
Magyar tudósok a n a g y v i l á g b a n 
XI. 

Akinek „két hazát adott végzete" — Verzár Frigyes (1886—1979) 

Tompa Mihály híres verssora a száz éve született Verzár Frigyesre is 
érvényes, csak nem pesszimista kicsengéssel. Szerencsés ember volt, századunk 
borzalmainak nagy részét Európa nyugalmi szigetén, Svájcban élte át, de egy 
percre sem feledte: honnan jött, és mivel tartozik a szülőföldnek. Basel ősi 
egyetemének falai közé elkísérték a debreceni évek tanári emlékei. Amíg lehe-
tett (1938-ig), és amikor ismét lehetett (1957-től), állandó kapcsolatban volt a 
hazai tudományos élettel. Mint a Magyar Élettani Társaság egykori alapító tagja 
képviselte külföldön a magyar fiziológiát, amelyet a cívisvárosban 11, Erasmus 

* A cikkhez kapcsolódó képeket külön lapon közöljük a 96—97. oldalak között. 
A felvételeket Tihanyi Bence készítette. 
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és Paracelsus városában negyedszázadig oktatott. Végül megtervezte és meg-
szervezte az öregedés fiziológiájával foglalkozó (gerontológiai) intézetet, az 
„Institut für Experimentelle Gerontologie" műhelyét. E nagyon időszerű tudo-
mányág első számú szaktekintélye volt egészen 1979. március 13-án bekövetke-
zett haláláig. Élt 93 évet, amelyből hat évtizedet aktív tanári oktatással és kísér-
leti kutatással töltött el. Magában véve is egyedülálló teljesítmény! Öreg kon-
tinensünkön, azt hiszem, ő vitte legtöbbre a külföldre került magyar orvosok 
közül. 

Verzár Frigyes, Árvay professzor nekrológja szerint (Orvosi Hetilap, 1979) 
1886. szeptember 16-án született, ám e sorok írójához küldött levelének tanú-
sága szerint szeptember 18-a volt a nevezetes dátum. Szülővárosa Budapest, 
ahol mint annyi híres ember, a Deák téri evangélikus gimnáziumban végezte 
középiskoláit, majd 1908-ban a magyar főváros egyetemének orvosi fakultásán 
orvosdoktorrá avatták. Oklevelét a kar részéről Lenhossék Mihály dékán írta 
alá, aki akkor szűkebb szakmájának, az anatómiának, a mikroszkópos bonc-
tanon belül pedig az idegszövettannak világhírű szakembere volt. Lenhossék 
Mihály, az idegegység, az ún. ,,neuron-tan" egyik megalapítója, igen sok tehet-
séges fiatal kutatót indított el a tudományos pályán. Ilyen volt Verzár Frigyes 
is, aki később Tangl Ferenc fiziológus professzor intézetében folytatta kísérletes 
tanulmányait, s közéjük tartozott Lenhossék professzor unokaöccse, a magyar 
medicina nagy büszkesége; a Nobel-díjas Szent-györgyi Albert. A már említett 
Lenhossék és Tangl professzorok mellett a következő nevek fémjelezték még 
a fakultás rangját; a kórboncnok Krompecher Ödön professzor, az ún. „basal-
sejtes" bőrrák első leírója, Schaffer Károly agyszövettanász, a Tay—Sachs— 
Schaffer-féle örökletes idegbetegség kórtani lényegének kimutatója, Tauffer 
Vilmos nőgyógyász, Semmelweis mellett a legnagyobb szülészünk, a rákszűrés 
és a szülészeti rendtartás nemzetközi hírű szaktekintélye, Bókay János gyer-
mekgyógyász, a bárányhimlő és az övsömör közötti kóroktani összefüggés fel-
ismerője, Jendrassik Ernő belgyógyász, a calomel nevű higanyos készítmény 
vízhajtó hatásának leírója, ideggyógyászati vizsgálatnál a Jendrassik-műfogás 
első alkalmazója (ami azóta a nevét viseli), és Korányi Sándor, a vese funkcio-
nális vizsgálatának egyik úttörője. A fentiekből talán kitetszik, hogy századunk 
elején a magyar orvostudomány az európai élvonalhoz tartozott, s nem véletlenül 
került ki Nobel-díjas, valamint több külföldön igen híressé vált orvos (köztük 
éppen Verzár Frigyes) ebből a tudományos légkörből, ebből a kutató iskolából. 
De arról se feledkezzünk meg, hogy a századeleji medikusok még a legnagyobb 
magyar fizikus, Eötvös Loránd előadásait hallgatták! 

