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II. János Pál bélyegeken
Az ez év április 2-án elhunyt II. János Pál több mint huszonhat évig tartó pápa-

sága alatt nemcsak a katolikus egyházra vagy a közép-európai országok törté-

nelmének alakulására volt erõs hatással, hanem, bármilyen furcsán hangzik, a 

bélyegkiadásra is.

 Ennek egyik oka, hogy a bélyeget 165 évvel ezelõtti bevezetése után hosz-

szú évtizedekig a posták, a gyûjtõk egyaránt csupán a bérmentesítési feladatok 

ellátására szolgáló papírdarabkának tekintették.

 Alkalmi bélyegek, ha elvétve meg is jelentek, tömeges elterjedésük, az ese-

ményekre való gyors reagálókészség inkább csak a második világháború után 

jellemzõ a bélyegkibocsátó országokban, így a pápák megválasztásának, illetve 

halálának sem maradt nyoma a fi latéliában.

 A második ok, hogy az egykori szocialista tömb államai ideológiai megfon-

tolásból egészen a nyolcvanas évekig még a húsvéti vagy karácsonyi bélyegek 

kiadása elõl is mereven elzárkóztak.

 Azonban ne legyünk igazságtalanok, hiszen harmadsorban (VI. Pál kivéte-

lével) a pápák el sem hagyták uralkodásuk ideje alatt a Vatikánt, és így vajmi 

kevés lehetõséget adtak maguknak arra, hogy bekerüljenek a fi latélia arckép-

csarnokába.

 II. János Pál viszont már hivatalba lépése elején, utazásai kezdetekor a leg-

ek pápája lett, a felkeresett országok postái pedig bélyegkiadással köszöntötték 

érkezését. Tették ezt annak ellenére, hogy a személyi kultuszra berendezkedett 

államok kivételével alig akad olyan hely, ahol élõ személyek megörökítését a 

hatóságok ne szabályoznák szigorúan.

 A szentatya azonban ebben is mindenek fölött álló lehetett. Lengyelország-

ban már megválasztását követõen forgalomba került a róla készült bélyeg, 

amelynek hátterében a krakkói Mária-templom látható. A pápa kilencszer járt 

szülõföldjén, és a lengyel posta valamennyi alkalommal új kiadással tisztelte 

meg. 1980-tól a Vatikán is bélyegsorozaton követte nyomon utazásait.

 II. János Pál 1991 augusztusában látogatott elõször hazánkba, akkor a Ma-

gyar Posta ötven forint névértékû blokkot bocsátott ki arcképével és Esztergom 

dunai panorámájával. Második vizitjére 1996-ban került sor a pannonhalmi 

apátság fennállásának ezeréves jubileuma alkalmából. Az eseménynek díjje-

gyes levelezõlapot szenteltek.

 A katolikus egyházfõ Afrikától Amerikáig átívelõ utazásai így egyedülálló 

módon több száz bélyeggel gyarapították a fi latelisták gyûjteményét.

Szomorú aktualitás, hogy halálát követõen most tovább bõvül a kollekció, 

hiszen világszerte megkezdték a gyászbélyegek kiadását. A Magyar Posta is a 

közeli napokban jelentet meg II. János Pál emlékére egy ötszáz forintos bé-

lyegblokkot.
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