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MÁJUSI PROGRAMKÍNÁLAT 2016 
                          

 
 

A köedény költészete 
2016. 5. 5. - 6. 7 

A kiállítás megnyitójára 2016. 5. 5-én 15.00 órakor kerül sor. 
 
A kiállítás az 1810-ben Hoffmann János által alapított rozsnyói kőedény manufaktúra 
termékeinek változatosságát, szépségét és sokrétűségét mutatja be. A manufaktúra Szontágh 
Imre irányítása alatt érte el legnagyobb virágzását, mégpedig 1851 és 1854 között. A kassai 
kereskedelmi kamara információi szerint 1905-ben fejeződött be a gyártás. A kiállításon a 
rozsnyói manufaktúra azon termékei láthatók, melyek az akkori alkalmazottak ügyessége, 
ötletessége, észjárása és ízlése alapján készültek el, valamint betekintést nyújt a manufaktúra 
múltjába is. Kiegészítésképpen megtekinthető Hoffman János életnagyságú árnyképe és a 
Rozsnyói híradó c. regionális folyóirat adatai 1912-ből és 1913-ból, amelyekből tudomást 
szerzünk a rozsnyói kőedény termékek bekerüléséről a hajdani rozsnyói Városi Múzeum 
gyűjteményébe. A kiállítás befejező szakasza a feltehetően Rozsnyón gyártott kőedény 
készítményeknek van szentelve, továbbá bemutatja a másik gömöri kőedény manufaktúra 
gyártmányait, amely 1823-ban jött létre Murányon.  

 
 

Tornalja – Dobogó. Jelentős bronzkori régészeti lelőhely 
2016. 5. 21. - 7. 31. 

 
A kiállítás Tornalja város Dobogónak nevezett részén elterülő fontos temetkezési helyet 

mutatja be. Az első régészeti leleteket 1923-ból Radola Gajda generálisnak köszönhetjük. Ezt 
követkeöen, 1966 – 1968 között, további régészeti kutatásokra került sor a nyitrai Szlovák 
Tudományos Akadémia Régészeti Intézete (Archeologický ústav SAV v Nitre) jóvoltából 
Václav Furmánek professzor vezetése alatt. Az területen végzett ásatások során összesen 230 
sírt tártak fel a Pilinyi és Kiétei kultúrából. A temetkezési terület és a sírok előfordulásának 
sűrűsége alapján a sírok összámát  legkevesebb 10 ezerre becsülhetjük. A tornaljai tehát az 
egyik legjelentősebb a Pilinyi és Kiétei kultúra temetkezési helyei közül. A kiállításon most 
először lesznek láthatóak eggyüttesem az adott területen végzett régészeti kutatások leletei. 

 



 

 

Mednyánszky László: Rajzok 
2016. 5. 21. - 7. 31. 

 
A kiállítás a liptószentmiklósi Peter Michal Bohúň Liptói Galériának köszönhetően jött létre 
(Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa), melynek gyűjteményében több mint 300 darab 
található Mednyánszky László (1852-1919) rajzai közül. Elsősorban a festő vázlatfüzetének 
rajzai és skiccei ezek, amelyek, mint valamiféle vizuális napló, a pillanatot rögzítik, a 
környezetet, az embereket és hangulatokat. A kiállításon a liptói galéria gyűjteményének 
darabjait a Gömör-Kishonti Múzeumban található Mednyánszky rajzok egészítik ki, melyek 
a serkei Gömöry család hagyatékába tartoznak. A kiállítás arra a barátságra mutat rá, amely 
Mednyánszky és Gömöry Olivér ill. neje Margit között szövődött, s akiket a festő serkei 
kúriájukban nemegyszer meg is látogatott. 
  

 

 
A HÓNAP MŰTÁRGYA 

Mednyánszky László levelei 
 

A múzeum levéltári anyagában 2015 folyamán sikerült 
azonosítani nyolc Mednyánszky levelet.  Mednyánszky László 
(1852 - 1919) a 19. és 20. századforduló magyar képzőművészet 
egyik legmeghatározóbb és legérdekesebb személyisége. Az 
előkerült leveleket Gömöry Olivér (1869-1920) barátjának 
címezte, aki ekkortájt Budapesten lakott. A levelek 1955-ben, 
Gömöry Maróthy Margit halála után, kerültek a múzeumba a 
Gömöry család hagyatékával együtt. Mednyánszkynak 
a Gömöryekhez fűződő barátságáról naplóiból tudhatunk meg 
többet (Szlovák nyelven 2007-ben adták ki), ír serkei 
látogatásairól, barátjáról, „Oliról“, és annak feleségéről, 
Margitról. Mednyánszky és Gömöry Pesten ismerték meg 
egymást, ahol Gömöry jogot hallgatott, majd később  1896 – 
1912 között a miniszteri hivatal sajtótitkára volt.  

