította össze. Magyar és latin nyelven, Linné 
szerint „a binominális nómenklatúra útvesztőjében". Nekünk csak a szöcs
kék, cincérek, nünükék mondanak valamit, de mennyi ez 38 család 355 
felsorolt változatából! A következő nagygyűlést, amelyen előadást tartott, 
emlékezetes maradt számára. A Pozsonyban 1866 nyarán tartott XI. nagy
gyűlés már atyai nagy barátját és példaképét: Bugát Pált búcsúztatta. A 
nekrológ-szöveget Kátai Gábor, a későbbi kiváló karcagi orvosbarát olvasta 
fel. Elhunyt a nemzetközi hírű Endlicher István is. A pozsonyi kötet (7) már 
a résztvevők nevét és lakhelyét is felsorolta. Debrecent Götll Nándor gyógy
szerész, György Aladár tanuló, Kain Albert főorvos, Örvényi Vilmos tanár, 
Róthschnek Emil vegyész, Spitzer Károly vasúti orvos és Török József 
orvostanár képviselték. Közepes részvételi arány, a hasonló településekhez 
viszonyítva. Meglepő, hogy Langer Ignácz orvostudor révén még Washing
ton városa is képviseltette magát. Török akadémikus ezúttal a pikkelyröpűek 
(Lepidipterák), vagyis a pillangóféléket ismertette. A13 család 144 fajtáját. 
Vagyis a Leunis által beosztott famíliák valamennyi ága megtalálható itt 
Debrecen környékén. Olyan profivá nőtt rovartanászokkal szerepelt együtt, 
mint a szintén autodidaktaként kezdő zseniális Hermán Ottó. Előtte kellett 
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elsősorban vizsgáznia, mert Hermán Ottó kegyelmet nem ismert a pontat
lanságban. Doktorunk legnagyobb elismerése, hogy az ő kritikáját elkerülte. 
A belső címoldalon Bugát szép szakállas portréját az a Rohn készítette, aki 
korábban Török balneológia! metszeteit. Ez a kötet különben is tudo
mánytörténeti kuriózum. A XI. nagygyűlés akadémikus tagjait, köztük Tö
rök Józsefet Arany János titoknok, valamint báró Eötvös József másodelnök 
üdvözölte. Az orvosi kar részéről pedig Balassa János. E kötetben ismertette 
először Jedlik Ányos „Á fény találkozási készülékről" elnevezésű instrumen
tumát, amely egy elmés tükörrendszer segítségével napsugarak híján is 
képes kőolajlámpa lángját kivetítve éles fényt előállítani. Ugyancsak izgal
mas Hermán Ottónak az erdélyi pókféleségek ismertetése, valamint az 
archeológussá vált Arányi Lajos orvostanár „ Vajda-Hunyad várának hajda
ni és jelen állapotát" bemutató magyarázó 15 gyönyörű táblája (7). 

A magyar orvosok és természetvizsgálók Rimaszombatban tartott 
1867. évi XII. nagygyűlésének kötet-szerkesztői: Batizfalvy Sámuel és 
Rózsay József. Török professzor ezúttal a hártyaröpűek (Hymenopterák) 
családját lajstromozta. A l i família 112 tagjának sem a latin, sem a népi neve 
nem hangzik ismerősen. Ehhez igazi bogarásznak kell lenni. 

Ha az előző kötet kuriózum, ez pedig tudománytörténeti szenzáció. 
Ebben jelent meg először Jedlik Ányosnak a „Csöves villamszedő" című 
tanulmánya, amely a katódcsövek egyik ősének tekinthető. Képletei előt
tünk imponálóan követhetetlennek. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók Fiúméban tartott XIV. nagy
gyűlése még az előző színvonalat is fölülmúlja. Igaz, ebben búcsúztatták el 
a kor legjelentősebb hazai sebésztanárát, Balassa Jánost, viszont itt mutatta 
be Jedlik Ányos a „ Villamdelejes keresztrezgési készülék" általa szerkesztett 
példányát, amely a dinamóelvét magába rejtve porosodott egy szertári 
polcon, míg a Siemens-cég világszabadalmat csinált belőle (9). 

Török tanárnak is ez a legjobb nagygyűlési éve. Az orvosi szekcióban 
ismertette „A császármetszés egy esetét", amelyet 1865. nov. 13-án végzett 
el Hegedűs Károly és Űjházy Károly sebészmesterek közreműködésével. 
Ahogy írta, nemcsak a medence, de a helyiség is szűk volt. 

A deformált medence miatt még a szülőnyílásba is csak egy ujjal 
lehetett behatolni. Még a darabolás is lehetetlenné vált, így egyedül a 
császármetszés kockázata maradt. Annak is a közép, sectio cesarea média 
változata. A lecsupaszított méhen keresztül sikerült a magzatot kitapintani, 
így biztos volt, hogy a lepény nincs az elülső falhoz tapadva. Majd a fal 
átvágása után így folytatta: „alig emeltem ki a kisdedet a méh üregéből s 
azonnal jelenté első siró szózatával, hogy él s hogy ő is egyike a állam 
polgárainak. Leirni, vagy szóval tolmácsolni lehetetlen azon megragadó 
érzületet, mely egy életnek ilyentén rögtönös és kétségbevonhatatlan meg
mentésével az ember valóját elfogja. De nem lehet ilyenkor az édes rezgés-
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nek magát átengedni, tétlenkedni, mert a másik élet megmentése ösztönzi 
az embert gyors és szakadatlan munkásságra" (9). Leírása szerint erős vérzés 
nem volt, ezért „üteret nem látszott szükségesnek lekötni". Lege artis a 
hasfalat összevarrták, de néhány nap műlva hasháityagyelladás lépett fel 
nála, s „ötödnapra véget vetett a beteg nyomorteljes életének"-. 

A Tiszántúlon tudtunkkal ez volt az első császármetszés, ahol leg
alább a magzat életben maradt 

A fiumei nagygyűlésen Debrecent 30 személy képviselte. Ebből 12 
földbirtokos, 4 gyógyszerész és csak két orvos volt. A többiek: tanár, 
magánzó és egyéb kategóriába tartozók. Szerepe lehetett ebben a tengerparti 
nyaralásnak. 

Az 1871. évi Aradon tartott XV. nagygyűlésen Török József egyszerre 
képviselte Debrecent, a Tudományos Akadémiát és a Kir. Orvosegyesületet. 

Ezért a Debreceni Orvos-Gyógyszerész Egylet a következő levelet 
küldte az illetékeseknek: 
„Mélyen tisztelt Elnökség! 

A debreceni orvos-gyógyszerész egylet a tekintetes nagygyűlés 
elnökség szíves meghívását nagy örömmel fogadta és midőn nagy
becsű figyelméért hálás köszönetét kifejezné, bátorkodik, egyszer
smind a mélyen tisztelt elnökségnek jelenteni a magyar orvosok és 
természetvizsgálók folyó évi nagygyűlésén orvos-gyógyszerészi 
egyletünket Tamássy Károly gyógyszerész elnök úr elnöklete alatt 
Török József tanár, Spietzer Károly tr. és Tamássy Béla gyógysze
rész urak képviselendik. elnöki megbízásból alázatos szolgálja: 

DK Popper Lajos egyl titkár" 
„Mellesleg" a rovartani kutatásait is befejezte ez az orvos-tanár. 
Úgy is mondható tehát, hogy munkába temetkezve igyekezett elfelej

teni a tanszékvezetői ambícióinak kudarcait. 
Több levélben erről nem esett szó. 
A talált és eddig még közőletlen posta-anyagából viszont a pályafu

tása gyakorlatilag rekonstruálható. 
1868. június 26-án a következő sorokat menesztette a fővárosba: 

„Kedves Bátyám! 
Szándékom volt az akadémiai titkárválasztó gyűlésre f hó 24 vagy 
28-án Pestre felrándulni s egyszersmind névnapodat ünnepélvén 
személyesen üdvözölni, de részint kedély lehangoltságom, részint 
sok dolgom, részint az idő mostohasága meggátolt jószándékom-
ban, s ennélfogva csak néma sorokban fogadd üdvözletemet s azon 
jókívánságomat, hogy Isten tartson még meg számos éveken ke
resztül s tegye boldoggá családod minden tagját-
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Minthogy magam fel nem vittem, tehát küldöm ide mellékelve 
Guszti számára a 70 ft-ot, fedezze azzal legégetőbb szükségeit-
Ugy gondolom, de nem bizonyosan, hogy a pesti főiskolán tett 
alapítványból még nem fizettem meg a múlt évre járó kamatot, ha 
ugy van a dolog, vagy tudósíts vagy tudasittass Gusztival, hogy 
ezen tartozásomat minél előbb leróhassam. 
Többire testvéri szeretetedbe zárva, egész családod. Jó barátim 
üdvözlete mellett maradtam szerető öcséd 

Török József 
U.L még ide mellékelek Ballagi barátom számára 4ftot mint a Prot. 
Lap félévi folyamára járó előfizetést. Add át üdvözletemmel együtt!' 

A fentiekből az tetszik ki5 hogy ama bizonyos Guszti a fia lehetett. 
Családi életéről egyébként - a születés és a halál kivételével - nem lehetett 
érdemlegeset kideríteni. 

Török József egyik legmaradandóbb tette az 1870. esztendőhöz kap
csolódik. Ekkor történt meg a Kollégium új épületének alapkőletétele, 
amelynek ünnepi beszédében ő fogalmazta meg először, hogy „a legvirág
zóbb főiskola földrajzi helyzete is predestinálja egyetemmé alakításra" (1). 
A református egyház és Debrecen város anyagi ereje elégtelen ehhez, ezért 
az állam feladata lenne, mert a magyar reformátusság érdekei soha nem 
ellentétesek a magyar haza érdekeivel. Mint ismert, a második egyetemet, 
egyébként nem méltatlanul, Kolozsvár kapta meg. Az univerzitás ügye ettől 
kezdve napirendre került, ezért Török tanárban tisztelhetjük a DOTE felál
lításának első kezdeményezőjét. 

Rokonai közül unokaöccsével, a kitűnő orientalista és iroda
lomtörténész lelkész Szilády Áronnal is tartotta a kapcsolatot. Egyik neki 
címzett levél 1874. okt. 17-i keltezésű. 
„Kedves Öcsém Áron! 

ígéretemhez képest küldöm az Akadémia bölcsészeti osztályának 
eddigelé megjelent értekezéseit. Mi a történettudományi értekezé
seket illeti azok elküldését kénytelen vagyok későbbre halasztani 
mert Kálmán öcsém azokból átnézés végett elvitt magával vagy 6 
füzetet. Tehát ha ezen füzetek haza kerülnek, akkor az egésszel 
szívesen fogok szolgálni.-

Én valószínűleg már holnap után Pestre megyek a Császárfürdőt 
vagy Margitszigetet használandó még mindig fájdalmas lábam végett 
s reményben ott tartózkodásom alatt személyesen is lesz szerencsém. 
Többször öllelem csókolom az egész családot maradtam 
szerető báttya 

Dr. Török József 
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Jó egy hónap műlva az epistola többet mondó: 
„Debrecen nov. 24.1874. 

Kedves Öcsém Arorn! 
A Pesti Naplóhói olvastam a superintendentialis gyűlésiek lefolyá
sát és határozatait, de ezen közleményekből nem igen vehette ki a 
nagy pipáju s kevés dohányu ellenzék s különösen Szilády Áron 
szereplését és aljas támadásait. Minthogy öcsém szinte részt vett 
és szerepelt ezen gyűlésen, s mint azonban mindent látott és hallott 
a mi a lapokban meg sem jelent nagyon kérem legyen szíves az ott 
előhozottakból a mennyire lehet részletesen és röviden tudósítani, 
mert ugy hallom, hogy Pali Bátyám részint a sok munka, részint a 
beszámolások következtében beteg is volt bele. 
Levelemre sem kaptam még választ, melyet a könyvvel együtt 
küldöttem. A könyv még maradhat ha szükség van reá, de a 
vespárisra vonatkozólag írja meg mittévő legyek. 
Többször csókolva egész családját maradtam tisztelő rokona 

Dr. Török József 
Azt is szeretném tudni, milyen a hangulat ottan a debreceni egye
tem eszméje iránt. Azt tudom, hogy Pali és Ballagi nem barátjai 
ezen eszmének, de hát mások hogy gondolkodnak?" 

A levél elgondolkodtató. Még a Dunamelléki Ref. Egyházkerület 
püspöke, valamint a kálvinistává lett Ballagi Aladár sem pártfogolják a 
debreceni egyetem eszméjét. Nem csoda, ha a megvalósulásra még három 
évtizedig kellett várni. 

Az egyetem-alapítási kudarc után még mindig elég aktív. Az Akadé
mia őt kérte fel Pólya József búcsúztatására. Az emlékbeszédet megírta, de 
a volt évfolyamtárs Dabasi Halász Gejza olvasta fel az 1875. év június 28-én 
tartott ülésen. A magyar természettudományos irodalomnak Stáhly Ignácz 
és Bene Ferencz után Pólya József, Bugát Pál és Flór Ferencz s leglelkesebb 
művelője. Pólya esetében az elismerő szavak nemcsak a kiváló férfinak, de 
az egykori Selmecbányái iskolatársnak, szakmai pályatársnak, valamint 
kálvinista atyafinak is szólt. Atyai segítség nélkül önerőből lett jónevű 
orvossá, igaz csak 28 éves korában. Meghatározó, bensőséges barátság fűzte 
a, jiemzet mindeneséhez", Fáy Andráshoz. Mint a reformkor legtöbb lelkes 
honfia, szintén nyelvújító volt. Hangyaszorgalommal kezdett egy termé
szettudományi műszótár összeállításához, de Török szerint „ noha önállólag 
sajtó alá nem kerültek, mindazonáltal nagyrészben napvilágot láttak a 
Bugát-éle Természettudományi Szóhalmazban, amelynek összeállításával 
Bugáttal én lévén megbízva, ezen kéziratban lévő szótárt tőlem telhetőleg 
kiaknáztam" (16). Vagyis a Bugátnak tulajdonított értelmező segédeszköz 
kezdeményezője Pólya volt. Munkája: Az ember nemi tekintetben (41) 
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mintául szolgált Török József élettanához. A szabadságharc alatt Szemere 
felhívására a Bugát Pál országos főorvos elnöklete alatt működő köz
egészségügyi tanács tanácsosa volt. A református papnak szánt tudós Török 
szerint „materialista volt, de nem ateista". Lyell, Helmholtz és Virchow 
példája bizonyítja, hogy az előbbiből nem következik az utóbbi. A valódi 
emberbarát, a lánglelkű hazafi, a buzgó egyháztag direkt örökös hiányában 
vagyonát a pesti református főiskolára hagyta. Szellemiségét pedig az orvosi 
ifjúságra. 

Nekrológ mellett a Természettudományi Közlöny VII. kötetében (47) 
megírt „A jégkorszak nyomairól Magyarország s különösen Debrecen vidé
kén" című közleményét. Kihangsúlyozta, hogy a Tátra-lejtől morenáin kívül 
különböző vándorkövek tanúskodnak az Alföldön a sarkköri időkről. 

