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

2016. 7. 27 – 10. 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. 
modernom ponímaní. 

 
Fenomén Gemer, retrospektív  

2016. 8. 11. – 9. 30.  
 

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 
AGYAGPIPA RIMASZOMBATBÓL 

 
A Rimaszombat főterén 1993 és 1997 között végzett régészeti kutatás során, melynek 

vezetője PhDr. B. Kovács István volt, számos 
jelentős régészeti leletet találtak. Ekkor leltek 
rá a 8 darabból álló agyagpipa leletegyüttesre 
is, melyek közül a bemutatott, két részből 
álló agyagpipa a legkiemelkedőbb. 
Jelentősége abban rejlik, hogy egy egyenes 
bordával van ellátva, amely segítségével 
a pipát a padlóhoz támasztották. Az ilyen 
típusú dohányzás során a pipa a földre van 
helyezve és egy hosszú cső segítségével 
szívják. Pontosan e dohányzási módszer 

alapján lehetséges a kronológiai besorolás. Az egyik legrégebbi pipák közé tartozik 
Szlovákiában, eredete a 17. századra tehető. 
 A mai Szlovákia területén a pipázás csak a 17. század során vált szokássá és 
elterjedése a magyarországi oszmán megszállással áll összefüggésben. Ezen kívül Nyugat-
Európából is kerültek pipák Szlovákia 
területére, elsősorban a harmincéves 
háború (1618-1648) során a 
harcoló zsoldoskatonák által. A legrégebbi 
szlovákiai pipaleletekre a nevezetes 
várakban vagy a középkori városokban 
leltek rá, ahol az élénk kereskedelmi 
kapcsolatokat bizonyítják, mivel abban az 
időben a dohányzás még nem volt 
megszokott jelenség. 
      
           J.E. Nilson – Dohányzó török. 1750.  

                    Pipázás, mely során a pipa a földre van helyezve.  
               (Holčík szerint, 1984)



 

 

A turizmus világnapja a Gömör-Kishonti Múzeumban 
2016. szeptember 27. 

 
A turizmus világnapjának 37. évfordulója alkalmából a látogatók számára előadásokkal 
készülünk a múzeum érdekességeinek és a Gömör-Kishonti régió szépségeinek és 
gazdagságának bemutatására. Az előadásokon való részvétel ingyenes, úgy mint az állandó 
kiállítás és az időszaki tárlatok megtekintése is. 

 
 

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 


