
Kiállítás
Göllesz Viktor gyógypedagógiai bélyeg- és
éremgyûjteményébõl

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar Gyógypedagógia-
történeti Gyûjteménye 2006. november 21-én a magyar gyógypedagógia
kiemelkedõ személyiségének gyógypedagógiai bélyeg- és éremgyûjtemé-
nyébõl rendezett kiállítás megnyitójára hívta és várta az érdeklõdõket Ecseri
úti épületébe. 

Szabó Ákosné dr. fõigazgató köszöntötte a nagyszámú közönséget,
közöttük Dr. Göllesz Viktorné ny. gyógypedagógust, és méltatta az esemény
jelentõségét, nagyra értékelve néhai Dr. Göllesz Viktor kollégának, a Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola egykori fõigazgatójának a
gyógypedagógia és a segítõ szakemberképzés terén kifejtett munkásságát,
ezúttal különös tekintettel a szakmát gazdagító, ma már muzeális értékû gyûj-
tõmunkáját. Köszönettel illete a kiállítás rendezésében résztvevõket, kiemelve
a rendezõ személyét, a Gyógypedagógia-történeti Gyûjtemény vezetõjét,
Pákozdiné Kenderessy Katalin kolléganõt.

Ezután Gordosné dr. Szabó Anna, a Gyógypedagógia-történeti Gyûjte-
mény szaktanácsadójának szakmai bemutatása következett, amit az aláb-
biakban olvashatunk.

Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Kollégák, Fõiskolai Hallgatók, Kedves Göllesz
Viktorné Majoros Magdi!

Az 1970-es évek közepétõl a 80-as éveken át alig volt a Magyar Gyógypeda-
gógusok Egyesületének olyan országos, és a Bárczi Gusztáv Gyógypeda-
gógiai Tanárképzõ Fõiskolának olyan jelentõsebb szakmai rendezvénye,
amelyen Göllesz Viktor ne szolgált volna valamilyen filatéliai, és nem ritkán
numizmatikai meglepetéssel.

Még többen vagyunk itt, akik emlékszünk az aktuális rendezvény szín-
helyének elõterében a türelmes sorban-állókra (magunk is közöttük voltunk),
akik az alkalmi postahivatal asztalánál várakoztunk, kezünkben a megvásárolt
aktuális bélyegekkel felszerelt sokféle borítékkal vagy különbözõ, szintén
alkalmi vagy a rendezõ város nevezetességeit ábrázoló képeslapokkal, hogy
megszerezzük az elsõnapi bélyegzést. 

Ha külföldre utaztunk, Viktor különleges bélyegekkel ellátott borítékot, és
szóló bélyegeket adott át, s arra kért bennünket, hogy majd címezzük meg

51



52

neki a borítékokat, továbbá az illetõ városról szóló képeslapra ragasszuk fel a
bélyegeket és a postahivatalban szépen kérjük meg a pecsételõ tisztviselõt,
hogy legyen jól látható a postai pecsét, a dátum és ami még rajta van. A
kiállításon is nem egy ilyen levél vagy képeslap látható.

Hogy Göllesz Viktor mikortól lett szenvedélyes filatelista és numiz-
matikus, nem tudom, én az l970-es évek elejétõl követhettem életmûve e nem
kis szeletének kiteljesedését. Igen, õt a filatélia és a numizmatika nem
egyszerûen csak érdekelte, vonzotta, nem csupán hobbiból lett filatelista és
numizmatikus, hanem ezzel is a gyógypedagógiát szolgálta, a gyógy-
pedagógia történetét mûvelte, és az egész fogyatékosságügyet gazdagította. 

Íme két, a kiállításunkon is mottóként olvasható gondolat tõle: 
A numizmatikai gondolat: „… a gyógypedagógia jelentõsebb

eseményeinek az éremmûvészettel meglévõ kapcsolatai révén az általánosabb
magyar kultúratörténetben is inkább kirajzolódik szakmánk szerepe.”
(Göllesz, 1984, 81.)

A filatéliai gondolat: „… a bélyeg az egyik leginkább hatékony
propagandaeszköz, amely külön költséget nem kíván, hovatovább a
ráfordított költséget nyereséggel téríti vissza.” (Göllesz, 1987, 235.) 

