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Dorog látképe 1905-ben, 1929

Dorog látképe, 1929
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A Millennium alkalmából megjelent Dorogi Lexikon
Koszkol Jenő-címszava így foglalja össze a széle-
sebb körben alig-alig ismert művész életútját és
munkásságát: 
„1867. (sic!, valójában 1868.) április 30. Dorog –
1935. március 17. Budapest. Festőművész.
A Műcsarnok kiállításain 1888-tól rendszeresen
megjelent műveivel. Akvarell és pasztell technikával
alkotta táj- és városképeit, csendéleteit. Megkapó
enteriőrjei ma is keresett darabjai az aukcióknak,
féltett kincsei a magángyűjteményeknek. Műveiből
Aradon rendeztek gyűjteményes kiállítást. Sikeres
művészpályáját sok kitüntetés kísérte. 1928-tól szí-
vesen töltötte a nyarakat Dorog közelében. Kétszer
is megfestette – nagyméretű képeken – Dorog vál-
tozó panorámáját. E munkái ma is a városban lát-
hatók. Dorog Város Kulturális Közalapítványa
tulajdonában van egy nagyméretű csendélete.
1993-ban láthatta a dorogi közönség szép számú
munkáját a Megmentett pillanatok című kiállításon,
majd 2000-ben ismét, a jubileumi kiállításon.”
E jelentős életműről mindeddig e néhány sorban
összefoglalt, meglehetősen kevés konkrétumot, tör-
téneti adatot felsorakoztató ismeretünk lehetett –
a néhány évtizeddel korábban megjelent, négykö-
tetes Művészeti Lexikon ennél még szűkszavúbb
ismertetést ad közre –, és alig-alig ismerhettük
magukat a képeket: a művész 1935-ben bekövet-
kezett halála óta kiállításon csak a kilencvenes
években és a Millenniumon Dorogon, valamint
Esztergomban rendezett tárlatokon kerültek közön-
ség elé Koszkol-művek. Most, a festő halálának
hetvenedik évfordulóján a dorogi kulturális egyesü-
letek és intézmények összefogásának, és minde-
nek előtt dr. Zsembery Dezső műgyűjtő, nyugdíjas
főorvos ügyszeretetének és fáradozásának ered-
ményeként az életművet reprezentáló, összefoglaló

