
Erdész filatélia 
G Á L I S T V Á N 

I. 

A szakmai ismeretek megszerzésének, felelevenítésének, elmélyítésének, rend
szerezésének, a szakmai látókör bővítésének útjai köztudottan sokfélék. A felso
rolás, a csoportosítás teljességének igénye nélkül is mondhatjuk például, hogy 
ezek az utak lehetnek közismertek, mindennaposak, tudatosak, de jelentkezhet
nek váratlanul, spontán is. Járhatók a munkaidő alatt ugyanúgy, mint a szabad 
idő alatt. És így van ez j ó l ! A m a szakembere nem maradhat meg egy bizonyos 
tudásszinten, nem dobhatja horgonyát a tudás sekély tengerébe, az élet követe
lései alapján mindig messzebbre kell haladnia, b e kell fogadnia az újat, a kor
szerűbbet. 

E sok jelzett lehetőség közül a szakma művelőinek többsége előtt egyáltalában 
nem, vagy csak kevésbé ismert, vagy éppen lemosolygott útját szabad legyen 
bemutatnom a filatélia, a bélyeggyűjtés adta lehetőségekre való rávilágítás 
alapján. 

A bélyeggyűjtés a szabad idő hasznos eltöltésének, felhasználásának egyik 
mind népszerűbbé váló útja. A benne való elmélyedés tökéletes kikapcsolódást 
jelent a munkában fáradt ember számára. Nem is csodálkozik egy bélyeggyűjtő 
sem azon a mind gyakrabban és mind több helyről érkező híren, hogy sokfelé 
(pl. Svédország, Belgium) a gyógyítás egyik módját látja benne az orvos. 

A bélyeg kétségtelenül érték. Pénzben kifejezett értékét a különféle katalógu
sok évről évre megállapítják, közlik. A z igazi gyűjtő számára azonban ezen felül 
mindig többet jelent a bélyeg birtoklásából fakadó öröm, a szépen kivitelezett 
bélyegkép látványa, a szemléltetően kifejezett téma érzékelése, a gyűjtemény 
teljessé válása. 

Az erdészeti világkongresszusok bélyegeiből 



A bélyeggyűjtő tudja, a nem gyűjtő bizonyosan sejti, hogy a bélyegek témája 
roppant gazdag, változatos. A bélyegek mondanivalója az élet minden területé
ről jelentkezik. Természetes, hogy a bélyegképet alaposan szemlélő és azt tanul
mányozó rengeteg új ismeretre tehet szert, elevenítheti fel a régen tanultakat, 
nézhet át saját országa határain túlra is stb. 

A z erdő, az erdőesztétika, az erdő élővilága, maga az erdőgazdálkodás sok-sok 
bélyegnek lett a világon a témája. Éppen ezért a motívumgyűjtő — ha igényei 
az erdész szakma területére korlátozódnak — könnyen találhat gyűjtési területet. 

Cikkemmel — a sokféle lehetőség részletes ismertetése helyett — az aktualitás 
jegyében szeretnék tovább időzni, szeretném az olvasót elgondolkoztatni, az ér
deklődést felkelteni, vagy éppenséggel a gyűjtőnek segítséget nyújtani. 

Szakmai körökben köztudott, hogy az idei évben kerül megrendezésre Argen
tínában a VII. Erdészeti Világkongresszus. A bélyeggyűjtőt feltétlenül érdekli 
üyen alkalomból, hogy őrzi-e emlékét az eddigi kongresszusoknak valamiféle 
kiadás, és ha igen, mi látható a bélyegképen? Ehhez a francia Yvert katalógus 
ad segítséget a kutatónak. 

A z 1926-ban Rómában tartott I. kongresszusról nem találunk kiadást a kataló
gusban. Ekkor még az effajta téma bélyegen való ábrázolása nem volt „divatos". 

A II. kongresszus megrendezése 1936-ban megtisztelő feladatként hazánknak 
jutott. A Magyar Posta nem élt a lehetőséggel, és — talán udvariasságból — 
más ország sem emlékezett meg bélyegkiadással az eseményről. 

A z első bélyegek, amelyek az erdészek világméretű kongresszusát dokumentál
ják, az 1949-ben Helsinkiben tartott III. kongresszus alkalmából a Finn Posta 
által látták napvüágot (Yvert katalógus, Finlande 354, 355 sz.). A két értékből 
álló sor egyikén tipikus finn tájat — fenyves, tó, fafeldolgozó üzem —, a mási
kon pedig a kongresszus világméretét jelképező földgömböt előtte lucfenyővel 
láthatunk. 

1954-ben Dehra-Dun (India) volt a IV. kongresszus színhelye. A z India által 

kiadott bélyegen a kongresszusnak helyetadó városban működő Erdészeti Kutató 

Intézet épülete látható (Yvert. Inde 53. sz.). 

India mellett Irán is bélyegkiadással emlékezett meg a IV. kongresszusról. 

A z ez alkalomból megjelent négy értékből álló sor (Yvert. Irán 815—818. sz.) 

fadöntést, dorongfa kézi közelítést, körfűrész használatát és egy fából épült, 

öreg bárkát ábrázol. Irán volt tehát az első olyan ország, amely nem mint ren

dező, hanem szimpatizáns adott ki bélyeget kongresszus tiszteletére. 

1955-ben — egy évvel a kongresszus után •— az e témában negyedik kiadóként 

— Dél-Korea 2 értékből álló sora (Yvert; Corée du Sud 151., 152.) jelent utólagos 

megemlékezést a IV. kongresszusról. Érdekesség, hogy az Yvert katalógus szö

vegezésében Szöult jelöli színhelyként. Nyílván tévedésről van szó. 

A z V. kongresszus tiszteletére már sokkal több bélyeget adtak ki. Ezeknek a 

bemutatására azonban majd egy következő alkalommal kerül sor. 
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