
 
Hiányzó lapok a Rozsnyay Mátyás emlékversenyek történetéből, 

16 év története 
(A Rozsnyay Mátyás emlékversenyek eseményei 1995-2011 között) 

ERŐS ISTVÁN 

Bevezetés 

Az 1965-ben kezdődő (pontosabban fogalmazva: újrakezdődő) Rozsnyay 

Mátyás nevét viselő előadói versenyek történetét egy gondosan összeállított, 

hasznos könyvecske foglalta össze, melyet Weltler János szerkesztett [1]. Ebben a 

tanulságos munkában megtaláljuk Rozsnyay Mátyás életét és a versenyek történetét 

a háború előtt. (Az alapos és hiányt pótló tanulmányt  Grabarits István írta.) A 

bőséges adattár csak az első 30 évről tudósít, mivel a kiadvány a 30 éves jubileumi 

emlékversenyre készült. Az 1995 után következő emlékversenyek története még 

feldolgozásra és elemzésre vár. Ezt az elemzést azért is meg kell tennünk, mert az 

emlékezet fakul, fontos adatok a felejtés ködébe vesznek. Azok a lelkes, világ-

megváltó terveket dédelgető fiatalok, akik az elmúlt 16 év versenyzői voltak, lassan-

lassan középkorúvá válnak és a világmegváltó álmok helyét elfoglalja a mindennapok 

szürke taposómalma, a kompromisszumok sorozata.  

Meg kell jegyezni, hogy a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Ifjúsági 

Bizottsága is részletes elemzést végzett a közelmúltban ezen a területen. A 

versenyzők, valamint a szervezők és zsűritagok körében végzett kérdőíves felmérés 

nem szakmatörténeti eseményeket vizsgált, hanem inkább a jövő számára 

megszívlelendő tapasztalatok összegyűjtését és elemzését végezte el [2-4].                      

Az általam feltárt kvalitatív következtetések és az Ifjúsági Bizottság kérdőíves 

felmérésének kvantitatív eredményei azonban jól korrelálnak egymással, kiegészítik 

és alátámasztják egymást. 

E sorok írója azt a célt tűzte maga elé, hogy vázlatosan bemutatja az elmúlt 

tizenhat év alatt szervezett versenyek eseményeit. Joggal lehetek az események 

krónikása, mert 1995-2011 között (egy kivétellel) valamennyi emlékversenyen részt 

vettem, zsűri-elnökként vagy bíráló bizottsági tag minőségben, több alkalommal 

„csak” érdeklődő hallgatóként. Mindig nagyon foglalkoztatott, érdekelt kiváló és 

tehetséges hallgatóim végzés utáni szakmai pályafutása, és erre jó alkalmat 

szolgáltattak a Rozsnyay versenyek.  
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 16 év a történelemben nem nagy idő. A Rozsnyay Mátyás emlékversenyek 

történetében viszont meghatározónak és figyelemre, elgondolkodásra méltónak 

tartom az elmúlt másfél évtizedet. Mint cseppben a tenger, e rendezvényben is hűen 

visszatükröződnek hivatásunk nagy és fontos eseményei, szakmánk megoldásra 

váró gondjai.  

 Dolgozatomban bemutatom a 16 év adatait, a versenyek helyét, a díjnyertes 

előadókat. Elemzem az előadások számának alakulását és az előadások 

tématerületek szerinti megoszlását. De szeretném visszaadni azt a sajátos 

hangulatot, ami csak ennek a rendezvénynek a sajátja, és úgy gondolom, hogy ki kell 

jelölnöm az emlékverseny helyét szakmai rendezvényeink között. 

 

A versenyek kronológiája  

 Az 1995-ös jubileumi versenynek az indulás színhelye, Gyula adott otthont. 22 

előadás hangzott el. A bíráló Bizottság elnöke Nikolits Károly volt. A győztes, az 1. 

helyezett és az emlékplakettel kitüntetett versenyző Petri Gábor lett.  (Petri Gábor 

felkészülését e sorok írója segítette.) 

1996-ban Győrben rendezték meg az emlékversenyt, Prof. Vincze Zoltán 

elnökletével. Itt 16 előadást hallgatott végig a zsűri és a hallgatóság, közülük 

Aradszki Ildikó bizonyult legjobbnak. 