Verzár Frigyes már medikusként is kitűnt. Oklevelének megszerzése után 
hat évvel, vagyis az első világháború kitörésének esztendejében a ,,kísérletes 
kórélettan" tárgyköréből már magántanárrá habilitálták. Ekkor mindössze 28 
éves volt. Ha tanárai közül Eötvös Lorándot nem hagyhatjuk ki, akkor még 
kevésbé maradhat ki a legnagyobb magyar kísérleti kórélettanász, Hőgyes 
Endre, Verzár szavaival ez a „hajdúsági őstehetség", akitől még az experimen-
tális fiziológiát tanulta. Ám Hőgyes 1906-ban elhunyt, ezért nem soroltuk szá-
zadunk első felének nagy kutatói közé. Zseniális felfedezéseit az asszociált 
szemmozgások idegmechanizmusáról és módosított módszerét a veszettség gyó-
gyításáról még a múlt században tette, tehát ő a XIX. század óriásai közé, 
Semmelweis, Balassa, Korányi Frigyes társaságába tartozik. Hőgyes Endrét 
Verzár mindig csodálta, egy kicsit a példaképének is tekintette. 
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Alig száradt meg a tinta a fiatal magántanár oklevelén, amikor behívták 
katonának, s 1918-ig különböző frontokon teljesített szolgálatot. 

Még 1912-ben a hazai Felső Oktatási Egyesület törvényt terjesztett elő és 
fogadott el a debreceni és a pozsonyi orvosi kar felállításáról. Ezt a tervet a 
világégés alaposan megzavarta, időben kitolta a megvalósítását, és Pozsony 
esetében Pécsre módosította az elhelyezést. Debrecenben Kenézy Gyula szülész-
tanár irányításával 1918-ban kezdődött meg az egyetem életre hívása, majd 
1918 őszén, még a front általános összeomlása előtt IV. Károly három profesz-
szort nevezett ki Kenézy mellé, köztük a 32 éves Verzár Frigyest, aki Vészi 
Gyula korai halála után a kórtan mellett az élettan professzora is lett. Az 
1920/21-es tanévben dékán, 1927/28-ban az egyetem első rektora. Székfoglaló 
rektori beszéde 1927. október 3-án az ,,Öntudat és agyműködés" filozófiai és 
fiziológiai kérdéseiről szól, Descartes munkásságával kezdve, aki a tobozmirigy-
ben (glandula pinealis) jelölte meg a lélek központját. Leibnitz vetette fel elő-
ször, hogy a lélek-test problémának ez a dualisztikus magyarázata természet-
tudományos szempontból nem kielégítő, melyet Du Bois-Reymond szintén így 
ítél meg, de annak folyamatát sohasem fogjuk megérteni. Innét származik a 
híres ,,ignoramus et ignorabimus" (nem tudjuk és nem is fogjuk megtudni) 
szállóige. Verzár részletesen ismerteti ezzel kapcsolatban Pavlov reflextanát, 
ele a „feltételes" reflex helyett inkább a ,,szerzett" reflex kifejezést tartja sze-
rencsésebbnek. Léteznek „táplálási", ,,sexuális", „agresszív", „védelmi", azaz 
védekező reflexek, űn. asszociatív kérgi reflexek, de nem a későbbi vulgáris 
„nervizmus" értelmében. Megható, ahogy Verzár rektor 1928. június 2-án az ősi 
kollégium dísztermében „Debrecen természettudományi múltjáról" beszélt. 
„Történelmi falak közt vagyunk, egy négyszáz éves főiskolában" — kezdte 
beszédét, akkor még nem sejtve, hogy rövidesen még ősibb falak közt fog 
tanítani: Basel híres egyetemén, ahol nem kellett mindig elölről kezdeni az 
életet. 

„A debreceni főiskola hazánkban kétségtelenül a legnagyobb természet-
tudományos múlttal bír. Okát ennek egyrészt a debreceni főiskola kálvinista 
jellegében keresem, amely a modern eszméket képviselte vallási irányítottsága 
folytán, másrészt abban, hogy e két és fél évszázadban (1550—1800), amelyről 
szólni akarok, a török és labanc pusztította országban, ez a mocsarak és puszták 
közt fekvő, gazdasága által nem feltűnő, és ezért nem is túlságosan kívánatos 
város sajátságosképpen relatív nyugodt pontot képviselt a körülötte dúló nyug-
talanságban." 

