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Milyen kincseket rejt a 
Cimbalom utcai villa?

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
2018. április 26. – október 13.

FELFEDEZŐ-LAP 2

A Bibliamúzeum időszaki kiállítása a 20. századi híres műgyűjtő, Radnai 

Béla magángyűjteményének legjelentősebb alkotásait mutatta be.

A Radnai-gyűjteményt ma a Rómer Flóris Művészeti és Történeti 

Múzeum (Győr) őrzi, amely több mint ezer műtárgyból áll. 

Barcsay Jenő

        Bernáth Aurél

Borsos Miklós

        Derkovits Gyula

Egry József

        Elekfy Jenő

Ferenczy Noémi

        Gulácsy Lajos

Ilosvay Varga István

        Kmetty János

Mednyánszky László

        Munkácsy Mihály

Nagy István

        Pituk József

Rippl-Rónai József

        Szalay Lajos

Szőnyi István

        Tihanyi Lajos

Vajda Zsigmond

        Vaszary János



Radnai Béla a gyűjteményét elsősorban a Gresham-kör művészeinek munkáival 

gazdagította, akikkel a Cimbalom utcai lakásán vagy a művészek műtermében 

találkozott. Ezek az összejövetelek lehetőséget nyújtottak a művészek és a 

műgyűjtők közötti kapcsolattartásra és arra is, hogy a műalkotásokat 

közvetlenül az alkotóktól vásárolják meg a műgyűjtők.
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ÉRDEKESSÉGEK

A korabeli művészeti életre jellemző volt az, hogy az alkotók különböző 

művészeti társaságokba csoportosultak. A csoportok tagjait a hasonló 

érdeklődés és a baráti szálak kötötték össze. Olyan társaságok voltak 

ismertek, mint például a Szinyei Merse Pál Társaság, a Képzőművészek 

Új Társasága, az Új Művészek Egyesülete, a Wagner-asztal, illetve a 

Radnai Béla által is látogatott Gresham-kör (Gresham volt annak a 

kávéháznak a neve, ahol összegyűltek a tagok). 

Dr. Radnai Béla az egységes magyar

gyorsírás megalkotója, az első gyors- és gépíró 

magániskola alapítója és igazgatótanára. 

Ő készítette el a gyorsírás tankönyvét is.

GYORSÍRÁSSAL ÍRT SZÖVEGET
LÁTTÁL-E MÁR 

A gyorsírással írt szöveg jelentése: „Kezeink munkáját tedd 

maradandóvá”. Ez a mondat a 90. zsoltárban található a Bibliában.

Milyennek látod a gyorsírást, mi jellemző rá? Elképzelhető számodra, hogy ez a 

fajta írásmód olvasható is?

Vajon miért, és milyen területeken használták a gyorsírást?



FELADATOK-1
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1. Szőnyi István:

Haját igazító nő, 1930-as évek

2. Szőnyi István:

Zsuzsa olvas, 1938

3. Szőnyi István: Lányok babával

(Zsuzsa és barátnője), 1934

1. A következő szavakhoz csatold a megfelelő festmény számát:

a. rendezettség …………………

b. összetartozás ………………..

c. gondoskodás ………………..

d. figyelem ..……………………….

e. másik valóság ………………

f. énkép  ……………………………

g. elárvultság .…………………

h. hallgatás ..……………………

i. kinyílt világ …………………

j. merengés ……………………



FELADATOK-2
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2. Bernáth Aurél: Ősz (1927) című festményén miért vannak

    megdöntve a székek? Húzd alá a helyesnek ítélt választ!

    a. Elszállt a nyár, jönnek az őszi zivatarok, ha esne az eső, lefolyik a

        székekről és nem áztatja el azokat.

    b. A lakók így jelzik a szomszédoknak, hogy elutaztak otthonról, és ne

        feledjenek ránézni a házra.

    c. Felújításra készülődnek, össze kell pakolni, mert minden helyre

        szükség lesz.    

3. Szőnyi István: Társaság (1930) című festményére mi jellemző? 

 Húzd alá a megfelelő szavakat:

jólét, várakozás, ápoltság, ellazultság, szegénység, veszekedés, unatkozás, 

étvágytalanság, semmittevés, álmodozás, fiatalság, 

meleg színek, nyugalom, fájdalom



FELADATOK-3

4. Rejtőzés? Félelem? Aggódás? Közelgő tél?

 Milyen párhuzamot látsz napjaink világával?

Derkovits Gyula: Kendős nő 

(Gondolkodó asszony), 1932

5. Láttad már a Balatont vihar előtt? Az Egry kép címe Fénytolódás.

    Mit gondolsz, miért ezt a címet adta a festő a képnek?

Egry József: 

Fénytolódás, 1937 körül

6. Kire és mire utal a kiállítás címe:

 „Kezeink munkáját tedd maradandóvá”?

LINK AZ IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSHOZ

/20-szazadi-mestermuvek-radnai-gyujtemenybol/
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