1997-ben a verseny helyszíne Szombathely volt és a bíráló bizottság elnöki 

tisztét Falkay György professzor töltötte be. Az előadások száma 22 volt, az 

emlékplakettet és az 1. helyezést Szakonyi Zsolt nyerte el.  

A következő évben, 1998-ban Kecskeméten került megrendezésre az 

emlékverseny, itt 28 előadást hallgathattunk (ez volt az egyik legtöbb előadást 

felvonultató rendezvény), és Tárczy Éva lett a verseny győztese.  A bíráló bizottság 

elnöke a jelen sorok írója volt. 

Debrecen következett a helyszínek sorában, 1999-ben itt rendezték meg az 

emlékversenyt. Mezey Géza tanszékvezető egyetemi tanár látta el a zsűri elnök 

feladatkörét, 19 versenyelőadás és 2 versenyen kívüli előadás hangzott el. A 

zsűrinek nehéz dolga volt, hogy a sok kiváló teljesítmény közül a legjobbat 

kiválassza: két első helyezést és két emlékplakettet adott ki. Csaba Miklós és 

Kraszits István lettek a győztesek.  

2000-ben ismét egyetemi város, Szeged adott otthont az emlékversenynek. Itt 

18 előadás és 3 versenyen kívüli előadás hangzott el. Érdekes színfoltja volt a 
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rendezvénynek, hogy két fiatal PhD hallgató – Cserne Annamária és Havas Judit – is 

előadást tartott, természetesen versenyen kívül, mivel ők profi kutatónak készültek. 

A verseny győztese Rapavi Erika lett ebben az évben. 

2001-ben Székesfehérvár volt a helyszíne a rendezvénynek, Vincze Zoltán 

professzor elnöklete alatt. A verseny győztese Schneiderné Szűcs Anita lett, aki 

ekkor már a második alkalommal versenyzett.  

2002-ben Kaposváron rendezték meg a Rozsnyay versenyt, ahol 26 előadás 

hangzott el. Ez volt a harmadik legnépesebb, legtöbb előadást felvonultató 

rendezvény. A szervezők a város szülöttét, Erős Istvánt kérték fel a bíráló bizottság 

elnökének. A verseny nyertese Kovácsné Nagy Mária lett, aki – Szűcs Anitához 

hasonlóan – két alkalommal versenyzett, és mivel ebben az évben töltötte be a 35. 

évét, ez volt számára az utolsó lehetőség.  

 2003-ban Budapest volt a helyszín. A szervezőket dícséri, hogy utolsó 

pillanatban kellett módosítani a rendezvény helyét, mivel az eredeti helyszín 

(Visegrád) visszamondta a rendezvényt. Ez nem érződött a versenyen, minden 

példás rendben zajlott. Stampf György egyetemi docens látta el a bíráló bizottság 

elnöki feladatkört. Itt is salamoni döntés született, a zsűri két első helyet és két 

emlékplakettet adott ki. Dinya Mariann és Orosz Judit lettek a győztesek.  

Sorrendben a következő, 2004-ben megrendezett verseny helyszíne Miskolc-

Lillafüred volt. Itt 19 előadás hangzott el és a szervezők két plenáris előadásról is 

gondoskodtak. Paál Tamás és Falkay György professzorok tartott nagy 

érdeklődéssel kísért plenáris előadást. A 2004 évi emlékverseny győztese Pál Szilárd 

lett. 

2005-ben ismét jubileumi rendezvényre, a 40. Rozsnyay emlékversenyre 

került sor, amelyet ismét Gyulán rendezett meg a Békés Megyei Szervezet. 20 

versenyző mutatta be versenyelőadását a bíráló bizottság előtt, melynek elnöke Erős 

István volt. Az első helyezett Horváth Erzsébet lett. A szervezők két plenáris 

előadásról gondoskodtak, Erős és Szendrei professzorok tartottak plenáris előadást. 

A jubileumi rendezvényt gazdag és emlékezetes társasági program kísérte. 

2006-ban a Szolnok megyei Berekfürdő adott otthont a 41. emlékversenynek. 

