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Művészetünknek egyik rokonszenves és becsült
munkása, Koszkol Jenő halt meg március 17-én
Budapesten. Úgy ismerték, mint a pasztell és akva-
rell kiválóan képzett művelőjét, aki régebben sűrűn
szerepelt kiállításainkon csendélet-, interieur- és
tájképekkel. Ezeknek derekasságát művésztársai
több ízben díjak odaítélésével ismerték el. Így
1896-ban megkapta Konyhacsendélet c. vízfest-
ményére az  Esterházy-díjat (Szépművészeti
Múzeum), állami vízfestménydíjat kapott még

1921-ben és 1923-ban is, a Nemzeti Szalonban
pedig a Sta Maria dei Miracoli c. akvarelljét az Alpár-
díjjal tüntették ki. Naturalista szemléletű képeit
általában becsülték, két csendélet képe a kir. várba
került 1895-ben, Éjjel a lagunákon c. akvarellje
az állam tulajdonába, a Deák-szobáról festett pasz-
tellje az Országház múzeumába, a Donáti ucca
a Fővárosi Múzeumba került.

(Magyar Művészet, 1935. 125.)

Lyka Károly

I N  MEMOR IAM KOSZKOL  J ENŐ

Koszkol Jenő: 
Szemináriumi kápolna, 

1925 körül
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Koszkol Jenő egy polgári család harmadik gyer-
mekeként – két leánytestvére után – 1868-ban
született Dorogon (a község az esztergomi káptalan
birtoka, 1161 lelket számlál ekkor). Édesapja, Ferenc
foglalkozása az anyakönyvi bejegyzés szerint „medi-
cus”1. Az Eugenius, Aloysius névre hallgató fiúgyer-
mek keresztelő plébánosa Grundl Ignác2, a híres
botanikus, a család jóbarátja. A szülői szeretetben
növekvő gyermeket kellő alapképzést követően
az esztergomi Szent Benedek rendi főgimnáziumba
íratták. Az érettségi vizsgáig azonban nem jutott el,
mert kedvét mindinkább a rajzolgatásban leli.
Tehetsége feltűnik az esztergomi képzőintézetben
tanító Vidéky Jánosnak3, így került a hatodik gim-
náziumi év elvégzése után, 1884-ben Budapestre
a Vidéky vezette iparrajziskolába. A mindinkább
szembetűnő tehetsége többre jogosítja, egy év
után felvették a Mintarajziskolába. 1885/86–1887/88
között Greguss János, Székely Bertalan és Lotz
Károly voltak a mesterei, tanulmányait befejezve
középiskolai tanári képesítést is szerzett. Még iskolás,
amikor már kiállít a Műcsarnokban. Gróf Bánffy
Miklósról készített festménye, az évfolyamtárs Márk
Lajosról rajzolt karikatúrája4 a fiatal művész elis-
mertetését váltotta ki. Több alkalommal részesült
ösztöndíjban. 1892-ben Rómába ment, ahol egy
szabadiskolában képezte tovább magát. Örök sze-
relme Olaszország maradt. Különösen sokat festett
Velencében (a Miracoli-templom Velencében című

alkotása 300 koronás Alpár lgnác5-díjban részesült).
Észak-Afrikában, Tuniszban, Algírban járt. Naturalista
szemléletű képei élethűen ábrázolták az ott látot-
takat, és sok magával hozott festői motívummal
gazdagodva tért haza.
Az 1896-ban készült – Esterházy-díjat nyert –
Konyhacsendélet című festményét a Szépművészeti
Múzeum vette meg, így alkotója – kellő anyagi
fedezet birtokában – további tanulmányokra
Drezdába, Berlinbe, Münchenbe utazhatott.
Akkoriban a  pezsgő művészi élet színhelye
München, a világ minden tájáról összeverbuválódott
ifjú művészek társasága.
A magyarok „főhadiszállása” a Café Lohengrin volt.
Koszkol itt találkozott barátjával, volt évfolyamtársával,
Márk Lajossal, és korábban itt folytatott tanulmá-
nyokat „földije”, Faragó József, és a nála idősebb
Egerváry Potemkin Ágost.6

Festőnk 1908-ban még egyszer visszatért Münchenbe,
mert – ahogy mondta – az ott látott Piloty-féle aka-
démikus naturalizmus nagy hatással volt rá.
Az 1890-es évek vége felé Koszkol a Vasárnapi
Újság rajzolói, metszői népes táborának kedvelt
művésze lett. […]
A XX. század előéveinek ifjú városa, Budapest művé-
szeti életének Koszkol is részese, ha nincs is jelen
a pesti kávéházak sokszínű asztaltársaságaiban, szí-
vesebben jár haza szülőfalujába, Dorogra. Bizonyság
erre az 1905-ben Dorogot ábrázoló nagyméretű

