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20. lecke
Bélyeggyűjtési kellékek
Eddig megtárgyaltuk mindazt, amit egy kezdő
bélyeggyűjtőnek célszerű tudnia a bélyegről, a postai
küldeményekről és a postáról. A következőkben azt ismertetjük,
hogy milyen kellékek szükségesek egy bélyeggyűjtőnek a
bélyegek és postai küldemények tárolásához, rendszerezéséhez,
kezeléséhez.
A bélyegek tárolásának két fő követelménynek kell
megfelelnie:
 meg kell óvnia a bélyegeket a külső, elsősorban
mechanikus behatásoktól azért, hogy ne károsodjanak;
 másodsorban esztétikai szempontoknak kell megfelelnie,
egyrészt saját magunk gyönyörködhessünk bélyegeinkben
(és tájékozódhassunk, hogy pl. mely bélyeg hiányzik a
sorozatból), másrészt eldicsekedhessünk „kincseinkkel”,
azaz másoknak is megmutathassuk gyűjteményünket.
Mondhatja bárki, hogy a bélyegeket borítékban, a
leveleket, levelezőlapokat dobozokban is lehet tárolni. Így igaz, de
ezek nem felelnek meg az előbb ismertetett követelményeknek. Az
első bélyegalbumot 1862-ben Párizsban adták ki. A bélyegalbum
könyvszerűen összefűzött lapokból áll, amely lapokra a bélyegek
ábráját nyomtatták. Ezen ábrák fölé kell a bélyegeket ragasztani
bélyegragasztóval.
Párizs elhelyezkedése2

Bélyegalbum egy oldala1
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Az első albumok még az egész világ bélyegeit tartalmazták,
hiszen ekkor még a kiadott bélyegek száma ezer körül volt.
Manapság motívum albumokat, illetve egy-egy ország bélyegeinek
tárolására való albumokat adnak ki.
A használt bélyegeket bélyegragasztóval ragasztjuk az
albumba. A bélyegragasztó apró méretű, áttetsző, egyik oldalán
ragasztó anyaggal ellátott papírdarab, mely keresztben kb. az 1/3
hosszúságban meg van törve. A bélyegragasztó nagyobbik,
ragasztós felületét az albumlapra, a kisebbiket a bélyeg hátoldalára
ragasztjuk.

A bélyegragasztó használata a
bélyeg hátoldalán5
Bélyegragasztók3

Újabban ábra nélküli albumlapokat is lehet kapni, amelyekre
tetszés szerint lehet a bélyegeket felragasztani. A használatlan
(postatiszta), vagy használt (pecsételt, futott), de értékesebb
bélyegeket nem ragasztjuk közvetlenül az albumlapra, hanem egy
erre a célra készített tasakban, filában helyezzük rögzítjük arra.
A fila fekete vagy fehér papír alapra ragasztott, átlátszó
műanyag csík, amelyet különböző szélességben gyártanak, és a
bélyeg
nagyságának
megfelelő
nagyságúra
vághatunk
(filacsíkvágóval vagy ollóval). Ezeket a védőtasakokat ragasztjuk
bélyegragasztóval az albumlapra, de várni kell néhány órát, hogy a
ragasztó megszáradjon és utána tehetjük bele a bélyeget (nehogy a
bélyeg ráragadjon a fekete kartonrészre a ragasztó hatására).

Postatiszta: a német „postfrisch” szó
átvételeként a használatlan bélyeg
állapotára vonatkozó jelző.

Filacsíkvágó6

Filacsíkok4
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Forrás: Bélyeglexikon
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&page=4
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Másik kedvelt tároló eszköz az 1869-ben feltalált
berakókönyv (bélyegberakó). A berakókönyvben fehér vagy fekete
kartonpapírra ragasztott áttetsző vagy átlátszó papír vagy
celofáncsíkok mögé helyezzük a bélyegeket. Az alul és két oldalt
rögzített csíkok megfelelő védelmet biztosítanak a bélyegeknek. A
berakókönyveket különböző méretekben gyártják, így az
igényünknek megfelelő berakót tudunk vásárolni.

Bélyegberakók7

A bélyeghez nem szabad kézzel nyúlni, még ha tiszta is a
kezünk. A bélyegeket bélyegcsipesszel kell megfogni. A
csipesznek belül simának kell lennie, és a végei legyenek
lekerekítettek, hogy ne sértsük meg vele a bélyeget.

Bélyegcsipeszek8
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Csipeszhasználat9
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Nagyon fontos eszköze a bélyeggyűjtőnek a nagyító. Ezzel
tudjuk észrevenni a bélyeg esetleges apró hibáit, illetve felfedezni
az esetleges apró nyomási eltéréseket, amelyek növelhetik a bélyeg
értékét. Legalább a háromszoros nagyítású nagyító a megfelelő a
bélyeggyűjtő számára.

Bélyegnagyítók10

Bélyegmikroszkóp13

Kézi bélyegmikroszkóp11

A fogazatmérővel tudjuk megkülönböztetni egymástól az
azonos ábrájú, de eltérő fogazatú bélyegeket. A fogazatmérő azért
nagyon fontos eszköz, mert fogazattól függően a bélyeg értéke
akár tízszerese vagy százszorosa is lehet az „alap” bélyegnek!
(lásd korábban)
A bélyeg fogazatát úgy mérjük meg, hogy a bélyeget
ráhelyezzük a fogazatmérő egyik pontsorára, és addig
próbálkozunk, míg a pontsor ki nem tölti a bélyeg fogazatának
közét. A pontsor melletti szám adja a bélyeg fogazásának
sűrűségét.

Fogazatmérés12

Az előbb felsorolt eszközök azok a főbb kellékek, amelyekre
egy bélyeggyűjtőnek feltétlenül szüksége van. Természetesen a
„profi” bélyeggyűjtők a felsoroltakon kívül még számos más
eszközt is használnak, de ezek bemutatásától jelenleg eltekintünk,
mivel elsősorban kezdő gyűjtőknek szól írásunk.
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