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Dorogon, az Esztergomba vezető főút menti föld-
szintes bányász „egyenházak” egyik egyszobás
lakásában keresem fel Puxbaum Jenő festőművészt.
Kinn, a lépcsőfeljáratnál lerakott kartonok jelzik,
hogy jó helyen járok. Benn Jenő bácsi szinte
az egész szobát betakaró reklámkarton fölé hajolva
szorgoskodik. Egyik, lejárt reklámrajzot eltünteti,
hogy helyet adjon a másiknak. A falakon a szoba
ikerfülkéjében festmények, képek. A legtöbb tájképen
esztergomi tájat, városrészt ismerek fel. A sziget
hatalmas fasorai több „rálátásból”, az ezeréves
város jellegzetes épületei.
Puxbaum Jenőt kevesen ismerik a megyében,
az országban, képzőművészeti életünkben pedig –
sajnos – soha nem tartották számon. Képeit nem
kérik a megyei, városi tárlatokra, ő nem vádol, nem
hibáztat. Az ellen is tiltakozik, hogy írjak róla. „Minek?
– kérdi. – Fölösleges”. A festőművész immár 72.
életévébe lépett, s eddig mindössze egyetlen képe
szerepelt az esztergomi művészek egyik tárlatán.
Küldött három-négy festményt, egyet válogatott be
a zsűri, aztán többet erre a hagyományos tárlatra
se hívták. Pedig megérdemelte volna. hogy odafi-
gyeljenek rá, mert karakteres, gyönyörű színvilágú
posztimpresszionista festményeivel csak gazdagította
volna a megyei tárlatokat. Önálló kiállításra eddig
nem is gondolt. „Soha nem volt annyi pénzem,
hogy keretet vásároljak a képeknek, nem olcsó
mulatság egy kiállítás” – mondja. Pedig egész éle-
tében azért összegyűlt annyi alkotása, hogy kitelne
belőle egy önálló tárlat…
Élete nem nevezhető művészéletnek, sorsa se művész-
sorsnak. Ki tudná ma már megmondani, miért így
történt, talán ő maga is tehet róla. Soha nem a köny-
nyebb oldalát kereste az életnek, erre módja se
volt. Esztergomban született, onnan kerül 1932-ben
a Képzőművészeti Főiskolára. Csók István osztályában
végzett két évet, aztán baloldali szervezkedés gya-
nújával Csókot Vaszaryval, s a többi haladó szellemű
művésszel együtt nyugdíjazták. Akkor Glatz Oszkár

osztályába került, szintén kitűnő mesterhez. Anyjáék
Esztergomban építkezni kezdtek, állami kölcsönt nem
kaptak, abba kellett hagynia a tanulást, segíteni,
keresni kellett, támogatni a családot. Évekig mozipla-
kátokat, kirakatokat festett, aztán 1938-ban újra jelent-
kezett a főiskolára, hogy folytassa abbamaradt
tanulmányait. Burghardt Rezső lett a mestere, nála
fejezte be tanulmányait, de továbbképzésre iratkozott
be, mert egy sor portrémegrendelése volt a fővárosban,
s így vasúti kedvezményt is kapott. Aztán jött a háború,
a fogságban cukros zsákra rajzolta a tiszteket, bajtársai
képét. A háború után a dorogi bányamérnökségen
helyezkedett el, volt csillés, hordozta a felszerelést
a „mérnök úr” után, végül minden dekorációt vele
készíttettek a nagyközségben. Később annyira kevés
volt a fizetése, hogy előbb a szobafestőkhöz sze-
gődött, aztán elvégzett egy szivattyúkezelői tanfo-
lyamot. Nyugdíjba pedig már az egyik közeli tsz
ládakészítő üzeméből ment. Ezeken a munkahe-
lyeken bizony nem volt ideje, lehetősége a festésre,
ha ihletet lobbantottak is benne. Dolgozott becsü-
letesen egész életében, s ha akadt annyi pénze,
festéket vásárolt, festőállványhoz állt. Kevés volt
az ilyen ihletett pillanat. Lehet, hogy másképpen,
a művészi tehetséget kiteljesítő irányba is alakíthatta
volna a sorsát. De ő nem tanítani ment. hanem
fizikai munkát végezni. S közben elszálltak az évek
pótolhatatlanul, visszatéríthetetlenül.
Igaz, kevés képet festettem, mégis teljesnek, ered-
ményesnek érzem az életemet – mondja. Tíz éve
vezetem az üveggyári művelődési központ képző-
művész szakkörét, azelőtt a dorogi szakkört irányí-
tottam, ahonnan több művész nőtte ki magát, így
Árvai Ferenc szobrász, Furlán Ferenc grafikus és
mások. Az üveggyári szakkör jelenti nekem a művé-
szetben való feloldódást, a családot is pótolja,
hiszen egyedül élek, feleségem régebben meghalt.
A szakkörömre büszke vagyok, s arra is, hogy rend-
szeresen megtartjuk házi tárlatunkat, részt veszünk
a megyei amatőr kiállításokon. Örömet jelent, ha
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látom, hogy valamelyik tanítványomnak szépen
sikerült megfogalmaznia gondolatát. A szakkör
jelenti nekem a kapcsolatot a művészettel.
Puxbaum Jenő „újabb” képein Dorog házaival, dömösi,
esztergomi, nagymarosi, lillafüredi, hollóházi hangu-
latokkal találkozhatunk. Ez arra vall, hogy az utóbbi
években, nyugdíjazása után sokat jár a közeli-távoli
gyönyörű hazai tájakon. „Én kezdettől posztimpresszi-
onistának tartom magam, természet után festek, dol-
gozok, s itt nem lehet hasból csinálni semmit.
Remélem, az  én képeim érthetőek maradnak
az embereknek. Lehet, hogy ma ez nem divat, de én

