
Török József 
Debrecen a múlt században még nem volt (orvos-) 
egyetemi város, noha (fő-) iskolájának szellemi 
szintjét a Hatvani, Maróthi örökségét vállaló tu
dós professzorok törekedtek biztosítani. Egyikük 
volt Török József tanár, orvos, vegyész, aki tudós
ként az akadémiai tagságig, orvosként a miniszter
tanácsosi tisztségig vitte, pedagógusiként a debre
ceni ref. főiskola vegytan, növény- és ásványtan 
tanára, ill. a későbbi jogi akadémia közegészség
tani, törvényszéki tanszék vezetője — lelkes civis 
patriótaként, mintha legalábbis „a Péter fia utcá
ban vágták volna el a köldökzsinórját". 

Holott a Bars megyei Alsó-Váradon született 
1813. október 14-én a református pjapi parókián, 
és csak kényszerű sértődöttségből telepedett le 
Debrecen városában. Iskolába — az orvoskart ki
véve — mindenüvé az öt esztendővel korosabb Pál 
bátyját követte, a helyi alsó osztályok után a Sel
mecbányái líceumba németre, majd 1830-ban a 
debreceni ref. kollégiumba bölcseletet, jogot és teo
lógiai tanfolyamokat végezni. A két fivér útja 
1832-̂ ben ágazik szét, midőn az idősebb a kisújszál
lási iskola rektora lett (itt szövődött tartós barát
sága Arany Jánossal), ugyanott pár évig pap, majd 
egy bécsi egyetemi kitérővel pesti lelkész-püspök, 
literátor. Arany és Széchenyi híve, barátja és bú
csúztatója. 

A fiatalabb 1836-ig maradt Debrecenben; ta
nult), házitanítóskodott, Csokonai példáján szeren
csét próbált a múzsával (verseit Péczely József, a 
Debreczeni Lantban adta közre), míg végül a pesti 
orvoskar mellett döntött. 

A reformkor nagy törekvése volt a pesti egye
temet úgy magyarosítani, hogy a színvonal mind
inkább közelítse a bécsit (1831-ben megindult az 
Orvosi Tár, 1833-ban megjelent a Bugát—Schedel-
féle magyar—deák és deák—magyar Orvosi Szó
könyv), de a medikusok a szándékot bármennyire 
tisztelték, nem azonosíthatták a lehetőségekkel. 
Ezért a lege artis végzettek, így Török József 1842-
ben, miután március 17-én orvosdoktorrá avatták, 
a medicina felszabadult céhlegényeként nyugat
európai vándorútra kelt, hogy hosszú úton, rövid 
idő alatt megszerezze a kötelező szakmai tekintélyt 
a magasabb habilitációhoz. Képzelete előtt egy tan
szék — tehetséget és ambíciót érez hozzá. 

Elindulása előtt jelent meg első nyomtatásos 

szakműve, doktorrá avatása alkalmából. „Egészsé
get nem rontó szépitő szerek", Stáhly Ignácz Ma
gyarország főorvosának ajánlva. A negyvenes évek 
disszertációi közül kiválik szép-értelmes stílusával 
és hasznossági törekvésével. Aligha tetszhetett neki 
a divatos sápkór-szín: „nem kevésbé fontos indító
ok, melly szerzőt ez értekezés írására határozá, 
azon tudat, hogy nőink, vagy legalábbis nagy ré-
szök, kártékony s bátran a mérgek osztályába sor-
zandó szépítőszereket — miiilyenek a higany . . . — 
használ; melly szerek rendesen poralakban alkal
maztatván a bőrre, ennek likacsait elzárják s eként 
a kigőzölgést korlátozzák . . . a bőrön vakító fehér
séget, kékbevegyülő halotti haloványságot, ránczo-
kat s a t. okoznak". Külön fejezetben, nagy hang
súllyal taglalja a fogtisztítás nemcsak esztétikai 
fontosságát: „Legjobb, legegyszerűbb a fogaknak 
pompás fehérséget szerző fogpor a hárs- vagy fűz
faszén, mit mozsárban lángolt finomságú porrá kell 
törni, sűrű szitán keresztül szitálni s hogy kellemes 
szagú legyen néhány csöpp szeg virág olajat kell 
hozzá vegyíteni. Ha a foghús taplós alakú, könnyen 
vérző, szóval sűlyös; célszerű leend ezen szénpor
hoz kis mennyiségű Összehúzó porokat vegyíteni; 
például kínahéj, vagy kálmosgyökér- vagy vörös 
szantalfaport". Tudományos (nem tudományosko
dó) igénnyel és orvosi felelősséggel írott kis kozme
tikai-füzet. 

