2016 óta ez már a gyűjtemény fokozatosan fejlődő ötödik feldolgozása. Öt kerettel
egyszer már szerepelt FIP nemzetközi kiállításon, és jogot nyert a 8 kereten való
bemutatásra.
Jelen előadáson az egy kerettel már bővített gyűjteményt mutatom be. Ebben az
állapotban a világ illetékbélyeg gyűjtőinek idén májusi első világtalálkozójára, egy
HUNFILA méretűre tervezett, „World of Revenues” című szalonban lesz kiállítva angol
nyelven. A már elkészült lapokat azonban a mai alkalomra magyarra is lefordítottam,
hogy tartalmukat itt most könnyebben megvitathassuk.
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Ime, miről lesz szó, és milyen terjedelemben?
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A gyűjtemény tartalma az első három kiállítás alkalmával nem sokat változott, főként
csak a szövegezést bővítettem. Mindhárom zsűri összetételében európai volt (magyar,
német, angol,) amely jól ismerte a feldolgozott anyag történelmi hátterét, így a téma
történelmi háttere a meglehetősen nagy idő- és térbeli terjedelem ellenére is érthető
volt számukra. Az első zsűri szerintem jóval alul, a következők pedig 2-3 ponttal
túlértékelték a gyűjteményt, mert a mai állapot fényében egy reális pontozás ekkor
még csak valahol félúton, 86-87 pont körül lehetett.
A tavalyi első FIP szintű megmérettetésre az első alkalommal kiállítható 5 keret
ellenére is, a 16 lapos keretek miatt 10 lappal már bővítenem kellett a gyűjteményt.
Ez az átdolgozás már tartalmilag is lényeges változást hozott. Ekkor kerültek bele
robotjegyek és típusleírások, továbbá a korábbinál több tarifális levezetés is. Emiatt a
kétszer már elért 90 pont körüli eredményre számítottam. Sajnos újra kifogtam egy
korábbiaknál szigorúbb zsűrit, mely csaknem minden szempontot 1-2 ponttal lejjebb
pontozott. Szerencsére így is elértem azt a 85 pontot, amely legközelebb már
lehetővé teszi a 8 kereten való szereplést.
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Az utolsó rossz eredmény fő oka, hogy az európai tagot nélkülöző bangkoki zsűrinek már
nehézséget okozott a térben és időben szerteágazó történet követése. A legkirívóbb példa
erre, hogy a frissen bekerült, robotbárcákról szóló lap legjobb helyét elsőre, mivel ezeket
Mária Terézia tette kötelezővé, ebbe a korba illesztettem be. A zsűrorokat viszont zavarta,
hogy a lapon szerepel egy örökváltság 1850-es okirata is, ami viszont jó fél évszázaddal
későbbi. A felépítésre vonatkozó jogos kritikára jelen változatban a lapok átrendezésével és a
futó fejléc tartalmi fejlesztésével reagáltam. Ezzel további pont szerezhető a kezelésnél .
A jelentőség megítélése ugyan szubjektív, de a korábbi 9 pontra értékelt jelentőség is
megfelelőbb egy olyan anyagnak, amelynek jórésze egy nagy birodalom illetékrendszere
kezdeti időszakának több évszázados dokumentumaiból áll. Itt nagyon hiányzik egy olyan
pont, ami azonban a zsűri beállítottságától függ.
A bemutatott tudás értékelésénél a tarifa információkkal bővített szövegek ellenére is szintén
joggal kevesellték az illetékszámítási rendszerről szóló információkat. Tarifa-táblázat pl. csak
egy helyen volt látható. Ezen szintén igyekeztem javítani, de a további bővítés során erre
még különös figyelemmel kell majd lennem. Itt szerezhető meg a legtöbb, maximum 4
további pont.
Hogy a minőséget és a ritkaságot miért értékelték a korábbiaknál jelentősen, összesen 3
ponttal alacsonyabbra, arra azonban nincs, és nem is lehet magyarázat. A bemutatott anyag
válogatottan jó minőségű, amit nem igen lehetséges és nem is szükséges tovább fokozni.
Némi jóindulattal a ritkaság is ennél magasabbra értékelhető.
A prezentációnál hiányzó pont még szintén könnyen bejöhet. Összességében 2020-ban
Londoniban a legutóbbihoz képest akár öt-hat további pontra van lehetőség. Ezért minden
segítő észrevételért hálás lennék.
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A gyűjtemény angol címe eredetileg „Stamped Documents in the Habsburg Empire
/1686-1858/” volt. Ezt túl sablonosnak, száraznak és unalmasnak tartom. Nem hívja
fel a figyelmet. Ráadásul nehéz megjegyezni és hosszú kimondani.