A Közlöny XII. kötete a korábbi vitát elevenítette fel. Szily Kálmán 
akadémiai főtitkár erősen elmarasztalta a szóűjítókat. Török szerint nem a 
kritika, hanem annak szigora indokolatlan. Megvédi Schuster Jánost és 
sokkal jelentősebb kémikusnak tartotta, mint Szily. Előadásai Berzelius 
szellemét tükrözték. Nem tudott tökéletesen magyarul, de értette a kémiát 
és megértette Széchenyi felhívását: „mindenki nagy hazafiúi érdemeket 
szerez magának, aki a magyar nyelvet egy jó új szóval gazdagítja" (48). 

Schuster többel is gazdagította. Az atyai barát Bugátra ez még inkább 
érvényes. Egyoldalúság csak azon szóficamokat emlegetni, amelyek azóta 
kihullottak a nyelvi rostán. Az éleny és légeny nem vált be az oxigén és 
nitrogén helyett, de a Bugát-Schedel féle szótár( 15), valamint a Bugát-féle 
szóhalmaz (16) jelentős része kiállotta az idők próbáját. A gyűjtemények 
ügyét 1878-tól az Állandó Múzeumi Bizottság Intézete, amelynek elnöke 
Török József kollégiumi igazgató volt. (1) 

Utolsó fontos műve, a Népszerű ember-élettan 1881-ben hagyta el a 
debreceni Városi Nyomdát. Ahogy az alcím mutatja: „Tanodák s a mívelt 
közönség" használatára készült. Az állattan maradt a VI. osztály tanrendi 
feladata, míg „aprotestáns autonómia védőpajzsa alatt az ember élettant mint 
önálló tudományt" (60) már három évtizede adta elő a VIII. osztályban. Vagyis 
a korábbi vita eldőlt, a debreceni főgimnázium nyolcosztályos lett. Az egykori 
diákok (Tisza Kálmán, Révész Imre) is e mellé tették le a voksot Török az 
ember-élettant egyetemi előképzőnek szánta. Igaz, a Kir. M. Termé
szettudományi Társulat Tankönyvkiadó Vállalata már jelentetett meg hasonló 
műveket fordításban (Th. H. Huxley: Előadások az elemi élettan köréből, Bp., 
1873: O. W. Thomé: Az ember testének szerkezete, Bp., 1874), mindezeket 
szerzőnk is figyelembe vette, a magyar terminológiában sincs lényeges különb
ség. Az oxigén mindegyikben „éleny", a nátrium „szikeny", a haemoglobin 
„vérfesteny". A rostonya és lebeny viszont időtállónak bizonyult 

A „bevezetés az általános élettanba" a fogalmakat tisztázta. Az em
berélettan az állatfiziológia elkülönült része. Az ősnemzés tanát J. Müller 
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NÉPSZERŰ 

EMBEE-ÉLETTAN. 
TANODÁK S A AIIVELT KÖZÖNSÉG HASZNÁLATÁRA 

IRTA: 

D R . T Ö R Ö K JÓZSEF. 

A DEBRECZENI RKF. FŐISKOLÁBAN AKADÉMIAI TANÁR, A PESTI ORVOSI KAR, A BUDAPESTI 
KIH. ORYOSEGYLET, A KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT, A MAGYARHONI 

FÖLDTANI TÁRSULAT S A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA RENDES TAGJA. 

9 4 A SZÖVEG KÖZZÉ NYOMOTT ÁBRÁVAL. 

D E B R E G Z E N , 

IFI, CSÁTHY KÁROLY KIR, G-AZD. TAHINT, KÖNYVÁRUS BIZOMÁNYI, 
1881. 

A Debrecenben írott legfontosabb műve 
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vizsgálataira hivatkozva cáfolja: az „omne vivem ex ovo" tana a Virchow-
féle „omnis cellula e cellulae" változattal együtt érvényes. A darwini létért 
való küzdelem nemcsak az állatvilágra vonatkozik. Az élettan „segédtudo
mány ai": az anatómia és a vegytan. Az előbbit a funkciók, az utóbbi a 
folyamatok megértésére szolgál. 

A befejező rész a sejtekről szól, Brücke szerint mindegyik „befejezett 
külön szervezet". A sejtmag, a sejthártya, protoplasma már ismert fogalmak 
a gimnáziumi tankönyvben. Az egynemű sejtek összege a szövet, ez folyé
kony is lehet: pl. a vér. Ilyen alapfogalmakat tanulhattak meg, mint sima és 
harántcsíkolt izom, szívizom. A központi és vegetatív (tengéleti) idegrend
szer hisztológiájáról, valamint funkciójáról szintén tudták a legszükségeseb
bet. Az emberi szervezet működése lassú égés a 37 körüli C-hőfok 
fenntartására. 

A vese mellett a bőr is kiválasztószervként működik, tehermentesíti, 
de nem helyettesíti. 

Az anyag körforgása a természetben célszerű. Huxley idézi Shakes
peare-t, de Török tanárt nem ragadja el a költői lendület. A halál lehet egyes 
sejteké (szarusodás), szöveteké (p. égés), valamint egész szerveké, vagy az 
egész szervezeté. Ha az agy, szív és légzés megszűnik. 

A részletes fiziológia első fejezete a táplálkozás. A fehérje „éleny", 
„köneny" (hidrogén), „széneny" és „légeny" (nitrogén), Bugát huszáros 
újításai. Múló terminilógia, maradandó megállapítások. Brücke nyomán 
ismerteti a máj glikogén-termelő tulajdonságait. A tej a legelemibb, a hús a 
legfontosabb fehérje-forrás. Vérszegény gyermekek felerősítésére nyershús 
kaparékát ajánlja a szakirodalom, de Török tanár a trichina, illetve a cysti-
cercus veszélye miatt nem lelkesedett érte. 

Ami a szeszesitalokat illeti, szerzőnk abszolút borpárti. Kikel a söri
vás ellen, idézi Thanhoffer Lajos professzort, aki szerint „az ember szellemét 
és testét egyaránt tunyává teszik, ezért magyar embernek nem való" (60). A 
gyomor-béltraktus, valamint a máj szerepének leírásában határozott, de a 
hasnyálmirigyében nem. A medikus Langerhans ugyan több mint egy évti
zede leírta már a róla elnevezett szigeteket, de szerepével nem voltak 
tisztában. Helyesen utalt a lép és a vérképzés közötti összefüggésekre. 
Újabban úgymond „vérmirigyeknek" szokás nevezni. Bőven tárgyalt fejezet 
a vér: festenyek (haemoglobin) élenyt lekötő képességét csak feltételezi. 
Gyulladás esetén fokozódik a vérsejtsüllyedés, de diagnosztikus célra még 
nem használták. Míg a keringésnél megemlíti Harvey nevét, a bonctani 
fejezetnél Vesalius kimaradt. 

A részletes élettan beosztása: 
I. Táplálkozás: 
1. Emésztés 
2. A vér, véredény rendszer és vérkeringés 
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3. A légzés 
4. Kiválasztások a vérből 
//. A munkavégzés élettana: 
1. Az állati hő5 terme az emberi szervezet hőmérséklete, hőszabályozása 
2. Mozgás és helyváltoztatás: a csontok, fej, törzs, végtagok, izmok anató
miája és funkciója 
3. Az érzés és érzékelő szervek: idegrendszer, agy, gerincagy, az állati 
idegrendszer,Jcörnyi része59, a tengéleti, vagy vegetatív idegrendszer, élet
tani szereplése. 

Bichat nyomán a reflexet „átterelési működésnek" nevezi, Helmhotz 
kísérletei alapján centrifugális és centripetális ingervezetésről ír, a mozgatók 
a mellső, az érzők a hátsó részben találhatók. A12 pár agyideget fájni kellett! 

Végül az érzékelő szervek: tapintás, ízlés és hallás orgánuma. Ez 
utóbbinak a hártyás része ffa hang-mennyiség9 a csiga a hang-minőség 
megkülönböztetésére képesít bennünket" (60). A látás érzékszerve a „legbe
csesebb". Benne a recehártyát Hyrtl „a szem agyvelejének nevezte el". 
Feldata a csapok és pálcikák segítségével a fényingert ídegingerré alakítani, 
„a látideg rostjait tevékenységre serkenti, amely aztán az agyban mint 
fény érzet jő tudomásunkra". 

Török doktor adta elő mellette a teimészettant és vegytant is, E három 
tárgy ismerete valóban egyetemi előképzést jelentett. Ha összehasonlítjuk a 
kor fiziológiai tankönyveivel, valóban „nem középiskolás fokon" oktatott. 
A kémia 1882-ben külön tárgyként megszűnt, részben átkerült az ásvány
tannal együtt IV., a fizikával a VIII osztályba. 

A debreceni diákok nem ok nélkül voltak rátartíak tudósukra. Tőrök 
József valóban Maróthi György és Hatvani István hagyományait folytatta. 
Csontvázon demonstrált, mert azt szerinte semmilyen ábra nem pótolja. A 
koponya csontjait különböző színűtekre festette. Nyugodtan ott a helye a 
Kollégium nagy pedagógusainak arcképcsarnokában. 

A magyar orvosok és term. vizsgálók Debrecenben tartott XXII., 
1882. évi vándorgyűlésének ő az alelnöke. Mire a kötet a nyomdából kijött, 
1882. okt. 5-én királyi tanácsos címet kapott Tekintélye nőtt, de Kátai 
Gábort nem sikerült 1877-ben az MTA III. osztályába beajánlania. 

A debreceni vándorgyűlésen viszont a 69 éves tudós tanár nagy 
összefoglaló előadást tartott egyik kedvenc témaköréről: a magyar biroda
lom meteoritjairól. Hazánk - hangzott - nemcsak a földi, hanem az égi 
ásványokban is gazdag. Meteoritokban csak Franciaország előzte meg. Már 
a régi magyarok különbséget tettek a menykő (meteorit) és istennyila 
(villámcsapás) között a szóhatsználatban. A történelem leghíresebb meteo
ritja a mekkai kábakő, melyet - úgy beszélik - még Gábor arkangyal hozott 
a földre, de az az ember bűneitől megfeketedett. Amerika felfedezése évében 
az elszászi Ensisheim mellett 270 fontnyi kőtömeg zuhant a földre. Bonfini 
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feljegyzése szerint Magyarországon 1559-ben Miskolcon esett le 5 darab 
emberfej nagyságú kődarab. 
1. Első osztályait képezik a tiszta meteorsavak., holosideritek. Nikkeltartal
muk miatt ellenállnak az idők viszontagságainak. Keleten a kalifák kardja 
állítólag ilyen fémből készült, a vasat nem ismerő eszkimóknál és indiánok
nál pedig másból nem is készülhetett. Mexikóban 400 mázsásakra is találtak. 
2. A félsavas meteoritek, főleg Szibériában, de nálunk is előfordulnak. 
3. Vasszemcsés, vagy széntartalmú carbit, bizonyítja Földdel való rokonságát. 

A már méltatott Kaba-Debreczeni, Jebkő" tiszta carbonit, ezért ritka
ságnak számít az egész világon. A nagy vegyész Wöhler elemzése szerint 
gazdag a magnesium, valamint a vasoxydul tartalma is. A tudomány akkori 
állása szerint a Naprendszer háztartásában fontos szerepet játszottak a 
meteorok, mert a Nap felületére csapódva a fény és hő forrásaivá válnak. A 
világűrben megfigyelhető folyamatok azt bizonyítják, „hogy a teremtés 
nagy munkája még nem fejeződött be a hetedik napon". 

írta stílszerűen a tiszántúli professzor. 
Debrecen rovarfaunája a másik témakör. A Zelizy Dániel doktor által 

szerkesztett és kiadott Debreczen sz. királyi város egyetemes leírása (65) 
szintén hozta a nagy összefoglalót. A Coleopterák (téhelyröpűek) előtt az 
első rend az egyenes röpűeké (Orthoterák), alosztályai: álrecés röpűek, 
valódi egyenes röpűek, bőrszámyúak. 

II. Rend a „reczés röpűek", vagy neupterák. 
„Az előadottak szerint Debreczen határán az egyenes röpűek rendjé

ből 45 faj: az idegröpűekből 19 faj: a téhelyröpüekből 1154 faj: a hártyarö-
pűekböl 117 faj: a pikkelyröpüekből 289faj: a két röpűekből 84 faj: s végre 
a félröpűekböl 113 faj tenyészik s e szerint Debreczen rovarfaunája 1821 
fajt foglal magába". 

Török József doktor tehát rovartan terén elvégezte azt a feltérképező 
feladatot, amelyet Diószegiek a botanikában. Érdemes lenne egy mai szak
rovartanásznak utána vizsgálni, mennyi maradt meg belőlük a környezet
szennyeződés után! 

Szinnyei szerint „az általa kezelt betegek számát 2000-re teheti" (46). 
Magas kort megérve, ő búcsúztatta pápai tanártársát, tudós Tarczy Lajost 
(61), Jókai egykori pedagógus-bálványát, Petőfi pápai segítőjét. 

Az idő azonban felette is könyörtelenül eljárt. 
Igaza van Hőgyesnek, amikor azt írta: „egyike volt orvosi rendünk 

azon most már egyenként majdnem teljesen kihaló jeles tagjainak, akiknek 
magasra törekvő tudományos életpályáját részint a negyvenes évek utolsó 
éveinek eseményei, részint az egyetem körében akkor még uralkodott fele-
kezeties felfogás eröszakosanfélbeszakitották, de kik az események által más 
térre szoríttatva sem mondtak le tudományszeretetükről, hanem az adott 
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viszonyok között eszményeik érdekében közvetve vagy közvetlenül tovább 
működtek és megtettek, a mit tehettek. A tudományos tekintetben jobb időket 
élő utódoknak tisztelettel kell tekinteni reájuk, kik szerény működésükkel már 
akkor kezdték éleszgetni és folyton égve tartani a hazai orvos- és termé
szettudományok lassan pislogó mécsesét, midőn még hazai orvostermészet
tudományi culturánk mezején csaknem sötét és néma volt minden9' {21). 

A híres Vasárnapi Újság orvossá avatásának félévszázados jubileu
mán Morelli Gusztáv kitűnő portréját, valamint kéthasábos emlékezést 
közölt a kollégiumi tanárról, a balneológusról az 1892. évi 12. számában. 

Egészsége 1893 végén kezdett romlani, 1894. március 14-én hunyt el 
81 éves korában. A közvetlen halálokot nem sikerült kiderítenünk. A Deb
recen című lap 1894. március 14-i, 52. számának névtelen nekrológja 
szerint: „Gyászkeretbe került tehát ez a név is... Ki nem ismerte volna őt? 
Sokan, nagyon sokan áldják emlékét a kedves öreg úrnak, a ki úgy is, mint 
előadó tanár, úgy is, mint orvos annyi, feledhetetlen érdemeket szerzett! Az 
ifjúság nagyon sok hasznot merített az ö tudományából s egyik legnépsze
rűbb tagja volt a tanári karnak, a betegek pedig tőle várták az enyhülési'. 
Majd így folytatódik a szertartással kapcsolatos része: „Kedves halottunk 
földi részeit f hó 16-án, délután 3 órakor a ref vallás szertartása szerint 
előbb a Hatvan-utcza 1092-ik szám alatt, majd a ref. nagytemplomban 
tartandó rövid ima után fognak a Kossuth-utczai temetőbe lévő családi 
sírboltba örök nyugalomra helyeztetnél... a temetési szertartást Dicsöfi 
József ev. ref. lelkész végzi, s simái pedig - a tanári kar nevében - Csiky 
Lajos főiskolai lelkész mond bucsu beszédet". Űgy is történt, utolsó útjára a 
népes családon kívül ezrek kísérték el. 