ennél a hagyományos stílusnál maradok”. Vannak
költők, akiknek életében nem jelenik meg önálló
kötetük, mégis költők, benne élnek az irodalmi köz-
tudatban, vannak festőművészek, akik nem rendeztek
soha önálló tárlatot. De festőművészek. Ilyen
Puxbaum Jenő is. Mióta nyugdíjas, intenzívebben
fest, alkot. Reméljük, telik még erejéből-energiájából,
hogy önálló kiállítása alkalmából üdvözölhessük
majd az idős művészt. S végre jelen lesz megyei
művészeti életünkben is…

(Dolgozók Lapja, 1980. február 13.)

Puxbaum Jenő: Esztergom látképe a Bazilikával
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Rendhagyó kiállítás? – az, ha rendhagyó művész-
pályát takar! Egyáltalán: egyedi jelenség a művészet
történetében a nehéz művészsors, amelyről rend-
szerint később és már romantikusan, az idő által
cicomázva szerez tudomást a közönség, de a köz-
vetlen környezete is? Sok a kérdés – de miért?
Azért, mert a művészetet, a művészt legtöbben
az ünnepekhez kapcsoltan tudják elképzelni, ami,
aki tartalommal tölti meg azt – itt most az ünnepek
alatt az egyéni és társadalmi formákra egyaránt
gondolok. Vannak társadalmi állapotok, amelyben
a művészet szerepe háttérbe szorul, minden más
fölépítménnyel szemben – mintha a művészet
nem a társadalmi törvények jogán, öntörvényei
szerint volna egyenrangú, a társadalmi fejlődést
elősegíteni. A művészetnek nem volt közvetlen
hatalma sohasem, az talán a végtelenig tartó hatá-
sában fejezhető ki. Ezért kerülhet különböző időben
a művészet és a művész gyakorlata mellérendelt
helyzetbe. A kiállításunk is ilyen művészpályára
akar elégtételt szerezni vagy fényt deríteni? Úgy
gondolom itt az idő, hogy kötelességünknek eleget
téve megrendezzük.
Puxbaum Jenő 1909. január 9-én született Eszter-
gomban, polgári családban. 1932-ben került a Kép-
zőművészeti Főiskolára, Csók István osztályába,
amit kommunista szervezkedés miatt 1934-ben
feloszlattak. Ebben az évben nővére meghal (nála
lakik Pesten), ezért megszakítja tanulmányait öt
évre. 1939-ben Burghardt Rezső osztályában foly-
tatja tanulmányait, közben rendszeresen látogatja
Vaszary, Szőnyi, Aba-Novák mesterek óráit is.
1942-ben végezte el a főiskolát, és hazamegy Esz-
tergomba, ahol sikeres portréfestőként dolgozik
1944-ig, amikor újoncként bevonul és elkezdi járni
élete kálváriáját, ami sajnos sokáig tartott. A háború
Ausztriába sodorja, majd hazafelé jövet feltartóz-
tatják, és még öt hónapig fogságszerű helyzetbe
kerül. Ezek után végleg hazatér, és kiderül, hogy
édesanyja aknatalálat következtében meghalt,

