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Hogyan lehetne kis példányszámú, 
ráadásul olcsó vízjeles papírt előállítani? 
Lehetséges-e úgy vízjellel megjelölt vagy 
védett papírt gyártani, hogy a költséges 
vízjelhengert és a több tonnányi kötelező 
papírrendelést megspóroljuk? Miként lehet-
ne a szabadkézi rajzok esztétikus elegan-
ciáját és korlátlan ábrázolási szabadságát 
felesleges és drága kompromisszumok nél-
kül a vízjelek világában is alkalmazni?

Ilyen, és ehhez hasonló kérdések fog-
lalkoztatták a XIX. század második felében 
megélénkülő magyar papírkereskedelem 
forgalmazásért felelős szakembereit.

Ezekre a kérdésekre a préselt vízjelek meg-
jelenése hozta meg a választ az 1860-as évek-
ben. A legelső ilyen típusú – nem a papírgépe-
ken létrehozott – vízjelek úgynevezett sorveze-
tő-vízjelek formájában tűntek fel Európában. 
Divattá vált – főleg a polgárasszonyok és a sokat 
levelező urak körében – olyan levélpapírokat 
vásárolni, és használni a levélírásban, amelyek 
a kézírást segítő, a sorokat egyenletessé és 
széppé varázsoló, ugyanakkor a levél olvasását 
nem zavaró, kvázi „láthatatlan” vonalazással, 
sorvezető-vízjelekkel voltak ellátva. Ezeknek 
többféle típusa volt forgalomban Magyarorszá-
gon is. Alapvetően a sorközök távolságában, 
illetve a vonalak finomságában tértek el egymás-
tól. Nemcsak vízszintes vonalazással készültek, 
hanem voltak mindkét irányban vonalazott felü-
letű, „kockás” sorvezető-vízjelek is.

A papírkereskedői gondolatok kiteljesedését 
a nyomdai formakészítés nagyarányú fejlődése 
is inspirálta. A préselt vízjelek előállítási techno-
lógiája, a nyomdászatból már korábban ismert, 
úgynevezett vaknyomás – azaz felfestékezés 

nélküli fémnyomóformáról történő nyomtatás 
– némileg módosított változata lett. Lényege az 
volt, hogy a papír felületének megpréseléséhez 
acél, réz vagy más, tartós, sok nyomást elvi-
selő fémötvözetből az általánosságban hasz-
nált magasnyomóformáknál sekélyebb (kisebb 
magasságú kiemelkedésekből álló és merede-
kebb falú) fémformát készítettek. Ellennyomó-
formaként szintén fém, sík lapot alkalmaztak. 
A papírt a két forma közé helyezték, majd nagy 
teljesítményű (nagy nyomóerejű) aranyozó pré-
seken vagy egyszerű, de szintén nagy erejű 
sajtókon megpréselték. Szárazon vagy enyhén 
benedvesített, felpuhított felülettel. Így bármi-
lyen nagy-, vagy bármilyen kisméretű, már kész 
(a papírgyártásból kikerült), de vízjel nélküli 
papírból vízjeleset tudtak készíteni. Utólag, a 
papírgyártási folyamaton kívül, a nyomdában, 
a kötészetben, a boríték- és levélpapírgyárban 
vagy a papírkiszerelőműhelyben. Akár sze-
mélyre szólóan is. Egyedi grafikával, a megren-
delő extra kívánságai szerint. Sokkal olcsób-
ban, mintha papírgépen készült volna. Ha a 
vevő nem akart sokat rendelni, akkor egészen 
kis példányszámban is. Méghozzá úgy, hogy 
a papírban a préselés hatására bekövetkező 
törésmutató-változás a papírgyári vízjelekhez 
hasonló, de azoknál sokkal szebb, tisztább 
átnézető vízjeleket eredményezett.

A papírkereskedők nagyon hamar felismer-
ték az új típusú préselt vízjelekben rejlő külön-
féle előnyöket. Ezek olyan – részben gazdasági, 
részben reklám, részben esztétikai – lehető-
ségek voltak, amelyek nagymértékben hozzá-
járultak a kereskedők forgalmának növelésé-
hez. Ez viszont a préselt vízjelek széleskörű 
és gyors elterjedését eredményezte, nemcsak 
Magyarországon, de egész Európában is.