Az Orvosi Hetilap 1894. évi 11. száma a 132-133. oldalon név nélkül 
méltatta az elhunytat, melyben könnyű felismerni Hőgyes Endre későbbi 
akadémiai emlékbeszédének korai, szószerinti megfogalmazását. 

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1894-ben Pécsett tartott 
XXVII. vándorgyűlésén Dulácska Géza búcsúzott az elhunyttól: „DK Tö
rök, a tudós, ki az apró rovaroktól az emberi szivek és vesék kellő közepéig 
tanulmányozta mint orvos a természetet... nem ül többé a társaság asztala 
köré. Az 1882. évi vándorgyűlésen szót emelt a vöröskereszt egyletért, ha az 
állam milliókat tud költeni a hadsereg egészségéért, akkor költsön az milliók 
egészségéért is, akik az állam terheit viselik; Személyében nagy veszteség 
érte a vándorgyűléseket is" (10). 

Mind az Orvosi Hetilapban, mint az Akadémiai Emlékbeszédben 
méltatás terén Hőgyes Endre tette a legtöbbet, Sőt, jóformán csak ő tett 
valamit is, mert a folytatás elmaradt. Az orvostörténészek főleg balneoló-
gusként, a debreceniek kollégiumi tanárként tartják számon. Összefoglaló 
monográfia mindezideig nem készült életművéről. 

Tanulmányunk ezt kívánta pótolni. 
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* S§! * 

Debrecen tudománytöiténetében a 18. század második fele az első 
nagy, országos jelentőségű korszak. A Református Kollégium tanári, illetve 
a város orvosi kara semmivel sem maradt el a nagyszombati egyetem 
professzori garnitúrája mögött. 

Elég a kántus-szervező matematikus Maróthi György, a polihisztor 
Hatvani István, az első magyar nyelvű gyermekorvosi könyvet szerző Csapó 
József, és nem utolsósorban a magyar orvostörténetírás máig fölülműlhatat-
lan forrásművét összeállító Weszprémi István nevére utalnunk. Az akkori 
átlagos életkor következtében egyikük sem lépett át a 19. századba, de 
tanítványaik: a költő-botanikus Csokonai és Fazekas Mihály, a lelkész-fű-
vész Diószegi Sámuel, a sokoldalú Földi János, valamint Szentgyörgyi 
József orvosdoktor méltóképp építhették tovább a magyamyeivűség tiszán
túli fellegvárát. 

Pest-Buda a Magyar Tudományos Akadémia megalapításával vált 
igazán az ország szellemi központjává. Egyre erősödött és öltött nemzeti 
jelleget Pesten az orvosi fakultás is, következésképpen Debrecen már nem 
tölthette be korábbi szerepét. Ami aligha jelenti azt, hogy ne őrizte volna 
meg további fontosságát. Bizonyíték rá Török József életműve, amely a 
Hatvani Istvánénak fényében sem jelentéktelen. 
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(Frorieps neue Notizen 1842, No 482) O.T. 1843. III. 19.451. 

31. Fülfájdalom a halljáratba mászott vörös hangya által okozva 
(Oest. Wochensch.) O.T. III, 19., 451-452. 

32. A honülő (endemicus) golyváról, okairól s eIkerülléséről 
(Journal de Médecine Lyon) O.T. 1843. ffl. 19.452-454. 

33. Geliszták a májban 
(Oest. Wochenschrift 1842) O.T. 1843. III. 19.454^55. 

34. Az elvetélést s koraszülést eltávoztató újabb szerekről 
(Uexpérience Nro 264,1842) 
O.T. 1843. ffl. 21.492-493. 
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35. A haspóla használatáról szülés alatt 
(London med. Gaz. 1842) O.T. 1843. III. 21.493. 

36. A nyomás hasznáról szülés előtt és alatt, s egy e czélra alkalmas póláról 
(London, med. Gaz. 1842) O.T. 1843. Hl. 21.493494. 

37. A nadályok alkalmazása a kóros méhnyakra, hozott e eddigelé kedvező eredmé
nyeket? 
(Media corresp. rhein. u. westphal. Aerzte. 1842) O.T. 1843. in. 21.494. 

38. A csecsemők sajátságos szájbetegségéről 
(Americ. med. Joum.) O.T. 1843. III. 21. 495. 

39. A nyomásról idült emlőlobnál 
(Journ. des connaiss. méd. chir.) O.T. 1843. III. 21.496. 

40. Ölzsába, takar által meggyógyulva 
(Allgem. Zeitung f. Chir. 1842) O.T. 1843. III. 21.496-497. 

42. A takar gyógyítása mészhalvaggal (Chlorkalk.) 
(Joum. des Conn. méd, chir. 1842) O.T. 1843. ffl. 21.497. 

42. Különbség a takar s bujasenyves fekély között. A bujasenyves takart férfiaknál 
egyedül a húdcsőfekély okozza-e? 
(Journ. des Conn. méd. chir. 1842) O.T 1843. ffl. 21.497-498. 

43. Kaponyalékezés nehézkórban 
(Boston med. and. surg. Journ.) O.T. 1843, III. 21.498. 

44. Arczzsába a szemgödör alatti ideg átvágása által meggyógyítva 
(Journal de médecine et de chir. de Toulouse. 1842) 
O.T. 1843. ffl. 21.499. 

45. Egy új fecskendőről 
(London medical Gazette) O.T. 1843. ffl. 21.499-500. 

46. A gyüszőnye hatásáról nehézkórban 
(Oest. med. Wochenschr. Nro 40,1842) O.T. ffl. 21. 500-501. 

47. Szénsavas tartalmú tengeri víz belső használatra 
(Frorieps neue Not. etc, 1842, Nro 480) 
O.T. 1843. III. 21. 501. 

48. Fehér zászpábóli (verateum album) rühellenes ír 
(Schweiz. Zeitechrift.) O.T. 1843. ffl. 21. 502. 

49. G.W. Scharlau aphoristicus észrevételei a gyermekek lázas fejvízkórárúi 
(Caspers Wochensch.) O.T. 1843. ffl. 22. 520-525. 

50. Az állkapocs bőralatti kiirtása 
(Omodei Ann. univ. di Medic. 1842) O.T. 1843. ffl. 23. 546. 

51. Velpeau nézetei az orbáncz lényegéről s gyógyításáról 
(Annál, de Chir. 1842) O.T. 1843. III. 23. 546-548. 

52. Néhány szó az orbánczról s gyógyításáról 
(Oest. Wochenschr.) O.T. 1843.23. 548-549. 

53. Műtéteié egy Stenon vezetékbőli nyálsipolynak új modor szerint 
(Annál, de la chirurg.) O.T. 1843. ffl. 23. 550-551. 
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54. Köhemes fültömirigy kiirtása 
(Med. Zeitsch. v.V.f.H. in Pr.) O.T. 1843. III. 23. 551-552. 

55. Stilling nézetei az idegrendszer működéséről, különös tekintettel Budge vizsgá
lataira 
(Haesers Archív, f. die ges. Med. 1842) O.T. 1843. III. 24. 564-573. 

56. Dwrand-Fardel nézetei a női tokárról s ennek különféle szövetkezéseiről 
(Journal des Connaiss. méd. chir.) O.T. 1843. III. 25. 588-598. 

57. Az állkapocs alatti nyálmirigy kirtása Dr. Colson által 
(Annál, de la chir.) O.T. 1843. III. 25. 598-600. 

58. A fültőmirigy s ábrázat közlő idegen velőtaplójának kiirtása 
(v. Graefes und Wathers Journal) O.T. 1843. IV. 1.12-17. 

59. Fültőmirigy kiirtása Larrey által 
(Gaz. méd. de Paris) O.T. 1843. IV. 1. 17-18. 

60. A fölső állcsont kiirtása Fergusson által, csontdag miatt, egy 12 éves leánykánál 
(Prov. med. and surg. Joum. 1842) O.T. 1843. 1. 18-19. 

61. Valami hambüzeg (Bromkali) hatásáról s alkalmazása módjáról 
(Albers und Nasse's medic. Correspondenz Blatt) 
O.T. 1843. IV. 1.19. 

62. Az áldott csüküllő (carduus benedictus) keseranyaga váltóláz ellen 
(L'Exper.) O.T. 1843, IV. L, 20. 

63. A kénsavas kinal alkalmazása csúz ellen 
(Gazette méd. de Paris) O.T. 1843. IV. 1.20. 

64. Hánytató borkő bedörzsölése váltóláz ellen 
(Joum. de méd. et de chir. de Toulouse) O.T. 1843. IV 1. 20-21. 

65. Mérgezés mirsavas rézéleg által 
(Caspers Wochenschrift f.d. ges. Heilk. 1842) O.T. 1843. IV 1. 21. 

66. Dohány által meggyógyított sebzési dermenetek 
(Joum. de méd. et de chir.) O.T. 1843. IV 1. 21-22. 

67. A nehézkórról 
(London medic. Gaz. 1842) O.T. 1843. IV 2. 43-44. 

68. Szakadás a légcsőben 
(Caspers Wochenscgrift 1842) O.T. 1843. IV 2.44. 

69. Helybeli vérelbocsátások tokár ellen 
(Prov. med. and. surg.) O.T. 1843. IV 2.44-45. 

70. Adalékok a bujakórróli tanhoz, s annak higannyali gyógyításához 
(Oest. mef. Woch.) O.T. 1843, IV 2., 45-47. 

71. A ratángyökér (radix ratanhiae) gyógyerejéről 
(Seance publique de Toulouse) O.T. 1843. IV 2.47-48. 

72. Tapasztalatok az iblany gyógyerejéről 
(Oest. med. Wochenschrift 1843) O.T. 1843. IV 3.66-69. 

73. Iblany beföcskendések különféle savós tömlők 
(Cysta serosa) ellen (Bull de thérap.) O.T. 1843. IV 3.69. 
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74. Ihlanyfestvény heföcskendése általi gyökeres orvoslása a vízsérvnek (hydrocele) 
(Ann. univ. de Media) O.T. 1843. IV. 3. 70. 

75. Mirha lihatopp (chenopodium ambrosioides) a nyelv szélhüdése ellen 
(Oest. med. Wocheeschrift 1842) O.T. 1843. IV. 3.70-71. 

76. Hólyagos porhonrojt (lobelia inflata) görcsös fuladozás ellen 
(Med. Zeítsch.v.V.f.H. le Pr. 1842) O.T. 1843. IV. 3. 71. 

77. Félbehagyó mellszügezés (pleuritis) 
(Oest. Wocheeschrift) O.T. 1843. IV. 5. 103-104. 

78. Öröklött makkrejlés 
(Med. Zeit. v. Vereie f. Heilk. in Pr. 1842) 
O.T. 1843. IV. 5. 104. 

79. Dr. Chevers észrevételei a tüdővész gyógyításáról 
(London medic. Gazette) O.T. 1843. IV. 6.113-116. 

80. A tüdők heves keményedése (induratio acuta) 
(Dubl. Journal) O.T. 1843. IV. 6.116-117. 

81. Kór tani jelenetek a czombütér lekötése után 
(Dubl. Joum. of med. Science) O.T. 1843. IV. 6. 117-118. 

82. Berlini kék nehézkór ellen 
(Joum. de chim. méd.) O.T. 1843. IV. 6.119. 

83. Hüvelyösszenöves 
(Oest. med. Wochenschrift 1843) O.T. IV. 7.132-133. 

84. Kaponya átlikasztása fejvízkórban 
(Orgn. f. die ges. Heilk.) O.T. 1843. IV. 7.133-134. 

85. Hirteles halálos tüdővérzések gyermekeknél 
(Frorieps Notizen 1842) O.T. 1843. IV. 8. 148-151. 

86. A takonykór embernél 
(Dubl. med. Press. 1842) O.T. 1843. IV. 8.151-152. 

87. Dermenet dohány által meggyógyítva 
(London med. Gazette) O.T. 1843. IV. 9.163-164. 

88. Kulcscsont alatti ütér hólyagütérdag miatt 
(London med. Gazette) O.T. 1843. IV. 9.164-166. 

89. Néhány jelentélyespontról kiszorult sérvek gyógyításában 
(London med. Gazette) O.T. 1843. IV. 9.167-168. 

90. Dr Jaques nézetei a bujasenyvről 
(Archiv de la méd, belge 1842) O.T. 1843. IV. 10. 174-181. 

91. Micsoda körülmények között gerjeszt a bujasenyves fekély 
másodrendű kórjeleket? 
(Gas. des Hop. 1842) O.T. 1843. IV 10.181-183. 

92. Két hártyás torokgyík 
(La Clinique des hop. des enfans.) O.T. 1843. IV. 10.183. 

93. A bujasenyves geny beoltásáról 
(Ann. de la Chir. tx. 1842) O.T. 1843. IV. 11. 191-193. 
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94. A bujasenyvről 
(Gas. des Hop. 1842) O.T. 1843. IV. 11. 193-194. 

95. Ricord levele Dr. Dydayhoz s Desruelles ellen 
(Gazette dds Hoo.) O.T. 1843. IV. 11. 194-195 

96. A másodrendű bujasenyv 
(Archív f. physiol. Heilk. 1842) O.T. 1843. IV. 11.195-196. 

97. Adalékok az emberi nyelv kórtanához 
(Oest. Wochenschrift 1842) O.T. 1843. IV. 11.196-198. 

98. Terhesek és szülök nehézkóra 
(Würt. Corresp. Bl.) O.T. 1843. IV. 11.198-199. 

99. Közlemény a gyermekgyógygyakorlatból 
(Hamburger Zeitsch. f. die gesammte Medicin) 
O.T. 1843. IV. 11.199-200. 

100. A lázas csúz hideg vízzeli gyógyításáról 
(Alig. med. Central-Zeitung, 1842) O.T. IV. 12.206-208. 

101. Idegfájdalom az állkapocsideg egy darabjának kivágása által meggyógyítva 
(Buliét, delle se. med. di Bologna) 
O.T. 1843. IV. 12. 209-210. 

102. Gyermekek visszeres gutaütése 
(Hamb. Zeitschrift f. die gesammte Medicin) O.T. 1843. IV. 12. 211. 

103 . Agylágyulás 
(Ibidem) O.T. 1843. IV. 12. 211-212. 

104. Tompa idegláz (febr. nervosa torpida) a természeti gyógy erő által legyőzve 
(Ibidem) O.T. 1843. IV 12. 212-213. 

105. A hártyás torokgyík gyógyításáról 
(Hufelands Journal 1842) O.T. 1843. IV. 12. 213-214. 

106. Csúzos szemlobból kifejlődött Fothergill-féle arczfájdalom 
(Jahrb. des arztl. Vereins zu München) O.T. 1843. IV. 12.221-225. 

107. Kettős vízsérv berztűszúrás (electro-acupunctura) által meggyógyítva 
(Buliét, delle se. med. di Bologna) O.T. 1843. IV 12. 225-227. 

108. Jó eredménnyel végrehajtott csonkítás terjedő fenénél 
(Prov. med. and chirurg. Journ,.) O.T. 1843. IV. 12.227-229. 

109. Dr. Marshall Hughes észrevételei a gyermekek némelly agybántalmairól 
(Guy's Hospit. Rep.) O.T. 1843. IV. 14.241-246. 

110. A köpölyök nagy hatályosságáról gyermekek heves mellbetegségeiben 
(Med. Annál.) O.T. 1843. IV. 14.246-247. 

111. Önkénytes fene a bal alszáron; ezombcsonkítás; meggyógyulás 
(Nederlandsch. Lancet) O.T. 1843. IV. 14.247-248. 

