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I~Iarsányi János életének gyógyszerészi vonatk.ozásai 
1920. nuUus 29. /Judapest-2000. augus';.flls 9. 1Jerkeley/lf5'/! 

Ferent:::i A/ánika 

Egy éve halt 1neg 
f-farsá11yi János No
bel-lli.jas tudós. Hali1-
\úval egy nagy ívü 
életpúlya zúrult le. 
a1ncly <1 gyógyszeré
szi 1nú!than gyi.ikcn:
Lil. dl.' ~! .\.\. SLÚzad 
S<lrsfurditli türtl:nései 
és sajút a1nbiciói 1niatt 
1nús pfllyúba torkol!! 
( /. úhra). 

I /ursií11yi .lúnos ! 9~U. 

1nú,ius 29-l:n születclt 
Budapcs11:r1. l~dt:sapja 
/-/ars1í11yi l\ciroly 
gyógyszer0sz. a zug
lói ()rangyal Ciyógy-

C'sá11yi Zolfli11 gyógyszcn:sz1nestt.:r. l\ bc\ügy111ínisztcr a 
39.329-1892. B. ivl. sz{unú ( \2.-H)2-1892. eln. sz.) rende
lt.'ttc! cngt.'d~!yeztt.' a gyógyszc11.:ir fCL:ílliuis;:it az ;:1kkori 

\!Jl. kcrü!c1 Róna és .'\ngol utcai részre. és üzleti jogú! 
C"súnyi Zohúnnak adta . .'\ gyl1gyszertúr 1 S92. október 24-
én nyílt ineg a Csö111üri út (ina Thiiklily Úl. :\!\'.ker. l 171. 

szú111 ;dall l l. 2.1. 
l'.rr(d ;1 lir..:lyrtil ] lJO~.Lbc11 :1 Bosnyúk utca 9. sz:irn alú. 

\l)l5-h1.:11 ;1 i'..ugll1 (1na Szugk11 utc~t \(). szú111 aLt kli!tözik. 

_,\ 02.2-lU-1927 .\ .i\ t.i\1. sz:\1nú rendelet ( l Oú.-l(í.5-1927. 

X. tan. sz.) incgcngcdtc <i Bllsnyúk u\ca 2. és l. szú1nú h~i

í'ak L'gyikébe \·alc'1 "11he!yezés1 [ l J. 
S:::ru11/,:,ii közlé:-:e szerint ctt(il kczd\·e ~i UosnyúL utcc1 

1. szú111 <dau \·;u1 a gyl1gyszcn:'1r_ Ennek cl!c1ll!llll!H.l a 

(iyl1gyszcrészck Zscbnaptúra. ~nncly ! lJ](1-ig a Zugló u. 

] (\-ut tÜ!l\etÍ rel és l 93 7-1(\] !30S!lJ'Úk UIC<l ] . SZÓlll a!ail 

szt.:rcpc!1..:1i. ivla Ró11;1 C:iyligyszcrt~lr. :-:zern01yi jngos \·e

zeu:ije (iu(i! E111csc szakgy\\gyszerész. 

t. úbru. Jlarsú11J"i .lá/los arcf;L'pe szcrt{ir tulajd<)J10Sa 

volt. 
:\z épülr.:t egy saro\.J1óz. 1nc!yet a zuglóiak palikah:iz

k2nt is en1!egt.•tnr.:k. :\i. ()rangy~d (iyógyszcrtúr hr.:júrala a 
san1kr{1] ny!ll. itt \·o\! ;11 lil'i'icina. :\z 1 lJ70-r.:s 0,.-ek fnlya-.'\z Őrangyal Ciyógyszcrtúrat l 892-bcn alapÍl<llta 
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1nún a gyóg:yszenúrat útépitettl'.k. a bt.:rcndez~st clszú!li~ 
tottúk. közlés szerint 111cgsen11nísítették. r\ rl:gi officina 
helyén jelenleg raktár \·an és új bejúratot nyitottak a Róna 
utcai oldalon. 

