
147

Könyvismertető

Egy emlékverseny története. 50 éves a fiatal gyógyszerészek ROZSNYAY 
MÁTYÁS előadóversenye.

Felelős szerkesztő: Ambrus Tünde. Kiadja a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság. Budapest 2015. 
119 oldal. Példányszám: 300

A könyv megjelentetése nemcsak Rozsnyay Mátyás, 
egykori aradi gyógyszerész munkássága előtti tisztelgés, 
hanem egy áttekintés is az évről-évre visszatérő ifjú-
sági seregszemléről, a Magyar Gyógyszerésztudományi 
Társaság olyan rendezvényéről, ami a tudomány 
iránt érdeklődő, szakmaszerető fiatal gyógyszerészek 
versenyének seregszemléje is.

A könyv előszavát Erős István, a Szegedi 
Gyógyszerésztudományi Kar emeritus professzora, az 
Emlékverseny tiszteletbeli elnöke írta. Röviden bemu-
tatja a versenyek történetét, Rozsnyay Mátyás 1887. 
évi kezdeményezésétől kezdve, az 1936.évi felhívással, 
majd az 1965-ben újrainduló és az azóta évente 
megrendezésre kerülő előadóversenyekig. Továbbá 
Rozsnyay Mátyás szakmai és emberi karakterét, a mai 

fiatal gyógyszerészeknek szóló üzenetét emeli ki. Sorait 
az aradi temetőben ma is megtalálható sírjára vésett 
mondattal zárja: „Kortársaik közül a legkiválóbbnak, a 
szorgalom és tudás mintaképének.”

A következő részt, a Lectori salutem c. fejezetet a 
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) 
elnöke Szőkő Éva és alelnöke Soós Gyöngyvér profesz-
szorasszonyok írták, kiemelve azt a tényt, hogy ez a könyv 
nemcsak 50 év versenyeinek adattára, hanem a névadó 
életének, tevékenységének bemutatására is vállalkozott, 
és az eltelt 50 év győzteseinek visszaemlékezésével fel-
idézi a versenyek hangulatát valamint elősegíti az emlé-
kek megőrzését is.

Ambrus Tünde, az MGYT Gyógyszerésztörténeti 
Szakosztály elnöke, a Rozsnyay Mátyás élete és emlékezete 
c. fejezetben 16 oldalon keresztül nemcsak részletesen, 
bibliográfiai adatok ismertetésével, hanem szemléltető 
ábrák bemutatásával is az emlékversenyek történetét adja 
közre.

A Rozsnyay Mátyás emlékversenyek adatai c. fejezetet 
(36-91 oldal) szignáló Ambrus Tünde és Molnár Zsuzsa, 
az 1965 és 2015 közt megrendezett előadóversenyeken 
elhangzott előadások számával, a bíráló bizottság elnöké-
nek megnevezésével, a verseny helyezettjei és a további 
versenyzők nevének feltüntetésével, a versenyelőadások 
témakörének változásaival, valamint a versenyek hely-
színének megjelőlésével történelmi jelentőségű anyagot 
állított össze.

Végül Az én Rozsnyaym c. utolsó fejezet az egykori 
emlékversenyek 8 versenyzőjének és 4 bírálóbizottsági 
elnöknek emlékeit idézi fel, majd gazdag színes ábrák ele-
venítik fel az eseményeket. 

A Rozsnyai Emlékverseny szabályzata értelmében, a 
versenyeken 3-3 határon kívüli versenyző is részt vehet 
tanácsadóikkal együtt, – a könyv bemutatásán kívül – név 
szerint megemlítem az erdélyi fiatal versenyző gyógysze-
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részek nevét, megjelölve a kiemelkedő helyezésűeket. 
Ezen könyvismertető megjelenéséig eltelt időszak követ-
keztében, még az 2016-ban, Gödöllőn rendezett ver-
senyen résztvevő erdélyieket is megemlítem, besorolva 
őket is az alábbi táblázatba. Az 1995-2016 közötti 21 év 
alatt, 18 alkalommal 33 erdélyi gyógyszerész vett részt, a 
Rozsnyay Mátyás előadóversenyeken.

Remélem, hogy fiatal erdélyi gyógyszerészeink az 
elkövetkező években is a Rozsnyay Emlékversenyen való 
részt vételükkel bemutatkoznak, megméretkeznek a többi 
versenyzővel együtt, és ápolni fogják ezt a szép, megtisz-
telő hagyományt.

Péter H. Mária

1. Táblázat  Erdélyi gyógyszerészek, akik 1995-2016 között 
részt vettek a Rozsnyay Mátyás Előadóversenyen

Sor-
szám Év

Részt vevők
neve száma

1 1995 Sipos Emese*
Müller Imola*

2

2 1996 Szőcs-Galaczi Dóra* 1
3 1998 Bartha Anikó* 

Zsigmond Zsuzsanna*
2

4 1999 Csiszér Zsuzsa* 
Péterfi Katalin*

2

5 2000 András Melinda **
Sándor Bartha Anikó 

Sándor Zsolt***

3

6 2001 Csillag Tünde
Bálint Gyöngyvér

2

7 2003 Garda Réka Enikő 
Szövérfi Emőke

2

8 2004 Fodor Andrea** 
Kabos Attila 
Székely Pál

3

9 2005 Miklovits Timea 1
10 2006 Fülöp Ibolya 

Garda Réka 
Rédai Emőke

3

11 2007 Váncsa Szende 1
12 2009 Kovács Ibolya Éva 

Veres Sarolta
2

13 2010 Balla Tilda 
Barabás Izabella

2

14 2011 Szőke Enikő Renata 1
15 2013 Mezei - Balla Tilda 1
16 2014 Bucur Pálma 1
17 2015 Gergely Matild 1
18 2016 Papp Lajos**

Antal Emőke
Zakariás Gergely

3

21 év alatt Összesen 33

Jelmagyarázat:
** = versenyen kívüli előadó; 
** = 2. helyezést ért el;  
*** = állatorvos (társszerző)