Itt 24 előadás hangzott el. Itt négy plenáris előadás szolgálta a népes hallgatóság 

szakmai ismereteinek gazdagodását. Figyelemre méltó, hogy a házigazda, Szolnok 

megyei két ifjú gyógyszerésze, Szalay Annamária és Szalay Erika egy szép 
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gyógyszerésztörténeti plenáris előadást tartott, Nagy elődök üzenete a mának: 

Rozsnyay Mátyás és Kátai Gábor kora címmel. Az első helyezett Fittler András lett. 

Kecskemét volt a helyszíne a következő évi emlékversenyen. Ez évben az 

előadások számában némi visszaesés következett be, mindössze 13 versenyelőadás 

és két versenyen kívüli előadás hangzott el. A bíráló bizottság elnöki feladatát Soós 

Gyöngyvér tanszékvezető docens látta el. A verseny nyertese Ságiné Polics Éva lett. 

Külön érdekessége, sajátos színfoltja volt a kecskeméti rendezvénynek a „kreatív 

gyógyszerészek” bemutatkozása. A szervezők tárlatot rendeztek gyógyszerész 

kollégák képzőművészeti alkotásaiból, festményeikből, szobraikból, kerámiáikból. A 

tárlaton művészi fotók is szerepeltek. Ez a kezdeményezés nagy sikert aratott, jó 

visszhangot váltott ki. 

2008-ban Budapesten került megrendezésre a Rozsnyay emlékverseny. 

Ekkor 19 előadás hangzott el. A bíráló bizottság két első helyezést és két 

emlékplakettet adott ki: Molnár Zsuzsa és Szabady Júlia azonos pontszámot értek el. 

(Érdemes megjegyezni, hogy Molnár Zsuzsa a harmadik, Szabady Júlia pedig a 

második alkalommal indult el az emlékversenyen) Érdekes és emlékezetes színfoltja 

volt ennek a versenyen Varsányi Katalin gazdag képanyagának bemutatása és 

nagysikerű előadása Szent Erzsébetről. Ez alkalommal is helyet kaptak a kreatív 

gyógyszerészek, ezúttal az irodalomé volt a terep. Benkő Zsolt saját verseiből 

olvasott fel, Molnár Zsuzsa a világirodalom gyógyszerész alakjairól tartott előadást, 

és Erős István legkedvesebb verseiből adott összeállítást Mikrokozmosz címmel. 

2009-ben Egerben került megrendezésre a következő Rozsnyay verseny. A 

szervezés feladatait a MGYT Kórházi Szervezete látta el, a rá jellemző gondossággal 

és figyelemmel. 21 versenyelőadást jelentettek be erre a rendezvényre, tehát 

megállapíthatjuk, hogy az átmeneti apály után ismét emelkedő szakaszba került a 

rendezvény. A zsűri elnöki feladatkört Prof. Botz Lajos látta el. A nyertes versenyző 

Kutas Jenő lett, akinek ez volt a második emlékversenye. Az emlékversenyhez 

kapcsolódott Wágner Gábor festőművész tárlata. Wágner Gábor Szegeden szerezte 

meg gyógyszerészi oklevelét, majd elvégezte a Képzőművészeti Főiskolát.  

2010-ben Pécs adott otthont az emlékversenynek. A rendező megye 

szerencsés kezdeményezése volt, hogy pontszerző továbbképző rendezvényként is 

meghirdették az emlékversenyt, így jellemzően nagyobb számú érdeklődőt vonzott. 

Prof. Perjési Pál, Prof. Soós Gyöngyvér, Doc. Dévay Attila, Prof. Kéry Ágnes, Feller 

Antal és Prof. Botz Lajos tartottak plenáris előadást. 19 versenyelőadás hangzott el, 
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és Tóth-Vas Kata szerezte meg az első helyet és az ezzel járó emlékplakettet. Tóth-

Vas Kata 2010-ben negyedik alkalommal versenyzett, és ékes bizonyítékot 

szolgáltatott abban a tekintetben, hogy a szorgalom és a kitartás megtermi a méltó 

gyümölcsét. Érdekes színfoltja volt az emlékversenynek Pál Szilárdnak, a pécsi 

Gyógyszerésztudományi Szak fiatal oktatójának előadása, aki a Rozsnyay versenyek 

krónikáját Tudomány a gyógyszertárban címmel dolgozta fel. Ezen a rendezvényen 

mutatkozott be az MGYT új Ifjúsági Bizottsága. A bemutatkozó előadást Deák Péter 

tartotta. A rendezők Pécsett is kellemes és hangulatos társasági programról 

gondoskodtak. 