112. Végbélpöfetegek gyermekeknél 
(Gaz. méd. de Strassbourg) O.T. 1843. IV. 15. 255-262. 

113. Nézetek a hánytatok ismételt alkalmazásáról kifejlődött hártyás torokgyíkról 
(Gazette méd. de Paris, 1842) O.T. 1843. IV. 15. 262-264. 
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114. A dermenet okairól és lényegéről 
(Oest. Wochenschrift 1842) O.T. 1843. IV. 16.276. 

115. Sebzési dermenet alszénsavas vaséleggel orvosolva 
(Gazette méd. Paris, 1842) O.T. 1843. IV. 16.277. 

116. A bal gyomorcsepleszütér megszakadása 
(Ibidem) O.T. 1843. IV. 16. 277. 

117. Nevezetes hasvízkór 
(Ibidem) O.T. 1843. IV. 16. 277-278. 

118. A legsavas ezüstéleg belső használata általi bőr megfeketedésének miként kell 
legczélszerübben elejét venni? 
(Gazette méd. de Paris, 1843) O.T. 1843. IV. 16. 278. 

119. Adalékok a hökhurut gyógyításához 
(Giornale della scienze med. di Torino) O.T. 1843. IV 16.278-279. 

120. Álarczos váltóláz gyermekágyban 
(Oest. med. Wochenschrift) O.T. IV 16.294-295. 

121. Nehézkór dermengéssel (catalepsis) 
(Omodei Annali univ. di med. 1842) O.T. 1843.16.295. 

122. A bőr alatti sebész műtételekről 
(London med. Gazette) O.T. 1843. IV 18. 308-311. 

123. Az iblanyfestvény káros hatása 
(RustsMagazin f. die gesamm. Heilk.) O.T. 1843. IV 18. 311-312. 

124. Berzseny vérfürt (phytolacca) bujasenyves csonthártyalob ellen 
(Amer. med. Intellig.) O.T. 1843. IV 18. 312. 

125. Adalék a gyomorrák kórhatározatához 
(Wochenschrift f. die gesammte Heilk.) O.T. 1843. IV 18. 342-344. 

126. Észrevételek a tengeri csukamájolajról (oleumjecoris aselli) főleg görvélykór 
elleni alkalmazását illetőleg 
(Oppenheims Zeitsch. f.d. gesam. Medicin, 1842) 
O.T. 1843. IV 21. 350-354. 

127. A fül vizsgálatáról 
(Whaitons Diseases) O.T. 1843. IV 21. 355-356. 

128. Tej szivar (galactorrhoea) 
(Oest. med. Wochenschrift) O.T. 1843. IV, 21. 356-357. 

129. A Zittmanfőzettel egyenhatású labdacsalak 
(Ibidem) O.T. 1843. IV 21. 357-358. 

130. A burgonya csucsor (solanum tuberosum) gyógy sajátságai 
O.T 1843. IV 21. 358. 

131. Ebvészmaggali (nux vomica) mérgezés 
(Oest. med. Wochenschrift, 1842) O.T. 1843. IV 21. 358-359. 

132. Észrevételek a rásztkórról (hypochondria) 
(London and Edinb. Joum., 1842) 
O.T. 1843. IV 23. 386-389. 
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133. Némelly észrevételek afülteknő betegségeiről 
(Whartons Diseases) O.T. 1843. IV. 23.389-391. 

134. Kiszorult sérv hánytató borkövei orvosolva 
(Lancet V. II.) O.T. 1843. IV. 23. 391-392. 

135. Jéglabdacsok használata kiszorult sérveknél 
(Hufelends Journ.) O.T. 1843. IV. 23. 392. 

136. Nagy húdkő a gátban 
(Oest. med. Wochenschrift, 1842) O.T. 1843.23. 392. 

137. Ál-kóros jelenetek az agyban s hártyában 
(Edinb. med. surg. Journ., 1842) O.T. 1843. IV. 24.405-408. 

138. Dr. Babington legújabb vizsgálatai a nehézkór körül 
(Guy'Hospital Reports Vol. VI.) O.T. 1843. IV. 25.415-420. 

139. Fél oldali szélhűdés legsavas szórallal (strychninum nitricum) orvosolva 
(Abhand. aus dem Gebiete der Heilk., 1842) 
O.T. 1843. IV. 25.420-421. 

140. A lép megszakadása 
(Oest. med. Wochenschrift) O.T. 1843. IV. 25.421-422. 

141. Adalék a részegesek rezgórje (delírium tremens) gyógyításához 
(London med. Gaz., 1842) O.T. 1843. IV. 25.423. 

142. Orfila legújabb vizsgálatai több ásványországi mérgek körül 
(Annál, d'hyg. publ., 1842) O.T. 1843. IV. 25.424. 

143. Kórbonctani vizsgálatok a dermenet körül 
(Gazette med. de Paris) O.T. 1844. V 1.15-16. 

144. Berzdelejség (electromagnetismus) húdkövek ellen 
(Schmidt Jahrb., 1843) O.T. 1844. V. 2.28. 

145. Gümőkóros méhkürt (tuba Fallopia) 
(Canstatt Jahrb. 2. Heft, 1843) O.T. 1844. V. 2.29. 

146. Bright-betegség 
(Canstatt Jahrbericht 1842.1. Heft) O.T. 1844, V 3., 41-44. 

147. Végizga (aloe) takar ellen 
(Bull. de Thérap., 1843) O.T. 1844. V. 5. 74-76. 

148. A szarvas rozs hatása méhpöfetegnél 
(Edinb. Monthly Journ. of med. Science) O.T. 1844. V. 6.94. 

149. Hökhurut szénsavas vaséleggeli gyógyításáról 
(Lond. and Edinb. Monthly Journ., 1842) O.T. 1844. V. 7.125-126. 

150. A tüdőszövet csontosodása 
(Canstatt Jahrbericht 1843.2. Heft) O.T. 1844. V. 9.140. 

151. Görvély 
(Albers Leistungen der path. Anat. des Jahres 1842) 
O.T. 1844. V. 9.140-141. 

152. Eddigelé ismeretlen méhrák 
(Canstatt Jahresbericht 1843. 2. Heft) O.T. 1844. V. 9.141. 
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153. Miképp kell a genyképü taknyot a genytől megkülönböztetni? 
(Ibidem) O.T. 1844. V. 9. 141-142. 

154. Növénytermékek (Phytophyta) 
(Ibidem) O.T. 1844. V. 10. 151-155. 

155. Emlőlob szoptatás alatt 
(Weüenwebers Beitráge 1842) O.T. 1844. V. 10. 155-157. 

156. A májtályogok fölszúrásáról 
(Lond. med. Gaz. Vol. 38.) O.T. 1844. V. 10.157. 

157. Tudósítás a 15-ik században történt húdkőmorzsolásról 
(Archiv de la Belg.) O.T. 1844. V. 10.157-158. 

158. Chomel előadása a májkólokáról 
(Gaz. des Hop. et Schmidt Jahrb., 1843, 39. Bd.) 
O.T. 1844. V. 11.171-174. 

159. A hármas ikerreli terhesség fölismeréséről 
(Lancet) O.T. 1844. V. 10. 174-175. 

160. Hármasiker szülés este 
(Lond. med. Gaz. Vol. 38. p. 307.) O.T. V. 10. 175. 

161. Az életműves betegségek kölcsönös kizárása s csatlakozása 
(Canstatt Jahresbericht 1843. Albers über path. Anat.) 
O.T. 1844. V. 12. 185-189. 

162. Kéksavas higéleg (blausueres Quecksüber) pusztító bujasenyvesfekélyek ellen 
(Canstatt Jahrenbericfit 1843) O.T. V. 12.189-190. 

163. A görög dinnye kisajtolt nedve mint hatályos vizelhető s hasvízkór ellenes szer 
(Ibidem) O.T. 1844. V. 12. 190. 

164. Eredménydús alkalmazása a Matico nevű fanyar (stypticus) szernek 
(Ibidem) O.T. 1844. V. 14. 222. 

165. Sósavas könleleg (murias ammóniáé) nagy adagokban a gyomorcsuk (pylorus) 
kőkeme ellen 
(Hufelands Journal 1843) O.T. 1844. V. 154.239-240. 

166. A makacs váltólázak bor sállal (piperina) gyógyhatásáról 
(Oest. med. Wochenschrift 1843) O.T. 1844. V. 16.254-255. 

167. A váltóláz ritka hatása 
(Hufelnds Journal 1842) O.T. 1844. V. 16. 25445-256. 

168. Hüllők (amphibia) az emberi belekben 
(Würt. Corresp. Bl. XII. Nio 7.) O.T. 1844. V. 16.256. 

169. A forró vagy idült helybeli agybetegségek kórhatárzatáról 
(schmindts Jahrbücher 1844) O.T. 1844. V. 18.282-286. 

170. A gyomor átfuródása 
(Lond. med. Gaz. et Schmidt Jahrbücher 1844) O.T. 1844. V. 18. 286. 

171. Vaskénes (Eisensulfid) mint ellenszer a higany-réz és ólomokkali 
mérgezéseknél 
(Buliét, de thérap. 25.) O.T. 1844. V. 18. 287. 
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172. Másfélsavas vaséleg (sesquicarbus ferri) dermenet ellen 
(Prov. med. Journal et Schmidt Jahrbücher 1844) 
O.T. 1844. V. 18.287-288. 

173. Vüálosságfejlődés betegségekben 
(Canstatt Jahresbericht 1843) O.T. 1844. V. 19.296-297. 

174. A beteg helyzetéről mellhártyafáizzadmánynál 
(Oest. m. Wochenschrift 1843) O.T. 1844. 19. 296-297. 

175. Rezgőrj (delírium tremens) 
(Caspers Wochenschrift 1843) O.T. 1844. V. 19.297. 

176. Általános tételek a glaucomaról 
(Annál d'Ocul. 1842 et Schmidt Jahresb. 1844) 
O.T. 1844. V. 20. 313-318. 

177. Két új izom fölfedezése Hyrtl prágai tanár által 
(Zeitsch. der k.k. Ges. der Aerzte zu Wien 1844. II. Heft, Maj.) 
O.T. 1844. V. 21. 328-331. 

178. A hambüzeg mint gyógyszer 
(Canstatt Jahresbericht 1843) O.T. 1844. V. 21. 328-331. 

179. Az érvégtágulat (Teleangiectasia) hánytató borkőveli gyógyításáról 
(Med. Corr. Bl. rhein u. westphal. Aerzte et Schmidt Jahresbücher 1844. 
Nro. III. 3. H.) O.T. 1844. V. 22. 347. 

180. Vaskészítmények alkalmazásánáli veszélyekről sápkór némelly alakúiban 
(Gaz. méd. de Paris) O.T. 1844. V. 22. 348-349. 

181. A benzoesav hasznáról s húdéletmüvek némelly betegségeiben 
(Prov. med. and surgic. Journal) O.T. 1844. V. 22. 349. 

182. Malgaine észrevételei a lég befolyásának ártalmatlanságáról, bőralatti 
sebeknél 
(Malgaine Journal de Chirurgie 1843) O.T. 1844. V. 23. 363-366. 

183. A vilsavas lerakódások meggátolásáról 
(Lond. med. Gaz. Vol. 31., 1843) O.T. 1844.23. 366-367. 

184. Halálos vérzés egy tű elnyelése következtében 
(Lond. med. GazetteV. 31., 1843) O.T. 1844. V. 23. 367. 

185. A gyermekek agy gyulladása s heves fejvízkórárul 
(Oest. m. Jahrb. 1843) O.T. V. 24. 382-384. 

186. Statisztikai vizsgálatok a tüdővész aestiológiájáról 
(Revue méd.) O.T. 1844. VI. 3.47-48. 

187. Gyakorlati észrevételek a barna vasélegről (Ferrwn oxydátum fuscum) 
(Hufelands Journal 1843) O.T. 1844. VI. 3.47-48. 

188. A hátizmok átvágásának eddigi eredményei a scoliosis gyógyítására nézve 
(Rust's Magazin. B. 62. Heft 1) O.T. 1844. VI. 4. 59-62. 

189. Az inak csomóiról 
(Bull. gener. de Thér.) O.T. 1844. VI. 4.62-63. 

190. A fájdalmas íny csikorgás 
(Gazette des Hopitaux) O.T. 1844. VI. 4.63. 64. 
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191. Bujasenyves szívizmok 
(Dietrich's med. chir. Zeitung) O.T. 1844. VI. 4. 64. 

192. Egyes gyógyszerek hatása a különböző szellemi tehetségekre 
(Hamburg Zeitsch f. die ges. Medicin B. 23. Heft 2.) 
O.T. 1844. VI. 5. 73-74. 

193. A csipzsába (coxalgia) gyógyítása sarkra alkalmazott hólyagtapasz által 
(Omodei Ann. univer. di med. Maggio 1843) 
O.T. 1844. VI. 54. 75-76. 

194. A büzaszat hasznáról hökhurutban 
(II filiatre Sebezio 1843) O.T. 1844. VI. 5. 76-77. 

195. Egy új bélgiliszta (Agchylostoma doudenale-sicl) 
(Omodei Ann. univ. di medic. 1843) O.T 1844. VI. 6.91-94. 

196. Kéksavvali mérgezések 
(Archiv f.phys. Heilk. Jahrgang II. Heft 2.) O.T. 1844. VI. 6. 94-96. 

197. Ricord nézetei a dobról s ennek gyógymódjáról 
(Bull. gén. de Thérap. 1843) O.T. 1844. VI. 7. 106-109. 

198. Biztos jele a terhességnek 
(Zeitschrift für Geburstkunde) O.T. 1844. VI. 7.110. 

199. Adalékok a gyermekágyasok láza gyógyításához 
(Hufelnds Journal) O.T. 1844. VI. 7. 111-112. 

200. Kórodai vizsgálatok a csúz némelly új szerekkeli gyógyításáról (csukamájolaj, 
hamiblag, salétrom) 
(Bull. de thérap. 1843) O.T. 1844. VI. 8. 121-122. 

201. Szabibi boróka s gyalogfenyőbogyók a csúz és a köszvény ellen 
(Medic. Corr. Blatt rhein und westph. Aerzte 1843) O.T. 1844. VI. 8.122. 

202. Adalékok a kinal gyógyerejéről tüdővészben 
(Medic. Corr. Blatt rhein und westph. Aerzte 1843) 
O.T. 1844. VI. 8. 122-123. 

203. Észrevételek a zászpalkenőcsről (Veratrin - Salbe) 
(La clinique de Montpellier 1843) O.T. 1844. VI. 8. 124. 

204. Észrevételek a szarvas rozs mérges hatásáról, gyermekekre 
(The Lancet 1843) O.T. 1844. VI. 8.123-124. 

205. Ólommérgezés maccuba-burnót által 
(Hamb. Zeitschrift f. die ges. Medicin) O.T. 1844. VI. 8. 124-125. 

206. Adalékok a heves csepeszlob kórisméjéhez 
(Vereins-Zeit. f. Pr. 1844) O.T. 1844. VI. 9.137-138. 

207. A bőr másodrendű bujasavasbántalmai 
(London med. Gazette 1843) O.T. 1844. VI. 9.138-141. 

208. A gyermekek vérhiányáról (anaemia) 
(Clinique des hop. des enfants 1843) O.T. 1844. VI. 9.141-142. 

209. A visszérdag gyógyításáról Seutin-féle kötelékkel 
(Hamb. Zeitsch. f. d. ges. Med.) O.T. 1844. VI. 9. 142-143. 
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210. Afehérdagok új gyógymódjáról 
(Malgaigne Joum. de Chir. 1843) O.T. 1844. VI. 9.143. 

