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Az 1993-as dorogi kiállítás katalógusának címlapja

Gáthy Zoltán: A dorogi Községháza távlati képe, 1925

Árvai Ferenc: Schmidt Sándor-emléktábla, 1997 (Dorog)



Wehner Tibor 

DOROG ÉS  20 .  SZÁZAD I  MŰVÉSZETE

A hely, az egy-egy Komárom-Esztergom megyei
település 20. századi művészettörténetét, képző-,
ipar- és fotóművészeti krónikáját feldolgozó Art
Limes-számok sorozatában – a 2008-ban megje-
lent esztergomi és a 2011-ben napvilágot látott tata-
bányai áttekintés után – most Dorog művészeti
múltjának összefoglalását adják közre a szerkesz-
tők. Az ezer esztendős egykori királyi székhely és
a fél évszázados múltú „csinált város”, a kiemelt
szocialista megyeszékhely után egy olyan kis
bányásztelepülés művészeti múltjának áttekintésére
vállalkozik most ez a kiadványsorozat, amely még
csupán három évtizedes városi múltra tekinthet
vissza. E viszonylag rövid terrénum ellenére az egy-
kori község, nagyközség, járási székhely, majd
1984-től város művészetének 20. századi története
mégis gazdag jelenségkörként jellemezhető: olyan
históriaként, amely egymástól független mozaik-
kockákból épül, s meg-meginduló, majd meg-meg-
szakadó folyamatokból szerveződik. Dorognak nem
lehet, nem alakulhatott ki olyan karakteres művé-
szeti arculata mint több magyarországi nagyváros-
nak vagy kisebb településnek – Szentendrének
vagy Hódmezővásárhelynek, Szolnoknak, Pécsnek,
vagy akár Tatának –, de itt is megszülettek fontos
értékek, létrejöttek kiváló műalkotások, lezajlottak fon-
tos művészeti folyamatok, kialakultak olyan jellegzetes
vonások, amelyek számba vétele révén mérték adó
tanulságok fogalmazhatók meg. S e szándékot
valóra váltva – a város 25. születésnapjára, 2009-ben
megjelent, a negyedszázados történetet áttekintő,
Kovács Lajos és a Szabó-Berghauer Zoltán és
Szabó-Berghauer Mónika által írt tanulmánykötetben
lefektetett ismeretanyagot nagyobb távlatúvá, egy
évszázados visszatekintéssé bővítve – a Dorog mo -
dern kori művészetében szerepet játszott és játszó
alkotók munkásságát a teljesség igényével, az ez
ideig összegyűjtött, feltárt adatokat összességében

