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Harsányi János "VÓ"vszcrész az cuvik ma"var sziilctésíí Nobcl-díJ"as „ ' b.- b~ ' bJ o~ 

D1: Czeizel Endre 

A 111at,r;.1ar szúr
mazúsú Nobel-díja
sok csalúclfö-elem
zéséről Ílt Tucfósok
Gé11ek-D í le111111ák 
c1111u könyvcn1et 
2002 decen1berébcn 
jelenteti n1eg a Ga
lt.:nus Könyvkiadó. 

A Nobel-bizott
sóg - .A..lfied Nobel 
szcllc1ni végrende
letének 111cgt~lelö

cn - a Nobel-díjat 
11e111:etek .leletril1ek 
tartja, vele a legna
gyobb tudon1únyos 
vagy irodahni tcl

jcsitrnényt elért tudósokat és írókat illetve a vilúgbéké
ért legtöbbet tett szcn1élyiségckct vagy szervezeteket 
tünteti ki. lvlégis. a Nobcl-archívun1ban ne1nzcti szár-
1nazúsuk szerint is nyil\·úntartják a díjazottakat. Esze-

rint hcíro111 111agyor Nobel-díjas van: S:ent-Györgyi Al
beri, lie1·es~1· G)·ö1g)' és Kertés: /Jnre, 111ivcl ök tnagyar 
álla1npolgúrként nyerték cl ezt a kitüntetést. 

;\z etnlítctt 3 1nagyar és az i!t be1nutatott 15 No
bel-díjas (/. tlÍblú:,at) sz{una között azonban igen 
nagy a különbség. l{orrckt szakn1ai kritériu1nok 
alnpjún. túrgyilagosan kell ezért értékelni a n1agyar 
szúnnazúsúnak n1ondott Nobel-díjasok ncn1zeti ere
detét. Erre teszek kisérlctet könyven1ben 20 kritéri
un1 alapján. 

.A. csalúdfa (szülök. és n<-1gyszülök szúnnazúsa) és a 
többi kritériu1n értékelése szerint az cn11ítctt 3 111a

gyar Nobcl-díjason túl - 5 111agyor s::iiletési'i Nobcl
díjast: Békésy Gyürgyöt. IVigner Jen6t. Gábor /Jl;
nest, Oláh GycJr .... ':!;yöt és /Iorsányi Jánost helyes szú-
111on tartanunk. i'vlég legfeljebb a lvlagyarorszúgon 
született. dc né111ct neinzctiségü Lcnard besorolásán 
lehet vitatkozni. 

r\z 5 1nagy<-1r születésü l\1obel-díjas egyike f/arsú
nyi János. itt az ö csalúdfftjút. fintalsúgút. tudo1núnyos 
púlyújút és csalúdalapítúsót 111utaton1 be. n1ivcl ó alap
végzcuségét tekintve gyógyszerész \'Olt. 

/. túblá::at 
A:: Jrtékelt 15 1\'obel-dijas s::iiletési és !ullálo::ási adatai, 111agyar ro/io11~·águli 

Nohcl-dijas Születési helye Születési J-f;:Ilúlozús helye Hnlúlozús I\.Iagyar \':íllalta-c 
(i\'ohc!-clíj elnyerésének település orsz:íg év település ország éve rokons:íg rnagyar-

éve) súgút 
LcnanL Phi lipp ( 1905) Po=sony .\lugyar 1862. i\:lt:sselhauscn Néint:t 1947 . Jll!H;S ncn1 
B<ídiny. Robcrt (!9!4) Bécs .'\usztria 1876 . Uppsala S\·Cd ! 936. apai nag:yszülök. t\C!ll 

apa (osztrúk) 
Zsiginondy. RicharJ ( t 92.5) GCcs .\usztria ! 865. Güttingcn NCinct 1929 apai Cs an:yai nagy- (lt.:!ll 

szülök, apa-anya 
(osztrúk) 

Szcnt-Györgyi i\!bcrt ( 193 7) Budapest Afag)·ar 1893. \\'oods Holt.: USA J 9;..;(i, szül ük igen 
l-!t.:\'t.'S)' György ( 19~~3) Budapest ,\fag}·ar 1885. Freiburg NC111et 1966. szülök részben 
8t:k0sy György ( 196 ! ) Budapest 1\fagJ·ar 1899. Honoluln USA 197:2. szülök igen 
\Vigncr Jcnö ( 1963) Budapest J\faa1·ar o. 1902. Princcton USA 1995. apa. osztrúk anya igen 

(111agyar) 
Gúbür Dént:s ( l 971) B1uh111esf ;\/ugyar 19110. Londun ;\nglia ! 979. szül ük igen 
Fried111an, lvlilton (1976) Brooklyn USi\ 19 !2. szülök (US:\) !lt.'Jll 
Gajdusck. Carlelon ( ! 976) '{onkers USi\ 1923. anyai nagyszülök. 

anya (US1\) részben 
\Vicsel. Elie ( ! 9S6) Sighetul Ron1únia 1928. szülök (ron1ún) llClll 

i\'larn1atci 
Po\únyi. John ( ! 9:\6) Berlin Né111et !9:29. anyai nagyszü!ök. nen1 

szüleik (UKI 
O!úh Clyörgy ( 199..J J B11dapcst ;\fag1·ar 1927. szülök igen 
Harsúnyi J{inos (1994) Budapest ;\fc1g1·ar 1920. Berkeley US1\ 20110. szül ük igen 
Ki.:rtCsz l111rc (2002) Budapest \[ani·ar . '"'" !929 szülök 1gc11 

zárójelben állainpolgársága hal:ílakor 
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1-farsányi ,fános c.valát(/ája 

Nézzük először az u1Jai ágú rokonságot. 
i\ Ifarsányi csa\údncvct a I·Iarstcin-I-Iartstcin-böl 111a

gyarosítottúk. :\ csa\údrún bcn1ut~1tott Cs a frunília últal is-
111crt első üs flarsrein Jakah (I/1) Gnlíciúból szúnnazott. 
J-lajdúdorogon élt és l 792-bcn kapott kocsrna nyitúsi en
gedélyt A1ulrás.'i}' grúr birtokún. I-Iajdúdorog 1-lajdú-Bi
har vúrn1cgyCbcn ta!úlhatú. I--Iatúrúban honfog\a\úskori 
1c111ctőt túrtak [(:L 1930-ban 11.5 ezer körül volt lakóinak 
szú111a, fölcg 111czőgazdasúggal fog!aH;:oztak. 

,~\ Nobcl-dijas tudós apai 11at:;)'O/y'a 1848-ban szüle
tett Harslci11 Dc:sdké111 (III/\ ), dc 1905-ben mitr 
1-Iarsónyiként halt 1ncg. tehút ü 111agyarította 111cg csa
lúdncvükct. Ö is l-lajdúdorogon élt, dc n1úr földtulajdo
nosként vagy földbér\őként. \lalószínülcg az ő testvére 
1-:hctelt /-farstcin Lqjos, aki 1855. decen1bcr 4-én Szo
n1orodon született és ?vlunkúcson lett a hitközség elnö
ke. 1902-tü! hosszú éveken út az ()rthodox Ors:ágos 
Iroda alelnöke és .·/ 11lagyor Zsidó cíinü hetilap szer
kesztője is \'Olt. 

f-farsá11yi Dc:s/i /Já(/cr Karotint (III/4) vette felesé
gül és nyolc gyennekük született. Ketten (I\1/8) fiata
lon 111ci.d1altak. 