211. A térd kóros állapotáról dongalábnál (Klumpfuss) 
(v. Walthers u. von Ammons Joum. f. Chir. und Augenheilkunde) 
O.T. 1844. 9.143-144. 

212. Tudósítás a diófalevelek görvely ellem alkalmazásának eredményeiről a bonni 
koródában 
(Med. Corresp. Blatt rhein und westph. Aerzte 1844) 
O.T. 1844. VI. 11.173-174. 

213. Szemkő (lapis divinus) olvadéka Sydenham folyékony mákonyával s ólomko-
hányat eczettel alszárfekély ellen 
(Oest. m. Wochenschrift 1843) O.T. 1844. VI. 11.174-175. 

214. A kénsavas kinal labdacsokbam rendeléséről 
(Bull. de thérap. 1843) O.T. 1844. VI. 11.175. 

215. Dr. Krieg nézetei a szemtakárok gyógymódjáról 
(Ver. Zeitschr. f. Pr. 1843) O.T. 1844. VI. 14. 217-222. 

216. Rost-sejtes dag (Tumor fibro-cellularis) kiirtása álta orvosolva 
(Filiatie Sebezio 1843) O.T. 1844. VI. 14. 222-223. 

217. Adalékok a kőmorzsolás méltánylatához 
(Hamb. Zeitschrift f. die ges. Medicin, XXII.3.) 
O.T. 1844. VI. 14.223-224. 

218. A sértések és sebészi műtétekre következő halál okainak fölismerése sprophy-
lacticus ajánlatok Dr. Cheverstől 
(Guy's Hosp. R p. 1843) O.T. 1884. VI. 16. 246-253. 

219. Kórodai vizsgálatok a hány tatókról s a hánytató borkő nagy adagairól 
(Buliét, de thérap.) O.T. 1844. VI. 16. 253-254. 

220. Hánytatok heves hörglob ellen 
(Archiv. gen. de méd. 1843) O.T. 1844. VI. 16.254-255. 

221. A kénsavas rézéleg külső alkalmazásáról 
(Oest. med. Wochenschrift 1844) O.T. 1844. VI. 16.255-2546. 

222. Légcsőmetszés (trachoetomia) egyetemünk sebész koródájában, 
Balassa tanár által végrehajtva 
O.T. 1844. VI. 17.263-265. 

223. A fölnőttek önálló, huzamos zsebréiről (aphatae) 
(Hufelnds Journal 1843) O.T. 1844. VI. 7.266-268. 

224. Észrevételek az aranyérről 
(Memor, della med. contemp.) O.T. 1844. VI. 17. 268-269. 

225. A szerecsen nők serdülési korszakáról 
(Edinburgh med. and surg. Journ.) O.T. VI. 17. 269-270. 

226. Észrevételek az éreny (platina) bujasenyves bántalmaknáli használatárul 
(Oppenheims Zeitschrift) O.T. 1844. VI. 17.270-271. 

227. A cziklász-gyökér (radix caryophyllatae) gyógyerejéről 
(Oest. med. Jahrbücher 1843) O.T. 1844. VI. 21. 331-333. 
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228. A mákonykiszorult sérvnél 
(London med. Gaz. 1844) O.T. 1844. VI. 21. 333. 

229. A timsó csillapító hatásáról mellbetegségekben 
(The Lancet 1844) O.T. 1844. VI. 21. 348-349. 

230. A rákos lerakódások belső életmüvekben 
(Prager Vierteljahschrift 1.1844) O.T. 1844. VI. 23. 362-366. 

231. A takaros herelob lényegéről s gyógymódjáról 
(Bull. gen. de thérap. 1844) O.T. 1844. VI. 24. 380-382. 

232. A bujasenyves dobok égetése (cauterisatio) 
(Joum. des Connaiss. 1844) O.T. VI. 24. 382-383. 

233. Az iblany alkalmazásáról, kisdedek lobos agybetegségeinél 
(Hufelands Journal 1844) O.T. 1844. VI. 25. 395-397. 

234. Átváltozhatik-e a horgany az élő szervezetben rézzé? 
(Caspers Wochensch. 1844) O.T. 1844. VI. 25.397-398. 

235. Észrevételek a nagy adagú kénsavas kinal alkalmazásáról a tüdő-s mellhártya 
tüdőlob első kórszakában 
(Journal de Montpell. 1844) O.T. 1845. VII. 1. 8-9. 

236. A kikericsfestvény, salétrom és érvágások alkalmazásáról ízületi csúz ellen 
(Arch. gén. 1844) O.T. 1845. VII. 1.9-11. 

237. A mákonyjó hatása méhvérzés következményei ellen 
(Prov. med. and surg. Journ. 1844) O.T. 1845. VII. 1.11-12. 

238. Horghalvag (Chlorzink) bujasenyves betegségekben 
(Rosers und Wunderliches Archív III. 2.) O.T. 1845.1.12. 

239. Eczetsavas óloméleg mákonnyal otbáncz ellen 
(Lond. med. Gaz. 1844) O.T. 1845. VII. 1.13. 

240. Tapasztalatok a gőgszükülésröl 
(Prag. Vlerteljahrscgr. 1.1.) O.T. 1845. VII. 2. 26-28. 

241. A húdfölszívatás általi vérmérgezésről 
(Prag. Vierteljahrschrift 1.2.) O.T. 1845. VII. 2.28-30. 

242. Egy szó Ricordtól, a bujasenyves sápkórról 
(Buliét, gén. de Thérap. 1844) O.T. 1845. VH. 2. 30-31. 

243. Körösrobar festvény izzag (eczema) és rüheg (psoriasis) ellen. 
(Oppenheims Zeitschrift XXV. 4.) O.T. 1845. VII. 2. 31. 

244. A takar következtébeni húdcsőfájdalomról, s ennek a vessző összenyomása 
általi gyógymódjáról 
(Annál. des. maiad, de la peau et la syph. 1844) O.T. 1845. VII. 5.79-80. 

245. A hamiblag hatályossága bélhagymázban 
(Heidelb. Annál. X. 1.) O.T. 1845. VII. 11.171-172. 

246. A rágó higany hagymázos tüdőlobban és kórházi fenében 
(Henle's u. Pfeufer's Zeitschrift 1.3.) O.T. 1845. VII. 11.172-173. 

247. A lósavnak (acid. hippuricum) szokatlan mennyisége az emberi húgyban 
O.T. 1845. 12. 185-186. 
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248. Szarvas rozs süly (scorbutus) ellen 
(Bulletin di Bolognák Maggio e Giugno 1843) O.T. VII. 12. 186. 

249. Alkalmas fogpép (Zahnkitt) készítése 
(Caspers Wochenschrift 1844.14.) O.T. 1845. VE. 12.186-187. 

250. Borostyánmedgyvíz hagymázban 
(Oest. med. Wochenschrift 1844) O.T. 1845. VII. 12.187-188. 

251. Nézetek a czélszerü helyzetről heves ízületi lobok gyógyításánál 
(Buliét, de Thérap. 1844) O.T. 1845. VII. 15. 233-234. 

252. Az ín- és izommetszés veszélyeiről, s az azokkali visszaélésekről, némelly 
torzulatok (Difformitas) gyógyításában 
(Malgaigne Joum. de Chir. 1844) O.T. 1845. VII. 15.234-236. 

253. Az ajkrák nevezete alatt összefoglalt dagok szerkezetéről 
(Rosers und Wunderliches Archív III. 3.) O.T 1845. VII. 15.236-237. 

254. Gyakorlati észrevételek a hüvelyi hólyagsérvről (Cystocale vaginalis) 
(Buliét, de thérap. 1844) O.T. 1845. VII. 16. 252-254. 

255. A bujasenyves sápkórról s gyógymódjáról 
(Bull. de Thérap. 1844) O.T. 1845. VII. 17. 268-270. 

256. Adalék a hasnyálmirigy betegségei kórhatározata s gyógymódjához 
(Oest. m. Wochenschrift 1844) O.T. 1845. 17.270-271. 

257. Ricord nézetei a herék bujasenyves bántalmairól 
(Joum. de Chirurg.) O.T 1845. VII. 18.281-288. 

258. Tapasztalatok a takaros köszvényről 
(Hannov. Annál. IV. 2. 1844)O.T. 1845. VII. 19.298-301. 

259. A rekeszizom méhkóros görcseiről 
(Dubl. Journal 1844) O.T. 1845. VII. 19. 301-302. 

260. A lágyék- és csípfájdalmak mint kórjelekről 
(Media Times 4.246.1844) O.T. VII. 19. 302-304. 

261. A kínai thea s szőlővirágból készült forrázatok összehasonlítása végett kikül
dött bizottmány működésének eredménye 
O.T. VII. 20. 309-311. 

262. A gyökönkesavas kinal (valerianas chininae) készítés módja, végy- s gyógy
szertani sajátosságai s gyógyhatásai váltólázakban és idegfájdalmakban 
(Gaz. m. de Paris 1844) O.T. 1845. VII. 21. 328-329. 

263. A fehér nárczis (narcissus poeticus) hascsikaró hatása 
(Oest. med. Wochensch. 1844) O.T. 1845. VII. 21. 329-330. 

264. Ajegedzett légsavas ezüstéleg (nitras argenti crystal) hatályossága gyermekek 
hasfolyásánál 
(Joum. Für. Kinderkrankheiten 1844) O.T. 1845. VII. 21. 331. 

265. Az aranyeres csomók természete s gyógymódjáról, heves és idült esetekben 
(Gazette des Hopit. 1844) O.T. 1845. VII. 21. 331-333. 

266. Néhány szó a köszvényről és csúzról 
(Oester. Jahrbücher 1844) O.T. 1845. VII. 22. 347-3450. 
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267. Közlés a mérgezésekről és orbánczról 
(Caspers Wochenschrift 1844) O.T. 1845. VII. 22. 350-352. 

268. Ebvészmag (nux vorrúca) haszna bélhagymázban 
(Pr. Ver. Zeit. 1844) O.T. 1845. VII. 24. 377-378. 

269. Eczetsavas óloméleg égetések ellen 
(Oest. m. Wochensch. 1844) O.T. 1845. VII. 24. 379. 

270. A Cosmus-féle por alkalmazásáról 
(Ibidem) 

211. A hajak kihullása ideges lázaknál 
(Omodei Annál. 1844) O.T. VII. 24. 379-380. 

272. Rángások gyógyítása terpentin bedörzsölésekkel 
(Med. Times 1844) O.T. 1845. VII. 25. 399400. 

273. Egy szalag geliszta sajátságos kórjelei 
(Pr. Ver. Zeit. 1845) O.T. 1845. VII. VIII. 1. 6-7. 

274. Makacs csuklás a mákony bőrhántólagos (endermaticus) alkalmazása 
által elállítva 
(Pr. Ver. Zeit. 1844) O.T. 1845. VII. 1. 7. 

275. Kanyarók iméntszülőtteknél 
(Zeitsch. fíir Geburtsk. XV3.) O.T. 1845. VIII. 1. 8. 

276. Irógörcs (Schreibekrampf) 
(Caspers Wochensch. 1844) O.T. 1845. VIII. 1. 8. 

277. Kancsalság művészi látaképzés helyett, mint gyógyszere s vakság 
egyes alakainak 
(Giorno de Torino) O.T. 1845. VIII. 1.9. 

278. Koródái észrevételek a gyökönsavas kínairól 

279. A kutya benge (rhamus frangula) szárított héjának haszna a hasüregi 
vérbőségben 
(Caspers Wochenscg. 1845) O.T. 1845. VIII. 1. 9-11. 

280. A csersavas Hnal hatályossága typicus idegbajokban 
(Oest. m. Jahrbücher) O.T. 1845. VEI. 1.11. 

281. A pépegyvelegek (cataplasma) és állati melegség 
(Caspers Wochensch. 1844) O.T. 1845. VIII. 1. 11-12. 

282. Vizes ebvészmag gyermekek végbéliszma ellen 
(Journ. f. Kinderkrankh. 1844) O.T. 18454. VIII. 1.12. 

283. Iblanyfesték anyajegyek ellen gyermekeknél 
(Ibidem) O.T. 1845. VIII. 1.12. 

284. Eczetsavas óloméleg hagyomázos bélvérzés ellen 
(Prager Vierteljahrsch.) O.T. 1845. VIE. 1.13. 

285. A hasvízkórnak egy új gyógymódja 
(II. Fü. Sebez. 1844) O.T. 1845. VIII. 2.40-44. 

286. A bélsérvek kiszorulásának legközelebbi okairól 
(Journ. f. Chir. u. Augenheilk. N.K. IV. 1.) O.T. VIII. 2.44-45. 
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287. Szarvasrozs húdhólyag szélhüdése ellen 
(Prag. Vierteljahrschr. II.) O.T. 1845. VIII. 2.45. 

288. SzepnSnyevonaí lábköszvény (podagra) ellen 
(Giomo di Torino 1844) O.T. 18454. VIH 2.46. 

289. A rnireny szembeszökő gyógyereje 
(Oest. Wochenschrift 1844) O.T. 1845. VIII. 2.46. 

290. Hánytató borkő nagy adagai váltóláz ellen 
(Ibidem) 

291. A hánytató hatása a légutak betegségei ellen 
(Prag. Vierteljahrschr.) O.T. 1845. VIII. 2.47. 

292. Dr. Bonnet nézetei a tagok czélszerü helyeztetésének hasznáról 
heves ízületi loboknál 
(Buliét, de Thérap. 1844) O.T. 1845. VIII. 6. 88-93. 

293. A húdcső szűküléseiről 
(Ibidem) 

294. A bőralatti ín- és izommetszések javallatai s ellenjavallatairól 
(Caspers Wochensch. 1845. Nro 4., 5.) 

295. A takar emancipátiója a kopilbalzsam s pótszerei járma alól 
(Caspers Wochneschrift 1845) O.T. 1845. VIII. 9. 134-141. 

296. Egy sajátságos emlőbetegségről 
(Med. Times 1844) O.T. 1845. VIH. 9. 141-142. 

297. A hashártyalob egy sajátságos fajáról 
(Neue meg. chir. Zeitg. 1844) O.T. 1845. VIII. 9. 142-143. 

298. A lép roppant túltengése s ennek gyógymódja 
(Pr. Ver. Zeit. 1844) O.T. 1845. VIH. 9.143. 

299. A Vezin-féle rühkenócs hatályosságáról 
(Pr. Ver. Zeit. 1845) O.T. 1845. VIH. 9.144. 

300. Iblany a tengeri csillaghagymáiban 
(Gaz. de Milano 1844) O.T. 18454. VIII. 9.144. 

301. Egy eddigelé ismeretlen izompár az ember hátsó orrnyílásain 
(Schwegler's Jahrb. der Gegenwart 1844) 
O.T. 1845. VÜI. 10. 155-157. 