Zsembery Dezsô

FŐHA J TÁS  ÉS  EMLÉKEZÉS

1 Magyarország Orvosainak Évkönyve és különleges czímtára. Szerk.: Pesti Alfréd. Budapest, 1896–1900.
2 Grundl Ignác (1813–1878) plébános, botanikus emlékét a Szent József templom kriptájában a porladó csontok és a temp-

lom falában elhelyezett – szépen faragott – sírkő őrzik.
3 Vidéky János (1827–1901) festő, rézmetsző, rajzoló /…/ Tanári állást vállalt az esztergomi képzőintézetben. Itt festett

képei közül kiemelkedő: Krisztus mennybemenetele, Szent Jeromos /…./. 1880-ban az ő kezdeményezésére létesült
az első budapesti iparrajziskola, melynek első igazgatója volt.

4 Magyar Génius 1901. 253.
5 Alpár Ignác (1855–1928) műépítész, műegyetemi tanár. Legfőbb alkotásai: Magyar Nemzeti Bank épülete, a vá-

rosligeti Vajdahunyad vára, hol szobra áll (1931), alkotója Telcs Ede. Új Magyar Lexikon. Budapest, 1961. Akadémiai
Kiadó; Magyar Képzőművészek Önéletrajza. Budapest, 2002. Palatínus Kiadó.

6 Zsembery Dezső–Bodri Ferenc: Megkésett emlékezések. Dorog, 2001. Dorog Város Barátainak Egyesülete.
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panorámaképe, mely dél-nyugatról észak-keleti irány-
ban tekint végig a dorogi medence egészén.
Az 1930-ban festett másik hasonló alkotáson már
szembetűnő a település fejlődése. A kép baloldalán
ott füstölögnek az 1916-ban épült új dorogi hőerőmű
kéményei, és ismerjük Dorog mindennapjait bemutató
életképeit is. Az aukciókon olykor felbukkanó csen-
déletei a régmúlt romantikáját sejtetik. A vidéki életet
inkább kedvelő Koszkol a szolnokiak meghívását
elfogadva az  1901-ben megalakult Szolnoki
Művésztelep Egyesület és az 1902-től működő
Szolnoki Művésztelep rendezvényeinek állandó részt-
vevője. A „magyar Barbizon”-nak nevezett művész-
telep tízéves fennállására rendezett kiállításon a kiváló
festők mellett (Fényes Adolf, Pettenkofen, Iványi
Grünwald Béla, Zemplényi Tivadar, Olgyay Ferenc)
Koszkol Jenő alkotásai is láthatók. Az alföldi síkság
végtelensége, a Tisza-Zagyva megejtő szépsége
mindig alkotásra ösztönözte a festőt.7

Vedutafestőként örökítette meg a pesti oldalon
a mai Blaha Lujza téren emelt épületet, az 1875-ben
megnyitott Népszínházat (később Nemzeti Színház),
a Városligetben az Őshalászati Pavilont, Budán
a Tabánt, „hol költők és festők kószáltak, hangulatot
és témát keresve, no meg kiskocsmákat, ahol
borral együtt jól esett a nosztalgia”. Zórád Ernő –
a nemrég elhunyt – Tabánfestő-krónikás sorai ezek
a Kalandozások egy régi fiákeren című könyvéből.
Koszkol ezzel egyidőben, majd később is megfestette
Esztergom egykori panorámáját, a város mára
eltűnt hangulatos miliőjét. A Keresztény Múzeum
egyháztörténeti emlékként őrzi a volt szemináriumi
kápolna képét, de értékes alkotásként tartjuk
számon a XV. századi Mátyás király kálváriája című
relikviáról készült akvarell képet is. A háborús évek
1916-os tavaszi tárlata már magán viseli a meg-
változott idők nehézségeit. A Műcsarnok hadikórház,
így a Szépművészeti Múzeum három termében
állították ki a művészek alkotásaikat. A festőknek,
szobrászoknak egyaránt voltak háborús vonatkozású
művei. Az életképfestők mégis a békeidőkből vették

mondanivalójukat, mint Náray Aurél Pihenés, Ko-
máromi-Kacz Endre Emberek a templomban, Koszkol
Jenő Apátsági könyvtár (a könyvtár mennyezeti
freskója Dorfmeister István /kb. 1729–1791/ osztrák
festő alkotása) című képei.8