*%, • 
Külföldi évét a Berlin (Schönlein, Dieffenbac\ 

Romberg) — Párizs (Velpeau, Lisfranc, Chaissai-
gnac) — Bécs (Skoda, Rokitansky, Hebra) három
csillagneves háromszögében, a rövid időre érkezők 
felületi mohóságával igyekezett hasznosítani. Pest
re visszajövet, többnyelvű papír-bizonyítékok bir
tokában 1843. augusztus 1-én sebészdoktorrá fogad
ták. Maga a nagy Chaissaignac írta: „Je certifié en 
outre qu'il est livré sous nos yeux á la pratique de 
la Médeeine operátoire" Még ez év október 7^én a 
Tudományos Akadémia — nyilván ösztönző előleg
ként, és nem az eddigi teljesítményt honorálva — 
levelező tagjává fogadta. Egy egész táblát betöltő 
címmel aztán* magángyakorlatot nyitott Pesten, 
hogy anyagi gondoktól mentesen hódolhasson tu
domány os-publicisztikai szenvedélyének, a látha
táron megjelenő tanszék felé irányozva. A kisze
melt tanszéket (törvényszéki) azonban, protestáns 
lévén, nem kapja meg. Megírja ezután a „Magyar
ország közgazdaságilag nevezetes termékeiről" szó
ló, feltűnést keltő pályamunkáját. Társszerzője a 
Kir. M. Természettudományi Társulat Évkönyve I. 
kötetének és Naptára 1847—48-as évfolyamának. 
1843—47 között az Orvosi Tár segédszerkesztője és 
publikálója. 

Mai szemomel is megható olvasni azt a naiv
lelkes igyekezetet, amellyel a Bugát dirigálta Or
vosi Tár próbálta a medicinát a nemzeti ügy szol
gálatába állítani. Az 1845-ös szám közli Török Jó
zsef: „A kínai thea s szőlővirágból készült forr áza
tok összehasonlítása végett kiküldött bizottmány 
működésének eredménye" c. beszámolót: „Az in
dítványozott bizottmány kineveztetvén; folyó évi 
április 5-én tartá az ünnepélyes theázást, mellyben 
Kubinyi Ágoston múzeumi igazgató elnöksége alatt: 
Bugát, Csausz, Sadler, Arányi egyetemi tanárok, 



Dr. Eckstein orvoskari dékán, Dr. Schedel Ferenc 
egyetemi könyvtári igazgató, Jurenák és Würtzler 
pesti gyógyszerészek, Petényi Salamon múzeumi 
segédőr, Nendtvich, Lenhossék és Török József or-
vosdoktorok vettek részt". Valóságos szellemi elit 
(az orvosokat nem kell bemutatni). De pl. Petényi 
Salamon lett ia magyar ornitológia megalapítója, s 
mindmáig egyik legkiválóbb alakja, Kubinyi Ágos
ton polihisztor muzeológus, Würtzler gyógyszerész 
pedig Flór Ferenc első bódításos műtétjeihez állítot
ta elő a kloroformot. Lepecsételt, jelzés nélküli do
bozokból vizsgálta az illusztris bizottmány a frissen 
készült forrázatot színre, illatra és ízre. Eredmé
nyül „. . . többen, nevezetesen pedig a rendszere
sen theával nem élők, kellemesebb ízű és illatúnak 
találták a szőlővirág forrázatát. . . majd ismét a 
tejjel és rhummal vegyített forrázatok sajátságai 
hasonlít t attak össze. Ez alkalommal, miként az íz
lés dolgában szokott lenni, elágazóak voltak a vé
lemények". Bár a honi szőlővirág honfiúi buzga
lommal sem lett versenytársa a kínai teának, ab
ban igazuk volt, hogy „ . . . az idegrendszert kevésbé 
izgatja". 

Még 1845-^ben a Természettudományos Társu
lat másodtitkára lett. Országos sikereit látva a deb
receni ref. főiskola az egykori diákot 1847 augusz
tus végén a vegytan, növény- és ásványtan rendes 
tanárának hívta. Egy feltétel volt: a diákokat or
vosként is el kell látnia. (Református lévén elfo
gadta, mert Pesten még az evangélikus Wagner 
Jánost is nehezen nevezték ki.) Székfoglaló előadá
sában: „A természettudományok elhanyagolásá
nak káros következményei hazánkra nézve", külö
nösen a vegytan fontosságát hangsúlyozza. 

Egyik főműve a Magyar Tudós Társaság 1845-
ben kiírt pályázatán koszorús első díjat nyert: „A 
két magyar haza első rangú gyógyvizei és fürdő
intézetei természet-, végy- és gyógytani sajátsá
gaikban előterjesztve". Az első kiadása 1848-ban 
jelent meg Pesten. A hévizeket hat csoportra oszt
ja benne: 1. Vegyileg közönyösek. 2. Kénes. 3. Ég-
vényes (alkalikus). 4. Keserűvízsós. 5. Meszes. 6. 
Vasas vagy aczél. 

