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egyet, ta n á r

Hármas em lékünnepe van  ez évben a m agyar antropológiának. Mind 
a három ugyanazon szem ély nevéhez fűződik.

120 év  előtt szü letett T örök A urél , az első m agyar antropológus 
professzor, a B udapesti E gyetem  Em bertani Intézetének és M úzeum ának  
alapítója és lelkes felvirágoztatója.

80 év  előtt jelent meg az első m agyar antropológiai folyóirat, az ,, Anthro- 
pologiai Füzetek” egyetlen  szám a, 316 oldalas k ön yv alakjában, m elyet Török 
A urél  egyedül írt és szerkesztett.

És 50 év  elő tt, 1912. szept. 2-án ragadta el őt tőlünk a kérlelhetetlen  
halál éppen akkor, amikor a genfi antropológus kongresszuson újabb dicső
séget vo lt szerzendő a m agyar névnek és tudom ánynak.

Török A urél  halála azonban nem  egy  kis ország gyászát je len tette  
csupán. É lete szorosan összeforrt a nem zetközi antropológia akkori fejlődésével, 
ism erték és becsülték őt külföldön, m int idehaza.

Ezért, amikor ma itt  Török AuRÉLról em lékezünk, nem csak azért 
tesszük ezt, mert a m agyar antropológiának alapítója és több , m int három  
évtizeden  át annak majdnem  egyedüli képviselője vo lt, hanem  azért is, mert 
ő a nem zetközi antropológia nagy, egyetem esen ism ert és becsült alakjai 
közé küzdötte fel m agát. Tudom ányos és szem élyes kapcsolatai összefonták  
őt korának szinte összes antropológusaival, m űködésével hatni tu d ott tu d o 
m ányszakm ánk különböző irányaira, és nem zetközi nagy esem ényeire is. 
K üzdelm es élete, sokoldalú m unkássága, elgondolásai és csalódásai sok  
tanulsággal szolgálhatnak a m ai nem zedék számára is. Boldog vagyok , hogy  
a Magyar B iológiai Társaság E m bertani Szakosztálya keretében én em lé
kezhetem  ma itt  m eg egykori szeretett tanárom ról, majd tudós in tézeti 
főnököm ről, aki m ellett életének utolsó nyolc évében, m int tanársegéd m űköd
hettem .

T örök Aurél  Pozsonyban szü letett, 1842. febr. 13-án. A tyja  ponori 
Thewrewk József ügyvéd , híres m űgyűjtő, polihistor, a róla elnevezett kódex  
felfedezője v o lt, aki Budapestről azért költözött a csendesebb P ozsonyba, 
ahol csaknem  teljesen irodalmi tanulm ányainak élt, mert gyűjtem ényeiben , 
kétszer is nagy károsodás érte. Ott szü lettek  gyerm ekei: Em il, Árpád és Aurél. 
E m il a klasszika-filológia híres professzora le tt a budapesti egyetem en. Árpád  
középiskolai tanári oklevelet szerzett s Pozsonyban és B udapesten ta n íto tt.

Ilyen  m agasnívójú, értelm iségi környezetben m agyar, ném et, francia, 
angol nyelvtudással, n őtt fel Aurél, aki atyjának, 1852-ben újból a fővárosba  
történt költözése után, középiskolai tanulm ányait a budapesti piarista gim ná
zium ban végezte, majd 1861 őszén, a budapesti egyetem  orvostudom ányi
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karára iratkozott be, ahol 6 félévet h allgatott. M ásodéves korában, néhai 
L enhossék  J ózsef professzor m ellett, már m int dem onstrátor m űködött 
s 1863-ban, harm adéves m edikus korában, a , ,Gyógyászat” című lap részére 
ném et, francia, angol cikkeket fordított. E z a fiatalkori nagy nyelvtudás, 
a tudom ánnyal való korai megismerkedés adta szám ára azt a széles és biztos 
alapot, m elyből sokoldalú tudom ányos egyénisége csakham ar k ibontakozott. 
Az 1864/65-ös tanévre már a bécsi egyetem re iratkozott be, ahol két évig  
az orvostudom ányoknak olyan hírességeit hallgatta , m int H yrtl , Skoda , 
Oppolzer, B rücke professzorok, m ely utóbbinak intézetében, már saját 
tudom ányos kutatásokkal is foglalkozott. I t t  jelen t m eg első ném et n yelvű  
tudom ányos publikációja 1865-ben: , ,Beiträge zur K enntniss der ersten p r i 
mären Schädelformation bei den Batrachiern"  cím m el. E cikkével eljegyezte  
m agát az elm életi orvostudom ányokkal s régies írású Thewrewk családi 
n evét felcserélte, a fonetikus írású „Török”-re.

