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7. lecke
A bélyegek anyaga
A bélyeg legfontosabb jellemzője az anyaga. Mint a
bélyegfogalomnál tárgyaltuk, a bélyeg alapvető anyaga a
különböző minőségű papír. Az első Magyarországon forgalomba
került osztrák bélyegek kézi papírra (kézzel készített) voltak
nyomtatva, később ezt felváltotta a gépi papír. A bélyeget
általában közepes vastagságú, 0,07-0,11 mm vastag papírokra
nyomtatták, illetve nyomtatják, de előfordult ennél vékonyabb
vagy vastagabb papírú bélyeg is.

Papírkészítés3

Előfordult – különösen kezdetben –, hogy a technológia
kezdetlegessége miatt egy íven belül is változott a papírok
vastagsága. A papírok alapanyagához a gyárak különböző
adalékanyagokat tesznek, amitől eltérő színű, tulajdonságú lesz a
papír.
A magyar posta a bélyeghamisítás megakadályozása céljából
1996. évtől egyes bélyegeket a „Kastélyok” és a „Magyar
népművészet” sorokból SIHL típusú papírra gyártotta.

Sihl papírra nyomtatott forgalmi bélyegek1

A Sihl papír ultraibolya fényben látható jelzőrostokat
tartalmaz. A papír vastagságának, illetve eltérő tulajdonságának
azoknál a bélyegkiadásoknál van jelentősége, ahol azonos bélyeget
különböző papírra nyomtattak, és így jelentősen eltér ezek értéke.

Ultraibolya fényt kibocsátó (UV)
lámpa4

A világ számos országában kísérleteztek, kísérleteznek más
anyagok felhasználásával is, ilyen pl.: ezüst, arany, fólia stb.

Arany fóliára nyomtatott bélyegblokk2
3

Forrás: http://www.freeweb.hu/fraus/papirkeszites.htm
Forrás:
http://www.philhun.hu/product.php?productid=372&cat=
0&page=14
4
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Ezek a kiadások azonban elsősorban nyerészkedési célú
kiadások. Magyarországon 1955-ben a 20 éves magyar
alumíniumipar tiszteletére alumínium fóliára réznyomással
készítettek bélyeget.

Az „alumínium” bélyeg5
Ezüstfóliára nyomott bélyeg8

Az V. Alumínium konferencia alkalmából kiadott boríték alumínium bélyeg
ábrájával ellátott emlékívvel6

A 2001-ben kiadott „Magyar szent korona” blokk anyaga
jellemzően papír, de a korona ábrája 23 karátos aranyfólia
felhasználásával készült.

Aranyozott fém amerikai bélyeg
futott elsőnapi borítékon9

A bélyeg kinagyítva

2001-es „Magyar Szent Korona” blokk elsőnapi borítékon7
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A bélyegek másik fontos ismérve a vízjel, ami szorosan
hozzátartozik a papír minőségéhez. A vízjelet a még pépes állapotú
papírba nyomják bele különböző eszközökkel, ami által a papír itt
elvékonyodik. A vízjel szabad szemmel úgy látható, hogy a
bélyeget egyenes állásban hátoldalával fény felé fordítjuk.
Merített papíros vízjelei11

A Magyarországon használt osztrák bélyegek ívvízjelei10

Előfordulnak olyan bélyegek, hogy a vízjelek csak tiszta
benzinben tűnnek elő, ez esetben benzint kell cseppenteni a
bélyegre. Ezzel a módszerrel vigyázni kell, mert egyes festékeknek
árthat a benzin, ezért alkalmazása előtt tapasztalt bélyeggyűjtőt
célszerű megkérdezni, vagy katalógusban, szakirodalomban utána
nézni ennek a körülménynek.

Kézzel készített papír, melyet
préselt növényekkel díszítettek12

Napjainkban már lehet kapni vízjelkereső lámpát, aminek
fényében a bélyegábra eltűnik, a vízjelábra pedig előtűnik és jól
láthatóvá válik.
A vízjelet a 13. század óta alkalmazzák a papírkészítő
mesterek, eredetileg az volt a funkciója, hogy a mester megjelölje
az általa készített papírt. Később a papír minőségének, fajtájának
megjelölésére is használták.
A postai értékcikkek, bélyegek esetén a vízjel célja a
hamisítás elleni védelem. Ekkor rendszerint a nyomdai ív minden
bélyegén található vízjel, vagy vízjel részlet.
Az úgynevezett makkos vízjel, a
Diósgyőri Papírgyár védjegye13

Vannak olyan vízjelek, amelyeknek teljesen más funkciójuk
van. Ilyenek az úgynevezett számvízjelek, amelyek a papír
minőségét jelzik; vagy gyári vízjelek, amelyek a papírt készítő
gyárra utalnak; továbbá mellékvízjelek, amelyek a gyártás során
valamely technológiai eltérés során keletkeznek. Ezek a vízjelek
nem minden bélyegen fedezhetők fel, hanem papír ívenként
egyszer, vagy néhányszor fordulnak elő, így ritkaságuk folytán az
ilyen vízjeles bélyegek értékesebbek.
11

Forrás:
http://mek.oszk.hu/01600/01650/html/kepek/016.gif
Forrás:
http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/tv2000/tv0009/pa
pir.html
13
Forrás: Surányi-Visnyovszki: A magyar bélyegek
kézikönyve
12

10

Forrás: Surányi-Visnyovszki: A magyar bélyegek kézikönyve
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A következő ábra a magyar bélyegek vízjeleit mutatja.

I., II., III. vízjel

IV., V., VI. vízjel

VII., VII/a, VIII. vízjel

IX., X. vízjel

A X. vízjel különböző állásai15

XI., XII., XIII. vízjel
Vízjelek14

A vízjelek kapcsán szólni kell még a vízjelállásról. A
vízjelállás a vízjelnek a bélyeg ábrájához viszonyított helyzete.
Ennek megfelelően beszélünk álló, fejen álló, jobbra vagy balra
fekvő, illetve ezek tükörképű vízjeleiről.
A különböző vízjelállások keletkezésének oka az, hogy
szándékosan vagy tévedésből nem az előírásoknak megfelelő
állásban, illetve fordítva helyezik be az íveket a nyomdagépbe.
Ezek szerint maximum 8 féle vízjelállás lehet, amit a következő
ábra szemléltet.

15
14
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Forrás: Surányi-Visnyovszki: A magyar bélyegek
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Példa vízjelállásokra16

A vízjelállás ismerete nagyon fontos, mivel a ritka vízjelállású
bélyegek jóval értékesebbek az alapbélyegeknél.
Az UV lámpa a bélyeg papírjába beleépített világító rostok
megvilágításán, felkutatásán kívül alkalmas a bélyegek hamisítását
meggátló biztonsági jelek megkeresésére is.

UV fényben látható napábrázolás a „Napfogyatkozás” blokkon17

16
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