302. A kásakütegről (Miliaria) 
(Prag. Vierteljahrschr.) O.T. 1845. VIII. 10. 157-158. 

303. A sárgakór összeffügésben a gyomor és nyombél betegségeivel 
(Würt. Corr. 1844) O.T. 1845. VIH. 10. 159-160. 

304. Adalék a geny fölszívatásáróli tanhoz 
(Alig. f. Chirurg. 1844) O.T. 1845. VII. 10.160. 

305. Pr. Engel nézetei a küteges betvegyről 
(Hannov. Annál. V. 1.) O.T. 1845. VEI. 11.170-174. 

306. Adalék a zsírtúltengés gyógymódjához 
(Caspers Wochensch. 1844.45.) O.T. 1845. VIII. 10. 174. 
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307. A szeméremajak vérdagai gyógymódjáról 
(Joum. des Corai. méd. Chir. 1844) O.T. 1845. Vffl. 11. 175. 

308. A nyelvszemölcsök túltengése 
(Pr. Ver. Zeit. 1844) O.T. 1845. VIII. 11. 175. 

309. Szívburokloh vörheny után 
(Lond, Gaz. 1845) O.T. 1845. Vffl. 11. 175. 

310. A thea természettörténeti végy- és éptani tekintetben, Pleirchl tanártól 
(Oester. Jahrbücher 1844) O.T. 1845. VIIL 13. 202-205. 

311. A cserei (Tanin) ütérdagok gyógyítása végetti befecskendéséről 
(The Lancet 1845) O.T. 1845. VIIL 13. 205-206. 

312. A pettegetettfütej gyógy hatásáról 
(Media Times 1845) O.T. 1845. Vffl. 13. 206-207. 

313. Észrevételek az alnöolaj (olewm crotonis) használatáról ólomgörcs ellen 
(Joum. de Toulouse 1845) O.T. 1845. VIIL 13. 207. 

314. A salétrom s benzoesav alkalmazásáról éjjeli húdtarthatatlanság ellen 
(Gaz. des Hop. 1845) O.T. 1845. VIIL 13. 207-208. 

315. A kénsavas barnala (Braunstein) hasznáról különféle betegségekben 
(Lond. Gaz. 1845) O.T. 1845. Vffl. 13.208. 

316. Új szer a víziszony ellen 
(Med. Times 1844) O.T. 1845. Vffl. 13.208. 

317. Pr. Engel vizsgálatai az iszákosok betvegyéről 
(Zeitschr.d.Ges.der AerztezuWiee 1845) O.T. 1845. Vffl. 15.230-235. 

318. Az édes higanyszékek zöld színe az epétől ered-e vagy sem? 
(Oesteríen's Jahr. f. prakt. Heilk. 1.1.) O.T. 1845. VIIL 15.235. 

319. A zsugorodásról agy gutaütésnél 
(Archiv. gén.) O.T. 1845. Vffl. 15.235-236. 

320. A fehér vonal színezetéről 
(Monthly Journal 1844) O.T. 1845. Vffl. 145.237. 

321. A méh takhártyája s külbőr közötti sympathia 
(Oesteríen's Jahrb. f. prakt. Heilk. 1.1.) O.T. 1845. VIIL 15. 237. 

322. Tapasztalatok egy új endermaticus gyógymódról idegzsáhák ellen 
(Arch. de Belge.) O.T. 1845. Vffl. 15.238. 

323. Kreosot érvégtágulás ellen 
(Preuss Vereins Zeitung 1844) O.T. 1845. Vffl. 145.238-239. 

324. A szepnőnyevonat hatása rásztkórban (Hypochondria) 
(Rhein und wesíph. Corr. Blatt) O.T. 1845. Vffl. 154. 239-240. 

325. A visszérlob Lisfranc szerinti gyógymódjáról 
(Gaz. des Hop.) O.T. 18445. Vffl. 16.250-252. 

326. Dr. Simon gyakorlati észrevételei gümos tüdővész gyógymódjairól 
(Bull. de Thérap.) O.T. 1845. Vffl. 16.252-254. 

327. Észrevételek a gümos tüdővész naphtávali gyógyításáról 
(Lancet II) O.T. 1945. VIIL 16.254-255. 
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328. Az anyarozs hasznáról a méhkór némelly fajai ellen 
(Mem. della medic.) O.T. 1845. VIII. 16. 255-256. 

329. A vadgesztenye héjánakfestvénye a gyomor ideges bajai ellen 
(Buliét, de Thérap.) O.T. 1845. Vffl. 16.256. 

330. Egy hatásos szer a sebzési dermenet ellen 
(Prov. med. Journal) O.T. 1845. VEI. 16. 256. 

331. Gyakorlati észrevételek a mellkas átfúrásáról egész gümőbarlangig, a gümős 
tüdővész szelídítése, vagy gyógyítására vonatkozólag 
(Lond. Gaz. 1845) O.T. 1845. VIII. 18.285-288. 

332. Gazalis észrevételei a férfiúi takar pokolkőbefecskensékkéli kezelésről 
(Journ. de Montpell 1845) O.T 1845. VIII. 21. 328-331. 

333. A gyomorfájdalomrul 
(Schweizer Zeitschrift 1843) O.T 1845. VIII. 21. 331-332. 

334. A szabiniboróka levelei s szarvas rozs idült takarok ellen 
(Neue med. chir. Zeit. 1845) O.T. 1845. VIII. 21. 332-333. 

335. Gyakorlati észrevételek a Mattico gyógy sajátoságairól 
(Lond. med. Gaz.) O.T. 1845. VEI. 21. 333-334. 

336. A szénhalvag hatása a rák s egyébb betegségek ellen 
(Lancet II.) O.T. 1845. VIII. 21. 334-335. 

337. Sósavas vaséleg méhvérzéseknél a szülés előtt, alatt és után 
(Neue Zeitschr. für Geburstk. XIII.3.) 
O.T. 18454. VIII. 21. 336. 

338. A hánytató borkenőcs haszna belső heves agyvízkórnál 
(Preuss. Vereins. Zeit. 1844) O.T. 1845. VIII. 21. 336. 

339. Azon sajátoságos szagról, mellyet a lázas betegek magok körül terjesztenek 
(Omodei Ann. 1844) O.T. 1845. VEI. 23. 366-367. 

340. A fagy ások gyógymódja pokolkővel 
(Pr. Vereins Zeitschrift 1845) O.T. 1845. VII. 23. 365-366. 

341. Engel kórboncztani vizsgálatai a csúzról 
(WienerZeitschr. III.l.) O.T. 1845. VIII. 23. 375-376. 

342. Szívbetegségek s ezeknek visszasugárzó kórjelei (Reflexsymptome) 
(Pr. Ver. Zeit. 1845) O.T. 1845. VIEL 23. 376-379. 

343. A túlságos havadzás gyógymódjáról 
(Neue med. Chir. Zeit. 1845.27.) O.T. 1845. VIII. 23. 379-380. 

344. Az érméczes mézga (Caoutchouk) belső használata tüdővész ellen 
(Oest. Wochensch. 1845) O.T. 1845. VIII. 23. 380. 

345. A púpos hátúak belső betegségeiről 
(Haeser's Archiv. VII.3.) O.T. 1846. IX. 4. 55-59 

346.Vizsgálatok a lép önkény te s megszakadásáról 
(Archiv ger. 1844) O.T. 1846. IX. 4. 60. 

347. Hány gyök (Ipecacuanha) nagy adagokban méhvérzés ellen 
(Lancet 1845) O.T. 1846. IX. 4.60-61. 
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348. A korpafűmag (Sem. lycopodii) belső használatáról, s csőrékbeni alkalmazá
sáról gyermekek hasfolyásánál 
(Journal für Kinderkrankh. 1845) O.T. 1846. IX. 4. 61-62. 

349. Hideg vízzeli leöntözések kiszorult sérvek visszahelyezésére 
(Journ. d. Chirg. 1845) O.T. 1846. IX. 6.93-94. 

350. Egy szó az inmetszésekról a térdízületben 
(Pr. Ver. Zeit. 1845) O.T. 1845. IX. 6. 94. 

351. A vérzési senyvrol (Blutungssucht) 
(Rhein u. westph. Corresp. Bl. 1845) O.T. 1846. 10. 156-157. 

352. Neme Ily észrevételek a váltólázról 
(Neue med. Zeit. 1845) O.T. 1846. IX. 10.157-158. 

353. Észrevételek a hangrésvizeny (Oedema glottidis) okairól és gyógymódjáról 
(Bull. de thér4ap. 1845.) O.T. 1846. IX. 10. 158-160. 

354. Szabadilljestvény rüh ellen 
(Bull. de thérap. 1845) O.T. 1846. IX. 10. 160. 

355. A bujasenyves másodrendű bántalmak gyógymódjáról. 
A higany javító, gyámolító és pótszereiről 
(Gaz. des Hop. 1845) O.T. 1846. IX. 14. 220-221. 

356. A méhnyak taplós lágyulásáról 
(Ann. de thérap. 1845) O.T. 1846. IX. 14. 221-222. 

357. A váltóláz gyógymódjáról 
(Joum. de méd, 1845) O.T. 1846. JX. 14. 222-223. 

358. Szivárványhártyalob gyermekeknél 
(Prov. Journ. 1845) O.T. 1846. IX. 14. 223-224. 

359. A harmadrenű bujasenyves bántalmak, s bujasenyves hússérvről (Sacrocele) 
(Gaz. des. Hop. 1845) O.T. 1846. IX. 15.238-240. 
(Mindig Ricord véleménye a mérce!) 

360. A gyökönykesavas horgéleg hatása szembántalmaknál 
(Memor. 1844) O.T. 1846. IX. 15.240. 

361. A szívburoklobrul 
(Lond. Gaz. 1845) O.T. 1846. IX. 16.253-255. 

362. Csontnövetek (Osteophyten) terhes nőknél 
(Journ. de Chir. 1845) O.T. 1846. IX. 16. 255-256. 

363. Szoral makacs székszorulás ellen 
(Med. Tim. 1845) O.T. 1846. IX. 16.256. 

364. Vezéreszmék a bujasenyvtanban Oesterlen tanártól 
(Oesterlens Jahrbücher) O.T. 1846. IX. 17.267-270. 

365. Az üterek hájas elfajulásáról: s észrevételek némelly életművek 
illynemű elfajulásairól 
(Med. chir. Transact) O.T. 1846. K . 17.270-272. 

366. Az aranyeres csomók kezelése 
(Ann. de la Chir. 1845.) O.T. 1846. K . 17.272. 
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367. Vizsgálatok a köszvényröl 
(Lond. Gaz.) O.T. 1846. IX. 20. 315-319. 

368. A hökhurut timsóval gyógyítása 
(Guy' Hosp. rep. 1845) O.T. 1846. IX. 20. 319. 

369. Az idegközpontok megrázatásának lényegéről és gyógymódjáról 
(Schweizer Zeitschr. III.3.) O.T. 1846. IX. 20. 333-336. 

370. A szarvasrozs micsoda körülmények között alkalmazható kár nélkül 
késedelmező szülésnél? 
(Lancet 18445) O.T. 1846. IX. 23. 365-366. 

371. A szarvasrozs üdvös alkalmazása ondófolyásnál 
(Oest. Wochenschrift 1845) O.T. 1846. IX. 23. 367. 

372. Alszénsavas vasélecs (Subcarbonas ferri) méhvérzések ellen 
(Joum. des Conn. méd. chir. 1845) O.T. 1846. IX. 23. 367-368. 

373. Új ajánlat a térdkalács törési kezelésére nézve 
(Caspers Wochenschrift 1845) O.T 1846. IX. 24. 380-383. 

374. A kiürítő kőmorzsoló (Lithotrieteur évacuateur) ismertetése 

375. A horghalvag (Cholorzink) mint bujasenyves szer 
(N. med. chir. Zeit. 1846) O.T. 1846. IX. 24. 384. 

376. A gyermekágyi lázról 
(Lancet 1845) O.T. 1846. X. 5. 77-79. 

377. A nyelvcsap vérdaga (Staphylaematoma) 
(N. me. Zeit. 1846) O.T. 1846. X. 45. 79. 

378. Némelly kórisméi újmutatások a májbetegségekről 
(Wiener Zeitsch. 1846) O.T. 1846. X. 6. 87-93. 

379. A gőg rostos pöfetegeiről 
(Joum. de Chir. 1845) O.T. 1846. X. 6.93-94. 

380. A gyermekek éjszakai köhögéséről 
(Joum. f. Kinderkr. 1846) O.T. 1846. X. 6.945. 

381. A hajjal fedett fejbőr bujasenyves bántalmairól 
(Lancet 1846) O.T. 1846. X. 8. 122-127. 

382. Kórodai észrevételek az ásványkermes alkalmazásáról a légző 
életművek betegségeiben 
(Gaz. de Paris 1845) O.T. 1846. X. 127-128. 

383. A perui balzsam húgyár (Diabetes) ellen 
(Pr. Ver. Zeit. 1846) O.T. 1846. X. 9.142-143. 

384. A görvélyről 
(Ros. und Wund. Arch. 1845) O.T. X. 10. 155-157. 

385. A takar elfojtó gyógymódjáról a pokolkő nagy adagai által 
(Gaz. de Paris 1845) O.T. 1846. X. 157-159. 

386. A gyermekkori vízsérv válfajai s gyógymódja. A dülmirigy daganatairól s 
ezeknek befolyásáról a húdkőkiürítésre 
(Oesterlen's Jahrb.) O.T. 1846. X. 11. 173-176. 
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387. Rilliet új vizsgálatai a gyermekek gümős agyhártyalohjáriú 
(Gaz. de Paris 1846) O.T. 1846. X. 12. 185-189. 

388. A húdcsőszűkületről 
(Ann. de thérap. 1845) O.T. 1846. X. 12. 189. 

389. Az alsó ajk rivókái 
(Oesterlen's Jahrb. 1845) O.T. 1846. X. 12.190. 

390. Gyógyszertani tanulmányok 
(Wien. Zeitsch. 1846) O.T. 1846. X. 14. 216-222. 

391. Afölkar-ficzamodásának egy új fajáról 
(Ros. und Wund. Arch. 1845) O.T. 1846. X. 14. 222-224. 

392. Az úgynevezett genyes kórhajlam (Diathesis prulenta) gyógymódjáról 
(Gaz. med. de Paris 1846) O.T. 1846. X. 15.236-237. 

393. A hideg ülfürdök hasznáról a havadzás rendetlenségeiben 
(Oester. Wochenschr. 1846) O.T. 1846. X. 16.252-253. 

394. A terhes nők fogfájása gyógymódjáról 
(Hannov. Annál. 1846) O.T. 1846. X. 16. 253-254. 

395. A könleleg (Ammónium) gyógyhatásúról hagymázban 
(Lond. Gaz. 1845) O.T. 1846. X. 16. 254. 

396. Észrevételek a hökhurutról (Tussis convulsiva) 
(Prov. Journ. 1846) O.T. 1846. X. 16. 355-356. 

397. Az előfekvő méhlepényről (Placenta praevia) 
(Ibidem) O.T. 1846. X. 16. 356. 

398. A lehágó mellűregifüggér tágulatának (Aneurysma) kórisméje 
(Rev. méd. 1845) O.T. 1846. X. 17.268-269. 

399. A méhpöferteg természet általi gyógyításáról 
(Oest. Jahrb. 1846) O.T. 1846. X. 17. 269-271. 

400. Azon egyszerű lobos állapotról, melly néha első rendű bujasenyv után 
lép föl s alkotmányos bántalmat tettethet 
(Gaz. de Paris 1846) O.T. 1846. X. 18.279-282. 