1867. okt. 22-én orvosdoktori oklevelet szerzett Bécsben s hazatérvén  
Budapestre, az élettan i intézetben, J en d r a ssik  J enő professzor m ellett 
azonnal tanársegédi állást nyert, m elyet két évig, 1869 júliusáig tö ltö tt  be. 
K özben, m int a „vegytan  és technológiai rendes tanára” , a budapesti K eres
kedelm i Akadém ián is tan ított.

Amikor 1869. május 24-én, a budapesti orvostudom ányi karon, „ébrény- 
tanból és szövetfejlődéstanból” m agántanári képesítést szerzett, egy  hónap  
m úlva, 1869. jú l. 29-én már a kolozsvári orvos-sebészeti tan in tézethez, 
„az élettan és a vele kapcsolatos szövettan  és orvosi physika, nem  különben  
egyelőre a kórbonctan és törvényszéki orvostan nyilvános rendes tanárává” 
nyer kinevezést.

Dr. M aizner János: A kolozsvári orvossebészeti tan intézet történeti 
vázlata  1765— 1872-ig, K olozsvárt 1890. cím ű m unkájában (p. 44) m eg is 
jegyzi, hogy „D r. Török A urél  az előadandó tantárgyak töm ege által tú l
ságosan el v o lt  halm ozva” . Török Aurél szám ára viszont e sokféle tárgy e lő 
adása rendkívül hasznos vo lt, mert nem csak előadói készségét fejlesztette, 
hanem  tu dását, tudom ányos látókörét is nagyban k iszélesítette, am inek  
későbbi antropológiai m unkásságában is igen nagy hasznát v ette , anélkül 
persze, hogy ekkor m ég halványan is gondolt volna arra.

Törököt azonban, a tanítás m ellett, jobban vonzotta  az elm életi kutatás. 
Ezért már az 1869. évi nyári szünidőt N ém etországban tö ltö tte , ahol több  
egyetem i in tézetet lá togatott m eg. 1871-ben pedig a m inisztérium tól egy évi 
szabadságot kért és kapott, m ely idő a latt 1871 szept.-tő l 1872 szept.-ig  
N ém etországban, Bonnban  a világhírű sejtbúvár, Ma x  Schultze oldalán, 
Tübingában D u rsy  intézetében, Würzburgban a fejlődéstan kiváló kutatója , 
K ölliker m ellett végzett tanulm ányokat és önálló kutatásokat, m elyek  
eredm ényeiről: „E in  Beitrag zur Knorpelfrage in  der Achillessehne” és „D ie  
feinere Struetur der Nervenfaser” cím ű, o tt m egjelent tanulm ányaiban szá
m olt be.

Amikor 1872 őszén szabadságából v isszatért, a főiskolából alakult 
kolozsvári egyetem i orvoskaron, az élettan és szövettan  ny. r. tanárává  
nevezték  ki, am ely  m inőségben 1878 őszéig m űködött. Ezen idő alatt egym ás 
után jelentek  m eg kisebb-nagyobb orvosi tárgyú  cikkei, tanulm ányai, nép
szerű ism ertetései, referátum ai a hazai és külföldi lapokban.

E gyben az 1878-as év az a dátum , amikor 11 évi igen változatos orvos
kari működés után, Török Aurélban felébredt az antropológia tudom ánya
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iránt való  érdeklődés. H ogy abban m inek vo lt nagyobb szerepe, az 1876-ban  
Budapesten  ü lésezett VIII. nem zetközi embertani és ősrégészeti kongresszusnak-e, 
a Budapestre kerülés vágyának-e, családi összeköttetéseinek és Broca Pállal 
való m egism erkedésének-e, avagy valam ennyinek  együtt, ma már pontosan  
nem állapítható meg. 0  m aga több cikkében arra az epizódra h ivatkozott, 
am ely 1878 augusztusában, a párizsi világtárlaton  játszódott le közte és 
B roca P ál , az em bertani kiállítás elnöke k özött, kinél tiltak ozott az ellen, 
hogy a Benedikt bécsi professzor által bekü ldött koponyák ott „vrais typ es  
m agyars” , igazi m agyar típusok felírás a la tt szerepeltek. Broca azt felelte  
Tpröknek: ,,ha a kérdés annyira érdekli, m iért nem  küldtek önök hiteles  
m agyar koponyákat és m iért nem foglalkoznak rendszeresen a m agyarság  
antropológiáj ával” .

T ény, hogy Török Aurél 1878 nyarától kezdve m utat nagyobb érdek
lődést az antropológia tudom ánya iránt. Ekkor kéri az élettani tanszékről 
a Cziffra tanár halálával m egüresedett kolozsvári táj- és leíró bonctani ta n 
székre való áthelyeztetését, és Párizsba is azért m ent nyári szabadsága a la tt, 
hogy o tt antropológiai, anatóm iai és fiziológiai tanulm ányokat végezhessen.