Mindez Göllesz Viktor rendkívül sokrétû, imponálóan gazdag szakiro-
dalmi munkásságának egyáltalán nem periferikus része. Bibliográfiájának
számos tétele foglalkozik gyógypedagógiai filatéliával és numizmatikával.
Ezekre a mûvekre is ugyanaz az értékrend érvényes, mint minden más írására:
informatívitás, hitelesség, szakszerûség, pontosság, érthetõség. És ha indo-
kolt, nem maradnak el az adott témával kapcsolatban jobbító kritikai észre-
vételei sem. Pl. az 1987-ben forgalomba került egyik vakügyi, a vakvezetõ
kutyát ábrázoló bélyegrõl adott, filatéliai és gyógypedagógiai szempontból
egyaránt meggyõzõ bíráló véleményezésére gondolok. (Göllesz, 1987)

És nemcsak a gyógypedagógiai, a fogyatékosságügyi témájú bélyegek és
érmék érdekelték. Gyûjtõ szenvedélye és szakirodalmi tevékenysége kiterjedt
pl. a szimbólumokra is. Szimbólumok a fogyatékosságügyben c. 1984-ben
megjelent egyik tanulmányából megtudjuk, hogy Bárczi Gusztáv halálának
20. évfordulójára készülve figyelt fel arra a mûvészi kivitelû, Izsák Elek által
egyedi darabként készített díszoklevélre, amelyet a Magyar Nagyothallók
Egyesülete (MNOE) adományozott Bárczi Gusztávnak, az Egyesület
fennállásának 15. évfordulóján, 1938. november 22-én mint díszelnöknek, az
egyesület létrejöttében és a nagyothallók hazai oktatásának megszerve-
zésében vállalt szerepéért, érdemeinek elismeréseként. Ez szolgált forrásul a
további búvárkodáshoz. Azon túl, hogy ez az írása is tudományos érteke-
zésnek minõsíthetõ, túlzás nélkül mondhatom, hogy átfogóan, nemzetközi
kitekintéssel mindent megtudunk pl. a sárga szín, a kör és fekete pontok



kombinációját alkalmazó, a nagyothalló, majd általában a hallássérült,
továbbá a látássérült emberek közlekedési védjelzésére kialakított piktog-
ramokról. 

De térjünk vissza filatéliai és numizmatikai gyûjteményéhez!
Az elsõ nagyszabású, látványos bemutatkozásra 1975-ben került sor, a

Fõiskola 75 éves jubileumán, a Bárczi névfelvétel évében. 
A névadó és jubileumi ünnepségsorozat elõkészítése már 1974-ben

megkezdõdött, hozzáteszem, hogy Göllesz Viktor kiemelkedõ részvételével.
Maga a névadás gondolata is akkor merült fel. A MAGYE Egerben
megrendezett országos szakmai konferenciáját Bárczi Gusztáv emlékének
ajánlotta, amelyen Illyésné Kozmutza Flóra fõigazgató volt az ünnepi szónok,
és – az ország minden tájáról jelenlévõ gyógypedagógusok nagy meg-
lepetésére és örömére – a Göllesz Viktor által kezdeményezett és megtervezett
Bárczi-emlékérem átadása is elsõ ízben akkor történt. Azóta a MAGYE
minden évben kitünteti Bárczi-éremmel az arra legérdemesebb személyeket. 

A jubileumi ünnepségen Göllesz Viktor – igen sikeres, nagy látogatottságú
– bélyegkiállítást rendezett: Fogyatékosságügy – Filatélia címmel. 

Akkor már a Fõiskolán Gyógypedagógusok Bélyeggyûjtõ Köre is
mûködött. Jeles vezetõségi tagjai között volt Uhri Imre tanár úr is, akit ezúttal
is szeretettel köszöntök.

A kiállításon 20 témakörbõl láthattunk bélyegeket és ún. parafilatéliai
anyagokat (leveleket, levelezõlapokat, levélzáró bélyegeket, alkalmi
bélyegzéseket, stb.).

A témakörök: Megelõzés, Emberi jogok, Felvilágosítás, Gyógypedagógia,
Gyógypedagógia története, Munka-rehabilitácó, Társadalmi integráció,
Szociális támogatás, Szociális gondoskodás, Érdekvédelmi szövetségek, A
fogyatékosok sportja, Hadirokkantak, Híres siket emberek, Híres vak
emberek, Fogyatékosságügy a mûvészetekben, Fogyatékosságügyi rendez-
vények, Jubiláló gyógypedagógiai intézmények, Fogyatékosságügyi intéz-
mények levelei, A Gyógypedagógusok Bélyeggyûjtõ Körének tevékenysége,
A bélyeg elõtt idõk dokumentumai.

Késõbb azután az ezen témakörökbe tartozó anyagok jelentõsen
gazdagodtak, és újabbak is születtek, amelyekkel újabb kiállításokon az 1980-
as években folyamatosan megismerkedhettünk.

