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Az elmúlt évtizedekben örvendetesen szapo-
rodnak a Magyarország és Szlovákia közös
múltját feltáró művészettörténeti és helytörté-
neti vonatkozású kiadványok. Récka Bögi
Adrianna műve harmonikusan illeszkedik abba
sorba, amelyet Mácza Mihály: Komárom. Törté-
nelmi séták a városban (Madách Kiadó, Pozsony,
1992), Gábris József: Szőgyén (Lilium Aurum,
Dunaszerdahely, 1995), az újabbak közül pedig
Prokopp Mária – Méry Gábor: Középkori falképek
a Szepességben (Méry Ratio, Samorín, 2009) köte-
tei fémjeleznek. A sort nyugodtan folytathatjuk
Récka Bögi Adrianna: Hurbanovo – Ógyalla cím-
mel (Artcenrtrum Hurba no vo, Ógyalla, 2006-ban
szlovák, 2007-ben magyar nyelven) közreadott
településtörténeti monográfiájával, valamint az
Ógyalla szakrális építészeti és művészeti emlékei
(Artcenrtrum Hurba no vo, Ógyalla, 2008) címen
szlovák, angol, magyar és német nyelven meg-
jelent művével.

Ez utóbbi két kötet, bármily érdekes és gaz-
dagon illusztrált is, nem igazán jutott el a szak-
értőkhöz. Ennek tudata inspirálhatta a szerzőt
— és ne feledjük a kiadót — arra, hogy önálló —
csak magyarul olvasható — kötet révén tegye le-
hetővé, hogy az anyaország szakemberei is meg-
ismerjék a Komáromhoz közeli város építészeti,
egyházművészeti értékeit.

A művészettörténész szerző egyaránt ottho-
nosan mozog a művészettörténet, a művelődés-
történet és a helytörténet világában. Ennek szel-
lemében kutatta és használta fel a plébániák
féltve őrzött archívumaiban fellelhető forráso-
kat. Ezek segítették a szerzőt abban, hogy szak-
mailag megalapozottan, a laikus közönség szá-
mára is érthető módon tárja elénk a mai Ógyalla
és a mára Ógyalla részévé vált Bagota, Zöldál-
lás, Margit-puszta, Konkoly, Hamb, Vék szakrá-
lis értékeit.

Kiemelkedő jelentőségűek a 18–20. század
szakrális képzőművészeti alkotásaival foglal-
kozó fejezetek. A szerző számba veszi a telepü-
lés értékteremtőit a Konkoly-Thege családtól
Jókai Mó ron át a Feszty családig. Bemutatja a
19–20. században itt és a környéken dolgozó
jeles építészeket, Tuba Lajost, Gere Józsefet, Gere
Károlyt, a mecénásokat és a templomaik kar-
bantartásán, gazdagításán munkálkodó plébá-
nosokat. Ráirányítja a figyelmet Medgyaszay
Istvánnak a szecesszió, a Kós Károly-féle erdélyi
gótika jeles magyar építőművészének Ógyallán
található opuszára, a Szent László templomra,

továbbá az építőművésznek a mai Szlovákia te-
rületén található alkotásaira. Így újakkal egé-
szült ki a hazai közvéleményben számon tartott
olyan alkotások sora, melyek között a veszprémi
színházat, a Baár-Madas Leánygimnáziumot, a
kelenföldi református templomot, a püspökla-
dányi, kenderesi és más római katolikus temp-
lomokat tartjuk számon.

Récka Bögi Adrianna írásának nagy érdeme,
hogy nemcsak a római katolikus egyház szakrális
emlékeit veszi számba, hanem a református egy-
házét és a zsidó hitközségét is. (Figyelmet érde-
mel, hogy a református egyház és a zsidó hitköz-
ség csak a 20. századelőre erősödik meg annyira,
hogy templomot, illetve zsinagógát építhessen.)

Segíti az eligazodást a könyv világos belső
szerkezete, amely időrendben, ezen belül telepü-
lésrészenként és felekezetenként tárja fel az egyes
korszakokban létrehozott szakrális alkotásokat.
Az első rész a keresztény művészetek kezdeteitől
a 18. századig terjedő időszakot foglalja magában.
A második a barokk, a harmadik a 19. századi
épületeket, szakrális emlékeket mutatja be. A kor-
szakok sorát a 20. század zárja: a komáromi épí-
tőmester — Tuba Lajos — emelte református, va-
lamint Medgyaszay István szecessziós remeke, a
Szent László tiszteletére szentelt római katolikus
templom és a századelőn épült — 1950-ben le-
bontott — zsinagóga épülete.

A tanulmány erényei között tarthatjuk szá-
mon az idáig forrásként nem használt, plébániai
levéltárakban rejtőzködő egyházlátogatási jegy-
zőkönyvek adatainak, a Konkoly család családi
levéltára anyagának és a családok féltetten őrzött
fényképeinek, képeslapjainak a bemutatást is.

A szerző által használt gazdag irodalomjegy-
zékben felsoroltakon túl a jövendő kutató bíz-
vást eredménnyel lapozhatja fel Bucko Vojtech:
Reformne hnutie v arcibistkupstve ostrihomskom do
r. 1564. (Bratislava, 1939) című kötetét, amely az
ógyallai és bagotai anyaegyházra vonatkozóan
tartalmaz információkat. Fontos adalékokkal
szolgálhatnak a Prímási Levéltárban és részben
a Magyar Országos Levéltárban őrzött, 17–18.
századi egyházlátogatási jegyzőkönyvek is.

A Kráter Kiadót és munkatársait, Tomaš Koprda
tipográfust, a nyomdai kivitelezést végző Corbis
Kft-t és nem utolsósorban a kiadvány megjelené-
sét anyagilag is támogató balassagyarmati szék-
helyű Jobbágy Károly Alapítványt illeti a dicsé-
ret és köszönet azért, hogy ezt a hiánypótló
tanulmányt felfedezték, a nagyközönség és a
hazai szakértők számára is hozzáférhetővé tették.
(Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2010)
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