Néhány héttel ezelőtt zajlott le Szegeden a 2011. évi emlékverseny. A 

rendezvényről részletes ismertetés a Gyógyszerészet hasábjain olvastató. A krónikás 

csak annyit jegyez fel, hogy az emlékverseny együtt került megrendezésre a XII. 

Magyar Gyógynövény Konferenciával, 29 előadás hangzott el, ez volt az elmúlt 16 év 

legtöbb előadását felvonultató rendezvény. Az első helyezést Órás Zsuzsanna 

szerezte meg. Prof. Falkay György volt a bíráló bizottság elnöke.  

 

Az előadások számának alakulása és tematikájuk változása 
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 Ha megszemléljük az 1. ábrát, szembetűnik, hogy az előadások számában 

bizonyos ingadozás mutatkozik.  Egy alkalommal, 2007-ben az előadásszám 15 alá 

esett, és 20-nál kevesebb előadás pedig nyolc alkalommal volt. A vizsgált 16 év alatt 

350 előadás hangzott el, az átlag előadásszám 21,9.  Ha tekintetbe vesszük, hogy a 

vizsgált időszakban megszűntek a gyógyszertári központok, akik e rendezvény 

katalizátorai voltak, megtörtént a gyógyszertárak privatizációja, ami a 

gyógyszerészektől sok energiát, szervezést követelt, sok gondot jelentett és válság-

helyzetet generált, akkor elmondhatjuk, hogy ez a szakmai rendezvény túlélte a 

válságos periódust, életképességét és szükségességét bizonyította. Az előadások 

nagyjából konstans száma a lelkes felkészítő kollégákat is dicséri, akik mindig 

találtak ambiciózus, a rutin munka ellátásánál többre törekvő ifjakat. De elismeréssel 

kell szólni az MGYT megyei szervezetek és a megyei Kamarák vezetőiről is, akik 

felkutatták ezeket a vállalkozó fiatalokat, bíztatták, bátorították őket. Hasonló 

elismeréssel kell szólni a versenyeknek helyszínt adó megyék lelkes és fáradtságot 

nem ismerő szervezőiről. Az elmúlt 16 év rendezvényeinek minden esetben 

figyelmes és gondos házigazdái voltak a megyei szervezetek és kamarák. 
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 Fontos tapasztalatokkal szolgál a 2. ábra elemzése, mely a 16 év alatt 

elhangzott 350 előadás témakörök szerinti bontását mutatja be. A listavezető a 

gyógyszerhatástan, mely az előadások mintegy negyedét adja.. Ez nem tekinthető 

véletlennek, hiszen a gyógyszerész napi munkájának legfontosabb része az 

expediálás és az ehhez kapcsolódó szakszerű tanácsadás a gyógyszerek hatását, 

mellékhatását, esetleges interakcióit illetően. Ehhez a munkához alapvető és napra 

kész hatástani ismeretek szükségesek és ezt nagyon jól érzékelték azok a fiatalok, 

akik valamilyen hatástani témát választottak. Igaz ugyan, hogy ezek a dolgozatok 

irodalmi forrásmunkák feldolgozásán és statisztikai elemzéseken alapultak, tehát 

nem kísérletes munkák voltak, de mindenképpen hasznosnak kell minősítenünk ezt a 

törekvést.  

 Második helyet a szervezési tématerület foglalja el (az összes előadás 22,9%-

a), és ez sem véletlen. A privatizáció után számos új szervezési, irányítási, 

menedzseri feladat jelentkezett a gyógyszertárakon belül és ezt jól leképezi a 

versenyek tematikája.  

Örvendetesen nagy a gyógyszer-technológiai előadások részaránya –16,2% – 

és ezek között számos komoly, értékes kísérleti munka is volt.  Ez is azt bizonyítja, 

hogy korai még temetni a gyógyszertári gyógyszerkészítő tevékenységet, a 

receptúrai munkát. 