,-\ l~gidüscbb /-lomi110 (IV /2) Meisel A kos (lV / \) 
igen tehctüs gyógyszerész !'elesége lett. az ü tulajdo
nukban \'Olt a Flórión téri Szent F!óriún patika. I-Icrn1i
na anyagilag segítette két öccsének: Káro(i·11ak és Alik
sánok a tovúbbtanulúsát, így ök cgyeten1i vógzcttséget 

; 1 
6ÁOEíl 

; ; 

7 ,;~Q 
M•k<a fHAIH'. " " RÓllA ~:ula 

i;:oe! 

,6 ,d, 
11,;,1é: Z:Ol>o 
rru,· 1110· 

szerczhct1ck. '°\/eiscl .-ikos11ok és 11arscinyi f/cr111i11á11ak 
két gycnnckc született. Fiuk Endre (\'/3) ugyancsak 
gyógyszerész képesítést szerzett és egy Oktogon térhez 
közeli patika tulajdonosa Yolt. Gyógyszertúri asszisz
tens fclcsogc (V/2) egy kislúnyt (VIii) szült. A Mcisd 
húzaspúr lúnya (\1/3) kassai férfihez (\1/-q 111cnt felesé
gül és két lúny·uk (\.'l/2-3_) született. Aleiscl .·Íkos. fele
sége és f„:nclre fiuk a holokauszt úldozatai lettek. 

:\. követkczö gyennck. Sá11dor (l\'/3) gazdúlkodó
ként kereste 111eg kenyerét. Szikszón élt Lz!i:a (J\ii-.J.) 
11C\'Ü !'elcségével. gycnnckük ncn1 született. 

r\ hannadik \'Olt a gy'cnnckck sorúban a Nobel-di
jas tudós édesapja. J-/arsú11.1·i f\"ároly (l\'/5). Ö i.:> 

1-Jajdúdorogon született 1881-bcn. Gyógyszerész lett 
belölL~. :-\ Xl\'. kerületi Bosnyúk utca 9. szún1 alatti <'.)r
angyal Gyógyszertúrat bérelte 1909-tül. 19 !-t-bcn 
111egvúsúrolta a patikút, 111ajd ezt küvctöcn 19 l 5-ben a 
Zugló (jelenleg Szugló) utca ! 6. szún1ú húzba kül1öz
tcttc. 1937-töl a gyóg:yszertár a Bosnyúk utca 1. szún1 
alatti húzban n1üködött. i\z Örangyal Gyógyszcrtúr 
19..J.7-ig n1aradt /Jorsú11y; !\ároly tulajdonúban. akkor 
fiúra - a késöbbi Nobcl-dijasra - iratta tulajdonjogál. 
és !-!orsá11yi Kúro~r csak üzcn1túrsként szerepelt ~1z 

1950-bcn történt úllan1osítúsig. Jelenleg IZóna Gyógy
szertúrnak ne\·ezik. l-!arsá11yi f(úro~rra 111int kulturúlt. 
kc!lcn1cs. ncn1 tú! beszédes c111bcrrc e111!ékcztek ~1 

gyógyszenúrba júrók. 1-larsúnyi J(úroly Go111hos .·1/ir.:e-t 
(f\1/19) \'ette !Cles~gül. Budapcstcn halt 111cg 195-l-bcn 
vcsce légtclcnségbcn. 
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flursúnyi 1\ liksa (I \! /6) j ogúsz végzettséget szerzett, 
lCleségül Frank Já:sál vette (I\i/7). akinek édesapja 
zsidó. édesanyja keresztény volt. Ö a csa\údjúnak szen
telte életét. Csak egy liuk. Káhnán (\1 /7) születctt 1 aki 
a n1agyar gyógyszervegyészct jclcntös szcn1élyisége. 

flarsányi f(á/nuín 1927. augusztus 25-én Budapes
ten jött a vilúgra és egész élete a rövúroshoz kötődik. 1\ 
0.-·Iagyar Kegycsrcnd Budapesti Gi1nnúziun1úba. n1a
gyarul a piaristúkhoz júrt, a Nobel-díjas Oláh György 
osztúlytúrsaként. .~\z első években n1ég ncn1 tartozott a 
legjobb tanulók közé, egy-egy kettes becsúszott a bizo
nyitvúny<.iba .. ~\ I\1. osztúlyban 1núr csak egy. n1agynr
ból. Ettöl kezdve azonban n1ór tnindig kitünö volt. és 
1945-ben az éretlségit kitüntetéssel tcttl: le. :\n1i ne111 
\·olt kis tcljcsítn1ény a piaristúkn<íl. Oláh Gyiil:~.1· 

,.csak'' jelesen érett. .. Rúadósul f!arsúnyi f(á/nuín Bu
dapest ostron1nkor rncg is sebesült. 

,'"\zonnal felvételt nyert a l\,Iücgyeten1 vegyészrnér
nöki fr1ku!túsúra. ;-\z akkori tan111enetnek 111egt'elelöen 
nyolc l'élév alatt végezte cl az cgycten1et és 1949. június 
22-én kapta ineg diplon1,ijút. /\. következü nap n1ür ta
nürscgédként beléphetett az cgye1e111 Zc111p/Cn Gé:u 
( 1883-1956) prof'esszor vezette Szerves Ké1niai Tanszé
kére. ,'"\z oktatás 111el!ett az alkaloid-kutatúsba is bekap
csolódott Bognár Rc:só' ( 1913-1990). 111ajd Beke })énes 
( 19 ! 1-1962) - késöbbi J(ossuth-díjas szervcské1nikusok 
- 111ellett. florsányi f(á/111á11 1954-bcn lett adjunktus. 

Kutatúsai cred111ényeképpen alkaloidké1niai búzi
son egy új izokinolin gyürüzúrúst dolgozott ki, ez volt 

;; 

" Vin\K~ll'i:íl r.L~U8EI< 
:i.~-uol 

·nlS 

-, 

11 ,, 

·nJ; 

'°J 
K~rto 
lJ?l" 11"'i 

SlHiOt 

''"~ ·HZS 

" ,O!!OGTI GOlO 

1l' v. 