;\régi officina berendezése szép. n1ü,·ész!. igényes ki
vitelü. a gyógyszenúr jó clrendezésü. jól ellútott és a la
kosság szerint kiválóan volt vezetve. /farsá11yi Károl.1· 
kulturált. kellen1cs. ncn1 beszédes cn1bcr. aki korrekt ki
szolgálúsban részesítette a gyógyszertúrba betérökct. 
iv!unkújának élő e1nber volt [52]. 

.!\ Gyógyszerészek Zsebnaptúra évrolya1nait úttckint
\'C lúthatjuk. hogy a gyógyszertúral 1907-ig C'súnyi Zol-
1án \·iszi. de 1908-tól J-feis:/er Zoltún b0rl!. Erre valószi
nCdcg a tulajdonos betegsége 1niatt volt szükség. Csúnyi 
Zoltún iclöközben elhunyt. l 9U9~tlil örökösei tu!ajdon:1-
b~111 \·olt a gyógyszcrtúr. tl1\ük vús{iro!ta incg f-fursiÍn.1·i 
A:ún1(1· gyl1gyszcrész1ncstcr. 

191..+-töl 19~i7-ig ö a tulajdonos. 111ajd a patikút liúra. 
l larsiínyi .!ú11osra iratja. aki ekkor inúr szinti:n gyógysze
ri:sz. ;\z 1950-es :11!a111ositúsig f/ursúnyi János a tu!ajdo
nus. édcsap,i<it üzt:1111úrsként 1üntc1ik {(:!. f-/11rsányi l\.úro(r 
! lJ5..+-ben halt 1ncg. 

.'\ csalúd ugyanebben a kerületben. a Ciyannat utca 30. 
sz{un alau lakott. .:\ húzat 1912-bt.'n t'.:pítt.'ttt'.:k Berkes Bi·lu 
lcrvei szt.'rint. 19..+0-ben Ro111ú11 ,·l11dor tervei ;:tlapjún út
l:pítctték. Sajút tetökil~itóval lúttúk cl. .:unc!y· 111ajdnt.:1n úl
talúnos épi1t'.:szt:ti jegyként je!enlkczett ezen az (akkor 
1négl nyaraló1clepcn . .Jelenleg fóvúrosi helyi védcttségü 
i:pülct (Zuglói Lexikon [53]). 

/Iarsúnyi .fii nos l:lett'.:be 1n~ír szüh:tésc e!ött beleszól! a 
politika. Szülei zsidó szúnnazúsúak vol1ak. dc útt0rtek a 
katolikus va!lúsra. ne111 u1olsl1sorhan gycnnckükre gon
dDlva. igy Harsúnyi katolikus ne\'elést kapott. tanulrnú-
11ya!t \'iszont l..'\''-lllgélikus relekczeti iskolúban \·égezle. 
(iycnnckkorúban nagy hatússal volt réi egy rokona. d1: 
Rutlz .·ldo{( or\·os. aki f't:lkeltcttc benne a tcnnészettudo
rncinyos érdcklödCst. így a cs!!lagúszat. az ato1nt1k, az i:Jet 
dolgai küti.itték le [~l. -+3}. 

.'\ inélt{111 híres .. Fastirí" E\·nngélikus Flígin1núziuin
ban tanult. ainc!y u!yan taníivúnyukkal dksckedhct. 1nin1 
Lukúcs G)·/i1~!J_1·. /l'ig11cr .!c11rl .. Vc1!11u111n Júnos. 1:t"ÍÍ11cr 
Jif!nos. 1937~bt.:n l:r-:ttségizt.:tt jeles cred1n~nnyd. 

!\:lég ebben az C\·hcn. 111újusban 1ncgnycne az t1rsz{1-
gos középiskolai tanuhnúnyi versenyt 1naten1atikúból. és 
;;zeptcn1berben a . .f\irthcnon„ l\..!asszikus J\!ü,·cllség Ba
rútainak Egyesülete últal szer\·ezc!l görög tanulrnónyi 
\'crs~nycn hannadik helyezést ért cl [5}. 