A mostani kiállítás megnyitójára várva, néhány perccel ezelõtt tudtam meg
Wisinger János kollégától, hogy éppen 10 éve, 1996-ban rendezett utoljára
Viktor bélyegkiállítást Zánkán egy fogyatékosságügyi rendezvényen. 

Göllesz Viktor gyógypedagógiai éremgyûjteménye hasonlóan igen
gazdag, tudomásom szerint, legalábbis Magyarországon egyedülálló. Idõt,
fáradságot nem kímélve kutatta fel, kereste meg a fogyatékosságüggyel
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kapcsolatban álló érméket és nem egynek õ maga volt a kezdeményezõje,
megtervezõje.

„A magyar gyógypedagógiai vonatkozású érmek egyik legrégibb, és
valószínûleg szaktörténeti szempontból is legjelentõsebb darabja az a
jutalomérem, melyet a siketek váci tanintézete az intézet centenáriumi
ünnepségeivel egyidõben megrendezett „Siketnémák Iparkiállítása”
alkalmából – 1902-ben – veretett.” – idéztem Göllesz Viktort. (Göllesz, 1984,
81–82.)

Ennek bronzváltozata kiállításunkon is látható.
A váci intézetben a centenárium évében egy másik, ún. emlékérem is

született. Leírása Göllesz Viktor egyik tanulmányában olvasható (Göllesz,
1984). Bronz és ezüst változatának lelõhelye a Semmelweis Orvostörténeti
Múzeum éremtára.

Cházár András, a váci alma mater létesítésének kezdeményezõje a
gyógypedagógiai, fogyatékosságügyi bélyegek és érmek egyik fõ ihletõje,
nagyra becsült, gyakori szereplõje. 

Cházár-portrés bélyeg és bélyegzõ készült nem egy nevezetes alkalommal,
és a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége arany-ezüst-bronz fo-
kozatú Cházár András emlékérmet is alapított. Ezeket is láthatjuk a kiál-
lításon, valamint többféle Cházár-plakettet is. 

A kiállításon számos szép kivitelû MAGYE érmét láthatunk: pl. 15 éves a
MAGYE, XV. Országos Szakmai Konferencia, 25 éves a MAGYE, Az
egyesületi munkáért, Szociális munkáért feliratokkal. 

Szintén számos érme készült a Speciális Olympiák eseményeire, a Vörös-
kereszt szervezésében volt fogyatékosságügyi eseményekre. A gyógypeda-
gógia gyógypedagógus és orvos nagyjairól, pl. Dr. Ranschburg Pálról, Sarbó
Artúrról, Petõ Andrásról, Frim Jakabról, Éltes Mátyásról, de pl. kortársakról
is vannak egy-egy jeles alkalomból készült érmék, pl. dr. Méhes Józsefrõl,
Révay Györgyrõl. Ezek közül is több látható kiállításunkon. 

Hölgyeim és Uraim!
Ideje bevallanom, hogy én csak egy botcsinálta filatélista és numizmatikus
vagyok, ezért a gyûjtemény és a kiállított darabok részletesebb ismertetésére
már nem is vállalkozom. Bízom benne, hogy maguk a kiállított darabok és a
feliratok jól eligazítják az érdeklõdõket. Ezen túl tájékoztatom Önöket, hogy
a Göllesz-gyûjtemény majdnem teljes anyaga CD-n a kiállító-teremben is
folyamatosan megtekinthetõ. Nincs is más tisztem már, mint meghívni
Önöket a kiállító-terembe. Teszem ezt Pákozdiné Kenderessy Katalin rendezõ
nevében is, és egyben szintén az Õ nevében is mindenkinek, aki a kiállítás
rendezésében bármily módon részt vett, hálás köszönetet mondjak.
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Gordosné dr. Szabó Anna

Könyvbemutató

A Magyar Tudomány Ünnepe prog-
ramsorozatban az ELTE 2006. no-
vember 17-én Egyetem téri épületé-
ben Egyetemi Könyvbemutatót ren-
dezett. Az érdeklõdõk az ELTE karai-
nak több szakmailag igényes kiad-
ványát ismerhették meg, közöttük
Bánfalvy Csaba – Szauder Erik –
Zászkaliczky Péter (szerkesztésében):
Gyógypedagógus-történetek – Beszél-
getések a magyar gyógypedagógia
félmúltjáról címû könyvet.
(ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypeda-
gógiai Fõiskolai Kar – ELTE Eötvös
Kiadó, Budapest, 2006. p. 323 DVD
melléklettel)
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