Gortvay tévesen közli „Az újabbkori magyar 
orvosi művelődés és egészségügy története" c. köny
vében (142. old.), hogy a pesti első kiadásban hét 
részre osztja a hévizeket, 286 liap és 12 kőnyomatú 
tájképpel. Ez a második, 1858^as debreceni kiadás
ban található. Az első 100 lappal rövidebb. A má
sodik kiadásban az első hat csoport mellé a hete
dik: A konyhasós hévvizek. A kortárs recenzorok 
csak sajnálná tudják, hogy a „tetemesen bővített 
kiadásban" is a Meissner bécsi tanár által 1827-ben 
végzett vegybontást adja táblázatul, holott ekkor 
már Felletár Emil p l a parádi vizet Bunsen—Than 
Károly szerint a jóddal történő térfogatos elemzés
sel korszerűen analizálta. 

Ettől függetlenül a könyv komoly sikernek 
számított. Az első kiadás kétezres példánya rövid 
idő alatt elfogyott. Ezzel vált „fürdőügyi íróvá", 
ahogy utólag tiszteljük. 

1848 januárjában a Kossuthnkormány katonai 
kényszerből Debrecenbe húzódik. A tanítás szüne
tel, a tanárok és az idősebb diákok a honvédsereg

ben, Török tanárt pedig Mészáros Lázár kinevezi 
a két debreceni hadikórház főorvosává. Májusiban 
a nemzeti kormány Bugát Pált nevezte ki egész
ségügyi igazgató tanácsnokká és országorvossá. Bu
gát a szerkesztőtársi ismeretség és bizalom révén 
Török Józsefet az egészségügyi osztály miniszteri 
tanácsosává léptette elő. Arad és Világos felé azon
ban már nem követi a ritkuló sereget, visszamarad 
a nehéz sebesültekkel. Ezt később érdeméül számí
tották, mert ismét elfoglalhatta a tanári székét. Sőt, 
a jogi akadémia megszervezésével a törvényszéki 
és közegészségügyi katedra vezetője lett. 

Megbecsülésben továbbra sem szűkölködött. 
1858-ban jelent meg a „Debreczen földtani viszo
nyai" c. műve (amelyet az ártézi-kutak fúrása 
alapján írt le), az Akadémia a rendes tagok sorába 
választotta, Leközli a kabai meteoritot. 

A fürdők továbbra is érdétlik. Az Orvosi He
tilap 1858 38. számában összeállította az: „Iblany-
tartalmú gyógy vizek"-et Kun Tamás Borsod me
gyei szakíró ellenében — aki mindössze egy „ib-
lanytartalmú" (jódos) vizet említ — kapásból fel
sorol félszáznál többet, közülük „42 minden jéles
sége dacára úgyszólván elhanyagolt állapotban he
ver". Véle sóhajt fel Nékám Sándor „hogy Magyar
hon több tiszta hasznot húzhatna jeles vizeiből, 
mint tüzes boraiból". A Gyógyászat 1861-es évfo
lyamában, az általa különben nagyrabecsült Grósz 
Frigyessel disputálva és Mayer Antallal egyetértő-
leg ismerteti a nagyváradi vizek alkalmazhatósá
gát a „tengéleti szervek bajaiban". 

„A jégkorszak nyomairól Magyarországon s 
különösen Debrecen vidékén" c. dolgozata szintén 
túllépi az orvostársadalom érdeklődését. 

A fürdőkönyve mellett legsikeresebb alkotása 
az 1881-ben megjelent „Népszerű ember-élettan. 
Tanodák és mivelt közönség használatára". 

Kútfők gyanánt Milne-Edwards, Huxley, H. H. 
Ranke, I. Hyrtl, Thome és, O. W. Thanhoffer mű
veit jelöli meg, természettudományos műszavak
ban. „A Neologia kimagasló alakjainak, Kazinczy, 
Toldy, Veresmarty, Fogarassy, ül. Bugát és Pólya" 
a követendő példák. Kitűnően áttekinthető és 
szemléltetően illusztrált, egyáltalán nem kelti a 
kompiláció benyomását. Az általános és részletes 
élettan mellett „Munkavégzés élettan" is van ben
ne, állja a versenyt a kor orvosegyetemi fizioló
giai tankönyveivel. Sőt Darwin neve is felbukkan 
benne. Doktorrá avatásának negyvenedik forduló
ján „Debreczen város egyetemes leirásá"-ban is
mertette Debrecen rovarfaunáját. 

Tíz év múlva az ötvenedik jubileumon a pesti 
egyetem orvoskara díszünnepséget rendezett a tisz
teletére és oklevéllel tüntette ki. 

A jubileumi ünnepség óta sokat betegeskedett, 
fáradtan, visszavonultan élt, míg 1894. március 
14-én egy ártatlannak induló kora tavaszi náthaláz 

-pontot tett (a hosszú gyengélkedés végére. Jelképes 
megtiszteltetésül az emlékbeszédet Hőgyes Endre 
mondotta. 

A diákok — különösen a kollégiumok családias 
légkörében — való vagy költött színes történetek
kel mentik tanáraikat a feledésből. Török József 



köré nem sok legenda szövődött, de annál több 
tisztelet és megbecsülés, amelyét egy hosszú, szor
galmas, használná igyekvő élettel érdemelt ki ma
gának. 

Szállási Árpád dt\ 
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