Bár a bonctani tanszékre való tényleges áthclyeztetése csak 1878. dec. 
3-án történt meg, úgy látszik  azonban, hogy az .intézet vezetését kari m eg
bízás form ájában már előbb, 1877 végén  vagy  1878 elején á tvette . E gyik  
önéletrajzában ugyanis a következőket írta:

„A  bonctani tanszék átvételével az intézetben  levő szép —  de tu d o
m ányosan föl nem dolgozott koponyagyűjtem ény kezem be kerülvén, azonnal 
annak tanulm ányozásához fogtam  s a kérdésbe m indinkább belem erülvén, 
figyelm essé lettem  a mai antropológiai buvárlat nagy jelentőségére. E tan u l
m ányom  alatt érlelődött meg bennem  az eszm e, hogy tanszéki m űködésem ből 
fennm aradt minden szabad időm et az antropológiai buvárlatnak szenteljem  .

Valóban 1879-ben már több kisebb ism ertetése, referátum a jelenik m eg  
a Természettudományi K özlönynek  az á lta la  szerkesztett antropológiai rova
tában s kisebb tanulm ányokat ír: az em beri alakról, a félkörös halánték
varratokról, a bonctani in tézet koponyagyűjtem ényéről stb.

K özben a fővárosban is döntő fontosságú esem ények történtek a m agyar  
antropológia ügyében. Az 1876-ban B udapesten  tarto tt V III. N em zetközi 
E m bertani és Ösrégészeti Kongresszus előadásai, Scheiber  Sám uel pro- 
memoriája em bertani m úzeum  felállítása ügyében, MajlÁth B éla ősem ber
tan i cikke, Lenhossék  J ózsef rektori beszéde és mások szorgalm azása, 
de nem  kism értékben B roca Pál szem élyes hatása is, mind hozzájárultak  
ahhoz, hogy a széles látókörű T refort Á goston m iniszter, az 1880. évben  
közzétett állami költségvetési javaslatba, 1881. évre, b evétette  a B udapesti 
E gyetem en embertani tanszék felállítását.

Az új tanszékre, am ely a világ rendes egyetem i em bertani tanszékei 
között időben az ötödik helyet foglalta el, a m iniszter Török A u r élí je lö lte , 
aki, hogy új feladatának m inél jobban m egfelelhessen, egy év i tanu lm ányi 
szabadságot kért s 1880 nyarán külföldi útra indult. Előbb részt v e tt  a ném et 
antropológusok berlini kongresszusán, m ajd a baseli és genfi antropológiai 
gyűjtem ények tanulm ányozása után, P árizsban  a l ’Ecole d’A ntbropologie  
előadásait hallgatta s Broca intézetében dolgozott. A „Société d ’Anthropologie 
tagjává választotta  őt s ott jelentek  meg: , ,Sur le crane d'un jeune Gorille 
és „Sur les cränes des Valaques de T ransylvanie” cím ű dolgozatai. 1881. ta v a 
szán, az algíri antropológiai kongresszuson: „Sur les orbites des Prim ates”
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c. dolgozatát olvasta fel s Topinard és Bertillon professzorok társaságában  
részt ve tt az északafrikai G uyotvillei Grand Rocher barlangban, valam int 
a rokniai dolm en tem etőben végzett ásatásokban. 1881 augusztusában Párizsból 
Regensburgba. u tazott, ahol a ném et antropológusok gyűlésén tarto tt előadást. 
K özben a T erm észettudom ányi Társulat m egbízásából P ethő GYULÁval 
magyarra fordította T opinard  híres antropológiai kézikönyvét.

E gyéves tanulm ányútja alatt olyan n agy  tek in tély t szerzett a ném et 
és francia antropológusok előtt, hogy Ran k e  m üncheni professzor, a ném et 
antropológiai társaság titkára, őt kérte fel közvetítésre abban a nagy v itában, 
am ely a francia és ném et antropológusok között, egy  nem zetközi kranio- 
m etriai rendszer létesítése tárgyában, már évek óta eredm énytelenül fo ly t  
s am ely végül is a frankfurti megegyezéshez v ezetett.

ím e ilyen  sokoldalú és alapos előkészületek után nyerte el Török 
A urél 1881. szept. 8-án, a budapesti em bertani tanszékre való k ineveztetését 
s kezdte m eg előadásait 1881 okt. 3-án.