Az eddigi cím az okirati szignettákra szűkítette a témát, ami kerek egység, de a
szűkítés kicsit önkényes. A dokumentumokon felül ugyanis hasonló szignettákkal
adóztattak olyan nyomtatott termékeket is, mint pl. az újságok, naptárak és
hirdetmények. E bővítése megjelenésen az új verzióban teljesebbé és egyben
gazdagabbá is teszi a feldolgozást.
Kifejezőbb és a bővítésnek is megfelelő címet kerestem tehát, melyek közül a
pontosság kedvéért egy alcímet is bevezetve, a jelenleg legjobbnak ez tűnik: „Taxation
After Long Resistance - Signets in Austria and Hungary from 1686 to 1858”
A bevezető lap már korábban is fontos elemként utalt politikai küzdelmünkre az
osztrák adórendszer Magyarországra való kiterjesztése ellen. A török uralom utáni
másfél évszázad ezzel telt, aminek megoldását az osztrákok számára végül az 1848-as
szabadságharc bukása tett lehetővé. Épp ez a - végül elbukott - küzdelem köti össze és
teszi lehetővé az osztrák és magyar területen használt szignetták egy gyűjtemény
keretében való megjelenítését. Indokoltnak tűnik tehát ezt a fontos összekötő
kapcsolatot a címben is megjeleníteni.
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A gyűjtemény két fő részének tartalma tulajdonképp változatlan:
 az keretek első fele az osztrák adórendszer kiépüléséről szól, csak most már a futó
fejlécben jobban kiemelve a történetet és az ezzel szembeni másfél évszázados
ellenállásunkat,
 a második rész a hazánkban nálunk is bevezetett értékjegyeinek hagyományos
bemutatása.
A két fő rész kezelése viszont változott: jobban elhatárolódik és tartalmilag is bővült:
1. Az első részt korábban öt uralkodók szerinti részből állt. Ezt most a napóleoni háborúk
előtti, alatti és utáni. jobban követhető 3 szakaszban jelenik meg. A területi változások
miatti lombariai szignettákat ezekbe a korábbinál jobban sikerült elhelyezni.
2. Az eddig kizárólagosan bemutatott okirati szignettákat kiegészítve néhány új lap dobja fel
az illetékrendszert kiegészítő un. forgalmi illetékek (naptár, újság és hirdetvény) )
szignetták bemutatásával. Ezzel a kezelés egy korábbinál teljesebb képet mutat az
illetékrendszerről.
3. A lapok futó fejlécét középen kiegészítetem egy további címmel, ami a nézőt vezeti a
történetben. Ennek szerepe a történet hangsúlyozása. Ez egyben a kiállítási osztály új
zsűrizési irányelveibe bekerült történet alapú megközelítés, a „sory based approach”
alkalmazásának próbája is.
4. A robotbárcák az első rész közepéből átkerültek a 4. kertbe, a két fő rész határára. Ezzel
sokkal hangsúlyosabbá váltak, mintegy összekötik és el is választják ezeket a részeket.
5. A második rész hagyományos feldolgozási jellegét kidomborítja, hogy egy egész keretet
szántam a szignetták középrészén levő dombornyomású címer típusainak bemutatása. Ez
az eddig csak legtapasztaltabb gyűjtők számára ismert téma ilyen részletességgel
tudtommal első alkalommal szerepel idén kiállításon.
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A bevezető lap angol nyelven pontosan egyezik az előbb bemutatott magyar
fordítással (tulajdonképp ez az eredeti).
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A legutóbbi, 16 lapos első keretből az esseni 12 lapra való szűkítés ezúttal miatt
kimarad három jó darabokat tartalmazó, de egyelőre nélkülözhető lap. A történet
elomndása ezek nélkül tulajdonképp gördülékenyebbé is vált.
Az anyagban jóval hátrébb került a robotbárcákat, mint az 1850-ben bevezetett
szignettás értékjegyek elődeit bemutató, valamint a jobbágyfelszabadítástól és a
feudális rendszer megszűnéséről szóló lap.
Ezzel egy sorba vontam össze bérleti időszakot és az illetékrendszer egységesítését
Mária Terézia előtt.
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Alapvető változás, hogy az téma terjedelmének bővítése: ez most már nem csak az
okiratokra, hanem a forgalmi illetékekkel az egész illetékrendszerre kiterjed. ennek
során az 1803-as illetékreform elé egy újabb sor jelent meg. Itt két lap összefoglaló
jelleggel a 18. században bevezetett naptár-és a hírlapszignettákat mutatja be.
