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Kender, kender, zöld kender... 
A növényi rostok feldolgozása 

2016. 7. 27 - 28. 
  

 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. 

 
 

Fenomén Gemer, retrospektív  
2016. 8. 11. – 9. 30.  

A kiállítás 15 órakor kerül megnyitásra 
 

A Fenomén Gemer egy olyan projekt és kerámiai szimpózium, melyen fiatal kezdő 
keramikusok (18 és 38 év között) vesznek részt Szlovákiából és külföldről egyaránt.   
 A projekt célja kialakítani egy teret, melyben a fiatal keramikusok Szlovákia 
történetileg leginkább a fazekassághoz kötődő térségeiben, azaz Gömör-Kishont és Nógrád 
területén, alkothatnak. A kezdeményezés célja, hogy a régióban újra felélessze az 
érdeklődést a fazekasság iránt. A résztvevők kiválasztásánál nem a saját alkotói 
tevékenység a meghatározó, hanem éppen a fazekas hagyományra való reagálás képessége 
mégpedig a legtágabb értelemben, miközben a kulcsfogalom és anyag maga az agyag. 
A szimpózium központja az osgyáni Zöld malom. Két évente kerül megrendezésre, az első 



szimpóziumot 2009-ben rendezték. A projektet a Szlovák Kultúrális Minisztérium 
támogatja.  

A Fenomén Gemer, retrospektív c. kiállítás visszatekint a szimpózium eddigi 
tevékenységére a 2009-es, 2011-es, 2013-as és 2015-ös évből. A szimpóziumok alatt 
készült alkotások nagyméretű fotókon kerülnek bemutatásra.  

 
 

A hónap műtárgya 

KOSSUTH LAJOS SÉTAPÁLCÁJA 

1905 júliusában a múzeum gyűjteményébe került Kossuth Lajos sétapálcája. Egy összetett 
pálcáról van szó, melynek érdekessége, hogy belsejében egy tőr rejlik, mely minden 
bizonnyal növelte tulajdonosának biztonságérzetét. 
Kossuth Lajos (1802-1894) ismert magyar államférfi és ügyvéd, a magyar liberális 
mozgalom képviselője és az 1848-1849-es magyar szabadságharc kiemelkedő alakja és 
szellemi vezére.  
1840 körül Kossuth Pozsonyban vendégeskedett a Birnstingel családnál. Ebben az 
időszakban szokás volt, hogy a férfiak divatkiegészítőként sétabotot hordtak maguknál és 
Kossuth a divatot követve szintén birtokolt egy ilyen darabot. Ez a pálca nagyon 
megtetszett a fiatal Birnstingel Sándornak és ezért Kossuth azt nekiajándékozta. Sándor a 
sétapálcát megőrizte és később a féltve őrzött családi ereklyét fiának, Aurélnak adta 
tovább. Aurél, ki Likőr településen élt (ma Nyústya város része), 1905-ben úgy döntött, 
hogy Kossuth pálcáját az akkori rimaszombati Gömöri Múzeumnak ajándékozza. 
A sétabot nádból készült, markolata félkör alakú és a markolat alatt egy rombusz 
motívummal díszített sárgarézöv húzódik. A pálca két részre húzható szét, belsejében egy 
25 cm hosszú acéltőr látható. A tőrbot vastagsága 2 cm, teljes hossza 84 cm. Kézzel 
készítették, de készítője neve nem ismert.  
A sétapálca egyrészt, mint mindennapi használati tárgy volt használatos, mely 
támaszkodásra és mutogatásra szolgált, másrészt, mint egyszerű önvédelmi fegyver is 
megállta a helyét. 

 
   
  



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 – 1 € 
Facebook: Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota Gyerekek 6 éves korig, fogyatékkal élők  
        – igyenes belépés 


