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JUNIUSI PROGRAMKÍNÁLAT 2016 
                          

 
 

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. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORRÁSOK 
A járási honismereti verseny XXXIII. évfolyama 

2016. június 15. 9.00 órakor (CVC Relax) 
 

A „FORRÁSOK” járási honismereti versenyt a Gömör-Kishonti Múzeum immár 1983-tól 
rendezi meg. Célja fejleszteni a diákok tudását a régiót illetően, mivel a tantervből hiányzik a 
térség ismerete. A versenyben az általános iskolák 7. évfolyamos diákjai vesznek részt (5tagos 
csapatok jelentkezhetnek). A másodlagos cél felébreszteni a diákokban a térség 
történelmének megismerése utáni vágyat. A verseny minden évben egy fordulóban kerül 
megrendezésre. 2016-ban a versenybe 14 csapat jelentkezett nyolc általános iskolából a 
rimaszombati, a poltári és a nagyrőcei járásból. A verseny a kezdetektől fogva a múzeum 
állandó honismereti kiállítására összpontosul. A versenyre való felkészülés egyben motiváció 
a múzeum látogatására és a felkészülésre. A versenyt terjedelmes lektori magyarázat előzi 
meg, mely annak tartalmára összpontosul. 
A verseny öt részből áll. A csapatok öt témakörben mutathatják be tudásukat, melyek a 
múzeum gyűjteményével állnak összefüggésben. Két témakörnél szóban felelnek (a diákok 
kérdéseket húznak, minden csapat egyet) és három témakörnél írásban (a résztvevő csapatok 
tesztet írnak). A válaszokat szakmai zsűri értékeli (a múzeum szakdolgozói és kurátorai). Egy 
vendég a rimaszombati Városi Hivatalból szintén a szakmai zsűri tagja (iskolaügyi és 
kulturális szakosztály). 

Megjegyzés – a verseny szlovák nyelven zajlik.  



 

 

 
 

 HÓNAP MŰTÁRGYA 
KÉKFESTÖ FORMÁK 

 
A Gömör-Kishonti Múzeum gyűjteményében három értékes, fából készült, 
növény és figurális motívummal díszített kékfestő forma, azaz nyomódúc 
lelhető fel, melyek a 18. századból származnak egy ismeretlen kékfestő 
műhelyből. A tárgyakat Hűvössy Lajos alapító ajándékozta a múzeumnak 1882-
ben. A növényi indára emlékeztető sárgarézlap díszítéssel ellátott forma 
szintén a lelet része, mely a 19. század 2. feléből származik és Nyústyán volt 
használatos. Egy másik, a fából készült keskeny nyomódúc is figyelemreméltó, 
e mintázata levél alakú sárgarézlap. Ez nem szó szoros értelmében kékfestő 
forma – a népi közegben a hímzés előtt használták a mintalenyomat anyagra 
való felvitelére.  

A kékfestés a mai Szlovákia területén a 18. század végén terjedt el, de 
leginkább a 19. században virágzott. A kékfestő műhelyek azon 
régiókban működtek leginkább, ahol volt minőségi vászonellátás. Ilyen 
területnek számított Gömör-Kishont is (a mai rimaszombati, nagyrőcei és 
rozsnyói járás), ahol még a 20. század elején is voltak fellelhető 
műhelyek, Jolsván, Dobsinán és Rozsnyón.  
A legrégebbi kékfestő nyomódúcok a 18. századból származnak és 
leggyakrabban körtefából készültek, valamint cseresznye-, dió- és 
juharfából. Ezeket leginkább a nagyobb lenyomatok készítésére szánt 
nagyméretű mintákra használták. Sok kékfestő maga készítette a 
nyomódúcokat, illetve fafaragókkal formáltatták azokat. A 18. század 
végén divatba jöttek a kisebb minták, amelyre a csak fából gyártott nyomódúc már nem volt 
alkalmas, így a finomabb minták kialakítására különféle formázott sárgarézlapokat 
alkalmaztak, melyek fa alátétre voltak rögzítve. A nyomódúcok különböző formájúak és 
nagyságúak voltak attól függően, hogy az anyag melyik részére ment a lenyomat, Például a 
négyzet alakú formák a teljes felületre szánt mintákra voltak használatosak, a hosszúkás 
formák az anyag szélére, és így tovább. 



 

 

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 