Alig foglalta el tanszékét, már is olyan sokoldalú in tenzív  m unkásságba  
és lelkes agitációba kezdett, m elyhez foghatót keveset találunk. H iszen a 
sem m iből kellett m űszerekkel, dem onstrációs eszközökkel, gyűjtem énnyel, 
könyvtárra] kellően felszerelt, a modern oktatás és tudom ányos kutatás fe l
tételeit b iztosító  in tézetet és m úzeum ot előterem tenie. Ehhez az állam részéről 
sok pénzre, m egfelelő helyiségekre, szem élyzetre, a saját maga részéről pedig  
nagy lelkesedésre, rengeteg m unkára, óriási energiára s a felmerülő akadályok  
előtt m eg nem  hátráló kitartásra volt szükség. Az utóbbiak h iánytalanul 
meg is vo ltak  Török Aurélban, az előbbi, a korm ányzat részéről való  tám o
gatás azonban, elég m ostoha volt. Ezért széleskörű m űveltségről, sokoldalú, 
alapos tudásról tanúskodó, érdekes és élvezetes előadásaiban, népszerű e sté 
lyeken, a szakcikkek és tudom ányt népszerűsítő közlem ények százaiban, 
a legkülönbözőbb hatóságokhoz ben yú jto tt kérvények és javaslatok  tö m e
gében, sokoldalú társadalm i és magán érintkezéseiben, levelezéseiben, m inden  
alkalm at és eszközt m egragad, tan ít, felv ilágosít, kér, könyörög, k övetel, 
harcol, hogy k itűzött célját, a m agyar antropológia felvirágoztatását m eg
valósítsa. Barátság nem  befolyásolja, felettesekre, befolyásosakra való tek in tet  
nem  gátolja, praktikus m egalkuvást nem  ism er, szem élyi érdeket nem  keres 
és nem kím él, m eggyőződését hirdeti n yíltan , kem ényen, még akkor is, ba 
abból kára lesz.

M indennek term észetes következm énye v o lt, hogy az em berek érzé
kenysége m iatt, szinte több ellenséget szerzett, m int jó barátot, hogy terveit, 
igényeit nem  m indig a pillanatnyi realitásokhoz és lehetőségekhez szabta, 
hanem néha kissé tú l is m éretezte, hogy óriási m unkássága egyszer-egyszer  
vakvágányra is ju to tt s nem élvezhette m unkája gyüm ölcseit úgy, m int 
ahogyan m egérdem elte.

D e hát mi v o lt az a cél, am elynek eléréséért Török Aurél, már-már 
a m akacssággal határos m eg nem  alkuvással, küzdött? R öviden: A z  Em ber
tan i Intézet és M ú zeu m !

De ő nem  egy kis egyetem i intézetre gondolt, m elyben a hallgatók  
az em bertani vizsgálatok  m ódszereit elsajátíthatják , nem  egy kis k ézigyűj
tem ényt akart, am elyet előadásaihoz dem onstratív anyagul használhat. 
Az ő lelki szem ei előtt egy  Országos Em bertani Intézet és M úzeum  képe leb egett, 
egy  olyan nagyszabású, anyagi és szellem i erőkkel, eszközökkel, tárgyakkal 
egyaránt felszerelt kutatóin tézet, am ely az oktatáson, tudom ány, népszerű-
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sítésen , és elm életi kutatáson k ívül, h ivatva volna Magyarország élő lakos
ságának rendszeres antropológiai fe lvételét és feldolgozását m egvalósítani s 
olyan  m úzeum , am ely egyfelől szakszerűen összegyűjtötte, kezelte és őrizte 
volna a hazánkban különböző korokból előkerült és rendszeresen felásott 
em beri leleteket, s m ásfelől tan ítóan  bem utatta volna, tudósnak és laikusnak  
egyaránt és minden vonatkozásban, a magyar föld m indenkori em berét és 
különösen a m agyar embert. E zt a lelki szem ei előtt lebegett in tézetet és 
m úzeum ot olyannak képzelte, am ilyen m ég sehol a világon nincsen.

Az élő lakosság nagyszabásban való em bertani m egvizsgálásának  
kivitelére —  írja már 1882-ben —  „az eszközöket a korm ánynak kell elő
terem ten ie, am ennyiben kizárólag e célra, úgy a működő szem élyeket, mind  
pedig az anyagi segédeszközöket illetőleg, kellően berendezett országos in té
zetet kell felállítani. A társadalom  legbecsesebb anyaga az em ber lévén, 
úgy hiszem , hogy hazánk em beranyagát vizsgáló országos em bertani in té
zetnek a felállítása elodázhatatlan szükséget képez —  s íg y  az ilyen in té
zetnek nagyobb költségeitől sem szabad az állam nak mellékes okokból v issza
riadnia” .

Sajnos, a korm ányzat ettő l visszariadt s Török Aurél a kért összegeknek, 
helyiségeknek és szem élyzetnek, csak töredékét kapta meg. Pedig, ha terve 
sikerül, Magyarország lehetett vo lna  az ethnikai antropológiai kutatások  
egyik  európai centruma, amire népének zivataros történeti m últja, sokirányú  
ethnikai összetétele és em beranyagának sokoldalú tipológiai kevertsége  
kom oly tudom ányos alapot n y ú jto tt. Így  hát nem  m aradt m ás bátra, m int 
terveinek leépítése, k itűzött program jának alapos redukálása.