tárlat nyílhat meg, amelyen e kevéssé ismert
művész széleskörű művészi tevékenységének ter-
mése tanulmányozható. Ez a tárlat abba a kiállítás-
és rendezvénysorozatba illeszkedik szervesen,
amely 2000 óta vissza-visszatérőn a zene őszi
ünnepén egy-egy Doroghoz, a dorogi medencé-
hez, a tájegységhez kötődő művész munkásságát
tárta, tárja fel, illetve egy-egy művészeti terület vala-
mely korszakát vagy ágazatát térképezte, térképezi
fel. Így fedezhettük fel az elmúlt években Rauscher
György festészetének különös szépségeit, így
mélyedhettünk el Egerváry Potemkin Ágost és
Faragó József műveiben, így kalandozhattunk az
orvosportrék világában, így ismerkedhettünk meg
Babits Mihály és az esztergomi festők, grafikusok
és szobrászok alkotásokat termő kapcsolatával,
valamint az egykori és a mai dorogi képzőművé-
szek munkáival. 
A művészettörténeti alapossággal rendezett tárlat-
sorozat folytatásaként most közgyűjtemények rak-
táraiból és magángyűjtemények féltett darabjaiból
gyűjtötte, állította össze Zsembery doktor ezt a kol-
lekciót, amelynek ismert és ismeretlen alkotásai
révén egy markáns, a XIX. század utolsó és a XX.
század első harmadában dolgozó, az akadémikus
művészeti hagyományok szellemét ápoló festő
arcéle, portréja rajzolódhat meg. Az együttesben –
a korábban ismert dorogi panorámaképek, a tájké-
pek, a csendéletek és enteriőrök mellett – olyan
különleges művek is szerepelnek, mint a Herman
Ottó néprajzi munkáihoz a Hortobágyon készült,
a Természettudományi és a Mezőgazdasági Múze -
umban őrzött akvarellek, vagy az esztergomi város-
képek és a ma már történeti értékkel is felruházott
épületbelső-ábrázolások. Ismét megcsodálhatjuk
a tabáni városképeket, a velencei lagúnák világának
megjelenítéseit és az afrikai, tuniszi életképeket,
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amelyek festői értékeiről pontosan állapította meg
2001-es tanulmányában Bodri Ferenc irodalomtör-
ténész: „Stílusa realizáló, majdhogynem naturalisz-
tikus: konyhai csendéleteket, az állandóságot
sugalló könyvtári enteriőrt csak az egykori flamand
és holland mesterek, velük a fin de siècle kisnatu-
ralistái mertek a pátosz és a romantika ellenében
festeni. … Az alkotónak az új világélményhez gya-
níthatóan az otthon melege teremtett alapot. …
A művekben testesült jellem az alkotó virág korá -
ban szinte tapintható: a felfedezések alkalmaiból,
sorozatos utazásaiból egy-egy jellemző épület és
utcarészlet akvarelljével vagy pasztallképével gaz-
dagul, hazatérve a számára oly kedves műterem
fészekmelegében készül (már olajban) egy-egy
meghitt táj- vagy városrészlet, lakályos enteriőr.”
Bensőséges, meleg hangulat, az értékek és
a szépségek tisztelete, a tradíciók éltetésének szel-
leme sugárzik Koszkol Jenő kompozícióiból: nincs
polgárpukkasztás, nincs formabontás, nincs merész
újítás műveiben. A mesterség biztos tudásával,
a festői szépségek visszafogott, higgadt kiaknázá-
sával és tükröztetésével, a kiemelés, a felfedezés
és felfedeztetés biztonságával alakítja a tájat,
a hazai és külföldi városok, kisebb települések
részleteit, épületeit, az épületbelsőket, a tárgyakat
megragadó – s az embert csak nagy ritkán kép-
főszereplőnek avató – alkotásait. 
A zene világnapja alkalmából Dorogon szervezett
és rendezett kiállításokhoz csaknem minden eset-
ben katalógus, illetve a katalógus-formátumot és
terjedelmet messze meghaladó, összefoglaló igé-
nyű kiadvány kapcsolódik. Így van ez most is:

a művek összegyűjtése és közreadása mellett az
ismeretlenségben lappangó pályaképet, az életút
állomásait hosszú és kitartó kutatómunkával
rekonstruálta Zsembery doktor. Így hiteles forrásokra
hivatkozva megismerkedhetünk Koszkol Jenő szár-
mazásával, családjával, tanulmányainak pontos
időrendjével és helyszíneivel, nyugat-európai és
afrikai utazásaival, a Herman Ottóval való együtt-
munkálkodásával, a kiállításokon való szereplései-
vel, a művei által elnyert elismerésekkel és díjakkal,
a dorogi és esztergomi látogatásaival és időzései-
vel, az e településekhez kötődő kapcsolataival.
A kiállítás és a kiadvány, a szépen kivitelezett kötet
által immár előttünk áll egy dorogi születésű,
Doroghoz egy-egy alkotóperiódusával és számos
művével szorosan kötődő festő, s a pontos adatok,
a konkrét hivatkozások segítségével kiegészíthetők
a hiányos lexikoncímszók, árnyalhatók a szakmai
konklúziók, pontosíthatók az összefüggések.
De ezen hozadékok mellett meg kell emlékeznünk
az e teljesítményeket ösztönző legfontosabb
tényezőről is: a hely szelleméről, amely az értékek
feltárására, számbavételére, megbecsülésére inspi-
rál. Dorog a Koszkol-kiállítás megrendezésével
ismét múltja, rejtett értékekben gazdag kulturális-
művészeti öröksége egy fontos fejezetét rekonstru-
álta, és e rekonstrukcióval ezeket az értékeket
egyúttal élővé varázsolta: beépítette, beépíti jelen-
kori történetébe, mindennapjaiba is. 

(Elhangzott 2005. október 4-én Dorogon, a József
Attila Művelődési Ház Dorogi Galériájában,
a Koszkol Jenő-emlékkiállítás megnyitóján.)

Koszkol Jenő műterme
(Fotó: Vasárnapi Újság, 1919)


