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Az Art Limes közelmúltban megjelent 2013. évi
5. számában Képzőművészek Dorogon a 20. szá-
zadban címmel tekintettük át a településhez
kötődő, napjainkban már nem alkotó művészek
munkásságát, illetve a mögöttünk hagyott évszá-
zadban itt lezajlott legfontosabb művészeti esemé-
nyeket és jelenségeket. Újabb összefoglalásunk
sok szállal kötődik a korábban közreadotthoz: most
Dorog élő művészetét, a városban napjainkban aktí-
van tevékenykedő azon művészek munkálkodását
próbáljuk meg összegezni, akiknek pályakezdése
a múlt század második feléhez, illetve hangsúlyo-
san az utolsó harmadához köthető, illetve a közel-
múlt éveinek regionális művészeti történéseit
gazdagítják. Ezáltal tulajdonképpen folytatjuk és ki is
bővítjük a lap Komárom-Esztergom megye művé-
szeti értékeit számba vevő sorozatát: folytatjuk
a korábban Esztergom és Tatabánya városa XX. szá-
zadi művészettörténetének feldolgozásával indult
sorozatot, és megnyitjuk a megye egy-egy települé-
séhez kötődő, a napjaink művészetét reprezentáló
áttekintések kiadvány-láncolatát. 
A Képzőművészek Dorogon a 20. században című
vaskos kötet azt tanúsította, hogy napjaink művé-
szei értékes hagyományra alapozva, a kisvárosi
keretek között rendkívül mozgalmasnak ítélhető
művészeti közegben dolgozhatnak és tevékeny-
kedhetnek. Dorogon évtizedek óta egymást követik
a színvonalas kiállítások, folyamatos munka zajlik
a művészeti körökben és szakkörökben, a város
a legértékesebb művészeti teljesítményeket rangos
díjjal honorálja, és színvonalas művészeti kiadványok
dokumentálják a művészeti történéseket. A város
művészeti életének egyik legfontosabb fóruma
a művelődési központ Dorogi Galériája (mellette isko-
lai galéria is működik a településen), ahol a városban
élő és dolgozó művészek ugyanúgy rendszeresen
bemutatkozhatnak, mint a jelenkori magyar képző-,

ipar- és fotóművészet megyei és megyehatárokon
túl működő alkotói, és ahol sor kerülhet a múlt
művészettörténeti jelentőségű teljesítményeinek,
életműveinek prezentálására is. 
Dorog jelenkori művészeinek csapatában a város-
hoz erősebb és lazább szálakkal kapcsolódó alko-
tókat mutathatunk be: az itt született, a hosszabb
ideje, napjainkban is itt élő és dolgozó művésze-
ket, és azokat, akik dorogi születésük, vagy egy-egy
alkotóperiódusuk, műegyüttesük révén kapcsolód-
nak a településhez, de ma már csak alkotásaikkal
térnek vissza egykori életterük vagy tevékenységük
színterére. Az összkép igencsak változatos: festő-
és grafikusművészek, iparművészek, alkalmazott
grafikusok, fotográfusok munkásságának számba
vételére vállalkozhattunk e második dorogi művé-
szeti leltárunkban. A művészek sokszínű kollektívá-
jához kapcsolódik egy dorogi születésű művészeti
író, és egy hallatlan fontos magángyűjtemény is:
dr. Zsembery Dezső nyugalmazott igazgató-főorvos
azon, a közelmúltban több alkalommal is a művé-
szeti közfigyelem fókuszába került kollekciója,
amelynek legfontosabb alkotásai a megyei, illetve
a dorogi kötődésű művészek munkái, valamint
a tematikájuk révén a településhez, a tájegységhez
kapcsolódó művek. 
Kiadványunk felépítése, tárgyalás-menete hasonló
a 20. századi történetet áttekintő kötethez:
a Doroghoz életútjuk és alkotótevékenységük által
kapcsolódó művészegyéniségek bemutatására ala-
pozott összefoglalásban az életrajzok, az egy-egy
alkotó életművének lexikális összefoglalása mellett
régebben megszületett és frissen készült elemzé-
sek, kritikák, kiállítás-megnyitó- és katalógus-beve-
zető szövegek, és természetesen mint korábban,
most is gazdag reprodukció-anyag közreadásával
próbáljuk jellemezni a jelenkori helyzetképet. És csak
megismételhetjük a korábbi kötet bevezetőjében
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megfogalmazottakat: „A már lezárult életművek
alkotóinak tevékenysége, és az itt működött
’átutazó’ alkotók Doroghoz kötődő alkotásai révén
megteremtett XX. századi alapok és előzmények,
az ezáltal kikristályosodó hagyomány szellemében
napjainkban viszonylag népesnek minősíthető
művészcsapat dolgozik a városban. Körükben van,
akiknek életútja még a XX. század első felében,
vagy a második felében-utolsó harmadában indult,
és van, aki már az új évezred fiatal alkotója. Miként
korábban, most is autonóm, egymástól független,
a ’dorogiságot’ csupán mint külsődleges összekötő
jegyet hordozó alkotóegyéniségek építik itt, vagy
dorogi kötődéseiket megtartva a várostól távol élet-
művüket – nincsenek közös, jellegzetes stilisztikai

jegyek, nincsenek a hely szellemét hordozó,
különleges vagy specifikus vonások –, abban
a reményben – mint ahogy elődeik közül már ez
néhányuknak sikerült –, hogy művészetük nem-
csak regionális figyelmet keltő és érdemlő, hanem
a magyar művészet története által is jegyzett,
jelentőségteljes, maradandó értékeket megteste-
sítő teljesítmény.”
A Képzőművészek Dorogon a 20. században, és
a Dorog művészete napjainkban című áttekintés is
a várossá nyilvánításának harmincadik évfordulóját
2014-ben ünneplő Dorogot köszönti. Amiként
a múlt történései, napjaink jelenségei is reménye-
inket éltetheti: a művészet az elkövetkező évtize-
dekben is e város fontos, éltető eleme lesz.

Till Attila: Aquarium, 2005