.\MC 

1!!. l· )~50 

l"~"g 
1~10· 1„Q 

! 959. é\·i kancl!dú1usi értek12zésénck a té1núja. 1960-
ban úl\üst vúltott és a Chinoin Gyógyszcrgy;:ir egyik 
kutatólaboratóriuinúnak a vczetéijc lett. 1963-ban n1eg
bíztúk a l(utató Laboratóriuini Föosztú!y vezetésével a 
Chinoinban. 1977-ben útn1cnt a Richter Gyógyszer
gyúrba és ott ahddtott ki egy új kutat{1si osztúlyt. 1989-
bcn ci1nzctcs professzor kincyczést kapott. 1992-bcn 
111cnt nyugdíjba, dc a Richter Gyógyszergyár vezctésC
nek Cclkérésérc azóta is kutatúsi csoponvczetöként dol
guzik. 21 kutatúsi té111újajutott cl legalúbb üzcn1esitési 
\'agy szabada\0111 értékesítési szintig. Szabadaln1ainak 
a szú111a 1negha!adja a 160-at. nlÍg tudo111únyos közlc-
1nényei a 70-ct. .'\z ö nevéhez f'üzödik a fendi!in (Scn
si(~-,) és prcnoxdiazin (Libcxi1{::') gyógyszerek elöúllítú
sa. 1992-bcn Zc1nplén födíjjaL 1996-ban (Jáhor /)énes 
díjjal tüntették ki. 

I<.étszcr házasodott. Elsö fek~ségétöl, S:ohri Edi1t6! 
(\1/6) szúrn1azik Gúhor (\7I/6) ncvü lia, aki orvosként 
dolgozik. és egy kislúnyn (VU/!) van. f!orsán_-..·i f(áf-
111á11 1núsodik ll:lcségc, Bcncllek li1·0 (\1/8) szülte 1\Jik
lrisr (Vl/7). aki történésznek tanul. és Zsrifiár (Vl/8), 
aki a jogi cg:yeten1ct végezte cl. 

!Iarsá11yi /)e:sii és Bádcr Katalin küvetkezö fcl
nöttkort n1cgélt gyern1cke 1-\nlÍo (_l\i/\0) \'Olt. aki Rcí
na .!ó:sejlu:: (I\1/9) 111ent Cclcségül. ,~\ fé1j gépészn1ér
nökként !1)-'0111dagépgyún1t n1üküdt12tc!t Budapesten. 
l(ét liuk szülctclt. /Jc:.wJ (\1

/ 10) 1nunkaszolgólatosként 
111cgjórta \."oronyest, késöbb kitünö isko\áztatóst kapott. 
nlivcl a gépészn1érnöki képesítését Svújcban szerezte. 
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iVlc!!nÖsült. dc u.vcnnckük ncn1 született. l\·lúsik fiuk. 
fsf\';Ín (\'/11) ne7;1 szerzett IC!sőt'okú végzettséget, 111eg
húzasodott. két gycnnckük lett. Karo/i1111ak (\11110) kö
szönhetően húro111 lcóny unokúja is született Ali/dós 
(\iJ/11) nem alapított csalúdot. 

.n. h::gkiscbb !!Vcnnck. Lás::lá (l\l/J l) gazdúlkodotL 
Kassán ~lt kcrcs~tény l'cleségé\·c\ (I\1/12), két lónyuk
ról ( V / 13-14) tud Harsányi Ká/111á11. 

Isincrkedjünk 111ost 1neg a Nobel-díjas tudós onyoi 
áoú rokonsúgá\·a/. 

0 

f-!ar:·;á11ri ... János édesanyja, G(n11bos Ahcc (I\1119) 
8udapeste;1 született 1891-bcn, tehót 10 évvel volt fiata

labb fé1~jénéL Nyclvtnnúrként franciút tanított 1nagúnta
nítvúnvoknak. 1946-ban halt 1ncg egy aszuna rohan1ban. 
:-\ Nol;c!-díjas tudós édcsanyjút érdekelték a 111ü\·észctck, 
dc l) scin v~ilt különl\scbbcn intel!ektuúlis érdcklödésü. 

Gon1hos ,·llicc!nck húro111 bútyju volL G<)lnhos Ru
do!F (l\i/J 3) az I. \'ilú!.!húború utún Púrizsba c111ignílt. 
ah~ll ékszcrtcr\"t.:zökénl dolgozott 1946-ban bckövetkc
zclt halú!úie. Francia rc!cségétöl (I\i/\4) két gyer111eke 
(\r/!5-16) ~zülctett. l\ fiú. F'ra11cois (\7/15) résztvet.t a 
francia cllcnú!lúsi n1ozga!on1ban és a né111etekkel \·i

\·ott harcban esett cl. Lúnya. A!urgot (\1/16) Franciaor
szúeban n1cnt fé1jhcz és két gycnnckc született. Fran
coi.; or\·os (\1ll l 2 ), 111íg a lányuk neve Lauran (\11/ 13 ). 
j/argot a hct\·cnes é\·ckben halt 111cg. 

Go111bos Gr/iri;T (I\i/15) a Fésüs Fonó igazgatója 
\'O!t. 1962-bei~ h<~!-t n1eg Bud~1pesten. Felesége. !!0110 
(I\'/16) a holokauszt óldozata lett. J(ét fiuk született. 
Pércr (\l/J9) fizikusként elsősorban kon1puterl'cjlcsz
tésscl fo!.!la!kozott. iVfcgnösült, dc gycrn1ckc nc111 szü
letett. 20(11-bcn halt meg. A másik fiú, Mihálr (V/20) 
1956-ban i\Iontrcúlba e111igrúlt. kén1ikus, felesége 
(\1/21) Quitoban született, nekik is két fiuk \'<lll 

IVl/14-151. 

Vc~ül a harmadik l\,ú, Gombos Pál (IV/18) 1900-
ban B~dapcstcn született. dc Lyonban h~1\t 111eg a hct
vene:-> évek végén. Ö a huszas évek végén 111ent ki 
Franciaorszúu.b;, ahol a Citrocn g~yúr alka!1nazottjaként 
próbúlta ki u ~chcrautóknt si\·atagi körül!nények között. 
(Jo1nhos Gy/irgy feleségének a hugút, Zsu:sál (!\'/! 7) 

\·ette fclcsés:ül. dc evern1ekük ncn1 született. 
:.\ Nobcl~díjas tt~:lós any·ai nagyapja. Go1nhos Jó:sc./ 

(llU5) építész \'égzcttségct szerzett, 1935-bcn halt n1cg 
Budapesten. Felesége Pcrl111utter lúny· \"Olt. (R.okonsúga 
Pcri1nuílcr !::sók festövcl tisztóz~·isra vúr.) Szülciktö! 
több nau.v bérházat örököltek, ezek kezelésével J()g\al
koztak . ._Ú!etve ezek iövcdeln1éböl éltek. Go1nbos JcJ
:sc/iu:k feltchctöen a .nagyapja (I/3) jl\tt Galíciúból l\'la
gy;irur:->zúgra. Gut\\'illig volt az eredeti csalódnevük. 

l larsá11yi .lú11os _fiatalsága 

Ilursá11ri J\.úro/r és Gon1hos .:lfice csak egy gycr
n1ckct vú!l~1\tak. lf;1rsá11yi János 1920. 111ájus 29-én. n 

trianoni szcrzöclés alúírúsúnak a hetében született Bu
dapesten. /Jarsányi Káro/yéknok a Xl\'. kerlilctbcn 
volt a lakúsuk is. r\ Gyannat utca 30. szún1 alatti húzu
kat Horsánri Károlr 1912-bcn építtette, amit 1940-bcn 
ütépítcttck -és tctőkÜútóva! is cllúttók. r\kkortújt Zugló
nnk ez a része n1ég nyaralótclcpnck szún1ított. .A. 
J-!arsá11yi csalúd tchót a j6111ódú, középusztúlybeli csaló
dok életét élte. 

