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I N  M E M O R I A M  
 

 

Búcsú Pálhegyi Ferenctől 
 
Elhangzott Budapesten, 2016. április 24-én a II. kerülte Torockó tér 1. alatt, a Pasaréti 
Református Gyülekezet templomában. 

 

 
Tisztelt búcsúzók, gyászoló család, barátok, ismerősök! 
 
Pálhegyi Ferenc tanár úrral először 1973-ban találkoztam hallgatóként a Gyógypedagó-
giai Tanárképző Főiskolán. A látássérültek pedagógiája szakon összesen 13-an voltunk 
abban az évfolyamban tanítványai. A létszámunkból is adódott, de az ő személyisége 
határozta meg az oldott légkört, amiben tanított minket. Legtöbbször beszélgettünk, 
kíváncsi volt a gondolatainkra, és azokhoz kapcsolódva alakította tudásunkat a látássérü-
lésről, formálta attitűdünket a fogyatékos emberek iránt. Ma is előttem van, ahogy szürke 
kardigánjában ül közöttünk tanáros szerep nélkül, bölcs ember és tudássá fűzi gondola-
tainkat. Nem voltak jegyzeteink, még csak a „Formaészlelés tapintással” című könyve 
jelent meg 1969-ben. A frusztrációval kapcsolatos munkái későbbiek, 1975–76-ban jelen-
tek meg. Kandidátusi védésén mindannyian ott ültünk az Akadémia dísztermében. Ma 
sem tudom hogyan, miből tudtunk készülni a vizsgákra, de jó volt nála vizsgázni. Arra 
volt kíváncsi, hogy mit tudunk, és mi örömmel elhittük neki, hogy tudjuk a választ  
a kérdéseire. 

Megkeresett minket Somogyi Verával 1979-ben, hogy mi is legyünk szerzőtársai a „Mit 
tegyünk, hogy életük teljesebb legyen” című könyvecskében, melyet a Vakok és Gyen- 
génlátók Szövetsége adott ki. „Most már kollégák vagyunk, tegeződjünk, jó?” – ajánlotta 
– nagy zavarban, de örömmel fogadtuk mindkét gesztusát.  

Nem költözött a tanszékkel a Damjanich utcába, kuckójában vagy elefántcsont tor-
nyában (?) maradt a Bethlen téren, ezért ritkán találkozott volt kollégáival, mégis nagy 
szeretettel emlegették a napokban, milyen népszerű volt a diákok között! A személyiség- 
és a gyógypedagógiai pszichológia órái vonzották a hallgatóságot, tömve volt a nagyelő-
adó, a fal mentén is álltak a hallgatók.  

A látássérült személyek pszichológiájában az észleléspszichológiától a személyiség-
lélektanon át a szociálpszichológiáig minden területen végzett vizsgálatokat. „Személyi- 
séglélektani-kalauz” című könyvét pszichológushallgatók is használták vizsgára készü-
léshez. 1980–81-ben két főiskolai jegyzete, tankönyve jelent meg a „Látássérültek kogni-
tív funkciói” és a „Látássérültek személyiség- és csoport problémái” címmel. A Szövetség 
kiadásában a „Látás nélkül meghódított világ” 1981-ben jött ki. A kiadvány címe is arra 
utal, hogy az embert látta, nem a fogyatékosságot! 

A 90-es évek elején, amikor a református teológiára ment tanítani, engem kértek meg 
Lányiné Engelmayer Ágnes tanszékvezetővel, hogy vegyem át tőle a látássérültek pszi-



chológiája tárgy tanítását. Nagy felelősség és nagy kihívás volt ez a feladat számomra. 
Témái szakterületünkön örök érvényűek, tanulmányait, tankönyveit tanítjuk.

Egyik beszélgetésünk alkalmával említette nekem, mekkora megtiszteltetésnek ére
te, hogy Flóra néni – Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra 
pszichológia tárgyat. Én is ugyan így érzek, azért, mert az Ő nyomdokán haladhatok. 

Kedves Feri, hálás vagyok, hogy tőled tanulhattam, kollégád lehettem! Gondolat
inkban naponta kísérsz minket, és műveidben tovább élsz velünk!
 

 
____________________________

 
 

Nekrológ 
 

 

Dr. Pálhegyi Ferenc 

1935.04.14 – 2016.03.28. 
 
Sokan és sokféleképpen búcsúzunk Tőle ezekben a na
pokban. 

