1850-TÖL 1854-IG MAGYARORSZÁGON IS
HASZNÁLATBAN VOLT V0RRATS3TEMPELN SZIGNETIÁK
DOMBORNYOMÁS TÍPUSAI

1985.

A szignetták főleg az okirati illeték lerovására szolgá
ló bélyegzőlenyomatok# Ausztria területén 1686-tói használták

ő-

ket# Diszes rajzolatú, értékenként változó bélyegzők, a közepükön
körben színtelen dombomyoaású címerrel#
Az okirati szignetták 185*# akt# l#-től jelentek meg ha
zánkban# Mint Ausztriában, nálunk is kétféle formában*
ErfUllungsstempel; a bélyegzést az előre elkészült ira
ton végezték utólag# Nálunk Budapesten /U I/, Debrecenben /U II/,
Kassán /U 3/, Pozsonyban /U 4/, Sopronban /U 5/* Horvátországban
/C/, Erdélyben /S/, Bánságban /WO/ voltak ilyen bélyegzők, bélyeg
ző helyek#
Vorratsstempel; úgynevezett „bélyeges” papírok / k észlet
ben tartott és árúsitett, előre bélyegzett ivek /, amelyeket min
dig Bécsben készítettek#
18«3-tól - eleinte nem minden kiadásnál

1818-tól

-

azenban szinte állandó jelleggel - található dombornyomás az ok
irati szi^nettákon, amely a mives, sokszor kimondottan szép bé
lyegzőrajzolat közepén - minden esetben kör alakú keretben - fog
lalt helyet#
A dombornyomásoknak kezdetben funkciójuk is volt:

tar

talmazták az értékjelzést, a felhasználás idejére utaló évszámot,
vagy a bélyegzőhivatal számát Ü l , betűjelzését, esetenként a bé
lyegző mivoltára történő utalást / MV ,f Vorratsstempel, „E” Erfüllungsstempel /#
1836-tól a bélyegzőket pusztán diszitő, a hatalmi

jel

képet szimbolizáló d o m b o m y ómat tál - kétfejű sas cimerpajzyal látták el#
Mivel az átnézhető anyagok mennyisége az idők

folyamán

igen megfogyatkozott, a szignetták kevés gyűjtő féltett tulajdo
nát képezik, ezért csak a Magyarországon is használt Vorratsstempeln szignetták engednek részletesebb, elemző betekintést; az Erfüllungsstempeln-bŐl csak mutatóban akad# A levéltári anyag tabu#
Ennek ellenére,úgy érezzük, érdemes e témával foglalkoz
ni, hiszen okmánybélyegeinkhez szorosan kötődő előfutárokról van
szó# így talán a dombornyomások vizsgálatakor újra elő lehet ke
resni azokat a tartalék anyagainkat, másodpéldányainkat, amelyek-

kel eddig nem tudtunk mit kezdeni és bővíthetjük velük gyűjte
ményünket, annak színvonalát* Mivel ügy gondoljuk* nem lezárt
téma és nem véglegesek a megállapitásek* ezért további kutatá
sokra is szükség van*
Tehát 16 féle dombomyomat fajtát találtunk*
A dombornyomások rendszerezésekor a formákban
folyamatosságét és amennyire lehetett az időrendiséget

rejlő
vettük

figyelembe* Ennek alapján három fő csoportot különböztettünk
meg:
1*/ az Í836-9S szignetták dombornyomásával ellátott bélyeg
zők /I* típusúak/;
2*/ az 184o-es kiadásra legjellemzőbb dombornyomás fajták*
amelyeknél két tipus is található /XI#* III# tipua/;
3#/ feltételezésünk szerint a legutolsó - 185o után

elké

szített nyomóforma /IV* típus/*
* • **
' A3£ I# típusúak igen könnyen felismerhetők: a nagy ko
ronából kiinduló szallag a kétfejű sas fejein lévő koronák csú
csánál folytatódik* Ez csak ennél a típusnál van Így#
Két altípusa van: 1/a* I/b* Itt az elsőbbséget /a/
egy rajzos - a régi osztrák címerről bizonyára ismert - elmer pajzs változat döntötte el* amelyet biztosan egyszerűsítési cél
zatból nem véstek újra* Helyette egy kevésbé bonyolult cimerpajzs rajzolat /három vízszintes sáv/ került a vésetre / b / *
Szembeszökő különbség még a két altípus között
roktollak formája és nagysága*
A II * tipus formai folyamatossága
gyelhető

k

a fa

cimerpajzsnál fi

meg* mint az előző típusnál* itt sem ül bele a

pajzs

az őt övező* díszes keretbe* A változás a nagy koronából kiin dúló szallag útjában van* Ez ugyanis már nem a kis koronák csú
csain halad át, hanem a madárfejek csőrének felső részén folyta
tódik*
Három altípusa van: Il/a* Il/b /amelyet még két rész
re osztottunk: ba és bb/* II/c /szintén két részre osztottuk :
ca és eb/*
Itt a sorrendet az a meggondolás döntötte el* mint a

