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Van valami elragadó abban, ha egy város hű tud maradni önmagához. A fejlődés ellenére is meg 
tudja tartani eredeti hangulatát. Losonc is egy ilyen város. Ha az ember ma végigsétál a főúton, 
nem győzi kapkodni a fejét; régi épületek sokasága tárul fel szeme előtt és olyan érzést kelt benne 
ez a sok elragadó, gyönyörűen csipkézett, mintázott fal, mintha csak az időben utazott volna visz-
sza. Emlékszem kisgyermekkoromban, amikor a városban sétálgattam, mindig ezeket az épülete-
ket fi gyeltem, és elképzeltem, hogyan is élhettek itt anno az úri családok. 
Losonc rengeteg nevezetességgel büszkélkedhet; ilyen a református templom, amelyet 1128-ban 
építtetett Losonczy Lambert, majd később leégett, de Wagner Lajos pesti építész tervei szerint fel-
újították. A renoválás kezdetén a templomban sírokat találtak, melyek tele voltak arany- és ezüst 
ékszerekkel (ezek ma is megtekinthetők a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban). A templom 
tornyának teteje rálátást kínál az egész városra.
A nemrég felújított városháza előtti utca macskakővel van kirakva, az oldalbejárattal szemben 
található egy kisebb vaskonstrukciós hinta és egy hatalmas falfestmény, amely a „régi” városba 
enged betekintést. A házunktól nem messze található a közkedvelt losonci zsinagóga, amelyet 
ma múzeumként, hangversenyteremként, kiállítóteremként, illetve bálteremként is használnak. A 
Vigadó, vagy másik nevén Reduta, ami már az 1860-as évek óta a szórakozás, minőségi beszélge-
tés-kávézás, színházi fellépések színtere.   
Itt született és élt Kármán József – ügyvéd, író; a losonci Alapiskola és Óvoda névadója, illetve Sza-
bó Gyula festőművész is, akinek a festményei a mai napig megtekinthetők a Szabó Gyula Emlék-
házban. Itt élt és alkotott egy ideig Petőfi  Sándor, és feljegyzéseit tekintve ebből az időből nagyon 
jól érezte magát, dicsérte az embereket és az őt körülvevő környezetet is.
A városi park (liget) lehetővé teszi az emberek számára, hogy ha akár csak egy pár órára is, de 
kiszakadjanak a mindennapi rohanó életükből és egy kicsit elmélkedhessenek, kikapcsolódhassa-
nak a fák alatt, a régi csónakházból átalakított étteremben − egy kis élőzene mellett –, és gyönyör-
ködhessenek a szebbnél szebb hattyúkban a csónakház előtti tavon.
Számomra Losonc nagyon sokat jelent, bár nem itt születtem, mégis ez a város nevelt fel. Megta-
nította nekem, hogy egy kimerítő nap után is fel lehet töltődni akár a város nyújtotta szépségekkel, 
akár a város körül lévő zöld rengetegjében elveszve. Általa találtam meg a szépséget a régi, de még-
is értékes dolgokban. Utcáin járva felidézhetem a nagyszüleim elbeszélései alapján, hogy hogyan 
is nézett ki egykor a város, merre voltak a kaszárnyák, hol lehetett a legjobb fagylaltot, cipőt, ruhát 
kapni, melyik épületben gyakorolt a rezesbanda és hogyan közlekedtek a lovaskocsik.
Bár rengeteg kedvenc városom van, akármilyen szép városokba is fúj majd el a nagyvilág szele, 
mindig is Losonc marad az egyik legkedvesebb mind közül.
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FEKETE FANNI

Kiadványunkat támogatta a Szlovák 
Köztársaság Kisebbségi Kulturális 

Alapja. 
Realizované s fi nančnou podporou 

Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.
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CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); CSOBÁDY 
CSILLA, doktorandusz a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen, Jabloncán él (cs.csilla80@gmail.com); FEHÉR ÁGOTA, a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Pedagógiai Karának egyetemi tanársegéde, Budapesten él (feherago@gmail.com); FEKETE VIRÁG FANNI, a Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem Kommunikáció-és médiatudomány szak hallgatója, Losoncon él (fanni1061@gmail.com); HOLLÓ DÓRA, a Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem Pedagógiai Karának tanító szakos hallgatója, Budapesten él (dora.hollo@gmail.com); JEONG SEONG EUN, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem PhD-hallgatója, Budapesten él (jse3145@naver.com); KRALINA HOBOTH KATALIN, a Szlovák Műszaki Egyetem oktatója, az 
Idegennyelvi Tanszék tanszékvezetője, Vásárúton él (katalin.hoboth@gmail.com); LEHOCZKY MÁRIA MAGDOLNA, a Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának oktatója, Nagykőrösön él (lehoczky.maria.magdolna@kre.hu); MELLÁR MEZEI ANITA, szabadúszó 
mindfulness tanár, Dunaszerdahelyen él (mezeianita@yahoo.de); PETRES CSIZMADIA GABRIELLA, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, 
KeTK docense, a Katedra főszerkesztője, Hidaskürtön él (gpetres@ukf.sk, katedra.szerkesztoseg@gmail.com); STIRBER LAJOS, nyugalmazott zene-
pedagógus, karnagy, Komáromban él (stirberlajos@gmail.com); SZABÓ TIBOR, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmá-
nyok Karának dékánhelyettese, Nyitrán él (tszabo@ukf.sk); TEGDES EGYHÁZI DÓRA, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke, a 
Gömöri Művelődési Központ kisebbségi kulturális menedzsere, Rozsnyón él (egyhazidora@gmail.com); TÓTH BERNADETT, pszichológus a Bok-
réta lakásotthonoknál, Budapesten él (toth.bernadine@gmail.com)
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