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Emlékezzünk Pálfy Gyulára
Erős István
Pálfy Gyula, az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Könyvtárának vezetője
100 éve született. E jeles alkalomból
idézzük fel alakját, emlékezzünk kiemelkedő szaktudására, kivételes műveltségére, sugárzóan tiszta emberségére
és mindazokra a szakmai, emberi értékekre, amelyeket a Kar oktatóinak és
hallgatóinak adott.
Pálfy Gyula 1914. május 4-én Óbecsén született, és 1996. május 11-én
hunyt el Szegeden. A Magyar Kir. Honv.
Ludovika Akadémián, majd a Magyar
Kir. Honv. Hadiakadémián szerzett csapattiszti, illetve vezérkari tiszti képesítést. A háború
után elvégezte az ELTE könyvtártudományi szakát, és
szerzett dokumentarista oklevelet.
Élete a háború után a könyvtár-ügy szolgálatában
telt el. 1947. óta tevékenykedett az egyetemen, az Általános Orvosi Kar könyvtárának vezetője, majd az olvasószolgálat vezetője volt. Ezt a könyvtárat viszonylag rövid idő alatt hatalmas munkával és energiával
nyilvános szakkönyvtárrá fejlesztette, és a legkorszerűbb központi katalógussal felszerelt tudományos központot hozott létre.
1970. és 1985. között a Gyógyszerésztudományi Kar
könyvárat vezette. Komoly érdeme, hogy amikor a Kar
a szomszédságában lévő, ún. Baracs ház használati jogát megkapta, itt az ő tervei és elképzelése alapján korszerű könyvtárat és olvasótermet alakítottak ki. A kézikönyvek és a friss folyóiratszámok az olvasóteremben, a folyóiratok régebbi évfolyamai a galérián, a diákköri pályamunkák, doktori értekezések, szakdolgozatok és egyéb fontos kari dokumentumok az alagsori
állománytárban voltak fellelhetők. A világos és áttekinthető rendszerben szinte percek alatt megtalálható
volt minden dokumentum. Aki mégsem boldogult, annak Pálfy Gyula készséggel és örömmel segített.
Nemcsak közhely, hanem való és fontos tény, hogy
egy egyetemi intézmény – kar, tanszék – fontos és
meghatározó tényezője a szakkönyvár. Pálfy Gyula
munkássága nyomán a Gyógyszerésztudományi Karon valóban komoly szellemi műhely volt a könyvtár.
A szűkös anyagi lehetőségek mellett is nagy figyelmet
fordított a könyvtár állományának bővítésére. Pontosan tudta, hogy a gyógyszerészeti tudományok melyik
részterülete fejlődik az átlagosnál dinamikusabban,
milyen új diszciplinák jelentek meg, és gondoskodott

arról, hogy e területek folyóiratait a
könyvtár számára megszerezze, az előfizetést javasolja a Kar vezetésének. Figyelemmel kísérte, hogy mely kiadványok iránti érdeklődés lanyhul, és – bár
fájó szívvel – ezek lemondását javasolta,
hogy forrást teremtsen az új kiadványok
beszerzésére.
A hallgatók számára rendszeresen tartott speciál-kollégiumot a szakirodalmi
tájékozódás témaköréből. Valamennyi
diákkörös és szakdolgozatot készítő hallgató az ő segítségével sajátította el a
szakirodalmi adatgyűjtés és adatfeldolgozás rejtelmeit. E területről egy színvonalas jegyzetet
is szerkesztett.
Nemcsak a hallgatók, de a Kar oktatói is sokat köszönhetnek Pálfy Gyulának. Szinte nincs olyan oktató, akinek egyetemi doktori, kandidátusi vagy akadémiai doktori értekezéséhez ne nyújtott volna hathatós
segítséget, a bibliográfiai előkészítés területén. Azt
tartotta, hogy a legfontosabb könyvtáralkotó tényező
maga az olvasó. Az olvasók, az ismeretekben gazdagodni akaró oktatók és hallgatók szolgálatának szentelte csaknem egész életét.
1985-ben nyugalomba vonult, de szaktanácsadóként tovább tevékenykedett. Komoly feladatokat vállalt a szakmai közéletben is. Tagja volt a Magyar
Könyvtárosok Szövetségének és az Országos Szakbibliográfiai Munkabizottságának. Javaslatot dolgozott ki
az orvosi könyvtárosok továbbképzése tárgyában.
Részt vett az Orvostudományi Egyetemi Évkönyv sorozat szerkesztésében és a Studia Medica Szegediensis
kiadvány-sorozat technikai szerkesztését végezte.
Kezdeményező és meghatározó szerepe volt a hazai
orvostudományi könyvtárhálózat létrehozásában és
fejlesztésében. Kiváló könyvtárosi munkásságát az
Egészségügyi és a Művelődési Minisztériumok kitüntetéssel ismerték el. A Szegedi Orvostudományi Egyetem vezetése Pro Universitate-díjjal tüntette ki.
Tudjuk, hogy az emberi emlékezet rövid, és az idő
pora hamar belepi lépteink nyomát, de mi, akik személyesen ismertük és együtt dolgoztunk Pálfy Gyulával, az őszinte tisztelet érzésével, nagy tudása és gazdag embersége iránti csodálattal és megbecsüléssel
gondolunk Rá, ezen a szép kerek évfordulón.
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