Itt született az első magyar nyelvű Herbárium, amely Csapó József és Földi 
János munkásságán keresztül eljutott az első Linné-rendszerű botanikai magyar 
műhöz, a Diószegi—Fazekas-féle Fűvészkönyvhöz. Ha csak egy évig is, de itt 
volt orvos a XVIII. század egyik legnagyobb szakembere, Segner János András. 
Hatvani István, a „magyar Faust" legendás alakjának nevét pedig Arany János 
előtt francia, holland, svájci, olasz, német és pétervári egykorú tudósok említik. 
A Haller-féle fiziológiai iskola első neves magyar képviselője Csapó József fő-
orvos. Ö rendelte meg a legrégibb élettani folyóiratot, a „Reiche's Archiv für 
Physiologie" 1770-ben induló első számait, s Verzár professzor tudtával Debrecen 
az egyetlen hely Magyarországon, ahol ez a folyóirat folyamatosan megtalálható. 
Weszprémi Istvántól Török Józsefig senki nem marad említetten, akik Debrecen 
természettudományáért valaha valamit is tettek. Az 1918-ban kinevezett Verzár 
professzor lelkes cívisvárosi lett, amit később sem felejtett el soha. Közben az 
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oktatás mellett miniszteri megbízatással megszervezte a Magyar Tudományos 
Akadémia patronálása alatt működő Tihanyi Biológiai Intézetet, amelynek ő 
volt az első irányító igazgatója (Debrecenből!), s ezzel az intézettel is mindvégig 
kapcsolatban maradt. Alaptermészete volt a hűség, akár Debrecen, akár Tihany, 
akár Basel volt a tartózkodási helye. Űgy érezte magát mindenütt otthon, hogy 
mindig a gyökereket kereste. Kevés embernek adatott meg az otthonosság ilyen 
természetes érzése ebben a világban. Közben foglalkozott az izomélettannal és 
a hullamerevség kialakulásával, közleményei jelentek meg a rendellenes reflex-
mozgások keletkezéséről, ő indította meg a Debreceni Egyetem publikációs köte-
teit, s hogy teljes legyen „foglalkoztatottsága", megválasztották az Országos 
Ösztöndíj Tanács főtitkárává. Lehet-e ezek után csodálkozni, ha kivételes tudo-
mányszervező képességére külföldön is felfigyeltek, és 1930-ban meghívták Basel 
világhírű egyetemének élettani tanszékére, amelyet ő töltött be 1956-ban történt 
nyugdíjazásáig. 

Baselben is a magyar nyomokat kutatta. Már az Orvosi Hetilap 1931-es 
évfolyamában megírja, kik voltak „Magyar orvostanhallgatók Basel egyetemén". 
1710—1783 között 163 magyar nevet talált a matrikulákban. Az orvosi fakul-
tásnak „csak" 1712 óta vannak saját jegyzőkönyvei, így elég nehéz volt meg-
állapítani a korábban ott jártak nacionáléját. 

Itt aztán ismét találkozott a tudós Hatvani, Csapó József, Pápai Páriz, 
Kolozsvári Jordán Tamás és Spillenberger Sámuel ,,lőcsei diák" nevével. Léleg-
zetelállító névsor, egy szép darab magyar orvostörténelem. Fájdalmasan gyö-
nyörű ilyeneket olvasni tőle: „Az első magyar, aki orvosdoktori címet szerzett 
Baselban, Jacobus Gregory Taxoninus Pannus, aki 1586. november 15-én Gaspar 
Bauhin dékánnál De Phtisi címmel írt doktori disszertációt. Ez a Gaspar Bauhin 
volt az a híres anatómus, akinek nevéről a Vavula Bauhinit elnevezték. Az inté-
zete az egyetem mai intézete volt. Ugyanebben az épületben, ahol ő tanított, 
tanítanak ma is, és ezt a disszertációt is minden valószínűség szerint Gregory 
a Münster-Saalban tartotta, úgy, mint a későbbi disszertánsok is." Akinek ilyen 
történelmi érzéke volt, elképzelhető, a meghatottsága, amikor Bauhin intézetébe 
lépett. 

Vagy: „Tudós Professzor Hatvani tehát a ma is meglévő intézetbe járt, a 
Petersplatzon az Ambrust-Schützenhausba, a mai közegészségügyi intézetbe, és 
itt szerezte fizikai és orvosi ismereteit Dániel Bernoullinál." Tehát méltó utód-
ként kereste a kopott köveken Hatvani és Pápai Páriz, Spillenberger és Csapó 
József lába nyomát. 