,!..\ Nobel-díjas tudós zsidó szúnnazúsú édesapja és 
édesanyja l 9 l 9-bcn, a 1(01nn1ün bukúsa utún jclcntke
zö antisze111itizn1us hatúsúra - clsösorban tiuk jövöjc 
érdekében - hatúroztúk cl úttérésükct a katolikus val
lásra. i-\ kisfiú szcllcnii fejlődésére - c1nlékezctc sze
rint - !cginkúbb apai nag)1anyjünak egyik sógora. d1: 

Rolli ,·1dof/ O!"\'llS hatott. e) keltette rei benne a tlT!11é
szcttudon~únvok irúnti én.!ckllidést. !?oth Adu(/ azon
ban korún n1~l!halt, akkor J-!arsányi János 7 é\'es \'0\1. 

Szüleinek._ köszönhctöcn kivúló iskolúztatúst és 
cincllett kercszténv-katolikus nevelést kapott. :-\ négy 
elcini utún 1929-b-cn a J~1sori E\·angélikus Fögi111núzi
un1ba irnttúk be. inivel akkortújt. 111éltún. ennek a kö
zépiskulúnak \'olt a legjobb reputüciója. Ide júrt lf"igncr 
Jc11<) késöbbi Nobel-díjas. 1\'eu111a1111 János, a 20. szú
zad egyik legnagyobb géniusza. l\.anc/d f{á/111á11. Lu

kács Gyö1gy, Stein .·lurl;I, f)oráti .-11110!, Gfat: Os:ká1; 
Gró/.·lndrás (/\ndre\\' Gn_nv). /-/arsá11yi Jánosi kezdet
ben. a klasszikus tantúrgyak érdekelték, így 193 7 szcp
tc1nbcrébe11 a Parthenon K.lasszikus .!vlliveltség Barúta
inak Egyesülete ú!tal szervezett görög nyelvi \·ersc
nvcn hannadik lett. 

. i\'Inten1atikus tanúrai hatúsúra azonban n1indinkübb 
a 11101e1notiká1 szerette n1eg. Elsö nu1tcnu1tikus tanúra. 
Faluba. ugyan elég rurcsa en1bcrnek szún1ított, késöbb 
buddhista lett, és 111egbolondult. /\z öt helyettesítő 

C'scrnák J::n1il rövid !Clé\·cs 111üküdésc alatt azonban 
n1é!v bcnvo111úst uvakorolt a kis 1-/orsányi Jánosra . . J...z 
últaÍa ad~tt szors:;in1i feladatokat olyan lelkesen és jól 

oldoua 111cg. ho~y tanúra ösztönzésére elkezdett foglal· 
kozni a !\.6:l;/;isko
loi 1\/atc111{1/ikoi l;S 

F""i::ikai Lopok rel
adatai\·al. C'scr11ák 
tnnúr urat azonban 
nen1 v(:glcgesitctték. 
így ~1 rclsöbb osztú
lyokban <i 1nate111ati
kút és lizikút Renner 
Jú11os tanította. Ö 
J::öt\·r"is Loránd ta

nÍt \'únyaként részt 
\'Ctt 111estcrc nevczc-
1cs gravitúciós 1110-
réscibcn. R1..·1111cr 
Jú11os jót(:kony ha
túsa sen1 n1aradt cl: 
I-!or.':á11yi János ta-

llarsá11yi János ( 1953) 
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II. táblú-;.at 
l/arsá11yi .!dnos!. és VIII. évi, ~·alandnt érellségi 1·i-:-sgájá11ak ta11u/11uí11yi erf.!d111ényei 

szertúrban dolgoz
tak gyakornokként, 
n1ajd ezt követően 

két évet hallgattak 

1. VIII. Érettségi 

f\.lagavisclet 
Hit- és erkölcstan 
f\.·lagyar nyelv és irodalon1 
Latin nyelv és irodalon1 
Néinct nyelv és irocla!o1n 
Földrajz 
Tennészctrajz 
t'<.1lcnnyiségtan 
l\ajz 
Tcstgyakorlús 
Enck 
T<irt0nclcn1 
Tennt:szctt<Jn 
Görög nych' i...:s irodalon1 
Filozólia 

Félévi 
példás 

jó 
jeles 
jeles 
jeles 
jeles 

jó 
jeles 

Evvég:i 
példús 
jdes 
jeles 
jeles 
jeles 

jó 
jeles 
jeles 

Jó 
el0gs0ges clégségcs 

jó elégséges 

Evvégi 
példás 
jeles 
jeles 
jck:s 
jeles 

jc!t::s 
jeles 

jó 

jel cs 
jclcs 
jeles 
jeles 

lentu111~'n1ak és egyTe ink<ibb cl111élyülü tudás{1nak kö
sz(inhetücn szinte 111indcn é,·bcn jutaln1at knpott. n1int 
a legjtihb 111ate111atikus. Slit. iskolai púlyújn bctctüzés
képpcn 1937 1nújusában 111cgnycrtc az akkor inég Eö1-
1·t'is Loránd nevéhez kötött orszúgos középiskolai 111a
tcr11atikai versenyt. 

.:_\ Budapesti E\'angélikus Főgi1nnúziu111 l~ncsítöjét 
n1inden évben közzétették. dc ebben csak a n1agavisc
leti jegyek (a111clybe11 /1orsúnyi János egy é\·. a \lJJ. 
nsztóly kivételével 111indig példús n1inősítést knpott) és 
az ú!ta!úno.:-; tanuln1únyi ered111ény szt:rcpel. .-\z uti:'1bbi 
!Iarsúnyi Júnos esetében az \'. osztú!ytó! 111indig jeles 
volt. !sn1ertek azonban I. és \lJ (I. osztú!yos j~gyci a kli
lt\nbüzó tárgyakban(//. táblú-:.at) . 

. ~\z 1. osztályos bizonyÍt\·únyn szerint a tt~stgynkor
lúsban (és az énekben) csak clégsCgcs osztúlyzatot ka
pott, de a \'III-ban n1ór egy tantúrgy kivételével 111in
denhlíl jele:-;. csak rajzból \·olt jó jegye. :\z 1937. n1ú
jus l ~-21-én tartott írúsbcli. n1ajd júniu.:-; 15-22-én le
zaj!l.l szóbeli érettségit jeles ered1né1111yel tette !e. 

!Iarsú11yi János c111lékezcle szerint szellenli l'ej!ü
désére poziti\· hatúst gyakorult 1ninteg_y 60 osztúlytór:.;a 
is. akik k1jzött kivúló tehetségek \·oltak, és közöttük jll
tékony versengés ci!aku!t ki. 