A kezdeti, egyszerű sorvezető-vízjelektől 
viszonylag hamar eljutottak a díszes család-

Préselt vízjelek
1. rész

A sorvezető-vízjelektől a szimbólum-vízjelekig*
Pelbárt Jenő

filigranológus
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címerek, a papírtípusjelző, majd az egyre 
bonyolultabb formákat öltő szimbólum- és cég-
reklám-vízjelekhez.

A századfordulós szecesszió nagy 
hatást gyakolt a vízjelek világára is. Ekkor már 
nem elsősorban a vízjelformakészítők, hanem 
a tervező grafikusművészek rajzolták meg a
papírba kerülő vízjelek ábráit, ami minőségi 
ugrást jelentett a vízjelek esztétikai és tipog-
ráfiai megjelenésében egyaránt. A historiz-
mussal és az impresszionizmussal erőteljesen 
szembehelyezkedő szecesszió irányzatának 
a felülethangsúlyos díszítésre, a térbeli illú-
ziók mellőzésére való törekvése kapóra jött 
a vízjelkészítőknek is. A szecesszió kedvelt 
vonalvezetési megoldásai, a szemet gyönyör-
ködtető növényi elemeket stilizáló és a vonal 
szépségére épülő kifejezési módja nagyon is 
beleillett a modern vízjelekről alkotott új elkép-
zelésekbe.

A korai, szecessziós préselt vízjelek közül 
Fuchs Ignác prágai papírnagykereskedő 
PRINCESS MILL IVORY PAPER fantázianevű, 
préselt vízjeles papírja volt az egyik legsikere-
sebb Magyarországon (1. ábra). Fuchs 1892-
ben jegyeztette be elefántcsont papírjának 

védjegyeként Budapesten és az egész monar-
chiában nagy tételben forgalmazta. Páratlan 
sikerét mutatja, hogy a gyakori utángyártások 
miatt négyféle rajzi változata is keletkezett az 
1892–1912 közötti időszakban.

A változatos méretű és formájú, szecesz-
sziós rajzolatú préselt vízjelek – egyszerű gyár-
tási technikájuk következtében – sokféle fel-
használási célra alkalmassá váltak. Hivatalos 
okiratok, okmányok, értékcikkek, értékpapírok 
(például részvények, kötvények, záloglevelek), 
cégszerű fejléces és magánlevélpapírok, vala-
mint sok egyéb nyomtatott termék papírjában 
megjelentek. A technikai újítás jelentősége külö-
nösen a levélpapírok vonatkozásában mutatko-
zott meg látványosan.

Az első, XX. század végi, szecessziós, 
magyar préselt vízjel a – függőleges irány-
ban ötsoros grafikájú – MAGYAR KORONA
PAPÍR. Küllemében visszafogott, egyszerű, 
letisztult rajzi elemekből áll. Középen, fő motí-
vumként a magyar szentkorona látható, amivel 
a papírkereskedő elsősorban a vásárlók nem-
zeti érzésére épített. Tipikusan szecessziós 
– alsó és felső – záródísze már előrevetíti a 
későbbi magyar préselt vízjelek jellegzetes 
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növényi motívumainak stilizált indáit (2. ábra). 
A Magyar Korona Papír a nagyobb grammsúlyú 
meghívó és levélpapírok kedvelt vízjele volt.

A kor ismert és meghatározó papírnagy-
kereskedőjének – Riegler József Edének 
– a papírneműgyára (1894–1944) szintén a 
– milleniumi készülődések miatt – felfokozott 
nemzeti érzületre apellált, amikor az ADRIA 
márkanevű papírféleségét a századforduló 
előtt először piacra dobta. A témaválasztás 
nem véletlen. A finom rajzolatú, sok apró elem-
ből álló préselt vízjel az Adriai-tenger habjain 
sikló, korszerű magyar, vitorlával is felszerelt 
gőzhajót ábrázol (3. ábra).

Az adriai magyar tengeri kikötő, Fiume 1880-
ra épült ki, 1881-ben megalakították az Adria 
Magyar Királyi Tengerhajózási Társaságot, majd 
a század végéig még számos magyar érdekelt-
ségű gőzhajózási részvénytársaság kezdte meg 
itt működését. Miután Kossuth Lajos 1846-ban 
kiadta szállóigévé lett felhívását, hogy „Tenger-
hez magyar! EI a tengerhez!”, a tengeri kikötő-
vel, tengerhajózással, tengeri kereskedelemmel 
kapcsolatos hírek és események folyamatosan 
az érdeklődés középpontjában álltak. Riegler 
ezt használta ki ügyesen – saját monogramjával 
(4. ábra) ellátott – ADRIA fantázianevű vízjelei-
vel, amelyek rendkívül kelendőek voltak.