Megjelent a témák között a gyógyszerészi gondozás. A kórházi 

gyógyszerészeti témák azt mutatják, hogy a rendezvény az intézeti gyógyszerészek 

felé is nyitott. Sajnos, viszonylag kevés a történeti témát feldolgozó előadások 

száma. Talán a metodikai képzettség hiánya (levéltári kutatások, forrásmunkák 

keresése és szakszerű feldolgozása) tartja vissza a fiatalokat e terület művelésétől. 

 Az is nagyon szomorú, hogy csökkent az analitika iránti érdeklődés, pedig az 

első években az analitika volt az egyik sláger téma, nagyon szép dolgozatok 

születtek. Úgy gondolom, hogy itt a szakfelügyelet megszűntetése köszön vissza.  

Viszont nem csökkent az érdeklődés a gyógynövények iránt. Ezt bizonyítja, hogy 33 

előadás dolgozott fel farmakognóziai témát. 
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Érdemes azt is megvizsgálni, hogy az elmúlt 6 évben történt-e 

átstrukturálódás az előadások tematikájában, illetve melyek azok a szakmai 

területek, amelyek legjobban foglalkoztatják a fiatal szakembereket. A 3. ábra választ 

ad erre a felvetésre. Az ábra adatai alapján megállapíthatjuk, hogy a gyakorló 

gyógyszerészet legfontosabb tevékenységi köre a gyógyszerészi gondozás lett. Ezt 

követi a gyógyszerhatástan, melynek fontossága a napi expediáló munkában ezzel is 

bizonyítást nyert. Fontos helyet foglal el a gyógyszertechnológia is. A kórházi-klinikai 

gyógyszerészet iránti jelentős érdeklődés az MGYT Kórházi Szervezetének kiváló 

munkáját dicséri. 

 

Versenyelőadást tartók név-szerinti felsorolása  

  Feltétlenül szükségesnek tartom név szerint is felsorolni mindazon kollégákat, 

akik a 16 év során előadással szerepeltek a Rozsnyay versenyeken. Olvassuk el 

figyelmesen az alábbi neveket, sok ismerőst talál közöttük mindenki. A vastag 

betűvel szedettek kiemelt első helyezést értek el, a zárójelben szereplő évszám a 

versenyzés évét jelenti. Örömmel kell megállapítani, hogy sok olyan versenyző volt, 

aki két alkalommal is indult, de olyan neveket is találunk, akik háromszor is sőt 

négyszer is tartottak előadást. E kiváló fiatal kollégák nevét külön is kiemelem: 
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Négy emlékversenyen tartott előadást: Nagy Nikolett és Tóth-Vas Kata (2010-ben 

első helyezést ért el), 

Három emlékversenyen tartott előadást: Fang Simon, Horváth Sziklai Attila, Hugyecz 

Tünde, Kemenczei Zsolt, Matejcsik Csaba és Molnár Zsuzsa (2008-ben első 

helyezést ért el), Sándor Árpád, Sándorné Raisz Ildikó,  Szalay Annamária és 

Tabajdi Gyula. 

 Az elmúlt 16 évben az alábbiak tartottak előadást a Rozsnyay versenyeken: 
 