prezentálva közölhetjük. A Doroghoz életútjuk és
alkotótevékenységük által kapcsolódó művészegyé-
niségek bemutatására alapozott összefoglalásban
az életrajzok, az egy-egy alkotó életművének lexiká-
lis összegzése mellett régebben megszületett és fris-
sen készült elemzések, kritikák, kiállítás-megnyitó- és
katalógus-bevezető szövegek közreadásával fűződik
fel ez a 20. századi lokális művészettörténet.
Meggyőződésünk, hogy a sok-sok ismert mozzanat,
esemény mellett a dorogiak számára is nyújthatunk
néhány új információt, megvilágíthatunk néhány
ismeretlen epizódot, míg szélesebb körben első
alkalommal tájékozódhat, vehet kézbe átfogó ismer-
tetést, összefoglaló adatgyűjteményt az e település
művészeti múltjáról, művészetéről részletesen és
átfogón érdeklődő olvasó.
A Dorog 20. századi művészete-fogalomkörbe az itt
született, az itt dolgozott, az innen elszármazott
alkotók és művészetpártolók munkássága, vala-
mint a településen megalkotott, illetve a tárgyuk
vagy lelőhelyük révén Doroghoz kapcsolódó alko-
tások illeszthetők. A száz esztendős történetet átte-
kintve, az alkotókat vizsgálva három, egymástól jól
elkülönülő csoportot körvonalazhatunk: a települé-
sen született, itt dolgozott vagy innen elszármazott,
s a Dorogon letelepedett, jelenünkben már lezárult
életutak és életművek alkotóinak; a napjainkban is
itt, vagy elszakadva a várostól már más tájakon
élő-dolgozó dorogi származású-kötődésű művé-
szek; és az egy-egy alkotóperiódus, itt megalkotott
mű, műegyüttes által lazábban ide kötődő festők,
grafikusok, szobrászok, iparművészek és fotósok
csoportját jelölhetjük meg. A képző-, ipar- és fotó-
művészet területén dolgozó alkotók eme három
csapatát, galériáját egy jelentős művészeti írói –
Bodri Ferencé – és egy Dorog művészete kapcsán
kiemelkedő jelentőségű műgyűjtői – Zsembery
Dezsőé – munkásság alakítja teljessé.
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Az első jelentősebb dorogi művészeti adatok a 19.
század utolsó harmadában bukkannak fel –
1868-ban Dorogon született a műveivel 1888-tól
jelentkező Koszkol Jenő festőművész –, hogy aztán
a 20. század folyamán hol sűrűbbé, hol ritkábbá
váljanak a településhez kötődő művészeti történé-
sekről szóló hivatkozások és híradások. A 20. szá-
zad első felében tulajdonképpen egymástól
tel jesen független művészegyéniségek léptek fel és
tevékenykedtek itt, vagy távolodtak el a település-
től, de nevüket így is, úgy is mélyen beírták a város
művészettörténetének lapjaira: itt elsősorban a fen-
tebb már említett Koszkol Jenő, és a fiatalon
elhunyt, ennek ellenére korszakjelző festői életmű-
vet alkotó Rauscher György festőművész munkás-
ságára kell hivatkoznunk. A két világháború közötti
periódusban egy építőművész, az európai látókörű
Gáthy Zoltán munkássága, illetve a sokirányú tevé-
kenysége révén megvalósult dorogi építészeti
beruházások vonzották Dorogra a művészeket:
a kiváló, egy-egy művük, műegyüttesük révén
„dorogivá vált” mesterek elsősorban épületekhez
kötődő monumentális alkotásaikat valósíthatták
meg ekkor a településen.
1945 után váratlan élénkülés figyelhető meg
a település művészeti életében: művészek indul-
nak Dorogról és művészek érkeznek Dorogra.
A település bányászata miatt megalapozott straté-
giai jelentőség a művészeti területen is éreztette
hatását. Az egyes életművek – főként azért kismes-
terek tevékenységének – kibontakoztatása mellett
két fontos jelenségre figyelhetünk fel ekkor: a kép-
zőművészeti, majd fotóművészeti szabadiskolák,
szakkörök – a kor terminológiája szerint tanfolya-
mok – megindulására és aktív tevékenységére,
illetve a József Attila Bányász Kultúrotthonban meg-
indult kiállítási tevékenységre, amely az 1970-es
évektől mint a József Attila Művelődési Ház Dorogi
Galériájaként rendezte meg folyamatosan a város
meghatározó jelentőségű kiállításait. A tárlatokon

bemutatkozhattak a dorogi, a Doroggal lazább-szo-
rosabb kapcsolatban lévő és a hajdani Komárom
megyei alkotók, és a „független”, a korszak magyar
művészetében fontos munkásságot kifejtő meste-
rek is. Egyéni és csoportos tárlatok, sokszínű ága-
zati bemutatók követték egymást folyamatosan.
A szakköri-szabadiskolai és kiállításszervezői-rende-
zői területeken is számos alkotóról, szakkör- és kör-
vezetőről megemlékezhetnénk, de semmiképpen
sem feledkezhetünk meg Furlán Ferenc sokrétű
munkásságáról, aki dorogi születésű alkotóként tért
vissza budapesti művészeti tanulmányai lezárása
után, az 1960-es évek első felében szülőhelyére,
s grafikusi, murális kompozíciókat is termő munkás-
sága mellett a szakkörvezetés és galéria-irányítás,
a kiállításszervezés és -rendezés területén is nélkü-
lözhetetlen, kiemelkedő fontosságú munkát vég-
zett 1998-ban bekövetkezett haláláig.
A már lezárult életművek alkotóinak tevékenysége,
és az itt működött „átutazó” alkotók Doroghoz
kötődő alkotásai révén megteremtett 20. századi
alapok és előzmények, az ezáltal kikristályosodó
hagyomány szellemében napjainkban viszonylag
népesnek minősíthető művészcsapat dolgozik
a városban. Körükben van, akiknek munkássága
még a 20. század első felében-utolsó harmadában
indult, és van, aki már az új évezred fiatal alkotója.
Miként korábban, most is autonóm, egymástól füg-
getlen, a „dorogiságot” csupán mint külsődleges
összekötő jegyet hordozó alkotóegyéniségek építik
itt, vagy dorogi kötődéseiket megtartva a várostól
távol életművüket – nincsenek közös, jellegzetes
stilisztikai jegyek, nincsenek a hely szellemét hor-
dozó, különleges vagy specifikus vonások –, abban
a reményben – mint ahogy elődeik közül ez már
néhányuknak sikerült –, hogy művészetük nem-
csak regionális figyelmet keltő és érdemlő, hanem
a magyar művészet története által is jegyzett, jelen-
tőségteljes, maradandó értékeket megtestesítő tel-
jesítmény.