:\z érettségi utún 111ate111atiku.:-; \·agy filozófus szere
tett volna lenni. ,:_\z utóbbi érdekében hallgatott clöad{1-
sokat a katolikus Don1onkos Rend I·Iittudo111únyi föis
ko!újún - itteni kapcsolatainak késöbb sokat köszönhe
tett. i\ n1atc1natika iránt érzett \'Onzaln1a n1iatt cljúro
~ato!t a nagyhírü f"l/f}r L;pát ( l 880-1959) elöadásaira 
is. dc ncn1 nagyon értette 111t:g a kon1plcx f'üggvényck
rl'd el111undottakat. L:s ezért - ahogy visszac111!ékczctt: a 
n1atc111atikútó\ .... eln1cnt a bütorsúgon1." l~desapja na
g_ynn szerette volna. ha egyetlen gyenncke rolytatja az 
(i gyó~ys:erés: hivatúsút és rú hagyhatja patikújút. _;.-\z 
19.+0. é\· előtti. ún. régi rcndszeríi gyógyszerészeti kép
zés szerint a jelöltek az érettségi utún két évig gyógy-

lrúsbcli 

jó 
jclcs 
jclcs 

Szóbeli \:églcgcs 

jeles jeles 
jeles jeles 

jeles 
ji...·lcs 

jcles 

jeles 
jeles 

az egyctcn1cn, és ha 
letették az elöirt 
vizsgúkat, gyógy
szcrész111estcri okle
velet kaptak. Tovúb
bi 3 év gyakorlati 
111unka utún egy hó
napos ún. approbú-
ciós tanfo!ya1not 
kellett cl\·égczniük. 
n1ajd az ezt követő 

sikeres \·izsga utún 
lehellek teljes jogú 
gyógyszerészek . 

. :_\z érettségi utún 
tfur.1·á11yi llí11os ez~n egy ideig gyógyszerészgyakornok 
\·u!t az egyik zuglói gyógyszertúrban. Nc111 nagy·on sze
rette n1eg édesapja fog!a!kozúsút ~1z 1937-bcn n1egkcz
dett gyakornoksóga a!ntt. ezért 1939 nyarún szülei ki
küldték GrenL)b]i.:-ba. az ottani eg:yete111re börké1niút 
tanuini. feltehetllcn a Franciaorszúgban élö anyai nagy
b<ityjai scgítségé\·el. Ez florscinyi János szún1úra \'ala
rniJCle kitörési lehctliség keresését is jelenthette a 
gyógyszerészctcn belül \'agy kí\·üJ. {)e klizben kitört a 
II. \·i!úghúború. akkor siet\'e hazatért Cs ezutún a türté
nclini escn1ényck inúr 111inden egyéni elképze!ését 
.. übcroltú](', n1eghatún1z\·a tetteit. .:vlegpróbúlt a buda
pesti Púzn1úny· PélL·r -rudl1111únyegyeten1 gyóg)/SZerészeti 
karóra beiratkozni. dc nen1 \'ették /~l 111cgkésett jelentke
zése n1iatt. Szcrintt: e \'isszautasítúsb~1n zsidó szúnna
zúsa is szerepet jútszott. hiszen gi111núziun1i ered111é
nyei ki\'ú!óak ,-oltak. Így csak 1940-bcn \·ették fel. an1i 
azért i.:-; nagyu11 /~Jlltll.:-i \'olt szú1núra. n1i\·e! így ha!asz
tóst kapolt a nú!a 1nunkaszulgülatossúgot jclcntö kato
nai szo!gúlat a!ól. 

l/u1:wí11.1·i .hi110.1
: tehút az l 9-Hl/-J. l-es t~inévre iratkuz

hatott be a Budape:->ti l\fagyar !Zirúlyi Púz111úny Péter 
'fudon1ünyegyc1e111 I3(\!csésztudo1núnyi K.arúra rendes 
bö!csészettan-hallgatónak. 19-J.2. október 5-én kapta 
111eg a gy<.ig.l's::erl';.1·::111ester; oklc\-elét ( e!111élet i szigorla
t út jó, gyakorlati szigorlntút L'légséges credn1énnye\ tet
te le). n1ajd ez! kü\·ctlicn bent 111ar;id az cgyetcn1en a 
g,1·ág_1· . ..,·:crt;s:: drJkforát1rs 111egszerzése érdekében. 

.~\ lV1agyar f(irúlyi v·allús- és J(özoktatósi !Vliniszté
riun1 19-J.O. C\·j rendelete t.'.rtelinébcn - a gyógyszer~sz
képzés rcrurn1ja keretében - akkor húroin é\' gyúgyszc
részeti gyakc1r!at következett ,·o!na (noha ezt egy !9-J.3. 
évi rendelet két é\Tc 111érsékclte). dc ö n1indenképpc11 
az cgyctcrncn próbúlt 111aradni a 111unkaszulgúlat alóli 
n1entcsség érdekéht:n. Ert:deti érdcklödésCt kö\·etve 
Hibb tanszéken n1cgpróbú!t helyet kapni, dc - zsidó 
szúnnnzúsa 1niatl - csak a botanikus prorcsszor. a ne-
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ves genetikus S:abá Zoltán ( 1882-1945) fogadta el je
lentkezését disszcrtánsnw.k. 1-Iorsányi Jánost a botani
kai rendszerezés ne111igcn érdekelte, ráadásul kéz
ügyessége scn1 volt alkahnas a fino111 1nikroszkópos 
n1ctszetek készítéséhez. Célját azonban elérte, egyete-
1ni képzésének köszönhetöen 111entesítést kapott a kato
nai (111unkaszolgúlatos) behívás alól. 

1944. 111árcius 19-én azonban a né1netek 1negszáll
túk IVlagyarországot és hozzúfogtak a „zsidókérdés 
végső 111egoldásához". Rúadásul ebben az évben pro
fesszora, S:abá Zaltá11 is n1eghalt. Így 1-IarsánJ'i Jánost 
1944 111újusúban b.:hívtúk n1u11kaszolgúlatra egy ke

resztény-zsidó szúzadba, atncly a Budapest környéki 
gyárakban dolgozott (példúul a budafoki borpincékbe 
hL)rcJtúk le a nén1etek légelhúrító lövedékeit). 1944. ok
tóber 15-én - I~Jorthy húborúból történő sikertelen ki
ugrúsi kísérlete utún - S:::álasi Fcre11c és nyilas púrtja 
vette út a hatalinat. 11arsányi ,Já11osr egy ideig szúzadú
nak vatikáni védlevcle 1negóvta a deportúlústól, de no
vc111bcrben 1nár e 111unkaszolgúlatos szúzadot is be 
akanúk \·a,gonírozni és i\usztriába hurcolni .. A.. fiatal
cn1bcr az Eszaki pólyaudvaron döbbent rú várható sor
súra, ekkor levette fehér karszalagjút, és cson1agját hát
rahagyva, jó télikabótjúban elvegyült az érkezö utasok 
között 111.:ijd velük együtt elhagyta a pályaudvart. Uno
katestvére. Fforsányi f{áftnán cn1lékezetc szerint ebben 
az ö édesanyja segítette . 