Ercllségi ut<ín gyógyszcrCszgyakornok lett i:dcsapja 
gyógyszertúrúban (2. ábra). ()t ugyan jobban érdekelte a 
1natc1natika és a lilozófia. tudo1n•ínyos púlyúra kl:szült. 
l\·live\ egyetlen gyenneke \·olt szült.'inck. apja azt szerette 
\·olna. ha gyógyszerész lesz és idÖ\'e! útvcszi a gyógy
szcrtúrat. :\ggodalon1ra adott okot a núciz1nus cll)rt:türl::-;e 
is. így Harsúny·i is bc\útta. hogy szüleinek igaza van. 
1939. nyc1r<Ín szülei kiküldték Lyunba. ahol egy blirki:ini
ai tanszékre iratkozott be. a1ncly ritkc1súgszún1ba n1en1 
Európúban. Időközben kitürt a húhl1rl1. ezért sietve haza
utazott. Egy \·ele készült intci:júban követkczöképpcn vall 
erröl: .. Elkésve 1negpróbúlt<.11n az cgyeten1re beíratkozni. 

dc csak a kü\·e1kczéi é\TC Vt..'ttek fel. akkor 1nég ne1n szi
gorítuttúk 1ncg a zsidótör\'ényekt:t. Elsli nekifutúsra nt.'111 
vi.;ttek fel. azzal az indokkal. hogy ké:->ön ji.lne111 haza. No
ha nagyon j(1 gi1nnúziun1i ercd1nényei1n 1niatt ezt va!ószi
nült.:g elnézték \·o!n~L ha nc1n \·agyok zsidll szC:nnazúsú. 
igy újabb l:\·\·e! késöbb tud1a1n beiratkozni. s tettein fö
ként azén. hogy katona! halasztás! kapjak, s a1ncddig 
gyúgyszeri:szha!lga1l1 \'<lgyok. ne1n kel! inunkaszolgála
tosnak lennein" lh]. 

i\ gyógyszerészképz~s é\·ck óta tartó rcronntörekvé
sci 11yo1nún ! 9-tO~t{i! a púl,:..'Úra lépök ún. újrcndszcrü kép
zésben veltek részt [20J. Ezt a i\·lagyar l(irú!yi \'allús- Cs 
J(.özoktauisügyi rvliniszter 3.2.900/1940. !\'. szún1ú rende
lete szabúlyuzta. /-\képzési ith'.i1 négy évbt:n (nyolc félév) 
szabt:1111cg. Eli)ina <IZ i:rettségi bizonyÍt\·únyt L·s az cgész
:'L'giigyi alk:il111;1;;súgut. :\ p;ilyúzól a gyt'igy.:>zcrészi tanfo

lyainra :1 bi'dcsés1cuudun1"1nyi. (illetve <I 1nateina1ikai Cs 
1en11é:->zc11udPlll<·u1yi kan \'t:llt..' feL :\ Pút:1núny Pl:tt..T Tu
do1núnyegyctt..·rncn cbhi:11 az idöbcn a k{i\·ctkczli Larok 
nü'1ki.'idtck: hittudl1111•inyi. jog- t'.:s úlla1111udu111(1nyi. orvos-
1udo111cü1yi t'.:s biiksl:szel!LHJ01nú11yi kar. l lJ5 !-hcn szcr\·c
z()d(i!i csak 111cg ~1z iinú!ló ur\·usegye1e111 és csak l 955~ 
bcn ,-:i!! 11~·iru111 k:trú\·ú. \'agyi.s ekkor úllitott[1k fel a 
Ciy('igyszcrési:ludlnnúnyi J(an l 7]. 

