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Állatorvosdoktor, egyetemi tanár, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem anatómiai, 

illetve állatbonc- és élettani tanszékének vezetője (1954–1959), majd a mosonmagyaróvári 
Agrártudományi Főiskola állatbonc- és élettani tanszékének vezető professzora 1959-től 
1969-ig. 

Török János Kisbéren, 1907. május 17-én született. Édesapja a kisbéri állami 
ménesbirtok méneskari alhadnagya, gyógykovácsa volt, édesanyja Cseh Julianna. Négyen 
voltak testvérek. Gyermekévei során a ménesbirtokon sajátította el a szakmai igényességet és 
a fegyelmet. Elemi és gimnáziumi tanulmányai után 1925-ben iratkozott be a M. kir. 
Állatorvosi Főiskolára, ahol 1928-ban állatorvosi oklevelet, majd 1930-ban állatorvos-doktori 
fokozatot szerzett Adatok a Pacchioni-féle szemecskék összehasonlító anatómiájához című 
értekezésével. Ugyanezen év januárjától Zimmermann Ágoston professzor gyakornoka, majd 
tanársegéde lett. 1934 júliusától a belgyógyászati tanszék tanársegéde Marek József, majd 
Mócsy János mellett. 1937-ben állatorvosi tiszti vizsgát tett. A főiskoláról kiment a 
gyakorlatba. Sárváron, Ráckevén dolgozott, majd 1939-től Magyaróvár járási főállatorvosa. 
1943 decemberétől tizenegy éven át Győr-Sopron megye és Győr város vezető főállatorvosi 
tisztét látta el. 

1954-ben meghívás útján a Gödöllői Agrártudományi Egyetem állattenyésztési, majd a 
szakosítás megszűntével a mezőgazdaság-tudományi karán az anatómiai, illetve az állatbonc- 
és élettani tanszéket vezette egyetemi docensként. 1957 októberéig az Állattenyésztési Kar 
budapesti részlegének dékánhelyettesi tisztségét is ellátta. A mezőgazdasági akadémiák újbóli 
felállításakor saját kérésére a mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia, majd 
Mosonmagyaróvári Agrártudományi Fõiskola az állatbonc- és élettani tanszékét vette át, és 
vezette elhunytáig. Közben három éven át mint igazgató, majd mint rektorhelyettes 
(1962−1965) működött. 

Munkássága során a gyakorlatban a tenyészbénaság és a ragadós száj- és körömfájás 
leküzdésében, valamint az 1954. évi szigetközi árvíz állat-egészségügyi problémáinak 
megoldásában végzett eredményes munkát. Éveken át vezette a megyei állatorvos-
továbbképzéseket, szervezte a meddőség elleni küzdelmet. A Lajta-Hansági Állami Gazdaság 
szaktanácsadójaként és vezető főállatorvosaként egyetemi tanársága mellett sem szakadt el a 
gyakorlattól. Kutatásaiban elsősorban tenyésztési és tartási témákkal foglalkozott, mintegy 40 
cikke jelent meg különböző szaklapokban. 

Török János elsősorban oktató és nevelőtanár volt, a tudomány gyakorlati 
alkalmazására, tudományszeretetre, hivatástudatra nevelt. Élettapasztalataival átszőtt, éles 



logikával felépített színes előadásai mindig lekötötték hallgatóságát. Önfeláldozása, nagy 
teljesítőképessége, szorgalma, erős akarata, puritán jelleme őszinte tiszteletet ébresztett 
tanítványaiban, munkatársaiban egyaránt. 

A közigazgatásban végzett munkájáért a Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója, a Munka 
Érdemrend arany fokozata, a Munka Érdemérem kitüntetéseket kapta. A mosonmagyaróvári  
akadémia 150 éves fennállásának jubileuma alkalmával a Munka Érdemrend ezüst 
fokozatával tüntették ki.  

Török Jánosnak sokszor a legnehezebb megpróbáltatások között kellett élnie, azok 
közé tartozott, akik kötelességtudásból, lelkiismeretességből többet vállaltak, mint amit 
szervezetük büntetlenül elviselni képes. 62 éves korában váratlanul érte a halál, 1969. június 
17-én. 
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