András Melinda (2000), Antal József (1995), Apáti Pál (2006), Aradczki Ildikó 
(1996), Argay Márton László (2007), Aubel Hajdú Zsuzsanna (2000), Ádám György 
(2001, 2002), Bakalárné Benkovics Éva (2001), Balla Tilda (2010), Balogh Andrea 
(2000), Balogh Mariann (2003, 2004), Balpataki Rita (2001, 2001), Barabás Izabella 
(2010), Bartha Éva (2001, 2003), Bartal Alexandra (2009), Bartók Adrienn (2008, 
2009), Bashiri-Shahroodi Amir (2001), Bálint Gyöngyvér (2001), Bánkúti Péter 
(1997), Bányai Erika (2004), Bene Andrea (2001), Berezvai Mária (2001), Bíró Eszter 
Julianna (1996), Blum Anita (1998), Bodor Áron (2008), Borcsa Botond (2007), 
Bogdán Benjamin (1997), Bognár András (2000), Bősze Gergely (2008), Budán 
Ferenc Csaba (2011), Buhály Mónika (2011), Csaba Miklós (1998, 1999), Csapi 
Bence (2007, 2011), Czigle Szilvia (2003), Cserne Annamária (2000), Csillag Tünde 
(2001), Csótó István (2009), Csukor László (1998), Danyikó Anikó (2000), Deák 
Péter (2010), Deme Zsuzsanna (1995), Demeter Iván (1995), Demeterné Tóth Enikő 
(2009), Dinya Mariann (2003), Dóczy Veronika (2010), Elek Szabolcs (2001), 
Előházy Anita (2007), Fang-Mogyorósi Anita (2011), Fang Simon (2008, 2009, 2010), 
Fábián László (1995, 1997), Fáy Orsolya (1998), Fehér Krisztina (2006, 2011), 
Fehérné Kovács Ildikó (1996), Fekete Andrea (2006), Fésüs Adina (2011), Finta Irisz 
(2005), Fittler András (2006), Fodor Andrea (2004), Fülöp Ibolya (2006), Juhász 
Mónika (1995), Garda Réka Enikő (2003, 2006), Gábor Fruzsina (1998), Gál Adél 
(1995, 1997), Gável Mónika (1996), Gerő Zsuzsa (2011), Gödény György (1999), 
Gősiné Schőn Anita (1998), Gulácsi-Gőgh Nóra (2009, 2010), Gyenge Balázs 
(2006), Gyimóthy Zsuzsanna (1998), Hajdu Zsuzsanna (1997), Hankó Balázs Zoltán 
(2003), Hankóné Hrágyel Zsuzsanna (2002), Havass Judit (2000), Havasi Erika 
(1995, 1998), Hegyi Tibor (2011), Heinrich Mónika (2002), Herczegh Balázs (200, 
20082), Holub Lili (2009), Hornos Viola Gyöngyike (Both Viola Gyöngyike) (1997), 
Horváth Csaba (1995, 1996), Horváth Emilia (2009), Horváth Erzsébet (2005, 
2006), Horváth Éva (2008), Horváth Judit Kornélia (2009), Horváth Lajos (1998, 
1999), Horváth László (2005), Horváth Lívia (2011), Horváth Sziklai Attila (2001, 
2002, 2003), Horváth Veronika (2006), Hörnyéki Csaba (2001), Hugyecz Tünde 
(2003, 2005, 2007), Hugyecz Nikoletta (2005 Jakab Anikó (1995), Jakabné Varga 
Cecilia (1996),Jánvári Viola (2000), Juhász Mónika (1996), Kabos Attila (2004), 
Kajtár Szilárd (1996), Kalivoda Zsolt (2002), Kapus Istvánné Szekeres Andrea 
(1998), Kapusi Brigitta (2003), Kassai Andrea (2007), Katonáné Turai Erika (1999), 
Katz Zoltán (2010), Kazi Annamária (2009), Kálmán István (2002), Kárpáti Zsófia 
(2011), Kelemen Attila Tamás (1996), Keller Réka (2007), Kemenczei Zsolt (2004, 
2005, 2006), Kerti Márta (1998), Kisdi Ildikó (1997), Kiss Dorottya (2005), Kiss 
Erzsébet (2007), Kiss Krisztina (2001, 2003), Kissné Jámbor Andrea (2010), 
Klebovich András (2002), Kocsisné Balogh Annamária (2006), Kollár Mónika (1995), 
Koltai Dóra (2002), Komáry Gábor (1997), Komlós Éva (2011), Kósa Júlia (2003), 
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Kovács András (2000), Kovács Bernadett (1999, 2004), Kovács Eszter (2000, 2003), 
Kovács Éva Zsuzsanna (2000), Kovács Ibolya (2009), Kovács Imola (2003), Kovács 
Klára (2006), Kovács Kornél (2002), Kovács Márta (2011), Kovács Rita (2005, 2011), 
Kovácsné Nagy Mária (2001, 2002), Kovácsné Nagy Andrea (2011), Kovácsné 
Püspöki Emőke (1996),Kovácsné Valastyán Rita (2004), Kövér Beáta (2005, 2007), 
Kőhegyi Imre (1995), Kőhegyiné Tomasovszki Ágnes (1998), Kraszits István (1999), 
Kun Judit (2010, 2011), Kurucz Krisztina (2009), Kutas Jenő (2006, 2009), Kun Judit 
