
Öt, egymástól eltérő szemléletű, különböző karak-
terű, munkásságukkal – bár voltak, vannak érintke-
zési pontok – más és más korszakhoz kapcsolódó,
más és más közegben, feltételek között működött
művész alkotásaiból rendezett visszapillantó tárlatot
Dorog Városa, illetve a Dorogi Galéria: Megmentett
pillanatok címmel a városból elszármazott, a telepü-
léshez egy-egy periódusukkal kötődő alkotók – már
lezárult – életművét idézte fel. Az öt művész –
Haranghy Jenő, Koszkol Jenő, Kucs Béla, Puxbaum
Jenő és Rauscher György – művészi tevékenysége
túlnyomórészt a XX. századi történethez kapcsoló-
dik; jóllehet Koszkol Jenő már 1888-ban megjelent
műveivel a nyilvánosság előtt, pályájának kiteljese-
dése századunk első három és fél évtizedét öleli fel,
Haranghy Jenő a tízes évek közepétől 1951-ig
működött, a tragikus sorsú Rauscher Györgynek az
1920 és 1930 közötti néhány év adatott meg az
oeuvre megteremtésére, Puxbaum Jenő a negyve-
nes évtizedtől alkotott – ha éppen alkothatott –
1990-ig, míg Kucs Béla az 1950-et követő harminc-
négy esztendő szobrásza volt. 
E vázlatos életrajzi adatokból, kötődésekből az is
eredeztethető, hogy a tárlaton felvonultatott mint -
egy ötven alkotás – valamint a művekhez, alkotóu-
takhoz kapcsolódó dokumentumegyüttes –
sokszínű összképet, rendkívül változatos kiállítási
matériát teremtett. Az olajfestmények, akvarellek,
grafikák, üvegablaktervek, vázlatok, kartonok,
kisplasztikák – köz- és magángyűjtemények alig-
alig ismert, vagy csak ritkán látható darabjai –
révén időben és térben izgalmas szellemi-művé-
szeti kalandozásokra indulhattak az érdeklődők.
A tárlat nagy felfedezése, szenzációja Rauscher
György alkotásainak bemutatása volt; a dorogi szü-
letésű, 1902 és 1930 között élt, komáromi kötő-
désű festő ismeretlen pályaképét a közelmúltban
rajzolta meg Gálig Zoltán az Új Forrás című folyóirat
(1992. 8. sz.) oldalain a művész munkásságát

a „kíméletlen tárgyiasság” stíluskörével rokonítva.
A Dorogon bemutatott Szomory-portrét, a Talmudis ta
fejet, a Két generáció című, különös hangulatú ket-
tős arcképet, vagy a – bámulatos érzékenységgel
megfestett – Marlene Dietrich-megidézést a portre-
tista, furcsa látásmódú, nagy tehetségű Rauscher
remekművű alkotásaiként regisztrálhattuk. A hánya-
tott sorsú Puxbaum Jenő – aki évtizedekig fűtőként
dolgozott – művei között is találkozhattunk egy női
arcképpel, de az esztergomi születésű, 1949-től az
1990-ben bekövetkezett haláláig a dorogi vidékhez
kötődő művész – olajfestményei tanúsága szerint
– az impresszionista tájábrázolások terén jeleske-
dett. A Dorogról elszármazott Koszkol Jenőt is –
a bensőséges hangulatú enteriőrök megörökítése
mellett – a táj, a városkép vonzotta délvidéki, keleti
utazásai során. A divatos képtémák mesteri festőjét
szülőhelyének természeti szépsége sem hagyta
érintetlenül; ezt a két, Dorogot, illetve a település
környékét, természeti közegét ábrázoló, 1905-ös és
1929-es állapotról festett panorámaképe bizonyítja,
amely kompozíciókat a festői értékeken túl helytör-
téneti jelentőségük miatt is különleges fontosságú-
aknak minősíthetünk. Haranghy Jenőt a Dorogon
született monumentális alkotások kapcsolják
e vidékhez; az egykori Bányászotthon bánya-,
illetve bányászati témájú falképei és a Plébá -
niatemplom szenteket ábrázoló színes üvegabla-
kai. A tárlat néhány vázlat, karton bemutatása
mellett egykorú fotók segítségével rekonstruálta az
1934-ben keletkezett, teljességében ma már nem
látható, eredeti falkép-kompozíciókat is. A festészeti
és a grafikai művek együttesét szépen egészítette
ki a szocialista realista köztéri munkák alkotójának,
Kucs Bélának – akinek Dorogon is meglelhető egy
hősi pózban megmerevedett bányászszobra –
néhány finoman alakított kisplasztikája: az álló, ülő
figurák, a figuraegyüttesek a klasszikus szobrászati
eszmények szellemét hordozzák.
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A hagyományait kutató, múltjának értékeit kereső,
felmutatni vágyó Dorog városa a Megmentett pilla-
natok című tárlattal terveit valószínűleg túlteljesí-
tette; ismert mozzanatokat nyomatékosított, és –
elsősorban Rauscher György esetében – minden
bizonnyal helyi körökben is ismeretlen művészeti
történéseket, fejezeteket, kapcsolatokat, műegyüt-
teseket fedeztetett fel.
(Dorogi Galéria, 1993. X. 23–XI. 21.)

(Új Művészet 1994(3)47–48.)

Koszkol Jenő: Velence, 1902 körül

Rauscher György: Szomory Dezső, 1927

Puxbaum Jenő: Portré, 1974