Tündéri, amit Komáromy Péter János soproni magyar diák disszertációjá-
ról talált. Címe: „De Vino Hungarico Soproniensi", vagyis „A magyar soproni 
borról". Komáromy érvelése szerint a magyar bor (különösen a soproni!) min-
den betegségre jó, de Ausztria nem engedi át Nyugat felé ezt a különleges 
panácéát. A disszertáció egyik bírálója Theodor Zwinger, rendkívül szellemes 
hexameterekben summázta véleményét, melynek lényege: „ha Komáromy ta-
pasztalásból beszél, hogyan őrizhette meg józanságát, ha nem őrizte meg, akkor 
viszont hiábavaló minden érvelése". 

Orvostörténeti témákra később is visszatért Verzár professzor. Nézzük fő 
kutatási területeit: a táplálkozás élettana, a légzésszabályozás mechanizmusa, 
a mellékvesekéreg hormonjainak működése, valamint és főként a foszforilációs 
anyagcsere-folyamatok vizsgálata. Ő mutatott rá, hogy a bélbolyhok szivattyú-
szerű szívó hatást fejtenek ki. A bélben történő felszívódásnál az epesavak mind 

93 



lúgos, mind gyengén savi reakció mellett a zsírsavakkal vízben oldható, fel-
szívódásra alkalmas vegyületeket alkotnak. A bélnyálkahártya foszfatáz enzi-
met tartalmaz, amely a mellékvesekéreg hatóanyagának szabályozása folytán 
elősegíti a cukrok foszforilálási folyamatát, amelyhez a szükséges energiát az 
oxidáció, illetve az absorbeált fény adja, s ezzel alkalmassá válnak a cukrok a 
felszívódásra. A Went-féle élettankönyvben a felszívódás fiziológiájánál gyak-
ran találkozunk Verzár Frigyes nevével. 

Nyugdíjazása után ő lett a Nemzetközi Gerontológiai Társaság Biológiai 
Szekciójának főtitkára. Megszervezte (mint említettük) a Kísérletes Gerontoló-
giai Kutató Intézetet, amely a gerontológusok mekkája lett. Foglalkozott az 
öregedés biológiájával. Véleménye szerint a kollagén rostok fiziko-kémiai tulaj-
donságai alapvetően megváltoznak. A folyamat molekuláris és szubmolekuláris 
szinten vizsgálandó. 

Részt vett az Egészségügyi Világszervezet jogelődjének — a FAO-nak — a 
munkájában. Ő volt a táplálkozás-program kidolgozására létrehozott bizottság 
elnöke, s mint ilyen, hónapokat töltött különböző dél-amerikai országokban 
(Peru, Bolívia). Megszervezte a caracasi egyetemen a preklinikai oktatást. Ge-
rontológusként irányította a St. Moritz mellett épült magaslati kutató intézet-
munkásságát. 

Többek között a freiburgi és a Debreceni Orvostudományi Egyetem honoris 
causa doktora lett. Szülőhazájához több tudományos megbecsülés kötötte, pl. a 
Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagsága, a Magyar Gerontológiai 
Társaság és a Magyar Élettani Társaság rendes (alapító!) tagsága. Megírta az 
Orvosi Hetilap történetét. Basel egyetemének levéltárában kutatta az általa 
annyira tisztelt Erasmus Rotterdamus személyére vonatkozó dokumentumokat, 
elvégre ő 400 évvel korábban egy másik alföldről, a németről került a kantonok 
szabadon és önként társult államába, közelebbről Basel városába. A nagy huma-
nista magyar barátai között volt egy orvos, Joannes Antoninus Cassoviensis, 
akiről Weszprémi is megemlékezett, de a reá vonatkozó dokumentumokat Verzár 
professzor találta meg, s közölte le a Pesti Napló 1936. július 12. számában, 
valamint a Debreceni Szemle 1940-es évfolyamának hasábjain. 

Önálló művei: Életről, betegségről és a halálról (Bp., 1925); Prohleme und 
Ergebnisse auf dem Gebiete der Darmresorption (London, 1936); Absorption 
from the intestine (London, 1936); Die Furiktion der Nebennierenrinde (Basel, 
1939); Lehrbuch der inneren Sekretion (Liestal, 1948). 

A második világháború után egy teherautónyi gyógyszerrel segítette a deb-
receni klinikatelepet. Majd volt egyetemétől megkapta a „Pro Universitate5' 
emlékérmet. Ha valaki, ő: a nagy fiziológus, gerontológus és humanista, aki két 
kis ország fiaként az egész emberiség szolgálatába szegődött — igazán meg-
érdemelte. 

DR. SZÁLLÁSI ÁRPÁD 
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