. A. Jv[úria-utcai jezsuita rendház főnöke, l?aile atya -
akit hallgatott a hittudo1núnyi föiskolún - adott 1-far
sán_,.i Já11os11ak 1nenedéket. Púrtlügóinak sikerült az 
életét n1egn1enteni a rendhúzban történt többszöri nyi
las razzia ellenére. Enni azonban nc1nígen tudtak nekik 
adni, éppen ezért akkori koplalúsa is életre szóló en1-
lékként rögzült benne. f\z l 945. január 17-én r11egérke
zii szo,jet csapatok őt valóban felszabadították. El-
111ent a gettóba. ahol 1negtalúlta szüleit. 

.-\ követkczö hónapokban segített édesapjának a ki
sebb kúrosodúst elszenvedett patikújuk helyreúllítúsú
ban és feltöltésében (Budapest ostron1a alatt szinte 
rnindent elvittek belöle). I-la1narosan n1egnyithattúk 
ezért zuglói gyóg~yszcrtúrukat. 

1946 őszén - engedve vágyainak- újra beiratkozott 
a Púzn1úny Péter Tudo1nányegyeten1 Bölcsészcttudo
inúnyi karóra bölcsészhnllgatónak, dc ekkor f'ötantúr
gya a /ilo::<~/ia. 111e!léktantúrgya a szociológia és a lé
lektan volt. Gyógyszerészeti tnnuln1ányait is bcszán1í
tották, ezért hihetetlen gyorsasúggal, egy' év alatt, n1úr 
1947. június 28-ún ledoktorált St11n1na cun1 laude n1i
nösítéssel. Disszertúciójának té1nájút cín1c tükrözi: ;\ 
/ihr::(~fiai té1·edésck logikai a/kara, an1it az Atheneu111 
folyóirat 1947. évi XXXIII. kötete közölt is. Értekezé
s0nck a lényege abban foglalható össze, hogy a szaktu
doinúnyokban a tévedések c!öbb-utóbb lelcplezödnek 
Cs kiküszöbölödnck. Ne111 így a filozófiúban. ezért lé
ti::zhetnck évezredek óta cgyn1ús rnellett, pontosabban 
cgyn1ússa\ szeinbcn álló filozófiai rendszerek, pedig 

hút az „egyn1úsnak ellentn1on<ló l'el!Ogúsok. közül leg
jobb esetben is csak egy lehet igaz." 

Tudo11uí11yos pályája és családalapítása 

A filozófiai doktorátus n1egszerzése után S::alai 
Sándor ( 1912-1983 ), a Bö\csészettudomimyi Kar Tár
sadalon1tudo1nányi Intézetének a vezetője 1neghívta, 
így 1947 szcpten1berében díjtalan gyakornok lett ezen 
a tanszéken. S:alai intézete akkortájt párját ritkító gaz
dagságú künyvtúrral is rendelkezett, a1nely sokat segí

tett 1-lorsónyi .Jánosnak további önképzésében. 
S:::alai Sándor nagy fonnátu111ú szellen1nek (1-Jar

:·;ányi szerint: „egyike volt a legértehncsebb en1berek
nek, akikkel valaha is talú!kozta111'') és szélsőséges sze
n1élyiségnek szún1itott. .A.z utóbbit F!arsónyi János a kö
vetkezőképpen jellcn1eztc: „ritkán volt türeln1c ahhoz, 
hogy részletesen kidolgozzon egy tudo1núnyos kérdést, 
vagy akárcsak ahhoz, hogy végigolvasson egy tudoinú
nyos könyvet'' Pedig „ ... szeretett idézgetni. Dc idézetei 
n1indig a könyvek első 20 oldalúról szúnnaztak". Itt. az 
intézetben kötött életre szóló barútsúgot C'sch
S:o111barhy lás:::/á\'a/ és isrnerte n1eg későbbi feleségét, 
Klauber .•Inna pszichológust. Közben az „osztályharc 
élesedett" és 1948-ban a szociológiai intézet szún1os 
inunkatúrsút, így Ffarsányi .Jánosi és Klauber Annát po
litikailag n1cgbízhatatlannak nyilvúnították. 1-Iarsúnyi 
!cgf'öbb bünéül a Barankovics-i'éle kcresztényden1okra
ta púrt iránti vonzaln1út rótták Ccl. ;\ fiatal tanársegéd ni
adásul politikailag \·eszélycs vicceket is n1egcngedctt 
111agának, így· szerinte „J\i[arx azért volt nagy cn1ber. 
n1ert a közgazdúszok azt hitték róla nat.1Y szociológus, a 
szociológusok n1eg, hogy nagy közgazdúsz". J{/auber 
.-Innál n1indenképpcn a vele tartott kapcsolat niegszaki
túsúra akarták rúvenni. S:olai Sá11clor 1948 júniusában 
egy éves szabadsúgot adott neki, annak fejében, hogy 
,.tünjön cl". Lcn1ondott ezért úllúsúról, és ütvctte édesap
ja gyógyszcrtürút, an1i an1úgyis az ö nevén volt. 

;-\ kortúrsi visszaen1lékezések szerint segitökész 
gycígys:erJs:nek bizonyult a patikában, d~ lútszott raj
ta. hogy az ottani rutin1nunkút ne1nigen szerette és 
niinden idejét olvas;.°1ssa! töltötte. Tudta, hogy gyógy
szcnúrukal han1arosan állan1ositani Cogj:.ík (erre 1950. 

július 28-ún került sor, és t11nely inkább elkobzásnak 
felelt n1eg), ezért puszta n1egélhetésük is nehézségekbe 
ütközhet. E1niatt döntött 1950. áprilisában- elsösorban 
jövcndö felesége unszolúsúra - a dísszidúlús n1ellctt, 
nen1 vúrva n1eg az állan1osítúst. 1-farsányi János édes
anyja ekkor n1úr ncn1 élt. 

l{/auher Anna 1928. július 8-án született Budapes
ten. l\.lauhcr Anna a budai Banr-I\.1[adas Rcfonnútus 
Leúnyne\·elő Intézet gin1núziu1núban végezte középis
kolai tanuhnúnyait. rvfagyarorszúgi pszichológiai pú
lyakezdésérc f-!orsányi János kapcsán n1ór utaltan1. 
Édesapja Klo11ber De:séi (IV/20) ügyvédi doktorútust 
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szerzett, de sohase1n végzett ügyvédi gy;.1korlatot, tni
vel az apjától, Klauber Sá111uel1ől (lll/I 0) örökölt olaj
finon1itó gyárat vezette. Az ö felesége \Veiss lüny volt 
(ll!/l I ), Klauber Deoső 1920-ban kötött csküvöjc elött 
feleségével együtt katolizált, majd később reformátu
sok lettek. Tehát Klauber Anna is inár katolikusként 
született. A II. világháború után gyárukat úlla1nositot
ták, ezt követöen az eladási osztályt irányította. 
Klauber .·inna édesanyja Sze11lfe Klára (IV /22) nagyon 
jófejü kislúnynak bizonyult, de az antiszen1ita törvé
nyek niiatt ki kellett 1naradnin az egyeten1ről. S::enfle 
Klára édesapja, S:::ende Ernő (III/12) bankigazgató, az 
ö apja, Slem Gábor (ll/7) pedig orvos volt Klauber 
.·Inna nöYére. 1\Jár1a (\1122) is n holokauszt áldozata 
letL A Klauber ösök 1796 és 1 800 között ugyancsak 
(Jaliciúból kerültek lvlagyarorszúgra. 