401. Bujasenyves gümő 
(Gaz. des Hop. 1845) O.T. 1846. X. 18.283-284. 

402. Adalékok a bujasenyv kórtanához 
(Prag. Vierteljahrschrift 1846) O.T. 1846. X. 19.294-298. 

403. Adalékok a női húdcső kór tanához 
(Prag. Vierteljahrschr. 1846) O.T. 1846. X. 19.298-300. 

404. Némelly észrevételek a Bright-féle betegségről 
(Prag. Vierteljahrschr. 1846) O.T. 1846. X. 19. 300-304. 

405. A medenczeüregi életművek gyermekágyutáni gyuladásairól 
(Annál, de thérap.1846) O.T. 1846. X. 20. 313-315. 

406. Vállízületi vízkór iblanybefecskendésekkel kezelve s nézetek 
az ízületi vízkórokról általában 
(Annál, dr la Chir. 1845) O.T. 1846. X. 20. 3154-319. 
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407. Gyakorlati észrevételek a gumós tüdővészről az előrehaladt korban 
(Buliét, de thérap. 1845) O.T. 1846. X. 21. 329-333. 

408. A nedves meleg lég gyógyhatásár4öl a légutak gyuladáscdban 
(Lancet 1846) O.T. 1846. X. 21. 329-335. 

409. Vizsgálatok a kinal nagy adagcdnak élet-gyógytam hatásáról 
(Gaz. de Paris 1846.) O.T. 1846. X. 21. 335. 

410. Állati szén, mint ellenmérge a növény- és állatországi mérgeknek 
(Lond. Gaz. 1841) O.T. 1846. X. 23. 362-363. 

411. í// módja a hamis pézsmatűszők fölismerésének 
(The Dublin 1846) O.T. 1846. X. 23. 363-364. 

412. A terpentin külső alkalmazásáról különböző szembetegségekben 
(Arch. gén. 1846) O.T. 1846. X. 23. 364. 

413. A májtályog gyógyulásáról 
(Rev. méd. 1846) O.T. 1846. X. 24. 377-378. 

414. A görvélyes fényviszonyról (Photophobia) 
(Caspers Wochenschr. 1846) O.T. 1846.24. 379. 

415. A kúbiom (Cubebae) használatáról takaros betegségekben 
(Schweiz. Canton-Zeitsch. 1846) O.T. 1846. X. 25. 394-395. 

416. Az indiai kender gyógy erejéről 
(Med. chir. Transact.) O.T. 1846. X. 25. 395. 

417. A kappanőr virágainak haszna forró agyvízkórban 
(Corr. Bl. rhein. u. westf. Aerzte 1845) O.T. 1846. X. 25. 396. 

418. A kinal s mireny alkalmazásáról váltólázban 
(Gaz. de Paris) O.T. 1846. X. 25. 396-397. 

419. Az "Arundo" donax" érintése által támadó új, eddigelé le nem írt betegségről 
(Bull. de thérap. 1845) O.T. 1846. X. 25 397-398. 

Cikkismertetései 1846-ban mintegy másfélszer, tehát 80-ra csökken
tek. Nyilván az elfoglatsága miatt, mely kiderül a titoknok által készített és 
közzétett jegyzőkönyvekből. A téma változatlanul színes és főleg a gyakorló 
orvosokat leginkább érdeklő. E sorok írója nagy meglepetéssel olvasott a 
rüh ellen használt szabdillafestvényről (O.T. 1846. IX. 10. 160). A második 
világháború alatt és után még használták. Emlékeim szerint sokkal kelle
metlenebb volt azáltala kiváltott kegyetlen égő-csípő érzés, mint maga a rüh 
okozta viszketés. 

Másik érdekesség az indiai kenderről írott. „Egy illyentén szert, melly 
amaz óhajtott hatásokban a mákonnyal osztozik, a nélkül, hogy annak 
kellemetlen hatásait előidézné, úgy látszik az indiai kenderben találták föl" 
- a brit Cleidinning vizsgálatai alapján. Különösen a tüdőbetegeknek jobb 
mint a mákony, de annak hasfogó hatását nem pótolja. Megtudható, hogy a 
hörghurut és hökhurut nem tévesztendő össze. Ez utóbbi (Tussis convulsiva) 
szamárköhögés. 

Ezek mellett örök téma a bujasenyv, vagy szifilisz és annak változatos 
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kórképe. A Bright-kór leírása Itt már klasszikus. Szifilisznél mindig RIcord 
véleménye a mérvadó, holott doktorunk nem volt venerológus. 

A gyermekágyi láz kórokáról pedig a következő olvasható: „Waddy 
a rendes hagymázos vagy gyermekágyi láz okát valami méregben keresi, 
melly vagy a testben képződött, vagy kívülről jutott abba, s kártékony hatását 
mind a gyermekágyi állapotban, mind pedig azon kivül is megteszi." Ebből 
kiderül, jó helyen tapogatódzott, a lényegre tapintott, de Semmelweis ettől 
függetlenül végezte vizsgálatait és jutott világraszólóeredményre. Ez persze 
azt is magyarázza, a brit orvosok miért vitatták az elsőséget. 

420. A mézes hugyárról (Diahetes mellitus) 
(Ann. de thérap. 1845) O.T. 1847. XI. 1. 14-15. 

421. A hasfolyás mint kísérő kór jele számos betegségnek 
(Ann. de thérap. 1845) O.T. 1847. XI. 2. 25-25. 

422. A méhlepény odanövésének kezelése 
(Joum. des Conn. méd. chir. 1846.) O.T. 1847. XI. 2. 27-28. 

423. Jelentés a kir. magy. természettudományi társulat név-könyve s naptáráról 
O.T. 1847. 2. 29-30. 

424. Észrevételek azon vízkórnak, melly vörheny után szokott beköszönteni 
(Joum. für. Kinderkr. 1846) O.T. 1847. XI 3. 39-43. 

425.A hólyaghúzókkali visszaélésről kis gyermekeknél 
(Gaz. de Paris 1846.) O.T. 1847. XI. 3.44-45. 

426. Némelly nézetek a kedeszmirigy-fuladozásáról (Asthma thymicum) 
(Bulletin de thérap. 1845) O.T. 1847. XI. 3.45. 

427. A terheség fölismeréséről 
(Gaz. de Paris 1846) O.T. 1847. XI.3.45-48. 

428. Ricord némelly új műtéti modorai 
(C. Wochenschr. 1846) O.T. 1847. XI. 3.48. 

429. A szülészeti fogó használatáról 
(Monthly Joum. 1846) O.T. 1847. XI. 4. 56-58. 

430. A genymell (Empyema) műtétéről 
(Med. chir. Transact. XXII. 2. IX.) O.T. 1847. XI. 4. 59. 

431. Egy idült agyvízkór, s annak több rendbeli csapolása 
(Oest. Jahrb. 1846) O.T. 1847. XI. 4. 60. 

432. A Chinoidin gyógy hatásáról 
(Liebigs Annalen der Chemie u. Pharmacie 1846 et Oest. Wochensch. 
1847) O.T. 1847. XI. 5.71-72. 

433. A vízi bors festvénye hószámrekedés ellen 
(Monthly Journ. 1846) O.T. 1847. XI. 5. 72. 

434. A kénsavas kínainak képzelt elvetélhető erejéről 
(Gaz. med. de Paris 1846 et Oest. med. Wochenschrift 1847) 
O.T. 1847. XI. 5.73-74. 
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435. A takaros ízületi lobrul 
(The Lancet 1846) O.T. 1847. XI. 5. 74-75. 

436. A halálnak legelőször megjelenő biztos kórjele 
(Caspers Wochenschr. 1846) O.T. 1847. XI. 5. 75-76. 
(még nem a pupilla-merevség, hanem a szamhártya-leválás) 

437. A Warburg-féle váltólázellenes cseppek vizsgálata ár. Buchner által 
(Repertórium fíir diePharm. 35 B. 3. H. és OesL rned. Wochenschr. 1847. N.2.) 
O.T. 1847.5.76-77. 

438. A káfor szétdúló hatásáról a fogakra 
(The Lancet 1846) O.T. 1847. XI. 6.90-91. 

439. A fogfájás gyógyítása a fogak kificzamítása s ezt követő nyomása által 
(Frorieps Notizen 1846) O.T. 1847. XI. 6.91. 

440. A szoral (Strychnin) eredménydús külső használata ránggörcsök (Eclampsia) 
(Oest. med. Wochenschr. 1847. 1.) O.T. 1847. XI. 6.91-92. 

441. A bujasenyv sósavas horgéleggeli kezelése 
(Media Zeit. Russlands 1846) O.T. 1847. XI. 6.92-94. 

442. A mértéktelen dohányzás által támadó betegségekről 
(Lond. med. Gaz. 1846) O.T. 1847. XI. 6. 94-96. 

443. Történeti adatok s vegytani vizsgálatok a Pollini főzte körül, 
Pleischl bécsi tanártól 
(Oest. Jahrb. 1846) O.T. 1847. XI. 15. 237-239. 

444. Az Achilleina alkalmazásáról félbehagyó betegségekről 
(Schmidt's Jahrbücher 1847. Nr. 1.) O.T. 1847. XI. 15. 239-240. 

445. Az álízület (Pseudoarthrosis) új biztos gyógymódja Diejfenbachtól 
(Caspers Wochenschr. et Oest. Wochenblatt 1847) 
O.T. 1847. XI. 16.252-256. 

446. Tanulmányok a méhkóros bántalmak életművi okairól és támadása módjáról 
(Gaz. de Paris) O.T. 1847. XI. 17. 265-270. 

447. Adalékok az agybetegségeknek megkülönböztetési kórisméjéhez 
(Gaz. med. de Paris 1846) O.T.1847. XI. 17. 270-271. 

448. Statisticai adatok a Vit-táncról 
(Oest. Wochenschr. 1847. 10.) O.T. 1847. XI. 17.271-272 

449. A gyökönkesavas \dnal váltólázak ellen 
(II. filiatre Sebezio 1847) O.T. 1847. XI. 18.283-284. 

450. Afaeczetlél hatása köszvény és csúz ellen 
(The Lancet 1847Ö O.T. 1847. XI. 17.284. 

451. Új készítésmódja egy vasiblagos és vashalvagos szörpnek 
(The Lancet 1847) O.T. 1847. XI. 17. 284-285. 

452. A Warburg-féle váltó-lázellenes festvény használat-módja félbehagyó 
betegségeknél 
(Oest. med. Wochenschr. 1847. 10.) O.T. 1847. XI. 17.285-286. 

453. Egy esete a mozgékony vesének 
(Gaz. med. de Paris 1846) O.T. 1847. XI. 17. 286-287. 
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454. Mireny az ásványvizekben 
(Gaz. med. de Paris) O.T. 1847. XI. 17. 297-298. 

455. Afogszú kezelése 
(Lond. Gaz. 1846) O.T. 1847. XI. 17.298. 

456. A fehér folyás helybeli kezeléséről 
(Gaz. med. de Paris 1847) O.T. 1847. XI. 20. 316-317. 

457. A Werlhof-féle foltos betegségről 
(Caspers Wochenschr. 1847) O.T. 1847. XI. 20. 317-318. 

458. A tüdővész gyógyítása tüdőgyakorlat (Lungengymnastik) által 
(Gaz. med. de Paris 1847) O.T. XI. 20. 318. 

459. A köldökzsinór hiánya 
(Ibidem) 

460. A hagymázos betegek ajkai-s fogaira rakodó fekete állomány vizsgálata 
(Zeitschrift f. rationenle Med. 1847) O.T. 1847. XI. 22. 350. 

461. Az égénygőzök hökhurut, görcsös köhögés és fulladozásban 
(Lond. med. Gaz. 1847) O.T. 1847. XI. 24. 375-376. 

462. Kénégénybelégzés dermenetnél 
(The Lancet 1847. 5.) O.T. 1847. XI. 24. 376. 

463. A henéz havadzásról 
(Lond. med. Gaz.) O.T. 1847. XII. 1. 13-14. 

464. Magzat a magzatban (Foetus in foetu) szerencsés eredménnyel kiirtva Dr. 
Emmerich által 
(Archiv. f. phys. Heilkunde 1847Ö O.T. 1847. 2. 29-31. 

465. Az eczetsavas óloméleg és mákony hatásáról vérzési hajlamban 
(Diathesis haemorrhagica) 
(Lond. med. Gaz. 1847.) O.T. 1847. XII. 2.43. 

466. Salétromos járványos süly (Scorbut) ellen 
(Gaz. med. de Paris 1847) O.T. 1847. Xü. 2.444. 

467. A gyüszönye nehézkór ellen 
(Lond. med. Gaz. 1847) O.T. 1847. XII. 6.95-96. 

468. A Gutta Percha szülészeti eszközöküli használtatása 
(Monthly Journ. 1847) O.T. 1847. XII. 6. 96. 

469. A megégések könleggeli kezelése 
(Annál, de Therapie 1847) O.T. 1847. Xü. 7.112. 

470. Kennedy nézetei a méh betegségeiről 
(Dublin Quarterly Journ. 1847) O.T. XII. 8. 123-128. 

471. A sápkór és vérfolyásról 
(Dubli Quart. Journ. 1847) O.T. 1847. 9. 139-143. 

472. Némelly esetek, mellyekben az ősz hajak természetes színöket visszanyerik 
(Dublin Quart. Journ. 1847) O.T. 1847. Xü. 11.171-172. 

473. A rák elleni titokszerekről s azok ésszerű alkalmazásáról 
(Gaz. med. de Paris 1847) O.T. 1847. Xü. 11.172-174. 
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474. Osiander nézetei a méhkórról 
(Hannov. Annál. 7. Jahrg. 1. Hft.) O.T. 1847. XII. 11.174. 

475. A méhnyak gyulladása és genyedése idősb asszonyoknál 
(Monthly Journ. 1847) O.T. 1847. XII. 11. 174-175. 

476. Kénégenybelégzés nehézkór ellen 
(Gaz. méd. de Paris 1847) O.T. 1847. XH. 11.176. 

477. Ellenszere a égénybelégzés által előidézett bódultságnak 
(Lond. med. Gaz. 1847) O.T. 1847. XII. 11. 176. 

478. Tatár népszer a szülési folyamat gyorsítására 
(Med. Zeitung Russlands 1847. 11.) O.T. XII. 11. 176. 

479. Gyakorlati észrevételek a nőknél előjövő bujasenyves újképletekről 
(Gaz. med. de Paris 1847. 17.) O.T. 1847. XII. 12. 186-189. 

480. Küteg a mákony használata után 
(Caspers Wochenschr. 1847) O.T. 1847. XII. 12.189. 

481. Adatok a sápkór, kór- és gyógy tanához 
(Oppenheim's Zeitschrift f. d. gesam. Heilk. 1847) 
O.T. 1847. XII. 13. 204-208. 

482. A croup gyógyítása sósavgőzök belégzése által 
(Journ, f. Kinderkrankheiten 1847) O.T. 1847. XII. 13. 208. 

483. Szokatlan következmények vörheny után 
(Dublin Quart. Joum. 1847) O.T. 1847. XH. 14. 215-216. 

484. Félbehagyó idegfájdalom a száridegen (Nerv. cruralis) medenczeüregi 
rák által föltételezve 
(Henle's u. Pfeufer's Zeitschrift 1847) O.T. 1847. XII. 14. 217. 

