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LOSONC 
 
     Losonc város történelme viharos, minden írott és épített emléke elveszett – mondta 
vezetőnk, muzeológus barátunk Böszörményi István. Losonc a 17. században már 
bőrgyártásáról híres, jó és hasznos város, amit 1849. augusztusában a kozákok felégettek. 
Losoncot Komlós Aladár Elsodort városnak nevezte,  Beniczky Lajos a város végromlásáról írt. 
1919-ben Losoncot elfoglalták a csehek. Kossuth Lajos szobrát eltüntették a város főteréről, 
a belpiac teréről. 1945 után minden magyar emlékművet eltávolítottak Losoncon. A mai 
főtér nevezetességeit megtekintettük: templomokat, a Lehár Ferenchez köthető Vigadót, a 
Városházát, ahol megfordult Móricz Zsigmond, Mécs László, Pásztori Ditta. A teret elcsúfítja 
a „bádog partizán” szobra, meléynek egy olyan páncélost kellene ábrázolnia, aki Nógrád 
vármegyét védelmezi Nógrád megye címere alatt. 
     A Nógrádi Múzeum és Galéria volt a második állomásunk. 1955-ben alapították. Első 
székhelye a gácsi várkastély, majd Fülekre került. 2004 óta múzeum és galéria.  
A Múlt kincsei kiállításon gazdag gyűjtemény láttunk. Iparágak közül az üveg és zománcipar 
termékei szépek. Kézzel festett poharak, a férfiak kabát zsebében elférő, téglatest alakú 
sétáló poharak, a sörös kriglik, a kelyhek, a papírnehezékek, mind-mind lekötötték 
érdeklődésünket. Néprajzi gyűjteményében a gácsi kerámiákat, a gácsi fazekasság remekeit 
láthattuk. A katonák, a betegek kiszolgálására készült tárgyak szép kivitelűek, virágokkal 
díszítettek, különleges alakúak. Láttunk medve formájú dohánytartót is. Agyagedényeknél 
egy akkora tállal találkoztunk, amit körbeülhetett az egész család körül ülhetett.  
A következő teremben szép tálaló szekrényt, vármegyék címereivel díszített támlás székeket, 
a gácsi vár barokk óráját láthattuk.    
A képzőművészeti teremben a losonci vagy a nógrádi régióhoz tartozó művészek munkáit 
állították ki. Csontváry Kosztka Tivadar két műve is megtalálható, az egyik a csodálatos Gém, 
a másik egy szépséges tájkép - most csak a másolatokat láthattuk. Csontváry minden műve a 
teljességet közvetíti, festményein felvonultatja a színskála minden színét, melyeket egyesítve 
megkapjuk a legszebb szint a fehéret, ami a tisztaságot jelképezi.  
Szabó Gyula képeit tüntettük ki figyelmünkkel, mert az ő munkásságával ismerkedünk a mai 
nap részletesebben. A református templom feltárásakor megtalált „losonci kincsek” 
darabjainak másolatait is megcsodáltuk. 
     Templomai közül a neogótikus, érckakasos, református templomba vezetett utunk. Az 
eredeti templom a tűz martaléka lett 1849-ben. 1851-54-ig építették fel a mai 
hálóboltozatos hófehér templomot, amit Mátyás István a templom lelkésze mutatott be. A 
templomot 1864-ben szentelték fel. 1945-ben a reformátusok imaházba kényszerültek, a 
templom egyházi használata megszűnt, az állam újítatta fel. Az állam fogadásokra, 
rendezvényekre hasznosította. 2004-ben visszaszolgáltatták a református híveknek. Ma 2000 
magyar közül a városban 161 református hitű ember van, ebből templomba misére 
vasárnaponként 15-en járnak.  
A templom bordó asztalterítője eredeti, felirata: „Az Isten beszéde örökké megmarad”. A 
templom szószéke gyönyörű, eredeti állapotában láthatjuk. Kriptájáról az írásos emlék 1327-
ből való. A történelmi Magyarország legnagyobb reneszánsz kincs gyűjteményét itt találták 
meg, melyek egy gazdag hölgy ékszerei lehettek. Az ékszerek Budapestre kerültek, itt a 



múzeumban másolatok szerepelnek. A tűzben 4 harang is megsemmisült. Egy 15 mázsás 
harangot öntöttek belőle, amit utoljára akkor szólaltattak meg, amikor Böszörményi István 
édesapját, a templom lelkészét temették. A templom karzatán templom - történeti kiállítást 
néztünk meg. 
     Sétánk során megálltunk a Líceum, a mai Kármán József Alapiskola és Óvoda, a Vajda-ház, 
a Toroczkay-ház és a Kubinyi-ház előtt is pár tudnivaló erejéig. A Kubinyi-házban 
vendégeskedett Vörösmarty Mihály és Madách Imre is. Itt volt a sorstörténeti tánc 1844-
ben, amikor Madách Imre táncra kérte Fráter Erzsikét. Ma a ház bejáratától indul az arany 
utcácska néven ismert negyed. Megtudtuk azt is, hogy a másik bál, mely a házasság végét 
jelentette, amelyen Fráter Erzsébet részt vett Kis Losoncon történt, és nem a Vigadóban. 
     A temetőben ll. Rákóczi Ferenc személyi titkára, diplomatája Ráday Pál családi kriptájánál 
jártunk. (1677-1743). A megemlékező versből egy idézet: „Vajh Vándor, ha élni akarsz, halni 
készülj”.  
Kármán József (1760-1795) a Pesti Magyar Színház megalapítója, a Fanny hagyományai 
írójának sírhelye ma egy zarándokhely. Sükey Károly (1824-1852) költő, honvédtiszt sírjánál 
is megálltunk egy főhajtásra. Szabó Gyula (1907-1972) festőművész, grafikus, költő maga 
kijelölte sírhelyénél, gravírozott sírkövénél is tisztelegtünk emléke előtt. 
     Szabó Gyula Érdemes festőművész Liget melletti lakóházát 2008-ban polgári társulás 
emlékházzá alakítatta, ahol művei láthatók. 132 képét özvegye a városnak ajándékozta.  
A festő az 50-es években olajjal festett, a 60-as években viasztemperával.  
Az élet értelmével foglalkozik háborús, halál közeli élményeinek feldolgozása kapcsán. Ecce 
Homo fametszet sorozatát ekkor alkotja meg. A nagy világvallásokkal is foglalkozik. 
Elvágyódását e bolygóról kozmikus tájait ábrázoló festményein jeleníti meg. Szívesen festi 
alakjait szobor alakban. Festészetében a tájat és az egyszerű nép munkáját is megörökíti. 
Minden aktuális stílusban kipróbálta magát. Tiszta gondolatai leolvashatók képeiről.  
Szabó Gyula a képi megfogalmazások mellett verseket is írt, legyen itt egy szép idézet:  

„Enyém a minden, - és semmim sincsen: 
Vágy, Élet, Bú a festett vásznakon, 

Fölragyog körül tömérdek kincsem!... 
S méláz fölöttük barna  bánatom.” 

     Az Emlékház megtekintése után a Ligetben töltöttünk rövid szabadidőt. Séta közben tóban 
úszkáló kacsákat, kis hattyúkat fényképezhettünk a hattyú-mama felügyelete alatt.  
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