Búcsúzik nagy családja, felesége, gyermekei, unokái, 
sok barátja, a széles értelemben vett református közö
ség, melynek egész életében hűséges tagja 
második felében könyveivel és előadásaival szolgálója is 
volt. 

A nagyhatású tanárra szomorú szívvel emlékezve 
búcsúznak azok a mára felnőtt valaha volt vak gyerm
kek és fiatalok, akiket elindított életpályájukon. A sort 
folytatják azok a gyógypedagógusok, akiknek több 
generációja kapott tőle korszerű pszichológiai ismereteket és a hivatás gyakorlásához 
etikai tartást, amit nem lehet elfelejteni akkor sem, ha a lexikális tudás néha elhalványul. 
Az emlékezők, búcsúzók között a magyar pszichológus 
Pálhegyi Ferenc tudományos munkássága gazdagította nem csak a gyógypedagógiai 
pszichológiát, hanem az általános- és személyiség

E gazdag életmű teljes értékelése nem fér ennek az írásnak a k
nyesen és főleg a vele való személyes kapcsolatom oldaláról válogatva emelek ki vél
ményem szerint komoly értéket jelentő elemeket munkásságából, melyek mintha kissé 
elfelejtődtek volna. 

Néhány életrajzi adat, ami megmagyarázza az önkény
Érettségi után a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolára iratkozott be, ahol 1958

ban kapott diplomát, még az egységes, nem fogyatékossági szakokra bontott képzés 
keretében. A Vakok általános iskolájában lett gyógypedagógiai tanár,
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chológiája tárgy tanítását. Nagy felelősség és nagy kihívás volt ez a feladat számomra. 
letünkön örök érvényűek, tanulmányait, tankönyveit tanítjuk. 

Egyik beszélgetésünk alkalmával említette nekem, mekkora megtiszteltetésnek érez-
Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra – neki adta át a gyógypedagógiai 

yan így érzek, azért, mert az Ő nyomdokán haladhatok.  
Kedves Feri, hálás vagyok, hogy tőled tanulhattam, kollégád lehettem! Gondolata-

inkban naponta kísérsz minket, és műveidben tovább élsz velünk! 

Prónay Beáta 

____________________________ 

Sokan és sokféleképpen búcsúzunk Tőle ezekben a na- 

Búcsúzik nagy családja, felesége, gyermekei, unokái, 
sok barátja, a széles értelemben vett református közös-

hűséges tagja és életének 
könyveivel és előadásaival szolgálója is 

A nagyhatású tanárra szomorú szívvel emlékezve 
búcsúznak azok a mára felnőtt valaha volt vak gyerme-
kek és fiatalok, akiket elindított életpályájukon. A sort 

edagógusok, akiknek több 
generációja kapott tőle korszerű pszichológiai ismereteket és a hivatás gyakorlásához 
etikai tartást, amit nem lehet elfelejteni akkor sem, ha a lexikális tudás néha elhalványul. 
Az emlékezők, búcsúzók között a magyar pszichológus közösség is ott van, hiszen 
Pálhegyi Ferenc tudományos munkássága gazdagította nem csak a gyógypedagógiai 

és személyiség-lélektant, a pszichodiagnosztikát is. 
E gazdag életmű teljes értékelése nem fér ennek az írásnak a keretébe, ezért önké-

nyesen és főleg a vele való személyes kapcsolatom oldaláról válogatva emelek ki véle-
ményem szerint komoly értéket jelentő elemeket munkásságából, melyek mintha kissé 

Néhány életrajzi adat, ami megmagyarázza az önkényes válogatás szempontjait: 
Érettségi után a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolára iratkozott be, ahol 1958-

ban kapott diplomát, még az egységes, nem fogyatékossági szakokra bontott képzés 
keretében. A Vakok általános iskolájában lett gyógypedagógiai tanár, majd elvégezte 

 

chológiája tárgy tanítását. Nagy felelősség és nagy kihívás volt ez a feladat számomra. 

neki adta át a gyógypedagógiai 

 

generációja kapott tőle korszerű pszichológiai ismereteket és a hivatás gyakorlásához 
etikai tartást, amit nem lehet elfelejteni akkor sem, ha a lexikális tudás néha elhalványul. 

közösség is ott van, hiszen 
Pálhegyi Ferenc tudományos munkássága gazdagította nem csak a gyógypedagógiai 

ményem szerint komoly értéket jelentő elemeket munkásságából, melyek mintha kissé 

ban kapott diplomát, még az egységes, nem fogyatékossági szakokra bontott képzés 
majd elvégezte  