(2008), Kurucz Krisztina (2006, 2007), Lám Judit (1997), Lankó Erzsébet (2009), 
Lászlóné Illés Enikő (1998, 1999), Lázár Zsófia (2000), Lavati Klára (2005), Léva 
Csaba (1999, 2000), Lengyel Enikő (1997), Légrádi Gabriella (1998), London 
Annamária (2011), Ludvigné Csékei Edit (1999), Lukács Kinga (1999), Major Csilla 
(2003, 2006), Makó Sarolta (2002, 2004), Marjai-Takács Rita (2009, 2010), Marjai 
Tamás (2009, 2010),  Matejcsik Csaba (1998, 1999,2000), Matúzné Dudás Szilvia 
(1995),Mayer Kinga (1997), Mándoki Ágnes (1997), Máté Edina (1997), Merczel Sára 
(2010, 2011), Merész Edina 1998), Milkovich Réka (2002, 2008), Miklovics Timea 
Noémi (2005), Molnár Ede (1995), Molnár Ildikó (1999), Molnár Zsuzsa, (2005,2006, 
2008), Molnárné Pásztor Gréta (2011), Murai Anett (2008), Muskó Zsolt (2001),Nagy 
Éva (1999), Nagy Csilla (1997), Nagy Edit (1995), Nagy Ildikó (1999), Nagy Judit 
(2002), Nagy László (1996), Nagy Nikolett (2006 2007, 2008, 2009), Nagy Viola 
(2011), Nagyné Rácz Judit (2001), Nagy Róbertné (2004, 2005), Nádori Beáta 
(2004), Nedró Zoltánné (1999), Németh Kata (2007), Nyaka Bernadett (2002), Orosz 
Judit (2003), Orosz László (1996, 1998), Oroszlány Rita (2005), Ódor Katalin (2010), 
Órás Zsuzsanna (2010, 2011), Ördögné Kaszab Judit (2000), Őr Beáta (2006), Pap 
Mónika (2002), Papp Anikó (1997), Papp Veronika (2008), Pataki Tünde (1997, 
1998), Pál Nimród (2006), Pál Szilárd (2004, 2010), Pálmainé Varga Zsuzsa (1996), 
Pásztiné Gere Erzsébet (2001), Perjés Éva (2008), Perjés Éva Margit (2005), Petri 
Gábor (1995), Petróczki Dóra (2009), Pongrácz Zoltán (1995, 1998), Pongrácz Zita 
(2000), Pósfalvi Anna (2011), Rakóczki Mónika (1996), Rapavi Erika (2000, 2002), 
Rédai Emőke (2006), Rédecsiné Nagy Mónika (1995), Remsei Judit (1998),Reszkető 
Zsuzsanna (2001), Rezes Gábor (1997), Ságiné Polics Éva (2007), Sándor Anikó 
(2000), Sándor Árpád (1997, 1998, 1999), Sándor Mária (1999), Sándorné Raisz 
Ildikó (1997, 1998, 1999), Sándor Zsolt (2000), Sántha Zsuzsanna (2000), Sánta 
Tamás (1998), Sári László Balázs (2005), Sárváriné Pindzsulya Tünde (1998, 1999), 
Schalkhammer Márta (2002), Schneiderné Szűcs Anita (1995, 2001), Schuszter 
Péter (2004), Solymár Magdolna (2001), Somoskőiné Nagy Györgyi 1995), Susztár 
Éva (2010), Süle András (2009, 2011). Szabady Júlia (2000, 2008), Szabó András 
(2010), Szabó Andrea Zsófia (2011), Szabó Attila (2010), Szabó Ákos (2001, 2002), 
Szabó Csaba (1998), Szabó Erzsébet (2002), Szabó Imre (2004), Szabó Szilvia 
(2008), Szabóné Sass Enikő (1998), Szabóné Schirm Szivia (1996), Szabóné Varga 
Györgyi (1995), Szakonyi Zsolt (1997), Szalay Annamária (2002, 2003, 2004), 
Szalay Erika (2003, 2008), Szalipszkiné Bene Andrea (2006), Székely Pál (2004), 
Szilágyi Péter (1995),Szilágyiné Halász Zsuzsanna (1995), Szolláthné Szabó Ágnes 
(1995, 1996), Szövérfi Emőke (2003), Szőke Enikő Renáta (2011), Szőke Róbert 
(2008), Szűcs Tivadar (2004, 2005), Tabajdi Gyula (1997, 1998, 1999), Takácsné 
Menyhárt Eszter (2005), Tasnádiné Szeőcs Katalin (2006), Tassi Hajnalka (1999), 
Tatai Róbert (1997), Táborosi Árpád (1995), Tárczy Éva (1998), Tátrai Tibor (2011), 
Tihanyi Mária (2007), Tompos Lilla (1996), Tóbel Andrea (2010, 2011), Tóth Ágnes 
(1997, 2003), Tóth Béla (1998), Tóth Magdolna (1997), Tóth-Vas Kata (2003, 2004, 
2005, 2010), Török Katalin (2011), Törökné Bodor Éva (2006), Tulok Balázs (2004), 
Tusnády Zsanett (2006), Urbán Józsefné (2001, 2002), Varga Gábor (2008), Varga-
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Hatos Katalin (2008), Várnagyi Gergely (1995, 1996), Veres Adrienn (2009), Veress 
Csaba (2001), Veres Sarolta (2009), Vidáné Zsarnóczai Júlia (2011), Vidó Nelli 
(2002), Vimláti Gábor (2000), Vincze Szabina (2004, 2006), Vizdák Márta (2011), 
Wágner Zsolt (2008), Zoboki Timea (2003) 
 