485. Csonttörékenység harmadrendű bujasenyv mellett 
(Gazette méd. de Paris 1847) O.T. 1847. XII. 14. 217-218. 

486. A koraszülés és elvetélés meggátolásáról 
(Dublin Quart. 1847) O.T. 1847. XII. 14. 219-220. 

487. Az emberi vizellet több napi használata 
(Caspers Wochenschr. 1847) O.T. XII. 14.220-221. 

488. A méh rivókairól 
(The Lancet 1847) O.T. 1847. XII. 14. 221-222. 

489. Két esete a szénsavszesz belégzése által előidézett mérgezésnek 
(Monthly Joum. 1847) O.T. 1847. XII. 15.235-237. 

490. Méhkivüli terhesség, a magzat 10 év utáni eredménydús kihúzásával a hasmet
szés által 
(Oppenheim's Zeitschrift für die gesam. Med. 1847) 
O.T. 1847. XII. 15. 238-239. 

491. A pulsatilla, mint különszer a kivált koraszüléseknél visszatartóztatott méhle
pény kiküszöbölésére s az által föltétezett vérzés csillapítására 
(Oest. med. Wochenschr. 1847) O.T. 1847. XII. 15. 281-283. 

492. Az emésztő életművektől függő köhögésről 
(The Lancet 1847Ö O.T. 1857. XII. 15. 283-285. 
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493. A gyermekek ránggörcsös bántalmairól 
(The Lancet 1847) O.T. 1847. XIL 15. 284-285. 

494. Adatok az agykórtanához 
(Edinburgh med. and surg. Joum. 1847) O.T. 1847. XII. 19. 292-295. 

495. A gyermekkori fenéről 
(Prager Vierteljahrschr. f. d. prakt. Heilk. 1847) 
O.T. 1847. XII. 19. 295-297. 

496. A szarvasrozs hatása a szülőre és gyermekre 
(Lond. med. Gaz. 1847) O.T. 1847. XIL 19.197-298. 

497. A gyapot vérállító hatása 
(Gazette raéd.de Paris 1847) O.T. 1847. XIL 19.298-299. 

498. Mérgezés körisrohar által 
(Lond. med. Gazette 1847Ö O.T. 1847. XIL 19.299-300. 

499. Alkotmányos bujasenyv tüdővész képében 
(Oest. med. Wochenschr. 1847) O.T. 1847. XIL 20. 309-310. 

500. Az ördögzörej viszonyáról a vértekercsek szaporodása vagy csökkenéséhez 
(Lond. med. Gaz. 1847) O.T. 1847. XIL 20. 310-311. 

501. Adalék a verőczérlob kórisméjéhez 
(Heildelberg. Annál.) O.T 1847. XIL 20. 311-314. 

502. Az aranyeres csomók égető szerekkeli kezeléséről, Lisfranc, Pasquier, 
Baudens, Blandin, Houston, Amussat s Velpeau szerint 
(Annál, de Thérap.) O.T 1847. XII. 20. 314-317. 

503. A tüdővészeseknél közbejövő betegségekről 
(Annál, de Thérap.) O.T. 1847. XII. 20.317-318. 

504. Adalék Brasilia gyógyszertanához 
(Times) O.T 1847. XIL 20. 318-319. 

505. Kórodai tapasztalatok s gyakori észrevételek az aranykészítmények 
alkalmazásáról, különféle bujasenyves és görvélyes bántalmak ellen 
(Buliét, de Thérap.) 
O.T. 1847. XIL 20. 319-320. 

506. A juh agyának vérállító sajátsága 
(London med. Gaz. 1847) O.T. 1847. XII. 20. 320. 

507. A valódi és tetszőleges croupról 
(Oester. Wochenschr.) O.T 1847. XIL 21. 327-331. 

508. A szülés utáni vérzések természete és gyógymódja 
(Lond. Gaz.) O.T. 1847. XIL 21. 335-336. 

509. Új szer a croup kétségbeejtő eseteiben 
(Zeitschr. f. Chir.) O.T. 1847. XIL 21. 335-336. 

510. Dr Valler tapasztalaim a verőczérlob körül 
(Wiener Zeitschr.) O.T. 1847. XII. 22. 339-345. 

511. Az idült mondolalobrul s a megkeményedett mondolák kezeléséről 
(Joum. de Toulouse) O.T. 1847. XIL 22. 345-347. 
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512. A forró és idült csúználi bonczleletről 
(Henle's u. Zeitschr. 1847) O.T. 1847. XII. 22. 347-351. 

513. Tapasztalatok némelly gyógyszerek hatásáról 
(Rhein. Monathschr. 1847) O.T. XII. 22. 351-352. 

514. A hajszáledényi guta (apoplexia capillaris) különbözősége a betegség fészke 
és természete szerint: Albers bonni tanáról 
(Caspers Wochenschr. 1847) O.T. 1847. XII. 23. 358-363. 

515. A nehéz havadzás egy sajátságos alakjáról 
(Lond. Gaz.) O.T. 1847. XII. 23. 363-364. 

516. A mákonyról szunyaltartalmát tekintve 
(Joum. de Méd. 1847) O.T. 1847. XII. 23. 364-365. 

517. Chomel párizsi tanár nézetei az emészthetetlenségről (Dyspepsia) 
(Annál, de Thérap.) O.T. 1847. XEL 24. 378-379. 

518. Észrevételek a Bright-féle betegség kórisméjéről s ennek fehérnyés 
vizellethezi viszonyáról 
(Lond. Gaz.) O.T. 1847. XII. 24. 379-382. 

519. Az izzó vas alkalmazásáról a méh hüvelyi részének némelly betegségei ellen 
(Griesinger's Archiv 1847) O.T. XII. 24. 382-384. 

520. A süllybeni mérgek vegytani szerkezetéről 
(Gaz. med. 1847) O.T. 1847. XII. 25.400. 

Az 1847-es évfolyam a Kir. Term. Tud. Társ. minden eseményéről 
tudósított. Török recenzori szorgalma nem lankadt. Ez az első évfolyam, 
amely igaz német nyelvű közvetítéssel, de az oroszországi egészségügyről 
is hírt ad. Persze az egzotikumot sem nélkülözve. Ilyen pl. „A tatár népszer 
a szülési folyamat meggyorsítására". Ha a sátor szőnyegén a vajúdás bein
dul, a kint cserkésző férj puskával elkezd lövöldözni, hogy az ijedtség 
fokozza a folyamatot. Már eredményes méhenkívüli terhességi műtétről is 
beszámolt, a Bright-kórnál a fehérje kimutatása a vizeletben döntő. A 
távolinak tűnő Oroszország mellett a még messzebbi Brazília gyógynövé
nyei is bemutatásra kerülnek e Times alapján. Ilyen a Paullinia pinnata 
gyökere, amely erősen bódító hatású, vagy a hashajtó Feuillea speciosa. 
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Ónálló kötetben megjelent művei 

1. Egészséget nem rontó szépitőszerek. 
Orvostudorrá avattatása ünnepére. 
Gyurián és Bagó, 
Buda, 1842. 

2. A két magyar haza első rangú gyógyvizei és fürdő-intézetei 
természet-, végy- és gyógytani sajátságaikban előterjesztve. 
A m. tudós társulat által koszorúzott pályamunka. 
A' Magyar irodalomterjesztő Társ., Beiméi J., 
Pest, 1848. 

3. A' természettudományok elhanyagolásának káros következményei hazánkra nézve. 
A debreczeni ref. főiskolában a' vegytan és természetrajz tanszékébe 
igtatása alkalmával fejtegeté. 
Városi Nyomda Debreczen, 1848. 

4. A két magyar haza első rangú gyógyvizei és fürdőintézetei természet-, végy- és 
gyógytani sajátságaikban előterjesztve. 
(U.ra átdolgozott, tetemesen bővitett kiadás XII tájképpel.) 
A város Könyvnyomdája, Debreczenben, 1859. 

5. Pólya József emléke. 
Akad. Emlékbeszéd, Athaeneum, 
Bp., 1876,4. 

6. Népszerű ember-élettan. 
Tanodák s a mivelt közönség használatára. 
Ifj. Csáthy Károly Kir. Gazd. TaninL Könyvárus bizománya, 
Debreczen, 1881. 

7. Tarczy Lajos emléke. 
Akad. Emlékbeszéd, Athaeneum, 
Bp., 1885. 
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Zusammenfassung 

Debrecen spielt mittels des Reformiertes Kollégium seit 1538 eine wichtige Rolle in der 
Geschichte des imgarischen Erziehungswesen. Die Turken habén nach drei Jahren, in 1541 
die Hauptstadt Buda besetzt und so bleibt es bis 1686. Debrecen, der in dieser Zeit war an 
der Grenze des türkischen Eroberungsgebiet und des relatív selbstandigen Siebenbürger hat 
eine besondere Verháltnis. Es hat an dem Streitpunkt des Grossmáchten viel gelitten. Die 
Aufnahme des Protestanismus nach Calvin bekam nach 1551 entscheidend, deshalb die Stadt 
hat neben des benachbarten siebenbürgischen Fürsttum enge Beziehungen meistens mit den 
schweizerischen (Zürich, Basel) und hollándischen (Utrecht, Leiden) Universitáten 
entwickelt lassen. Berühmte Professoren aus Debrecen dieser Zeit habén ihres 
Hochschulstudium an diesen Universitáten abgeschlossen. 

Das rationellen Geist des Descartes, Cartesianismus, ist aus dieser Plátze nach Debrecen 
gebracht geworden. Debrecen bekam wichtiger als in 1693 das königlichen Freistadt Stand 
von den katolischen Habsburgén erhielt. Der Stand des Kollegiums war natürlich immer mit 
der finanziellen Möglichkeiten der Stadt verbundet, deshalb war es nicht zufállig das 
nachdem Erhalt des Ranges der königlichen Freistadt die zweite Hálfte des 18. Jahrhundert 
das Goldene Zeitalter des Unterrichts in Debrecen geworden war, und auch entscheidend fiú
dén ganzen geistlichen Lebens Ungarn. Das ist von so grosse Namen beweist, als der 
Mathematiker György Maróthi (1715 -1744), der das musikalischen Kultur des Kollegiums 
reorganizieren liess, István Hatvani (1718 - 1786) der neben der Unterricht des Mathematiks, 
experimentallen Physiks, Physlosophie, Astronomie auch artzlichen Aufgaben erfüllen hat, 
und den wegen seines diabolisches Ruhm das ungarische Literatur als „ungarischen Faust" 
genannt hat. 

In dem naturwissenschaftlichen Lében der Stadt, spielten die ártzte eine Hauptrolle. Neben 
dem obengenannten István Hatvani ein anderer war der hervorragenden Bothaniker József 
Csapó (1734 - 1799), der auch der Verfasser des ersten ungarischen pediatrischen Werk ist. 
Ein besonderer Platz in der Geschichte des ungarischen Medizin hat István Weszprémi (1723 
- 1799) der war auch bis England gerissen. Dórt hat er seine kleine bahnbrechende Werk mit 
dem Titel „Tentamen de inoculanda pesté" (London, 1755) geschrieben und ausgegaben, in 
dem er die Idee der Schutzimpfung gegen Pest aufwarft. Derselber Zeit, hat er bei dem 
berühmten Professor Smellie Prüfung in Obstretik gemacht und hat nach seinem Heimkehr 
den ersten ungarischen Hebammebuch ausgegaben (Debrecen, 1766). 

Derzeitig mit dem Goldenen Zeitalter des Geistes in Debrecen, hat die früher von Kardinal 
Péter Pázmány gegründete Universitat in Nagyszombat (Tyrnavia) eine Fakultat für Medizin 
bekommen. Diese Universitat war spáter in der Haupstadt übergesiedelt lassen. Am Anfang 
des 19. Jahrhunderts war in Budapest die Entwicklung in allén Hinsichten angefangen, 
deshalb die Schulen in der Provinz verloren von Ihrer Wichtigkeit. Das heist aber nicht, das 
diese Kollegien keine berühmte Professoren mehr gehabt habén. Ein Beispiel war József 
Török, der wegen seine Kalvinistische Religion kein Medizinprofessor in der Hauptstadt 
sein könnte. Deshalb siedelte er sich in Debrecen in 1848 um, wo er Naturwissenschaften 
unterrichtet habén und der Arzt des Kollegiums gewesen war. Seine nationaler Berühmkeit 
ist erstens durch seiner Arbeit in Balneologie gegründet, aber hat er auch ein nützlichen Buch 
in Humanphysiologie geschrieben. Wegen seiner Arbeit in Naturwisseschaften war er als 
Mitglied des ungarischen Akademie für Wissenschaften gewáhlt geworden, deshalb verehren 
wir in seinem Person auch der Arzt aus Debrecen Mitglied der ungarischen Akademie in der 
19. Jahrhundert. 
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Summary 

Debrecen in playing an important role in Hungárián education since the establishment of the 
Reformed College in 1538. After three years, the capital Buda, has been occupied by the 
Turks, which lasted up to 1686. During this time, Debrecen located at the bordér between 
territories occupied by the Turks and the semi-independent Transilvania, had a peculiar 
situation. It has suffered a lot because of big power politics. The conversion to Calvinist type 
Protestantism in 1551 was decisive, therefore the City, beyond its relation with the neigh 
bouring Transilvanian Principe's has maintained close relationship mainly with Swiss 
(Zürich, Basel) and Dutch (Utrecht, Leyden) universities. Somé of famous professors írom 
Debrecen graduates in these places. These was alsó the source of rational Decartes spirit, 
Carteniasm, has been brought to Calvinist Debrecen. The importance of the City has grown 
when it succeeded to obtain "free royal city" status from the Catholic Habsburgs, in 1693. 
Obviously, the situation of the College was always in dependence on the city budget. It was 
not accidental, that after obtaining the status of free royal city, the second half of the 18th 
century became the golden age of education in Debrecen. This alsó had a decisive impact 
upon the whole of Hungárián spiritual life, demonstrated by big names liké György Maróthi 
(1715-1744) a mathematician who reorganised musical culture in the college, István Hatvani 
(1718 - 1786), who beside teaching mathematics, experimentál physics, phylosophy 
astronomy, has alsó practised liké a medical doctor and bear the name "Hungárián Faust" 
because of his diabolic fame. 

Natural sciences in the city have been developed mainly by physicians. Beside the already 
mentioned István Hatvani, the excellent botanical biologist József Csapó (1734 - 1799) was 
another one, who is alsó the author of the first Hungárián publication in Pediatry. Another 
one was one of the decisive personalities in Hungárián medical history, István Weszprémi 
(1723 - 1799), who has travelled to England, too. In England he has written his small work 
entitled "Tentamen de inoculanda pesté" (London, 1755), in which among others he has 
suggested the idea of protective vaccines against plague. At the same time he has passed his 
examination in obstetrics at the well renowned professor Smellie, and after he returned home 
he has edited the first Hungárián book in midwifery (Debrecen, 1766). 

In parallel with the golden age of Debrecen spirituality, the University in Nagyszombat 
(Tyrnavia) founded earlier archbishop Péter Pázmány got a Faculty of Medicine and later, in 
1777 it has been moved to the capital of the country Buda-Pest where at the beginning of the 
19th century big developments have been started in all flelds. Therefore, colleges in the 
country lost there importance, which does not mean that their staff did not contained 
professors well-known in the country. As an example can be given József Török, who 
because of his Calvinist religion could not became a medical professor in the capital. He 
moved in 1848 to Debrecen where he taught natural sciences and worked as college physician. 
His national fame has been established by his work in balneology, but he alsó wrote quite 
good humán physiology handbook, too. 

Based ontó his work in natural sciences, he has been elected as member of the Hungárián 
Academy of Sciences, therefore we acknowledge in his person the Debrecen physician 
member of the Academy in the 19th century. 
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