A háborús évek kényszerű „pihenője” után, a nincs-
telenség közepette is az akarás jellemzi a művé-
szeket, olvasható Paál Jób neves publicista Mi készül
a műteremben? című írásában, amikor 1919 telén
látogatást tesz Révész Imre, Bosznai István, Neogrády
Antal, Koszkol Jenő, Újváry Ignác és Edvi Illés Aladár
műtermében. „A művész ember szeszélye kiszámít-
hatatlan – írta. – Normális viszonyok között ragyogóan
szép nyári napokon, amikor minden boltban lehet
vásznat meg festéket kapni, sokszor hetekig pihen
a paletta, meg az ecset, a művésznek nincsen kedve
a munkához. Ezzel szemben most, amikor farkas-
ordító hideg van a műtermekben, amikor gyakran
lepedőket feszítenek deszkadarabokra egyéb vászon
hiányában, és csak minden ötödik üzletben akad
megfelelő festék, az is méregdrágán, szorgalmas
munka folyik a piktorok műhelyeiben. A kommün
alatt nem tudtunk dolgozni – mondják a festők –,
most akarjuk pótolni az elmulasztottakat. És gyönyörű
szép képek készülnek. Régi skiczek alapján elevenedik
meg a vásznon sok-sok erdélyi, meg felvidéki tájkép,
egy-egy ellesett jelenet a csíkszeredai vásárról, azután
arról, hogyan aratnak Hargitában. A piktorok lelkében
megelevenedik az a vidék, amelyet el akarnak venni
tőlünk, és ahová a művészek lelke rajongva vissza-
száll. Nem bántja ezeket az embereket a tüzelőszer
hiánya. Idős művészek, túl az ötvenen, télikabátban
festenek, és panasz helyett mosolyogva mesélik,
hogy nem árt nekik ez a különös sport. Mások
hozzá tudnak jutni fához, vagy szénhez, de pénzért
nem, hanem csak képért. A fakereskedők meg
a szénkereskedők olcsón szereztek maguknak az idén
művészi képeket. /…/
Ha már itt vagyunk a Ferencvárosban [IX. Üllői út
82.], felugrunk egy pillanatra Koszkol Jenőhöz is.
Igaz, hogy ez az ugrás jó tíz percig is eltart, mert

7 Élet 1913(23)724–726.
8 Lyka Károly: Tavaszi kiállítás. Művészet 1916(2)
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Koszkol Jenő a negyedik emeleten lakik, és a ház-
ban nem jár a lift. A művész, akinek velencei és
tuniszi akvarelljei keltettek művészi körökben nagy
feltűnést, most interieurokat fest. A háború alatt
se Velencébe, se Tuniszba nem mehetett el. A nyá-
ron Tabánban festett újra néhány képet, most
azonban úgyszólván kizárólag az interieurre adta
magát. Pasztellel készült képein gyönyörűen érvé-
nyesül a művész felfogásának új technikája, nem
is lehet csodálni, hogy ezekben a zavaros időkben
a műpártoló közönség annyira megkedvelte és
annyira vásárolja Koszkol interieurjait. A nyugalom,
a csönd ül a képeken, ha nézzük őket, annyira jól
esik elfelejteni, hogy háború volt, hogy forradalom
volt, hogy kommunizmus volt. (…)” 9

A háború viszontagságos, nélkülözésekkel teli évei
után, az 1920-as évek elején a Dunakanyart és
benne Esztergomot, annak szépségét az is emléke-
zetessé tette, hogy a Pestről kiköltöző művészek,
írók ekkor itt találhatók. Zebegényben Szőnyi, Aba-
Novák, Berény, Telcs Ede szobrász, Györgyi Kálmán
művészeti író, Szentendrén Iványi Grünwald, Jeges
Ernő (Dorogon, Csolnokon is dolgozott), Nyergesújfalun,
Pilismaróton Kernstokék, az ifjú Derkovits, Nyergesi
János alkottak. Esztergom festői fekvése szintén von-
zotta a művészeket. Így gyakran látogatott szülővá-
rosába Gróh István, az iparművészeti iskola volt
igazgatója. Tipary Dezső közel három évet töltött
szorgos munkával Esztergomban. A szélsőséges pik-
túra vezére, Scheiber Hugó is szívesen időzött Olajos
János tanár barátjánál, a helyi Bajor Ágost, Einczinger
Ferenc és a költőóriás, Babits Mihály társaságában.
Az 1920-as évek közepétől Koszkol Jenő is részese
annak az esztergomi nyári művészeti tábornak –
ahol vízfestést tanít –, melynek szervezője Jaschik
Álmos festőművész tanár, aki nyaranta ide hozza
növendékeit, hogy a közvetlen természetszemlélet