házukat mások foglalták el, amit még ma sem ka-
pott vissza. A szomszédból eltávozott a tulajdonos,
így elfoglalhatott egy szuterén szobát, ahonnan
1950-ben kilakoltatják, onnan Esztergom-táborba
kerül. 1946-tól dolgozik Dorogon, a Szénbányáknál,
és csak 1949-ben költözik ide.
Volt figuráns a mérnökségen, kinevezik műszaki
rajzolónak, a Szolgáltató Üzemben mázoló, végül
a bányában végzett gépkezelői munkát, ahol 1957-
től 1971-ig dolgozott. Ez idő közben házasságot
köt. Sajnos nyugdíj előtt csak 1200 Ft fizetése volt,
kényszerűségből, több kereset reményében 3400
Ft-ért az esztergomi tsz ládagyárába megy, ott nor-
mában végez fizikai munkát, közben bordaközi
idegzsábát kap és 1973-ban nyugdíjba kényszerül.
Négy év után az életkörülményei miatt ismét fűtő-
munkát vállal, amit ma, 79 évesen is végez.
A művészi pályát és a vizuális nevelést a fentiek
mellett kell elképzelni, s az biztos, hogy Puxbaum
Jenő mindent, ami körülötte vagy benne disz-
harmonikusan jelentkezett, a művészi tevékeny-
séggel oldotta fel és szerzett belőle a holnapjaihoz
erőt. 1948-ban, amikor a Képzőművészeti Alap
tagja akart lenni, csak azért nem sikerült, mert
az a Művészeti Szakszervezeti tagságot feltételezte.
Ő akkor a Bányász Szakszervezet tagja volt – azt
mondották, fizesse továbbra is ott a tagdíjat, örül-
jön, hogy van keresete. Többé nem próbálkozott.
Hibája volt?
Érvényesülésének lehetőségeit az idők során ural-
kodó művészetpolitikai megfontolások, divatáram-
latok sem segítették. E kiállításon látható, főképpen
hagyományosan impresszionisztikus képei forga-
lomba, illetve közönség elé kerüléséhez két fontos
dolog kellett. Napjainkban a televízió műsorában
hírül adta, de ami a legfontosabb, elhitette Puxbaum
Jenővel, hogy képei igenis érdemesek a bemutatásra,
sőt azon túl közkincse lehet Dorog társadalmának,
hiszen mint lokálpatrióta csüng a dorogi tájon –
képeinek témái nagyobb részt ezt dolgozzák fel.

Furlán Ferenc
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Mellette meg kell említeni nosztalgikus ragaszko-
dását Esztergomhoz, feledve csalódottságát szü-
lővárosa érdektelensége miatt, vagy a vörösvári,
pilisszentléleki tájképeit, amelyeket homogén, tiszta
színekkel, gesztusok rendszerével épített fel. Portréiról,
aktjairól az juthat eszünkbe, hogy ilyen mester-
ségbeli felkészülés mellett miért csak egy murális
munkát festett – 1935-ben az esztergomi-szent-
györgymezei plébániatemplom hosszhajó mennye-
zet-képét (azóta lefestették). Miért? Újra meg újra
kérdés! Puxbaum Jenő emberszerető, szerény, de
kissé befelé forduló, sohasem élt a sokak számára
hasznot hozó tulajdonsággal, az önzéssel – mi
maradt más hátra? Emberhitét fenntartani, emberek
közé menni és tőle telhetően adni! Ezt szeretnénk

Neki megköszönni gyűjteményes kiállítása alkal-
mából. Dorogon 1948-ban Tar István Kossuth-díjas
szobrászművész, az évfolyamtársa indítja el a szak-
kört, azonban 1949-ben Puxbaum Jenő átveszi
a vezetést és mellette több mester – Bajor Ágost
grafikát, Fazzi Hugó akvarellt, anatómiát, Puxbaum
Jenő pedig festészetet tanít 1956-ig. Ezt követően
veszi át tőle Heil Ferenc, ő pedig azóta is a tokodi
üveggyár szakkörében tevékenykedik.
Befejezésül pedig kívánok Neki az intézmény és
volt tanítványai nevében jó egészséget a további
alkotómunkájához.

(Puxbaum Jenő festőművész kiállítása. Dorog, 1988.
Dorogi Galéria. Katalógus.)
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