Később az 1910-es években nyomtatott 
színes szórólapján „Adria a legfinomabb csont-
levél és okmánypapír” szlogennel hirdette a sok 
változatot megélt márkát (5. ábra).

Az 1894–1939 közötti időszakban több mint 
18 változatban voltak forgalomban az ADRIA 

2. ábra. MAGYAR KORONA PAPÍR vízjel 1893-ból

3. ábra. Az ADRIA vízjel 1895-ből 4. ábra. Riegler kalligrfikus monogramm vízjele
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préselt vízjelek, amelyek közül néhányat vízjel-
védjegyként is bejegyeztek.

Néha az élelmes kereskedők már odáig 
mentek a préselt vízjelek alkalmazásában, hogy 
a papírgyárak – saját gyári vagy védjegyvízjellel 
ellátott – papíríveit is felülpréselték a saját víz-
jel motívumaikkal. Így fordulhat elő, hogy egy 
papírívben kétféle gyártástechnológiájú – sík-
szitás és préselt – vízjellel is találkozhatunk.

A milleniumi ünnepségek lázában számos 
új préselt vízjel látott napvilágot. A kibontakozó 
papírkereskedelmi versenyhez a papírgyárak 
közül elsőként a Fiumei papírgyár csatlakozott 
nagyméretű, köralakú MILLENIUM PAPÍR elne-
vezésű préselt vízjelével (6. ábra)

Rajzolatának érdekessége, hogy közepén a 
főmotívum a korabeli magyar középcímert ábrá-
zolja, de nem a hivatalos címerpajzs alakban, 
hanem az 1848-as Kossuth-címer jellegzetes 
tárcsapajzs formájával. A vízjelszimbólumban 
rejlő kiváló kereskedelmi lehetőséget néhány 
ügyes papírkereskedő is hamar felismerte, így 
a MILLENIUM PAPÍR azonos néven, de más 
rajzi változatban – közepén stilizált koronával 
– is kereskedelmi forgalomba került (7. ábra).

Igazi szecessziós préselt vízjel külön-
legesség a Nezsideri (Neusiedl) Papírgyár 
1900-ban forgalomba hozott szimbólum-vízjele.

Egyrészt, mert ekkor a magyar vízjel motí-
vumok között nagyon ritka volt a figurális ábrá-

7. ábra. MILLENIUM PAPÍR néven forgalomba
került préselt vízjel 1899-ből5. ábra

6. ábra. MILLENIUM PAPÍR  vízjel
első változatának védjegyrajza 1896-ból
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zolás, inkább a növényi rajzolatok domináltak. 
Másrészt a mitológiai tárgyú vízjelek helyett 
– amelyek korábban nagyobb számban for-
dultak elő a magyar vízjelek között is – ekkor 
inkább a nemzeti érzést kifejező és tápláló 
vízjel ábrázolások lettek az uralkodók. Ezt a 
hatást erősítették a magyar államiság ezer 
éves fennállásának megünneplésével kapcso-
latos események is.

A nezsideri, préselt vízjelű levélpapír egyik 
ívfelén nagyméretű kereskedelmi monogram-
vízjel (8. ábra), másik ívfelén pedig kecses 
HERMÉSZ figura látható (9. ábra).

A teljes alakos HERMÉSZ vízjel alkalmazása 
több szempontból is érdekes papírkereskedelmi 
megoldás. A kígyós hírnökpálcával száguldozó, 
szárnyas sisakos isten – mint a vándorok és a 
kereskedők patrónusa – közkedvelt és széles 
körben ismert mitológiai figurája volt a kornak.
Emiatt a papírkereskedők is joggal tartottak 
igényt arra, hogy vízjelszimbólumaik között 
használhassák. A vevők pedig minden for-
májában szívesen vásárolták az ilyen vízjellel 
ellátott papírokat, a Hermésznek tulajdonított 
óvó-védelmező szerep miatt.

A préselt vízjeles papírok a századfordulón 
minden korábbi eladási rekordot megdöntöttek, 
így egyre több kereskedő és papírgyár gondolta 
úgy, hogy préselt vízjeles papírkínálatát jelentő-
sen bővítenie kell.

(folytatása következik)

8. ábra

9. ábra
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