A jövőre amúgy is szükséges további bővítés lehetőségét nyújt majd ezek részletesebb
bemutatására.
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Ez az első kiadás legritkább darabja. Tapasztalaton alapuló becslés szerint csak egy-két
tucatnyi lehet belőle gyűjtői kezekben. Az ennél csak jóval kevesebbek által ismert
robotbárcák tulajdonképp lényegesen nagyobb ritkaságok.
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A lapok áttekinthetőbb sorrendű elrendezése mellett (az egy sorban levő lapok
általában összetartozó egységet is alkotnak) a futó fejlécnek a korábbinál
következetesebb tartalma segíti a történet követhetőségét.
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A keret szép egységet alkot: az 1809-13 közötti francia megszállás szignettáit
bemutató középső sort körbezárja a megelőző háború alatti, és az azt követő két
osztrák kiadás.
A jobb felső sarokban egy lapon bemutatott 19. századi hírlapilleték értékjegyei a
későbbi bővítés során egy egész négysoros keretet kapnak majd, mert történetük egy
csaknem teljes évszázadot ölel fel. Mivel ezek a század végéig használatban voltak, a
teljesség kedvéért a lap időben a témából kicsit kitekintve, a felragasztható
bélyegeket és azokkal párhuzamos szignettákat is bemutatja. Ha Essenben ezt a
tanácsadáson esetleg kifogásolnák, akkor ezt Londonban az anyagból kihagyhatom.

A keret arany színnel kiemelt kulcsdarabja a bal alsó sarokban egy minta
bélyegzéseket tartalmazó korabeli hirdetmény 1817-ből, természetesen eredetiben.
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Erre a kereten nincs kiugró ritkaságú kulcsdarab, viszont az egyik új lapként
megjelenik az évszázad elején csak a olasz tartományokban bevezetet új illeték, a
hirdetvények illetéke.
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A bal alsó lapon levő három robotjegy tulajdonképp a jobbágyfelszabadítási okirattal
együtt mind kulcsdarab, csak ennek hangsúlyozására sajnos eddig még nem találtam
megfelelő módot.
A jobb alsó sarokban levő lap jobboldalán látható első magyar érték-bélyegzések a
magyar filatélia egyik fontos kezdőpontját jelentik, hiszen ezek az első, csak
Magyarországon használt értékjegyeink!
A darabok többsége – különösen kivágáson - nem ritkaság, de ezek jelentőségét
felettük pirossal írt szöveggel próbáltam hangsúlyozni. Ezeket azonban valahogy ennél
jobban kéne kiemelni, pl. egy sötétebb háttérrel.
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A típusokat Pohánka Iván kutatta ki az 1980-as évek második felében és eredményeit
Floderer István segítségével egy kéziratban maradt, negyedszázadon át lappangó
tanulmányban foglalta össze. A tanulmány gyakorlatilag egy gyűjtemény leírása, és
szerencsére nemrég mindkettő előkerült és előbb újságcikkben publikáltam, majd
könyvbe építve, angol nyelven is hozzáférhetővé vált.
A típusokat leíró és címlet-előfordulásaikat feldolgozó kutatási anyag közel teljes, ami
jelenleg unikális, és első alkalommal kerül kiállításon ilyen jó minőségben
bemutatásra.
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A Magyarországon használt forgalmi illetékeket bemutató első sort később még
célszerű bővíteni szükséges, legalább két sorra, amihez még további darabok
begyűjtésére is szükség lehet.
A második sor közepén levő darab egyelőre osztrák, helyette ha mód nyííik rá, egy
hasonlóan OPM postabélyeggel elküldött, 3 krajcáros szignettás magyar számlalevél
beszerzésére lesz szükség.
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A felhasználások 2 Guldenig laponként egy-egy azonos címletű bélyegzett és nyomdai
szignettát mutatnak be egymás mellett.
A magasabb címleteknél ezt a rendszert folytatni azonban már nincs lehetőség,
ezeknél már csak az kerül bemutatásra, amihez hozzá lehetett férni.
Az 1. és 2. sor baloldali lapján megtalálható a táblázatos tarifa rendszer leírása és
használatának bemutatása.
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• A bal felső sarokban kulcsdarab: kassai bélyegzett 8 Gulden. Iraton nem tudunk
több gyűjtői kézben evő példányról.
• 10 Gulden, a tarifatábla legmagasabb értékeket tartalmazó részének bemutatásával.
• A jobb sarokban további kulcsdarab szerepel: első havi felhasználású 12 Gulden,
egy új, saját felfedezésű altípussal.
• Alsó sorban két ritka magas címlet felhasználása látható, és végül egy unikális
vegyes használat felragasztható bélyeggel.
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