A levelek közül egy magyar, a többi hét pedig német nyelven 
íródott.  A német levelek olvasása több figyelmet igényelt, hiszen 
ezek a régi német ún. kurrent írással íródtak (Kurrentschrift), 
amely a késői gót kurzív betűtípus német formája és a 16. 
századtól egészen a 20. század feléig volt használatos.  
A levelekben Mednyánszky barátját mint „Kedves kígyó“-t (Liebe 
Schlange)  szólítja meg, egyik esetben pedig a „kígyó“ szó helyére 
egyenesen egy kígyó-ábrát kanyarint. Magát pedig levelei végén 
mint „Öreg kutya“ írja alá. Ezen jelek alapján sikerült azonosítani 
a levelek íróját és címzettjét. Mednyánszky híres volt arról, hogy 
barátait a legkülönfélébb állatokról nevezte el azok jelleme és 
külleme alapján. A levelek datálása hiányos, mivel Mednyánszky 
gyakran csak a hónapot és a napot rögzíti. Három esetben 
azonban feltünteti: egy levél az 1899-es évből, míg két másik 



 

 

1909-ből való.  A címzés helye egy esetben Bécs, a többi iromány Budapesten kelt. Formailag 
és tartalmilag a levelek rövid üzenetek, amelyek a mindennapokról adnak hírt, mesélnek a 
találkozásokról a barátokkal, vagy épp elhangzik egy szivesség, és  befejezésül egy üdvözlés - 
a festő nem felejti el üdvözölni a „nagyságost” (Gnädige), azaz Margitot sem.   

 
 
 
 

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA, XII. ALKALOMMAL 
2016 május 21-én, 18:00 – 24:00 órák között 

 
 
Néhányan, ha szóbakerül az Éjszaka a múzeumban, maguk elé 
képzelik a filmet, melyben a kiállított tárgyak életre kelnek, 
szabadon járnak-kelnek és történeteiket mesélik. Pedig az Éjszaka 
a múzeumban nem csak egy film.  Egy olyan európai kulturális 
esemény, melynek célja, hogy bemutassa kulturális örökségünket, 
rámutasson védelmének fontosságára, továbbá, hogy 
szórakoztatóan mutassa be a múzeumok működését, azok 
jelentőségét, mely értékeket őriz az eljövendő generációk számára.  
 
 

A párizsi múzeumok felhívására tehát a Gömör-Kishonti Múzeum is immár hagyományosan 
várja az érdeklődőket állandó honismereti és a legújabb időszaki kiállításainak 
tárlatvezetésein (A kőedény költészete, Tornalja – Dobogó. Jelentős bronzkori régészeti 
lelőhely, Mednyánszky László: Rajzok). Az est vendége Václav Furmánek professzor, a 
szlovákiai és európai régészet elismert szaktekintélye. Az éjszakai tárlatvezetést hagyományos 
kézművesek bemutatója tarkítja. A látogatók megismerkedhetnek a len termesztésének és 
feldolgozásának fortélyaival, a szövés mesterségével, a rokkán és szövőszéken való szövéssel, a 
rongyszőnyegek hagyományos készítésével és kötelek fonásával, az agyag megmunkálásával, 
a fujarok és sípok készítésével és díszítésével, kosárfonással és fafaragással. A gazdasági 
udvaron házi állatokat tekinthetnek meg, hagyományos kézművességgel ismerkedhetnek, 
vagy megkóstolhatják a vadász gulyást. Kicsiket és nagyokat számos szórakoztató program vár 
– rajzolás, 2D-s és 3D-s puzzle, agyagformák készítése, szövőszéken szövés, 
rongyszőnyegkészítés. Minden kedves 100-ik látogatót pedig ajándékkal lepünk meg.  
Belépődíj: 1  € (Kultúra utalványokat elfogadunk), 6 éves korig a belépés díjmentes.  



 

 

Állandó honismereti kiállítás, 
Fasizmus elleni küzdelem és a szlovák nemzeti felkelés Gömör-Kishontban 

 
 
 
 
 
 
A múzeum állandó kiállítása bemutatja Gömör-Kishont régió őslénytani, ásványtani, 
állattani, régészeti, történeti, néprajzi és képzőművészeti adottságait és érdekességeit. Átfogó 
képet ad a szlovák nemzeti felkelés és a fasizmus elleni harc problematikájáról a régióban.  
A honismereti állandó kiállítást gazdagítják Tompa Mihály (1817-1868) rimaszombati 
születésű költő személyes tárgyai, egy neoreneszánsz ebédlőbútor a 19. század feléből, mely 
az osgyáni kastélyból származik, továbbá egy klasszicista íróasztal a 18. század második 
feléből. A látogatók fotót készíthetnek Munkácsi-Sütő Istvánnal és családjával, aki 1910-ben 
egy egyiptomi hölgy múmiáját adományozta a múzeumnak. Interaktív panel segítségével 
meghallgathatják a békák, emlősök és legkülönfélébb madarak hangjait. Megtekinthetik az 
egykor Madagaszkáron élt, három méter magas, röpképtelen elefántmadár tojását is.  
2015 májusától szeptemberig tartó munkálatoknak köszönhetően az állandó kiállítás 
őslénytani részének felújítására került sor, mely az Ajnácskőtől nem messze található 
Csontos-árok őslénytani lelőhelyet mutatja be. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK! 
A MÚZEUM SZOMBATON ÉS VASÁRNAP IS NYITVA TART. 

KULTÚRA UTALVÁNYOKAT ELFOGADUNK. 
___________________________________________________________________________ 
Elérhetőség:        Nyitvatartás: 
Gömör-Kishonti Múzeum        Hétfő – Péntek   8.00 – 16.00 
Tompa Mihály tér 5, 979 01 Rimaszombat           Szombat – Vasárnap  9.00 – 16.00 
tel.: 047/56 32 741, 56 32 730      (április – szeptember) 
fax: 047/56 32 730       Belépő: 
e-mail: office@gmmuzeum.sk      Felnőttek – 2 € 
Web: www.gmmuzeum.sk      Gyerekek, diákok, nyugdíjasok,   
Facebook: Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota fogyatékkal élők  – 1 € 
        Gyerekek 6 éves korig:  – igyenes  belépés 


