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Dr. Harsányi László egyetemi tanár, az orvostudományok kandi
dátusa, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Igazságügyi Orvostani In
tézetének igazgatója 1992. március 15-én, életének 66. évében 
tragikus hirtelenséggel, váratlanul elhunyt.
A Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1951-ben szerzett orvos
doktori diplomát. Azon kevesek közé tartozott, akik kezdettől és 
tudatosan az igazságügyi orvostan művelésére készültek fel. Az 
egyetem befejezését követően a Budapesti Orvostudományi Egyetem 
Igazságügyi Orvostani Intézetében kezdett dolgozni. Tanítványa 
lehetett a szakma egyik legkiemelkedőbb művelőjének, Incze Gyula 
professzornak. A választott szakterület ismereteinek elsajátítása és 
igényes művelése mellett tudományos érdeklődése igen korán a 
személyazonosítás, a csontvázleletek értékelése, az igazságügyi or
vostan és az antropológia határterületére irányult. Nemeskéri János 
professzorral együttműködve számos igen értékes megállapítást tettek 
az igazságügyi antropológia területén, közlemények tucatjait jelentet
ték meg, és az általuk kidolgozott komieghatározási módszert ma is 
széleskörűen használják. Az igazságügyi orvostani és a kórbonctani 
szakvizsgák megszerzését követően "A csontváz orvosszakértői vizs
gálatának egyes kérdései" című kandidátusi disszertációját 1966-ban 
védte meg. Szerológiai és antropológiai kutatásai mellett, kiváló mű

velője az orvosi jognak, az igazságügyi fogorvostan kérdéseinek. Hatékony szakmai működésének elis
meréseként lett a Budapesti Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Karának önálló oktatója, később dékán
helyettese.

A Pécsi Orvostudományi Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetének igazgatójává 1977-ben nevezték ki, 
mint egyetemi tanárt. Itt mind oktató, mind tudományos kutató munkáját továbbfejlesztette, szakterületének 
kiváló művelője és nemzetközileg értékelt tanítója volt. Rektorhelyettesként sokat tett az elmúlt évek ne
hézségei között az egyetem integritásának megőrzéséért. Munkássága elismeréseként számos kitüntetésben 
részesült, több nemzeti és nemzetközi társaság tiszteletbeli tagjává választotta. Utoljára 1992. január 20-án a 
csontmaradványok igazságügyi orvostani vizsgálata témakörében elért tudományos eredményeiért a japán Ki- 
tasato Egyetem Tudományos Bizottsága által alapított tiszteleti énnel nyerte el. Aktív tagja és a vezetőség 
meghatározó egyénisége volt a Magyar Igazságügyi Orvosok Társaságának. Éveken keresztül tagja volt a 
Magyar Tudományos Akadémia Antropológiai Bizottságának. Szakmájából adódóan munkássága gyakran 
széles publicitást nyert. Az utóbbi években alapvető szerepet játszott Nagy Imre és mártírtársai földi marad
ványainak azonosítási folyamatában, és vezette azt az akadémiai bizottságot, amely a barguzini csontvázlelet 
tudományos igényű értékelését végezte el. Kezdeményezője volt a környező országok azon szakmai 
együttműködésének, amely Alpok — Adria — Pannónia egyesülés néven a halála után kezd kibontakozni.

Váratlan halála óriási veszteséget jelent nemcsak családjának, közvetlen munkatársainak és szűkebb 
értelemben vett szakmájának, hanem mindazon határterületeknek is, melyeknek rendszeres művelője volt. 
Tanításait és emlékét kegyelettel megőrizzük.

Dr. Varga Tibor
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