
Gömör-Kishonti Múzeum - 

 Besztercebányai Önkormányzati Kerület 
 

 
 

  

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. 



Kender, kender, zöld kender 
A növényi rostok feldolgozása 

2016. 7. 27 - 28. 
a kiállítás megnyitója 15.00 órától 

  
 A kiállítás a szövő, fonó és más eszközökön keresztül, fotográfiákkal kiegészítve 
mutatja be a növényi rostok feldolgozását, a fonál ill.  magát a vászon készítését.  
 A növényi rostfeldolgozás a népi termelés alapfajtái közé tartozik.  A meghatározó 
alapanyagok a len és a kender voltak, amelyek a legrégibb iparnövények közé tartoznak 
Szlovákiában, és amelyeket a történelmi Gömör-Kishont területén is termesztettek. A 
növényeket a betakarítás, áztatás és szárítás után a tilón megtörték, hogy a szár maradékát 
eltávolítsák. A rostokat, melyek megmaradtak, rostfésűvel fésülték, aztán sodorták. A 
szálat a guzsalyra erősítették, miközben az orsó, később a rokka segítésgével sodorták. A 
már megfont fonalat a motollára vezették fel és pászmákba kötötték, kimosták és kifőzték. 
A gombolyítón gombolyagot készítettek, ezekből láncfonalat a szövőszékre. A vetélő és az 
orsóra tekert fonál segítségével szőttek –a vetélőt átvetették a láncfonál szálain, ezután a 
bordával leverték a keresztszálat. Az így készült vászonból ünnepi, háztartási illetve más 
használati textíliák, ruhát készültek. 
 A kiállítás célja bemutatni a látogatóknak a szövetek készítésének módját, mely a 
múltban a mindennapok része volt, és amely ma már sokaknak ismeretlen, mivelhogy a 
házikészítésű szövetek előállítása  a 20. század felétől kezdve fokozatosan megszűnt. 

 
 
 
 

A hónap műtárgya 
Facölöp a városi palánkfalból 

 
 A 2010-2011 között a valamikori városi piac területén (ma Bartók B. utca) régészeti 
ásatások folytak, melynek során PhDr. Alexander Botoš, a Gömör-Kishonti Múzeum 
régésze, 1.40 méter mélyen a terep eredeti szintjétől 2 cölöp torzót talált. A cölöpök 
a Rimaszombatot védő fából készült palánkfal részei voltak. 
 A teljes kutatási terep megtisztítása és feltárása után 1,50 méter mélységben a terep 
eredeti szintjétől egy porhanyós állagú halványbarna réteget azonosítottak. Ezt a réteget 
úgy értelmezhetjük, mint a cölöpök elhelyezésére szolgáló vályatot. A vályatok 
kitöltésében néhány kerámia darabot találtunk, melyeket általánosságban a 14.-15. 
századra tehetünk. A facölöpök leletét dendrokronológiai vizsgálatnak vetettük alá, 
melynek során kiderült, hogy a cölöpökhöz felhasznált fát (tölgy) 1541-ben döntötték ki. 
Nem zárhatjuk ki azt sem, hogy a palánkfalhoz az első cölöpöket már a 14.-15. század 
folyamán beállították, ahogy arra a kerámiai leletek is mutatnak. A palánkfal cölöpeit 
ugyanis időről-időre cserélni kellett.  
  



 A feltárt kutatási terep helyzete megegyezik azzal az ismert 
városi képpel, melyet a Vallási zavargások Rimaszombatban 1769-
ben c. festmény tár elénk. Rimaszombat városa 1334-1335-ben olyan 
kiváltságokat szerzett magától az uralkodótól, Károly Róberttől, 
amelyek Budán a királyi vendégeknek és polgároknak járnak 
beleszámítva a városfal és bástyák építésére való jogot. Rimaszombat 
azonban sosem kőből városfalat. A fenti városkép alapján a várost 
egy egyszerűbb ám működő védelmi formával védték – a fából 
készült palánkfal és árok formájában, mely körülövezte a várost. 
 A régészeti kutatás tehát olyan területet tárt fel, melynek 
köszönhetően betekinthetünk a város védelmi rendszerébe.  

 
 

 
 



 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 