3
következőknél is, hagy a legnagyobb cimerpajzsból indultunk ki,
pusztán egyéni, formai meggondolásból. /Ez, mint később

kide

rült nem volt helyes. A nagy, kicsi, keskeny sorrendet a táblá
zat éppen a forditittjára igazolta./
A H l > típusnál hasonló folyamatosság ugyancsak megfi
gyelhető. A clmerpajzs éh maga a elmer hasonló formátumú. A kü
lönbség az, hogy itt a pajzs már benne ül az őt körülvevő,

dí

szes, U-alakú keretben.
Három

altípusa van: 111/a, XII/b

/az utóbbin belül

négy féle elmert különböztetünk meg: ba, bb, be, bd/, IIl/c /itt
kétfélét: ca, eb/,

/A sorrend ennél sem helyes. /?//

A IV. tipus merőben más, mint az előzők. Ez az eddigiek
közül a legdurvább nyomat. Szinte már érezhető az illetékelésben
is a változás szele: a felragasztható bélyeg.
Itt a formák folyamatosságát a clmerpajzs helyzete ad
ja meg, ez szintén benne ül a díszes keretben.
Igaz, hogy l85o előtti nagyobb osztrák szignetta anya
got /l84o-es kiadásút/ nem nézhettünk át, de feltételezzük, hogy
ezt az új dombomyomatot már a Ferenc József áltál bevezetett új
bélyegző- és értéktörvény /l8f>o# febr.

9 0/

utáni dombornyomás

rekonstrukció h©2 ta létre. Aláhúzza ezt az is, hogy a csak

Ka -

gyarországon használt /U/ Erfüllungsstempeln szignetták - amelye
ket, mint már említettük, 185e, okt. 1. után vezettek be nálunk
- is ezt tartalmazzák.
A IV. típusnál két altípust különböztettünk meg: IV/a,
IV/b.
Ezeknél a sorrendet úgy Ítéltük meg, hogy mig az Ma w-t
/nagy formulát/ az 18Ao-es kiadású szignettáknál is találtunk ,
nem kis számban, addig a [fb"-t /kis elmert/ csak az l85o-ben
megjelent új névértéknél, az 1 kr-nál.
Az egyes típusok ábráit az emlékeztető második felében '
bemutatott kiállítási anyag tartalmazza.
A továbbiakban a táblázat segítségével megpróbáljuk ki
javítani azon tévedéseinket, melyek nem a típusok - ezek sorrend
je helyes volt, itt a forma igazolta magát; az időrendet

ha -

- 4 nem az altípusok sorrendjének megítélése okozott, Mig ez a táb
lázat el nem készült, nem láthattuk tisztán az altípusok helyét
az egyes típusokon belül, /A táblázatban a függőleges sorban

a

Hanus katalógus számait használtuk - névérték 111, időrendi sor
rendben,/ Szándékunk az egyes formák maradéktalan feltárása,
láttatása volt, A kiállítás is ezt a cél szolgálta,
A táblázaton való vizsgálódásainkban főleg a kr-os ér
tékek dombornyomásait figyeltük meg és vettük alapül, hiszen ezeknél kényszerültek a legtöbb betét, nyomóduc cserére / és

e-

zekből állt viszonylag nagy anyag a rendelkezésünkre/. Ezek ad
tak okot egy-egy időszakban a teljes felújításra ill, pótlásra.
Itt találtuk meg azt a2 értéket, amely döntőbíró lett az

altí

pusok sorrendjének új meghatározásánál, ez bizonyította a
jes rekonstrukciókat - a 45 kr-t. Feltételeztük ugyanis,

tel
hogy

«gy-egy dombornyomás készlet felújításához egy teljes sorozatot
készítettek, helyesebben a névértékskála teljes feltöltése volt
a legcélszerűbb, így az az altípus kell, hogy legyen az első /a/
helyen, amely mágában foglalja a legtöbb dúcot egy értéksoroza
ton belül. Mivel a 45 kr-nál a 2 elhasználódás nem volt nagy
ezeket mindig csak a többivel együtt cserélték - ezért ezt

is,

E szerint módosításokra a II, és a III, típusoknál volt szükség,
. A II, típusnál igy a „c" altípust tesszük meg legelső
nek, a ,rb"-t és az t(a"-t pótló dúcoknak tekintjük - méghozzá
fent leirt sorrendben,
A III, típusnál a „be” az, amellyel szinte minden kros értéket elláttak, A Ill/ba, a Ill/bb, a Ill/bd, a Ill/a és
a Ill/ca pótlások.
Sajnos a guldenes értékeknél ez a helyzet nem ilyen
egyértelmű,
III/cb-vel csak guldeneseket láttak el, pótoltak. Itt
érdekes, hogy csak azoknál

az értékeknél található ez a

dom-

bomyomat, amelyek értékét betűvel Írták ki: ACHT GULDEN, ZWOELF GULDEN, SECHZEHN GULDEN, ZEHN GULDEN, Ugyanez a jelenség
figyelhető meg a csak Magyarországon használt ErfUllungsstempeln szignettáknál is, csak ezekben a bélyegzőkben IV/b

típu

sú dombornyomat található a már leirt értékekben. Ezeken kívül

a

- 5 csak az 1 kr-t látták el úgy a Vorratsstempeln-nél, mint az Erfüllungsstempeln-nél IV/b típussal,
A IV, típusnál egyértelaüen sorakozik fel az „att altí
pus, minden kr-es értéket kitöltve.
Még meglehet említeni azt, hegy - a táblázat szerint a 3 kr-t, a 6 kr-t