:\z cinlitcl! rendelet szerint a gyógyszerészhallgatók 
az l. t'.:s !!. é\·l\.dya1nhan a bölcsészctludlln1únyi. {illt:tölcg 
a Jll<llL'!llatikai 0s 1cnnés1«cttudtHnúnyi kar). a 11!. és IV. 
é\'l'olyan1b:111 az ur\·l1studu1nónyi k~1r rendes hallga1ói kö
zé tanoztak. lcckek(iny,·ükbc11 a gyógyszerészhallgató 
111i11ósitést is !i:l ki.:-!!ett tÜnlctni. :\z clstí é\· \'ÍZ:->g~li utún 
egy l:\· gyúgyszcrtúri gyakor!a1 küvctkezelt. n1ajd ki:t é\·
f(lly:1111 isinét az cgyc1en1en. :\ sikeres \·izsgúk u1ún o!de~ 
\-c!ct kaplak. a1ni.:ly gyógyszcrl:szi gyakorlatra jugositnlL 
:\z uklc\·l:! 111cgszt.'17.ése utún egy é\· gyl1gyszcrtúri gya
korlat hinokúban az orvl1Studon1únyl cgyt'te-111 dékúnja az 
{lklc\·elct zúradl:ko!ta. így a teljes jogú oklevél birtokosa 
a gy\.'1gyszcrtúr ünúlh'i \'t.'Zctl:sére is jogosult. lllet\·e 
gyógyszertúri jogL'.rl !\1lya111odha1ott [tq . 

. .\z ún. rCgi rendszerü képzi:shcn ::1 jeli'llt érettségi utún 
ké1 é\ ig gy(1gyszi.:núrba11 dolguzutt gyakornokkénl. ez
u1c'u1 l~ét é\·cr ha!lgatntt ~1z cgyetc111en. az e!öirt \'Ízsgúk lc-
1étl'.!-: u1ú11 gy\lgy~zt.:r~sz1nesttri llldt\'i.:!ct kapott. ·ro\'~!b~ 
hi 3 é\· gyakurl<.1ti !dti utún egy liónapu.:> approbúcilis tan
f,1lya111. 111ajd approb:°H.::i\1s \'izsga letétel0vc! teljes .i(lgl1 
gy\\gyszcrés1_·. len. 

! L1r:->{u1yl 1ni111 !úttuk. 193 7-ben !t'.:pt.'lt a gyógyszcrl:szi 
púlyúra. 1nii1t g~/akon1ok édesapja gyógyszenúrúban. igy 
li 111t'.:g a rég! képzés sLerint kt'.:t év gyakorlat utún folytat
hatta t<111ulin{111yait az cgyeten1cn. :\ gyógyszcrtúrban cl
;l)llött id\í ncin lehctel! szú1núra könny'Ü. hiszen a púlyúra 
nc111 sajút c!hatánlzúsa vitte. sokkal ink<íbb édesapja sze
retcttc!,ics 1neggy(izl:se és a túrsadalnii \·iszunyok alaku!ú
sa. !(t'.:tclyclre utalhat a !yuni kít0r<.í !s. \·;.dó:-;zínli. hogy a 
kii!flildi utazús és az ottani cgyctc111 lútogatúsa cgyt'ajta 
pn'1búlk(1zús az c!lírc kijclült pú!ya kényszert.: alóli kikerü-
1.:sre. :\ h;.ibPrÚ kitörést: utún viszont 1nencdékct nyújtott 
<l képzésben \';:d(1 r~szxétel. l\·live\ a kt".si:s 1niatt csak a kö
\'Clkczl) l:\Te vi.;1ték (el. j(:JtételczhetŐC11 ezt az évcl is gya
korntikk~lll ti.ilt(itte. búr erre adatot netn talúltani. 
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J 939-bl'n 0!etbt.' lépett a l 939. l:\'i IV. Le. az úgynt:vc