/-larsányi Jáno.v az osztrák-111agyar hatúr illcgúlis 
útlépésére /(/auber .·lnn/n·al (akinek csupún két hónap
ja hiányzott ahhoz. hogy n1egkapja pszichológusi dip
!on1újút) 0s annak szüleivel vállalkozott. Ivlcnekülésük 
igencsak életveszélyesnek sz{unított. Klauber .Anna 
~desapja tagja volt egy főleg zsidókból álló szabadkö-
1nüvcs páholynak, nhová felvettek egy nyugati határvi
déken élő keresztény bú<logost is, aki a nyilas időkben 
zsidókat bújtatott, Ö vállalta- ellenszolgáltatás l'ejébcn 
- útvezetésükct ,;\usztriúba. a Fertő tó tájün. Akciójuk 
szerencsétlenül indult, 111ivel a búdogos frtlujában egy 
cn1bercsen1pt.!szt éppen elfogott a rendőrség, ezért 111ús, 
szokatlan utat kellett vúlasztaniuk. 1950 tavaszún a 
Fertö tó n1ocsúrvidékét inég víz borította, nehéz volt 
tújékozóclni. el is tévedtek. I·láro111 napig bolyongtak a 
lúpvilúgban - egy napra elégséges éleltnükkel és vi
zükkel. Bogarakkal teli \ápvizct ittak ... \Tégü!is útjutot
tak r\usztriúba. ahol a parasztok csodú\kozva fogadtúk 
ökct: éppen az elaknásított területen jöttek át) ahol 
szinte minden cjjel felrobbant valaki. 

Ausztriában menekülttáborba kerültek több hónap
ra. i\z US.A..-ba szerettek volna 1ncnni, de a kvóta be

Klauber Annll (1952) 

telt. Így végül Auszt
rúliút vúlasztottúk, n1i
vel Klauber ,•inna szü
leinek ott voltak bará
taik. 1950, december 
30-ún Crkcztck n1eg 
Sydneybe, A megér
kezésüket követő 3. 
napon, 1951. januúr 2-
án flarsán_vi .János há-
zassúgot kötött 
Klauber Annch-'aÍ. 
1-farsány; .János fele
ségéről késöbb úgy 
nyilatkozott, hogy: 
,.Azóta is egész élc
tc1nben nagy segítsé
gen1re volt rendkívüli 

gyakorlati érzéke és osztatlan tú1nogatása n1inden ne
hézségben". 

/-farsá11yi János gyógyszerész diplo111ájéit azonban 
ncn1 fogadták el f\usztráliában, angolul sen1 tudott elég 
jól. I-Ióro111 évig ezért vasgyúrí 1nunkásként dolgozott, 
több gyárban, 1nivel gyenge kézügyessége nliatt nen1 
türték n1eg sokáig egy helyen. Rövid ideig irodai n1un
kúra is n1ódja nyílott. En1ellett esti tanfolyan1011 két év 
alatt elvégezte a négy éves közgazdaságszakot a syd
ney-i egyeten1en: 1953-ban kapta n1eg ivLA. diplon1ú
júL Attól kezdve John C(Charles) Harsúnyiként szere
pelt, n1ivet születCsekor n1ásodik keresztnévként apja 
utún a l(úroly nevet kapta. 

Felesége A.usztrúliában kezdetben gépirónöként. 
111ajd ruhatervezők.ént dolgozott. l(ésőbb lehctösége nyílt 
a tanulúsra, így folytathatta tanuhnúnyait. 1960-ban az 
USA-beli Stanfordban kapta meg a lvLA, fokozatoL 

llarsá11yi Jáno«·i a 13risbane-i egyeten1en 1954 ele
jén kezdett k6:ga::c/aságtant tanítani. 1956-ban Rocke
feller-ösztönclíjnsként az US,A.-ba utazhatott, 111égpedig 
a nagyhírü Stanford Egyeten1re, ahol főleg 1naten1at;
ká1 és s1aris:liká1 tanult SöL Kennc!h J Arraw ( 1921-) 
professzor vezetése mellett - aki később, 1972-ben 
Nobel-díjat kapott - 1959-ben kö::ga::tlasági doktorá
rusr is szerzett, a111elyben n1úr jútékehnéleti tén1út dol
gozott !\:'.!. ,~\rs poetikójút 1957-ben foga!n1azta 1neg 
egyik C'sch-S::rJJnbathy Lás::lónak írt levelében: „De 
egészében \'éve az az ~rzéscn1. hogy az első teendő a 
közgazclasúgtan (és ten11észcttudo1nányok) 1nódszcrci· 
hcz hasonló analitikai 111ódszcrckct kidolgozni a politi
kai és egyéb túrsaclal1ni kérdések tanuln1únyozúsúra. 
Ez lényegében azt jelenti, hogy n1inclcn elinéleti hipo
tézist egy precízen leírható ,Jnodcll" fonnújúban !O
galn1azunk incg - ha lehetséges, akkor egy kvantitatív) 
111atc111atikailag ck:111ezhetö 111odcll fonnújóban. Ezért 
van az. hogy ez idő szerint a n1atcn1atikai n1ódszerek 
túrsada!o111tudon1únyi alkaln1azúsá\·al füglalkozo1n el
sősorban.,. 

1958-ban \·isszatért .:\usztúliúba. de akkor inár a 
ca11berroi cgyeten1cn (_i\ustralian National Univcrsity) 
kapott kutatói úl!ást, itt íülytatta a játékeln1élettcl füg
lalkozó kutatúsait. l\usztrúliúban azonban 1-/arsányi 
János a1no!yan 111agányos co\vboynak bizonyult e té-
1nábnn, és elszigeteltsége zavarta. Igyekezett ezért fel
használni szcrnélyi kapcsolatait, hogy visszakerülhes
sen az USr\-ba. 1961-ben sikerült is neki Dctroitban, ~: 
1Fayne .·Íllcnni Egyele111c11 közgazdasúgi professzori ál
Iúst kapnia. 196..+ februárjában pedig valóra vált úln1a: 
Kal{fórniában, a Berke/e_\' Egyeten1 professzora lett. 