„A z em bertani intézetnek a voltaképi céljához képest, eddigi valóban  
sanyarú és lézengő állapota m ellett —  írja lem ondóan akadém iai székfoglalójá
ban —  sem  az egyik, sem a m ásik irányban kellő m unkásságot nem  lehetett 
kifejteni. A  két rossz közül a k isebbiket kellett választanom . É s, így  m eit  
kellő nagy szem élyzet hiányában, hazánk lakosságát nagy szabásban m eg
vizsgálnom  nem  lehetett, eddigi m űködésem  súlypontját a régi ereklyék  
gyűjtésére kellett fektetni, —  am it kedvezőtlen körülm ényeim  között tőlem  
telhetőleg  m eg is te ttem .” Ezt el is m ondhatta nyugodt lelkiism erettel. Rövid  
három évtized  alatt ugyanis, igazán a sem m iből, több m int 10.000 koponyát, 
1000 csontvázat és szám talan egyéb gyűjtem énytárgyat tartalm azó olyan  
m úzeum ot terem tett, aminő akkor egész Európában m ég nagyon kevés 
akadt.

íg y  azután nem  csoda, h ogy  a külföld legkiválóbb antropológusai: 
Topinard, Manouvrier, Ranke, Schwalbe, Lehm ann-N itsche, M atiegka, 
K ollm ann, G órjanovic-Kramberger, Giuffrida-Ruggeri, Bogdanov, Anucsin, 
T oldt, W aldeyer és m ég sokan m ások, nem csak állandó levelezésben voltak  
vele , hanem  Budapestre is e llátogattak , hogy a gazdag gyűjtem ényt és Török 
elm és m űszereit, közelebbről m egism erjék.

Mert Török A u rél , amikor idehaza csalódások érték, m ind az élő 
lakosság vizsgálatára, mind a történ eti em bertani anyag gyűjtésére vonatkozó  
elgondolásaiban, teljes erejével és szenvedélyével a kraniológia m ódszertani 
reformjára vetette  m agát. A nem zetközi kongresszusoknak s fő leg  a ném et 
antropológusok gyűléseinek, szinte állandó látogatója, heves vitázója  le tt. 
Egym ás után újabb és újabb szellem es kraniom etriai m űszerekkel lepte  
m eg a külföldi szakköröket s a folyóiratok: A rchiv für Anthropologie, Inter
nationale M onatschrift für A natom ie und Physiologie, K orrespondenzblatt
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der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, A natom ischer Anzeiger stb. 
a 80-as, 90-es években tele vo ltak  az addigi kraniológia hibáit élesen ostorozó, 
és az új m ódszereket ism ertető cikkeivel, nagyobb tanulm ányaival.

1884-ben, a ném et antropológusok boroszlói vándorgyűlésén pl. nem  
kevesebb m int hat új, saját találm ányú kraniom etriai műszert m utatott 
be az ott m egjelent tudósközönségnek, nevezetesen: kétféle koponyatartót 
(craniophor), egy  parallelgoniom etert, egy szem gödörm érőt (orbitostat), 
egy  ékszögmérőt (sphenoidalgoniom eter) és egy arcszögm érőt (facialgonio- 
m éter). Első próbálkozásaival jelentős sikert aratott s az ülésen elnöklő  
R udolf V irchow  kijelen tette , hogy: „Török m ódszerével a koponyaszög
mérések a praecizitás m agas fokát érték e l” .

1886-ban a koponya kétoldali as zimetr iájának m eghatározásáról, 
1887-ben az állkapocs „sym phisis-szög” -ének méréséről értekezik s általános 
elism erést aratott állkapocsszögm érőjét (gnathom eter) írja le. Ezzel a 
bonyolultabb szerkezetű anthropológiai eszközök sorát nyitja meg. Ez az 
eléggé kom plikált m érőeszköz, m elyet többféle változatban  is elkészített, 
a legkülönbözőbb koponyam éretek pontos m eghatározására alkalmas és 
R anke  professzor ,,a laboratórium i vizsgálatok igen becses eszközének” 
n yilván ította . 1889-ben egyetem es koponyatartót (universalkraniophor) szer
k esztett, mellyel a koponya mind mérés, m ind fényképezés és rajzolás céljaira, 
craníogrammok készítésére, a legkülönbözőbb síkokba és normákba igen  
könnyen és pontosan beállítható.