zctt zsldótör\·ény. a1ni a zsidók küz0h:ti és gazdasügi tl:r
foglalúsúnak korlútozúsúr{1l szólt. s <.uncly· a szakinai élet
re is nagy kihatússal \'Olt. :\ törvény jt:len1l:si küt..:lczctt
sl:gc1 írt cl(i ci 1ulajdunosok részére atckintctbcn, hogy 
húny fog!a!koz1atott tartozik a tÖrYl:ny hatúlya alú .. 1\z 
cgyctc1nrc ft:lvchctök szú1nút korl;itoztúk. holott ezekben 
az évckbt:n visszaesett a púly{1ra lépök szú1na. (lj alkal-
1nazottként ncn1 \'t.:!hcttck fel a törvén;' hatúlya al<:·1 tartozó 
szcn1é!yt. Ezt néhol 1négis 1ncgtctték. holott súlyos bünte
tés jún érte.:\ korabeli Gyógyszerészi J(özlönyökct <Íttc
kintvt: [9J azt látjuk. hogy a szakn1ai közvélcinény n11.:g
osz1ott \'olt. 1öbben sürgették a tÖr\·l:ny 1nódosítúsút. hogy 
az aggasztó gyógyszcrészhiúny enyhüljön (és érezhetően 
szulidaritúsblJ! isL 1núsok \·lszont 1nl:g szigorúbb intézke
dl:scket sürgcttck. fiilcg a jog1ncgvon<.isokra vunatk\lzt'i;.111. 
:\ tÖr\'ény ! 2. ~-a kin1011dta ugyanis. hogy· ~1 hatúlyhall:
pés elölt zsidóknak kiatkitt jogot a törvény hatúlybalépé
sétöl szú1nított húro1n l:v { ! 9-t.2. 111újus 5.) cltclte utún kez
tkidö öt l:v alatt ( 19-1-7. 1nújus 5-ig) 1ncg kel! \'unni. „\ t(ir
\·ény \·Cgn.:hajtú.:;úról a Ciylig;'szerl:szi K.özlöny 19-12. szó-
111úban jelent 1ncg tújCkozrató [ 1 O]. E SZ(:rint az elsö jog
rneg\"011<'1sokra l 9-1-3. 1nójus 1nújus -+-i ha1úllyal került sor. 
19-1-3. januúr .20-{111 a Bc!ügyininiszter p<i!yúz~llÍ hirde1-
n1ényt je!ent(:tett n1cg [ 11 ] . .'\ jogado1núnyoz<'1.:;okra a pú
!yúzatok e!bírú!úsa utún került .sor [!2j. 

Időközben újabb rcndclet jelent 1ncg: a 111. kir. 1ni11isz
tériu1n 1370: 19-~4. i\'I E. szón1ú rendelete a 
zsidók gyógyszert;'irí jugosit\·únyainak ren-
dezése 1úrgyúba11 [!3J. :\7. 19-J...+. inújus 2-ún 

kÖll!'\'bcn is r1arsú11yi 1\·(Í/"o/_1· a tulajdonos. 1najd az ! l)..J.7-

l'S CJy'l.\gyszl.!rés1.ck "\'apt~\rúban is. így \·a]llszínü!eg !ll.'111 

került sor hivatalosan a _jog újraado1n<°111yozúsúra. illctve 
ezt Harsúnyi 19-15-bl.'ll \·isszavl.!tte. „\z idöközi engedé
lyesek n1cgbíz~1t<'1sa l 045. október 24-én hatúl.Y<Ít \"csztct
tc [ 15]. 

:\ húborús éYck 1negpróbúlta1úsai utún újra kellett indi
tani a gyógyszenúr 111üködésC1. 1\ gyógyszerészeket úgy
ne\·ezclt igazoló eljúrús alú \'Ont<'1k. rl.ilcg a h<'1ború alatti 
1nagatartúsukat \·izsgúl!a a bizo1tsúg. i\kinCl nen1 1nerült 
fel terhelö kürühnl:ny. lo\·úbb dolgozhatoH l l 6, 17}. 