alapján itt adja át növendékeinek gazdag szín- és
formavilágán nyugvó tudását.10

Koszkol mind szívesebben tölti nyarait – a zord
téli hónapok ferencvárosi lakásának magánya után
– Dorogon és Esztergomban, ahol az odalátogató
és a helyi művészekkel jó kapcsolatokat ápol. Itt
alakul barátsággá Lyka Károllyal való ismeretsége
is. A Balassa Bálint Társaság tagjaként11, kiállítások
szervezőjeként és résztvevőjeként nemcsak
művésztársai, de a társaság elnökének, Lepold
Antal prelátuskanonoknak elismerését is elnyeri.
A művész fiatalos, szikár alakja és szeretetreméltó
modora közismert volt Az Einczinger-présház12

autogramfaláról ugyan hiányzik Koszkol Jenő alá-
írása, de az 1920-as évek Esztergomának festőnk
is résztvevője.
Az 1920-as évek második felében már nem „ván-
dorfestő”, inkább csak enteriőröket fest, miközben
a belső térre gyakorolt fény és árnyék hatását tanul-
mányozza. Nem lett életeleme a „plein air”, de
Myskovszky mégis a „pleinairizmus” előharcosainak
legjobbjai – többek között Tornai Gyula, Zemplényi
Tivadar, Ferenczy Károly, Glatz Oszkár –, a legkivá-
lóbbak között említi Koszkol Jenőt, „kik hivatva
vannak a szívet és lelket üdítő élvezetek nyújtására,
a nemzeti eszmék lelkesítő felidézésének ébren
tartására” /…/.191 Szász Károly művészeti író
a Műteremlátogatás című cikkében írja: „Rengeteg
műalkotás fedi műterme falát, finomságukkal tűnnek
ki, az akvarell ecsetkezelés tökéletes technikájára
utalnak.”13

Az általa kedvelt Fészek Művész Klub tagjaként az asz-
taltársaság emlékére 1932-ben rendezett kiállításon
több alkotásával jelen van. Ezután már visszavonultan
él. Kevesen tudják, hogy súlyos beteg. 1935. március
17-én bekövetkezett halálát felesége, született „Fülöp
Izabella, két nővére és széleskörű rokonsága

9 Vasárnapi Újság 1919. 370–372.
10 Komárom és Esztergom Vármegyék újjáépítése Trianon után. Művészetek a vármegyében. Viktória Nyomda,

1930. 67–72.
11 Bárdos István: Az esztergomi Balassa Bálint Társaság működése 1926–1946. In: Esztergom Évlapjai 1981.

104–136.
12 Magyar művészet története. 1906. 80.
13 MŰVÉSZ-ÉLET 1933. 16–21.
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Koszkol Jenő: Esztergomi Tabán a Kis-Dunával, 1920 körül

Koszkol Jenő: Bazilika a Duna felől, 1920 után
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gyászolja”.14 A barát, Lyka Károly többek között így
búcsúzik tőle: „Művészetünknek egyik rokonszenves
és becsült munkása, Koszkol Jenő halt meg. /…/
Március 19-én temették el a Kerepesi temetőben [46.
parcella 13-4,] a főváros díszsírhely adományozásával
fejezte ki nagyrabecsülését a holt művész iránt”? 15

Festőnk halála után egy évvel „A Szolnoki Művésztelep
Egyesület 35. évfordulóján 1936-ban /…/ az alkotók,
elhunyt társaik emlékének adózva, a Nemzeti
Szalonban kiállítást rendeztek. A feladatot a megbe-
csült festő, Szlányi Lajos vállalta magára. Igen érdekes
143, a szolnokiságot kidom borító műben – Bihari

Sándortól Aba-Novák Vilmosig – gyönyörködhettek
az odalátogatók.”16 A rendező, Szlányi Lajos kortársáról,
az 1935-ben elhunyt Koszkol Jenőről is megemlé-
kezett, amikor a Halászbárka a Tiszán és Zagyva-
part című – elismerést kiváltó – képét láthatta a kiállítás
közönsége. Több mint 60 évnek kellett eltelnie ahhoz,
hogy 1993-ban – az első dorogi kiállításon – újra
láthattuk alkotásait.

(Zsembery Dezső: Koszkol Jenő festőművész
1868–1935. Dorog, 2005. Dorogi Város Barátainak
Egyesülete. 9–15.)

14 Pesti Hírlap 1935. március 20.
15 In memoriam Koszkol Jenő. Magyar Művészet 1935. 125.
16 Benedek Katalin: A szolnoki művésztelep a két világháború között. Szolnoki művésztelep 1902–2002. 37.

Koszkol Jenő: Esztergom, a Bazilika a Kis-Dunáról, 1920 körül Koszkol Jenő: Az esztergomi Bazilika, 1920 körül