 
Összegzés 
 
 A Rozsnyay versenyeknek különös, más tudományos rendezvényekhez nem 

hasonlítható atmoszférájuk van. Egyszerre érződik a fiatalság mindent elsöprő 

lendülete és a hályogot operáló kovács merészsége. Tapasztalatlanok, de 

igényesek, hisznek abban, hogy valami pótolhatatlanul fontos jelenséget kutattak, 

olyan feladatot végeztek el, amit csakis és kizárólag huszonéves korban lehet 

elvégezni.  

 Végül arról is írnom kell, hogy miért fontos ez a verseny, és hol van a helye a 

szakmai rendezvényeink sorában. Nagyon fontosnak tartom, hogy minden egyetemet 

végzett, magát értelmiséginek tartó fiatal legalább egyszer belekóstoljon a 

tudományba, megismerje a kutatás semmihez nem hasonlítható élményét. E 

tevékenység személyiséget formáló, jellemet gazdagító hatása nem nélkülözhető.  

 Ez az a szakmai rendezvény, ahol az előadók mellett legalább olyan fontos a 

hallgatóság, mint az előadások. Itt a fiatalok egymás előadásait hallgatják, egymástól 

kapnak új lendületet, jó és használható ötleteket a munka folytatásához. Nem 

elhanyagolható az sem, hogy a rohanó hétköznapok sodrában itt van lehetőség arra, 

hogy a versenyző fiatalok a saját generációjuk, évjáratuk legjobbjaival találkozzanak, 

itt van lehetőség arra, hogy közös gondjaikról beszélgessenek, vitázzanak, 

véleményt cseréljenek. Jó szakmai kapcsolatok, barátság szövődésére is remek 

alkalom ez. 

 Befejezésül álljon itt egy gondolat arról is, hogy a szakma vezető rétege mit 

profitálhat a Rozsnyay versenyből. Nikolits Károly professzor a 30. Rozsnyay 

versenyen, Gyulán vetett fel megnyitó beszédében egy gondolatot, ezt szövöm most 

tovább. Szakmánk vezetői egy dombon állnak, és mint a hadvezérek irányítják a 

völgyben serénykedők napi harcait. A magaslatnak az a nagy előnye, hogy innen 

messze látni, tág horizontot lehet felmérni, sok összefüggést ismerhet fel a vigyázó 

tekintet. A völgyben dolgozó „derékhad” előtt ez rejtve marad. Nekik az a nagy 

előnyük, hogy látják a részleteket, ami a viszont a magaslaton állók előtt marad 

ismeretlen, érzékelhetetlen. Szakmánk vezetőinek oda kell figyelni e derékhad 
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véleményére, helyzetelemzésére, mert a részletek ismerete nélkül nem lehet helyes 

döntést hozni. És a völgyben tevékenykedők közül éppen a fiatalság, a pályakezdők 

az a réteg, amely még mer kritikusan fogalmazni, a véleményét kendőzetlen 

őszinteséggel kimondani, bátorságát még nem puhították fel a kompromisszumok. 
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