Ekkor kezdte m eg az , ,Archiv fü r  Anthropologie”  hasábjain azt a hatal
m as, összesen több m int 700 oldalt k itevő és 12 évig  elhúzódó értekezés
sorozatot, am elyet, a gróf Széchenyi Réla kelet-ázsiai expediciójából származó 
egyetlen  ajnó koponyáról: „Ü ber den Jézoer AinoschädeV’ címmel írt. Ebben  
már annyira belem erült a koponyam érés reform jába és a kraniológiai v izs
gálatoknak m atem atikai alapokra helyezésébe, hogy cikksorozatának 106 
oldalas függeléke már csupa szám táblázat. Ez vo lt a felelet K ollmann baseli 
professzor ama gyanúsítására, m intha Török v izsgálata i és m egállapításai, 
egyedül a középértékszám ítás kezdetleges m ódszerére tám aszkodnának. 
Török ezen értekezéseiben évekig tartó felső m atem atikai előkészülés után, 
a modern variációs-statisztikai szám ítások arzenálját vonultatja fel és így ő 
az elsők egyike, aki a biom etrikai módszert és valószínűségszám ítást az antro
pológiában alkalm azta. H ogy m ilyen m érhetetlen energiát, éjt nappallá tevő  
m unkát fejtett ki Török e cikksorozat m egírásával, arról csak az alkothat 
fogalm at, aki maga is végzett ilyen fáradságos szám ításokat. E munkája  
azonban úgy hazájában, m int külföldön, heves szem rehányásoknak tette  ki 
őt. A m agyar nagyközönség egy  részében azt a tév es , a hazai em bertani 
kutatásokat később nagyon is károsan befolyásoló, hiedelm et k eltette, mintha  
az antropológia nem állana másból, m int a mérések végtelen  sorából és szám- 
táblázatok közléséből.

Pedig ez m ég csak kisebb része vo lt Török A urél  hatalm as m unkás
ságának. 1890-ben ugyanis: , ,Grundzüge einer systematischen Kraniometrie'’’’ 
cím m el 631 oldalas ném et nyelvű kraniom etriát írt, m elyben igen éles kritikát 
gyakorolt az összes addigi kraniológiai módszerek fe le tt, és részletesen ismer
te tte  azt az 5371, közvetlenül vagy vetü letben  m érhető vonalm éretet, sok 
száz szögm éretet és je lző t, am elyet az ő m érőeszközeivel és m ódszerével a 
koponyán mérni és m eghatározni lehet. íg y  pl. csak magán az állkapcson 
165, a szem gödrön pedig 68 különböző m éretet v e tt  fel.
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K raniom etriája, am ely Stuttgartban  je len t m eg s am elyet ő a labora
tórium ok nélkülözhetetlen kézikönyvének szánt, a külföldi szakkörökben  
mind tartalm ánál, mind tám adó hangjánál fogva, nagy feltűnést k e lte tt s 
igen különböző elbírálásban részesült. L egtöbb bírálója nagyfokú túlzásnak  
és felesleges részletfeszegetésnek ta rto tta  Török m ódszerét. De csaknem  
valam ennyien elism erték előnyeit, értékeit is.

W eisbach  pl. azt írta róla: hogy ha a tudom ányosság abban áll, hogy  
egy k u tatási terü letet túlságos k icsinyesség által összezavarjuk, s ha a tu d o
m ányosság abban áll, hogy a vizsgálati tárgy  legkisebb részeinek alakjában  
m egnyilvánuló m ellékes tulajdonságokat vesszük  figyelem be, akkor Török  
professzor célját kétségkívül mesterien elérte, de nagyon kétes, vajon fog-e 
követőkre talá ln i. Egyébként a szakem berek figyelm ébe ajánlja, az általa  
is ,,tartalm as” -nak nevezett könyvet, m elyből m indenki veh et m agának, 
am it jónak tart.

B uschan  viszont a teljes elismerés zászlóját hajtotta  m eg előtte . A zt 
írta róla, hogy „nagy szakism erettel, szeretetteljes odaadással m egírt” , v a ló 
ságos „m in tak ön yv” , m ely tanulságosan rávilágít a kraniom etriai problém ák  
jövőbeli kezelésére s „az antropológiai irodalom  állandó m esterm űve marad ’.

Talán a legtárgyilagosabban bírálta őt E . Schmidt, aki legfőbb érde
m ének azt tarto tta , hogy logikusan k övetkezetes, határozottan egzakt és 
tudatosan m ódszeres. Ő teljesen m egértette Törököt, aki a kraniom etriájában  
kiszám ított csaknem  6000 koponyam éretet m aga is csupán elm életi lehetőség  
gyanánt kezeli s a jövőben végzendő m ódszeres v izsgálatoktól várja annak  
eldöntését, hogy  az elm életileg k iszám ított m éretlebetőségek közül, adott 
esetekben, h án y és m elyek lesznek alkalm asak az em beri koponyaalak  
bonyolult törvényszerűségeinek kutatására és kifejezésére. Ám ebben Schm idt- 
nek teljesen igaza volt.

L eghevesebben régi ellenfele K ollmann  baseli professzor tám adta. G únyo
san „a kraniom etria pesti reform átor” ának nevezte őt, m ódszerét pedig  
„zsákutcának” tartotta , m elyből Török m aga sem tud kitalálni. „Mi azt 
tanácsoljuk neki —- írja K ollm ann nem m inden gúny n é lk ü l— , csak dolgozzék  
még néhány évig  s majd m utassa m eg, hogy m it tud ott m ódszerével elérni. 
Ha 5000 m éretének hasznát és szükségességét k im utatta , akkor majd szóba  
állunk vele ism ét.”