és

a 15 kr-t Összesen nyelcszor, a 3e kr-t

hétszer, a le kr-t hatszor és a 45 kr-t háromszor látták el

új

betéttel, A guldeneseknél megfigyelhető, hogy az 1-től a 6 guldenig általában hárem betétet, az e fölötti értékeknél egy ill,
két betétet cseréltek. Ez ztóbbiakat elég nagy időközzel,
A táblázatról még azt is leolvashatjuk, hegy az
ben megjelent szignettáknál háremszer annyi III, típusú

185ebetétet

találunk, mint II, típusút. Ez is azt mutatja, hegy a serrend ,
mármint a tipusok sorrendje helyes, hiszen természetes dolog az,
hogy főleg az utolsót megelőző, közvetlen előtte kiadott

beté

tekkel látták el inkább az új szignettákat és nem az azt

mege

lőzővel, Még az is látszik, hogy a 18 guldennél a IX, típusú
betét lehet a régebbi, mivel ezt e rövid négy év /185S-54/ alatt is ki kellett cserélni a már teljesen új, kéznél lévő

IV,

típusra,
Mégegyszer a magyarországi Erfüllungsstempeln szignettákról, annak dombornyomásairól annyit, hogy az 1 kr-t, a 8, lo,
12, 16 guldent IV/b-vel, az összes többit IV/a-val látták el.
Hangsúlyozzuk, itt nem állt rendelkezésünkre nagyobb anyag, de
ezek a fent leírtakat egytől egyig igazolják. Persze előfordul
hat, hogy más dorabornyomat is létezik, de ez szerintünk igen
ritka.
Meg kell jegyeznünk, hogy az egyes tipusok csak élesen
préselt szignettáknál azonosíthatók, tehát - különösen a régeb
bi kiadásoknál - sok példány meghatározhatatlan, ezért csak jó,
oldalirányú megvilágításnál és viszonylag erős nagyítás mellett
lehet sikeres az azonosítás.
Dr Floderer István
Pohánka Iván
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ísok |
IV* típusú dombornyomások

H^^T^usű^ombü^yD^sorjj

I

Az I. típusra Jellemző, hogy a nagy koronából kiinduló szallag
a kétfejű sas fejein lévő koronák csúcsánál folytatódik*

E]
Korai cimerrajzolat
1* a cimerpajzs függőlegesen van
három felé osztva
2* a faroktoll egyenletesen kicsi

Leegyszerűsített cimerrajzolat
1# a cimerpa^zs vízszintesen
három részre osztott
2# a faroktól! nagy és nyitott

| I I . típusú dombornyomások

Ennél a típusnál és az ezt követé összes többinél a nagy
koronából kiinduló szallag a sasfejek csőrének felső ré
szén folytatódik*
Á XI* típusokra jellemző, hogy a clmerpajzs nem dl benne
a2 őt U alakban átölelő, díszes keretben.

I

I*

keskeny eimerpajzs

2* kiesebb hézag /ráesőzott/

III . típusú dombornyomások
Erre a típusra az a jellemző, hogy a clmerpajzs az őt övező
U alakú díszes keretet teljesen kitölti.

| nagyclaerpsjzs

1* a IXI/a^náX klaaebb cimerpajzst .
2, három hónal^toll van /ezak középső
;épső
tolla vékony, hosszú/

| iXI/fcbj

1« & clmerpa^zs, mint a IH/ba-nál
2, három hónaljtoll van /a középső
toll rövid, tömzsi/

1*
2*

a eimerpajzs, mint a III/ba-nál
kettő hőnaljtoll van, de ezek az
előbbieknél jóval meredekebben ha
ladnak lefelé

1*
2#

a cimerpajzs, mint a III/ba-nél
csak egy hónaljtoll van

III/eb)
1*
2*

a cimerpajzs nagyságra azonos az
előbbivel /a középső sáv széles/
a szallagvégek szinte vízszintesek

I IV. típusú dombornyomások

A IV* típusokra jellemzó, hogy a cimerpajzs keret rajzolata
sokkal jobban kiugrik, mint bármelyik sáv. Esek egyben az
eddig készült legdurvább nyomatok.

Magyarországon használt Erfüllungsstempeln
szignetták mintapéldányai
/Debrecen, Sopron/