-'\ !(:ljes idöszak rCszlctes reldolgozúsa 11cn1 célja en
nek a inunkúnak. ezl külön kell elvCgczni. ln aZlJkat a k(i
rü 11nl:nyckct je!cz1e1n. ainelyck közvetlenül be ro lyúsoltúk 
//(!/'.l'Ú11.1·i .lú11os Cs családja élt.!tl:t. 

Lcckekliny\·c szl'ri11t Har~ónyi a;, l 9-f(l.'-l l-cs tané\Tl'. 
iraikl)7.ntl ht.! ~1 Budapesti \!agy<ll" !\..irú!yi P<'1z111<'111y Péter 
Tudo1n~·1nyegyetl'111 l3tilcsészc1tudo1núnyí K.arúra rendes 
bü!csészl'tt~1n-ha!lgau:1nak (3. ábra). :\ h:d!gat(inak 
1übbek közölt 11:! kellc!! tüntetnie a va!Júsúl {n.Hn. kaih.'J 
és~! nyilatkuzni,1 kcl!etl. hugy az l lJ39. !\". t.c. :.;;:crint :iz 
l'ls(í évcs hallgatók feh·étt.!!l:re 1nl.!gszaht111 !:l1rL'1tu:::~·1s a!c'1 
esik-e. Itt igennel nyilatkozott. ez a 1l:n.Y Yl:gigkísl:rtt.! 1;t
nu!rnúnyai a!~itl. „\z cgye1e111 \·ezctCse ugyan 1nind\·l:gig 
lirizte és \·édtc az in1Cz1nény au1onón1iújút. dc ez ne111 
111i11dcn esetben sikl'rlilt. :.\ puli1ikai döntések az egesz 
egyl'tc1ni i!júsúgol sújl(ltl~·ik l.?.lJ . .'OJ. 

H. A v fo. l n n :: t o t 1 o 1 ő a d ;,. o o k •;;;' 

3 

a belügyinin!szter ó!tal ez alapjún ki ín P''dy:1-
zati hirdetinény u.1naln1azza Harsúnyiék 
gyógyszcnúr<it ís. ()sszcsen ! 90 gyógyszer
t<'irat hirdettck incg. köztük -i5 budapcsti \'ol! 
ll-t]. ,'\ ptí!yúzati hatúridlí a 111cgjelenéstül 
szú1nítotl 15 nap. azaz 19-f-L 111újus !~. :\ 
szak1nai lapok kiadúsa 19-J.4. nyarún a papír
hitíny és a húborús esc111ények 1níatt 1ncgsza
kad. így nincs adai arra. ht1gy kiadtak-c ú.i 
szen1élyi jogot az (lrangyal (iyógyszertúrra. 
!1arsú11yi A."árofy a rendclctek értcltnébcn 
legkl:söbb 194-L tnüjus végéig dolgozhatolt 
~1 gyógyszertúrban. ezutt\n sl\rs:i bizonytalan. 
flursú11yi Júnos cgy intcijúban így nyilatko
zott: „:\inikor januúr 1 7-én bejöttek az urD

szok. clnH.'nten1 a gettóba. ahlll 1ncgtalú!t~11n 
a szü!cin1et. Nctnsokúra apú1n Zug!l1ban ki
nyitolta a patikút. ahol scgítettein neki.„ lGJ 
,.\ Harsúnyi csalúd osztozo\t az üldözöttek 
sorsúban. több é\·en út él!ck il:nyegetettség
bcn. a fiú így tanult. szülei a csalúd 1ncgé!he-
1éséér1. 1najd puszta élctéért agglidtak és 
ne1n S(ik rc111ényük !ehetctt. Ta!~·in az 1ncn1et
tc 1ncg líkcl a 111ég nagyubh 111egpróhúlta1ú
snktól. hogy Harsúnyiék 1negbccsült p(llgú
r~1i vollak 1ugllinak. 
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i\livcl az l 9-f-l-es kiadúsú al111a11ach 
l 9-i4. janu;'ir J l-én lctl !czÚr\'a. a (iyógysze~ 
részi :\linanachban és a (iyógyszcrészi E\·-
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