Török Aurél azonban kom olyan v e tte  a gúnyosan adott tanácsot és 
m ég fáradhatatlanabbul tovább dolgozott. E vekig  felső m atem atikai órákat 
vett, hogy szám ításainak minél egzaktabb alapot adjon. Ekkor in d íto tta  
meg különböző külföldi folyóiratokban több kötetre rúgó sorozatos érteke
zéseit, am elyekben még ■ kifejezetebben, m ég részletesebben foglalkozott a 
kraniológia reformjával.

Ekkor írta, hogy csak a fontosabbakat em lítsem  itt: „D as Wesen und  
die Aufgabe der systematischen K raniologie” (1891). „D ie geometrischen P rin 
zip ien  der elementaren Schädelmessungen und die heutigen Kraniom etrischen  
System e’’'’ (1892), „Über die heutige Schädellehre” (1892), „ Neuere Beiträge 
zur Reform der Kraniologie  I— IV (1893— 1895), majd „Ueber ein neueres 
Verfahren bei Schädelcapacitäts-M essungen” (1900), és „Neue Untersuchungen 
über die Dolichocephalie” (1905) cím ű hevesen vitázó és kérlelhetetlenül 
kritizáló értekezéseit.

„H a a kraniológiát nem  d ilettáns, hanem  egyedül tudom ányos szem 
pontok szerint akarjuk m űvelni, és bátorságunk van azt nyíltan  ki is mon-
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dani •— írta Török — , akkor nem marad más hátra, m int a kritika, a Pro  
és Contra v itá ja , de akkor az autoritások szem élyi vélem ényének háttérb e  
kell vonulnia, hogy helyet adjon a tényeknek , am elyek tek intélye e lő tt, a 
legnagyobb szem élyi autoritásnak is el kell tű n n ie.” És ebben Török Aurélnak  
teljesen igaza vo lt. E m ellett újabb és újabb értekezéseiben, az elm életi 
síkról m indinkább a gyakorlati vonatkozásokra és reális m egoldásokra tért  
át. M érőpontjainak és m éreteinek nagy része, valam int a koponya alakjáról 
és a koponyajelzőkről va llo tt nézetei, a kapacitásm érésnek általa javaso lt  
és alkalm azott módszere —  hogy csak néhányat em lítsek a sok közül — , 
lassan a nem zetközi kraniológia közkincsévé lettek . M unkáiban ma is sok  
okos, helyes gondolatot találhatunk s m ódszertani elgondolásainak n agy  
része ma is alkalm azást ta lá l és találhat a részletesebb vizsgálatok alkalm á
val. Bár Török Aurél sokszor ad absurdum v itte  tém áit, v itá it, am i nagyrészt 
egyéniségéből fakadt, a vége mégis az le tt , hogy  ő győzött. Nem  szélsőséges 
tú lzásaival, nem  a 6000 m érettel, hanem  azzal, hogy felrázta tespedéséből 
a kraniológiát s diadalra segítette a modern antropológiai m ódszerek és á lta 
lában a m ódszeresség kifejlődését. E lm és m érőeszközeinek egy része m a is 
párját ritk ítja . Ma, 50 évvel halála után , m egállapíthatjuk, hogy Török 
A urél valóban, a szó nemes értelm ében, a kraniológia egyik reformátora volt, 
mert m unkásságával, javaslataival, kritikáival, sőt m ég túlzásaival is, h atn i 
tudott az egész nem zetközi antropológiára.

Erre a reformátorszerepre predesztinálta őt, jóform án minden szem ély i 
tulajdonsága: nagy nyelvtudása, sokoldalú m űveltsége, alapos tudása, az 
orvostudom ányok és antropológia széles területén való jártassága, éles log i
kája, bátor szókim ondása, ügyes dialektikája, a társalgásban kedves m odora, 
a vitákban szenvedélyes tem peram entum a, v iláglátottsága, am it nagym érték
ben elősegített m eglehetős anyagi függetlensége is.

A külföldnek jóform án valam ennyi antropológiai intézetét és m úzeum át 
m eglátogatta s korának csaknem  minden antropológusát szem élyesen ism erte  
vagy  levelezésben állott vele . Folyékonyan beszélt, írt, v itázott: ném etül, 
angolul, franciául, olaszul s értett latinul, görögül, szlovákul, oroszul. Az 
1892-es moszkvai nem zetközi antropológiai kongresszusra pl. orosz n yelvű  
levélben jelen tk ezett s amikor 1887-ben, W ank el  és Maska professzorok  
társaságában, részt ve tt a híres predm osti ősem bertani ásatásokban: „P ozdrav  
vlastencum  m oravskym ” cím ű felhívással fordult az olm ützi lapok szer
kesztőségéhez.