1964. úprilis 19-én született n1eg egyetlen g)"'Cr111e
kük, To111 (\'I/16) is, 13 évvel összehúzasodúsuk után. 
Ö ugyancsak a tudon1únyos pú[yút választotta. i\ nagy
hírlí bostoni I·Iarvarcl egyetc1ncn a né111ct szociúldc
n1okraták újabbkori történetéből írta 1neg doktori disz
szcrtúcióját. Feleségül nz argentin szúnnazúsú l-'!rginia 
Maricochir (Vl/ 17) vette J 992-bcn, dc 1996-ban clvál-



18 GYÓGYSZER!~SZET 2003. ianuúr 

Sydney [iuh'ersi(r doktorátus (/995) 

tak. Gycnnckük nc1n született. Ton1 !Iorsúnyi 2002-ig 
c!liadó \'ült a l·Iarvard Egyctc1ncn. 2002 szeptcn1beré
bcn egy é\·es kine\·czést kapott ~,lassachusetts-be. a 
\lount 1-lo!yoke C'ollegc-bc a pulitik~li tudon1ányok 
asszisztens pnJtCsszoraként. 

>\ jútékelinélctet ,\1cu!l1a1111 János ( ! 903-1957,J ala
pozta ineg. Neun1ann könyvet is írt a jút-:keln1élet küz
gazdasúgi a!kaln1az:.isúról Oscar ]\ilorgcnstcinneL ez e 
kutat{isi terület alap111unkúja. f·Iarsúnyi Júnos az US.'-\
b;in rútalúlt a játéke/J111.)/e!fc! foglalkozó szakeniberek 
kis csapatúra. akik egy1nást rendszeresen inrorn1últúk. 
és gyakorta küzüsen l'cjlcsztt:tték to\·óbb is1111..:reteikct. 
l !arsúnyi Júnos az e111beri kapcsolatokat kezdetben két
szen1élycs j{1tékként rogta fel. an1clybcn a sze111bcn úl
ki !Clck 11cn1 isn1erik egy111ús szúndékait. fclkészül!sé
g0t é~ cllizetes döntési c!kült:lczettségét. I-Jarsúnyi a l 8. 
századi angol statisztikus, T/unnas Boyc.1,· ( 1702-1 í6 l) 
e!n1élctét l'c!hasznúlva. 1negprób:.ilt:i a 1núsik fél vúlto
zt'linak klilönbüzó va!ószinüségcit becsülni és cnnck 
al~ipjún kialakítani a túrg~/alúsi stratégiót. E kut~1túsi 

cred111ényei l 967-(i8-ban jelentek 1neg. atniket a 
Rr.1tio11ul !Je/l(n·ior und Bc11gai11i11g J::qui/ihriz1111 i11 
c;u111cs a11d Sociu/ Situa!ÍOllS (r\z ésszerü \'isclkcdési 
és az alkudozú:-;i egycnsúly a jútékokln111 és túrsadalini 
helyzetekben) cí111ü köny\·ébcn 1977-bcn foglalt össze. 
Lz és a R1.e·inhard Scltcnnc! ( 19:;0- ) 1988-ban n1cgjc
icntctctt inunkúja szolgált 199-L évi Nobcl-díjúnak 
alapjúul. !1arsá11yi János késöbb - John !~ tVash 
{ 1928- ) eredn1ényeit i\::lhasznú\va - kidolgozta a két-

sze1nélyes. ncn1 teljes infonnúciós és nen1 kooperatív 
jútékok eln1élctét, a111it azutún Reinhard Se/tenne/ a 
többszen1é\ycs-többcsoportos helyzetre is últalónosí
tottak. Így nein véletlenül kapták n1cg együttesen 
1994-ben „a játékd111é/c1 trmihb/eilesotéséért" a köz
gnzdasúgi Nobel-díjat. 

1990-ben vonult nyugdíjba a Berkeley EgyetenH·ö\, 
dc ezt követően is rolytatta tudon1únyos 1nunkúját. 
Berkeley don1boldalún lévő háza szerény professzort 
lakhely. és Harsúnyinak bevallottan jól jött a Nobel
díjjal júró pénz - nyugdíj-kiegészítésként. Rövidebb 
lJS:.\-bcll egycten1i tanúri évei n1iatt nyugdíja ugyanis 
eln1aradt kollégúitól. 

llorsányi János 17..J. cn1 n1agas és 90 kg súlyú 
( idüskor~'tban piknikus'). jó 111cgjelcnésü r0rfi volt. 
Fgé:-;zségescn élt: nen1 cigarettúzott. szcszcsitalt csak 
túrsasúgban ivutL akkor is csak egy pohúr bort \·agy 
stan1pcdli likört. ,~\sport azonban teljesen kin1aradt az 
é!et0bül. 111i\·c! 1-/ursányi János lizikai dolgokban hí
resen ,.üg::.'et\1.e·n" volt. Elég testnevelési osztúlyzatúra 
uulini. vagy arra. hogy képtelen \·olt 111ég az autó\·c
zetést is 1ncgtanulni. Utazni azonban nagyon szere
tett. különösen a csa\údjúval. l 948 őszén súlyos beteg 
\'olt. akkor a kanyaró 111egbctcgedésc utún tuberkuló
zist kapott. Idöskorúban az Al:hci1111.:r-k6r keserítette 
n1cg életét. 

S:c111é/yisc.;gc;re a \'isszafogottsúg. ud\'arias és tapin
tatos 111odor. kesernyés huinur 111ondható je!len1zönek. 
Felesége neke111 irt lc\'elébcn kieineltc, hogy 111i!ycn jó 
~ipa \·o!t: .„:\kúrn1ennyire cl \'olt foglalva, 111indig \'olt 
ideje a gyerekekkel beszélgetni, kérdéseire felelni, 
n1indig türcln1es \·olt \'e!c és kedves hozzú.'' 80 éves 
korúban. 2000. augusztus 9-én hunyt cl Berkeley-i ott
honúban. f·Ialúlúhoz \'égül s:irh!/árktus okozta SZÍ\'I\)

ha111 vezetett. 
!tthun igazúbó! csak a Nobe!-dij utún isn1erték fel ki

\·étcles talentun1ú1. búr 197..J. utún tübhszlir is visszn!úto
gatntt szüliiföldjCre. 199..J.-ben lelt az iVITr\ tisztc!cthcli 
tagj~1. 1najd 1995-ben a J(özgazdasúgi Egyeten1 díszdok
tora. \-lindezzel né1nilcg kúrpótoltúk a \ 1Iagyarorszúgon 
ért 111éltúnytalansógok n1ia1t: ö ugyanis azok közé tarto-

1rJ-%sW;1=or0'1,+&dP 
=1s;;;...~;;:o;:,;.~10;"··1"·· 

.·l Par/a111e11tbe11 (1995) 



L 

2003. ianuúr GYÓGYSZERÉSZET 19 

zott, akiknek az életét mind a jobb (fasiszta), mind a bal
oldali (ko1n111unista) szélsőséges politikai rendszerek 
n1cgkcscrítctték. 
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szerészeket, akik részt vettek a Magyar Gyógyszerészhallgatók Egyesülete által 2002, 
július 27-28-án szervezett tudományos szimpóziumon, és utólag a számlát vagy a 
részvételért járó pontokat nem kapták meg, jelentkezzenek 2003, január 31-ig az aláb
bi címen: 

Magyar Gyógyszerészhallgatók Egyesülete 
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ményről mindenkit, aki jelentkezik, tájékoztatunk, 


