
„Képeslapok köztetek mindent megtalálok, tudás fájának minden ágát, művészet  

rétjének sok ezer virágát, mindent, amit csak elérhet a gondolat.” 

(részlet egy kínai bölcs mondásából) 

 

 

Gyűjtői tevékenységem ötven évvel ezelőtt bélyeggyűjtéssel kezdődött. 

A magyar bélyegek mellett külön gyűjtöttem a világon megjelent növényeket 

ábrázoló bélyegeket is,  ezekből : Gyógynövények Európában címmel állítottam 

össze  kiállítási anyagot, amellyel, a Magyar Bélyeggyűjtők Országos 

szövetsége rendezésében és meghívására  húsz versenykiállításon  - ebből hét  

alkalommal külföldön - szerepeltem tárgybani anyagommal. 

 

Huszonöt éve váltottam át a képeslapok gyűjtésére. Kezdetben minden érdekelt,  

Magyarország helységei, motívumok, ma már csak az egyes kiemelt témáimat  

gyarapítom a magyar történelem, irodalom és zeneművészet területén. 

 

A magyar történelem jeles alakjait, nevezetes eseményeit dolgoztam fel 
kiállításra, repertoáromban szerepelnek a honfoglalás, az Árpád-házi királyok, 

Mátyás király, Zrínyi Ilona, II. Rákóczi Ferenc, a 19. század nagyjai közül: gr 

Széchenyi István, gr Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Erzsébet 

királyné, valamint az 1848/49-es forradalom és szabadságharc története. A 

zeneművészet kiemelkedő személyiségei közül feldolgoztam Beethoven életét, 

amely már 15 éve a martonvásári Beethoven Múzeum állandó kiállításán 

szerepel, különösen nagy anyagom van Liszt Ferencről, Kodály Zoltánról és 

Bartók Béláról.  Liszt anyagom, a zeneszerző születésének 200 évfordulóján öt 

megyei könyvtárban került bemutatásra, Kodály Zoltán életútja és művei c. 

összeállításomat a Kecskeméti Megyei Könyvtár virtuális könyvtárába hosszú 

időkre (visszavonásomig) regisztrálta. A híres magyar írók közül: Ady Endre, 

Vörösmarty Mihály, Kölcsey Ferenc, Kazinczy Ferenc és Madách Imre életét 

dolgoztam fel. 

 

A teljes gyűjteményem 55. 000 db, melynek nagy része helytörténeti anyag, de  

a művészettel, tudománnyal, irodalommal, vallással  kapcsolatos  lapok is részei 

a  gyűjteményemnek. A képeslapokat a könyvtárakban használatos nemzetközi 

osztályozás (ETO) szerint csoportosítottam, s melyeket albumokban, 

dobozokban, illetve a kiállítási kartonokra feldolgozva tárolom. 

 

Kiállításra eddig hatvan témában 6500 db lapot dolgoztam fel, 305 

kiállításon vettem részt, ebből 180 alkalommal önálló kiállításon, l8 

megyében, annak 81 városában. Külföldön (az elcsatolt területeken) 11 hely- 

ségben fogadták anyagaimat, Szerbiában: a Vajdaságban és Szlovákiában. 

 

Legtöbb helyen és legtöbbször: Kossuth Lajos, a Forradalom és szabadságharc 

1848/49 című anyagok szerepeltek nagy múzeumokban is, de nagy sikere volt  
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Erzsébet, a magyarok királynéja c. kiállításnak is, többek között Gödöllőn, ahol 

5 hónapon át 23. 000 látogatót regisztráltak.(ez közös kiállítás volt a Debreceni 

Déri Múzeum anyagával, 1995-ben)). Győrben II János Pál pápáról készített 

feldolgozásomat a pápa személyes követe nyitotta meg. (1997)  

 

Büszke vagyok arra, hogy Szlovákiában, Borsiban, Rákóczi szülőházában 

kétszer is szerepelt Rákóczi anyagom, Kassán úgyszintén. Gróf Batthyány Lajos 

születésének 2oo. évfordulója alkalmából Körmenden, a Batthyány-Strattmann 

László Múzeumban három hónapig volt látható Batthyány- gyűjteményem. 

2009-ben, a Magyar Nyelv Éve alkalmából önálló kiállítás formájában a 

Kazinczy- emlékhelyeken : Sátoraljaújhelyen, Sárospatakon, Kassán került 

bemutatásra Kazinczy Ferenc életútja, Kazinczy emlékek című összeállításom.  

Kazinczy képi-kutatási anyagom ( 85 Kazinczy emlékjel képeslapon és 

fotóimon) a  2009 évi „Széphalom” Évkönyvben  került kiadásra. 

 

Kiállítói tevékenységemet számtalan oklevéllel ismerték el. Nagyatádon 39 éve 

élek, a város Kulturális- díját tizennégy éve kaptam meg. A kiállításokon túl 

több nagy tematikus könyvhöz, és kisebb kiadványokhoz nyújtott képi 

anyagom - közel 20 könyvben került említésre- is igazolja aktív gyűjtői 

tevékenységem. 

 

25 éve vagyok nyugdíjas. Eredeti foglalkozásom: üzemgazdász (üzemgazdasági 

osztályvezetőként mentem nyugdíjba). Szakképesítésem: agrármérnök, a 

keszthelyi Mezőgazdasági Akadémián végeztem, 1959-ben. Két leányunk és két 

unokánk van. 

  

Tagja vagyok a Képes levelezőlap Gyűjtők Egyesületének, sokáig tagja voltam a 

Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének, a Kossuth Szövetségnek és a Sisi 

Baráti Körnek is. A két gyűjtési terület -bélyeg és képeslap- végigkísérte és 

bearanyozta az életemet. 

 

 

 

 

 

Nagyatád, 2o15. július 31. 

 

                                                                             Steiner Józsefné 
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