De Török Aurél m int professzor is lankadatlan szorgalommal s nagy  
lelkiism eretességgel, kötelességtudással lá tta  el feladatát. Amikor 1881 őszén  
előadásait a B udapesti E gyetem  em bertani tanszékén m egkezdte, csak két 
hallgatója akadt: Thirring G usztáv, a fővárosi statisztikai h ivatal későbbi 
tudós igazgatója és Pápai K ároly, a lelkes osztyákföldi kutató. N em  csoda, 
hisz az em bertan nem  vo lt sem  kötelező tárgy, sem  ún. „kenyérkereseti 
tudom ányszakm a” , m int ahogyan Török többször em legette. Az h a llgatta , 
aki éppen k edvet érzett iránta. De ő m indent e lk övetett, hogy ezt a k edvet  
hallgatóságában minél jobban felkeltse. E lőadásaiban, a szorosan v e tt  fizikai 
antropológián kívül, felölelte az általános szárm azástant, a darw inizm ust, 
a társadalm i em bertant, bűnügyi em bertant, a praehistoriát, sőt m ég az 
ethnographiát, ethnológiát és dem ographiát is. Előadásaira rendszeresen  
készült, m indig olvasott és iparkodott hallgatóit a tudom ány legújabb kér
déseiről tájékoztatn i. íg y  azután széleskörű m űveltsége, lebilincselő elő-
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adásm odora, új tárgyának érdekessége, szerteágazása, sokoldalú vonatkozása, 
csakham ar népszerűvé tették  őt az egyetem nek mind a négy karán. 1886-ban  
már 70-en, 1902-ben már 200-an iratkoztak be a „nem  kötelező” kollé
gium okra. Az 1903— 1904 tanév két félévében pedig hallgatóinak szám a  
m eghaladta az évi 300-at s volt közöttük a legkülönbözőbb szakú tanár
jelö lt, orvos, jogász, teológus, szabad bölcsész, s közülük sokan, m int pl. 
H ögyész Ferenc, F ilárszky Nándor, Szontágh F elix , Tem esvári Rezső, Gerlóczy 
Zsigm ond, Vángel Jenő, Jankó János, Scbilberszky K ároly, Paikert A lajos, 
R ichter Aladár, Lörenthey Imre, V itális István , Papp K ároly, K lug N ándor, 
Moesz G usztáv, Liffa Aurél, R átky Zsigmond, Varjú Elem ér, Rock H ugó, 
Entz Géza, Tóth Zsigm ond és még sokan m ások, a legkülönbözőbb tudom ány- 
szakoknak és a m agyar társadalm i életnek le ttek  későbbi kiválóságai. Török  
nyugodt lelk iism erettel elm ondhatta magáról, hogy egyetem i nevelői és 
tudósképző h ivatását becsülettel elvégezte. A  régiszabású nagy professzorok  
közé tartozott, akik m ély és sokoldalú tudásukkal igazi bám ulatot, tisz te le tet  
és rajongást ke’tettek  hallgatóikban. És hogy nyom ában m égsem  fejlődött 
kutató m unkát végző, nagyobb szám ú antropológus generáció, annak nem  ő, 
hanem  az em bertanra, m int „életpályára” kedvezőtlen hazai körülm ények  
voltak  az okai. Teljesen hiányoztak azok a stallum ok, ahol a fia ta l antropológu
sok elhelyezkedhettek  volna, ahol szakm ájukat tovább m űvelni tudták  volna. 
Hisz az egyetem i em bertani in tézetben is csupán egyetlen tanársegédi állás 
vo lt. íg y  azután speciális tan ítván yai, antropológiai doktori oklevéllel a 
kezükben, s tö r t rem ényekkel a szívükben, széjjelszóródtak a szélrózsa  
m inden irányában s új kenyérkereseti pályát, tudom ányos kutatási, területet 
kényszerültek  keresni, ha egyáltalán valahol elhelyezkedni akartak.

Az egyetem i tanszéken, kongresszusokon, tudom ányos társaságokon  
kívül felhasznált Török Aurél m inden egyéb társadalm i alkalm at, egyesü 
letet, napilapot is, hogy  a term észettudom ányos em berszem léletet terjessze, 
az em bertan problém ái iránt a m űvelt közönség érdeklődését felkeltse. íg y  
m int tudom ányt terjesztő , népszerűsítő is, nagy  hézagot tö ltö tt be, nagy  
m issziót te ljesített.

ím e  elvonult e lőttünk  rövid vázlatban Török Aurélnak, a m agyar és 
nem zetközi antropológia nagy alakjának élete, m űködése, küzdelm e a m agyar  
antropológia jövőjéért.

E z az élet, ez a munka, példaadó volt a m últban, de példaadó lehet 
a jelenben és a jövőben  is, s arra ösztönözhet bennünket, hogy lankadatlanul 
keressük azokat az utakat és m ódokat, am elyek a hazánkban m ég m indig  
o ly  m ostoha sorsot szenvedő antropológia felvirágoztatásához vezetnek.

(Előadva a Szakosztály 1962. okt. 31. ülésén)
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