
A századforduló erdélyi mûvésztársadal-
ma egyik feledésbe merült alakjának,
Kolozsvári-Szeszák Ferencnek a pályáját raj-
zolja meg Murádin Jenõ legutóbb megjelent
monografikus írásában. A 2015-ben, a sepsi-
szentgyörgyi ARTprinter Könyvkiadónál
megjelent kötetben a szerzõ a kolozsvári
szobrásznak a historizmusban gyökerezõ és
a szecesszióban kibontakozó életmûvét tárja
az olvasó elé.

A könyv szerzõje, a Kolozsváron élõ
Murádin Jenõ a magyar mûvészettörténész
szakma és olvasóközönség elõtt egyaránt is-
mert kutatója az erdélyi képzõmûvészetnek.
Murádin a korszak erdélyi származású szob-
rászaival már korábban is foglalkozott, az
utóbbi években jelentek meg Fadrusz János
és Köllõ Miklós munkásságát bemutató kö-
tetei, melyek sorába illeszkedik az alább be-
mutatásra kerülõ kötet is.

Szerkezetét tekintve a könyv hét fejezet-
re tagolódik, amelyet az alkotó munkásságát
bemutató, közel harminc reprodukcióból álló
képgaléria követ, mindezek végén pedig egy
rövid életrajzi mutató kap helyet. Az elsõ hat
fejezetben a mûvész születésétõl fiatalon be-
következett haláláig kerülnek tárgyalásra éle-
tének különbözõ állomásai, míg az utolsóban
egyfajta összegzést kaphatunk Kolozsvári-
Szeszák munkásságáról, ami kijelöli helyét 
a korszak mûvészetének történetében. A gaz-
dag jegyzetapparátussal, szövegközi képek-
kel is ellátott életrajz alapos kutatásról tanús-
kodik, melynek elsõdleges forrásai a korabeli
sajtótermékekben megjelent híradások, de je-
lentõs információkat szolgáltattak az életmû
megrajzolásához a különbözõ iskolai értesí-
tõkben, évkönyvekben vagy kiállítási kataló-
gusokban fellelhetõ adatok is.

Az elsõ fejezetben – Család, tanulmá-
nyok, pályakezdés – a szerzõ a kolozsvári
Malom utcai szülõi háztól a budapesti Ipar-
mûvészeti Fõiskoláig kalauzolja az olvasót,
bemutatva a szobrász családi körülményeit
és fiatal, pályakezdõ éveit. Lényeges kiemel-
nünk, hogy a szobrász születési dátumával

kapcsolatos bizonytalanságot tisztáz a szer-
zõ, és bemutatja azt a kolozsvári környezetet
– jelesül a helyi ipari szakoktatást olyan taní-
tókkal, mint Pákei Lajos és Molnár József –,
amely inspirálóan hatott a fiatal Szeszák pá-
lyaválasztására. A szülõföldön szerzett ta-
pasztalatokat követõen a kolozsvári ifjú
1899-tõl Budapesten folyatott mûvészeti ta-
nulmányokat, mely elhatározás korántsem
volt szokatlan a korszak erdélyi mûvészeinek
körében, sõt mondhatni ez jelentette a mû-
vésszé válás egyik igen fontos alapját. 

A Töretlen elkötelezettséggel címû feje-
zet számot ad Szeszák tanulmányaiban tör-
tént elõhaladásáról, fiatalon elért sikereirõl,
bemutatva elsõ ismert alkotásait. A szobrász
korai munkái, melyek túllépték a tanulmá-
nyok által behatárolt tematikákat, Kolozsvár-
hoz kötõdõ jelesebb személyeket (Brassai
Sámuel, E. Kovács Gyula, Versényi György)
megörökítõ dombormûvû portrék és büsz-
tök voltak, s ezek a szerzõ meglátása szerint
Szeszák Ferenc irodalmi és kultúrtörténeti
érdeklõdésérõl is tanúbizonyságot tesznek.
Szeszák is – ahogy kortársai közül többen –
megjárta ösztöndíjjal Párizst, s egyetérthe-
tünk a szerzõvel abban, hogy ez a tanul-
mányút jelentõs hatást gyakorolhatott a
szobrásznak a szecesszió jegyében kibonta-
kozott stílusfejlõdésére. A fejezet továbbá
rávilágít a kolozsvári mûvésznek a rövid
életû Erdélyrészi Szépmûvészeti Társaság
által szervezett tárlatokon való részvételére,
valamint a Mátyás-szobor felavatása körüli
események formáló és inspiráló hatására.

A mesteriskola és epreskerti tanulságok
fejezet címe arra a mûvészeti környezetre
utal, amelyben az itt tárgyalt alkotások meg-
születtek. Szeszáknak a városi közgyûlés
újabb ösztöndíjat szavazott meg, ami arra
késztette, hogy szakmailag továbbképezze
magát, így tanulmányait 1903 és 1907 kö-
zött Stróbl Alajos szobrászati mesteriskolá-
jában folytatta. A város által juttatott ösz-
töndíj mögött, amit a szerzõ is kiemel, két-
ségkívül a támogató késõbbi megbízásainak
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szándékai húzódtak. A várostól érkezõ fel-
kérés nem is váratott sokáig magára, 1904-
ben az új színház épületének szobrászati dí-
szítésében szántak Szeszáknak feladatokat.
Részletesen kerül ismertetésre az új színház
két homlokzati fülkéjében elhelyezett egész
alakos Wesselényi Miklós- és Jósika Miklós-
szobor története és utóélete, valamint a fõ-
homlokzat két tornyán elhelyezett szobor-
kompozíciók, amelyek Apollón és Thália
alakját jelenítik meg oroszlánok húzta tri-
gában. Ezek az alkotások az epreskerti kör-
nyezetben, Stróbl irányítása alatt születtek,
a két nagyobb kompozíciót Szeszák szob-
rásznövendék társaival együtt vitelezte ki. 
A fejezet további része a szobrász egy má-
sik, ebben az idõszakban készült alkotásá-
val, a Nagyszalontán felállított, egész ala-
kos, ülõ testhelyzetben ábrázolt Arany János
szobrával foglalkozik. 

A negyedik rész – Budapest mûvészkö-
zösségében – a kolozsvári szobrász sikereit
és kudarcait tárja az olvasó elé a különbözõ
pályázatok, szobortervek és csoportkiállítá-
sokon való részvételei kapcsán. A részletes
bemutatásra kerülõ, Magyarkanizsa város
megbízására készített, 1908-ban felállított
nagyméretû, expresszív mintázással kivite-
lezett Krisztus-szobrával Szeszák már érett,
mesterségbeli tudásának magaslatán álló
szobrászként mutatkozik meg. Budapesti
Százados úti mûtermében sorra alkotta meg
a nagyobb pályázatokra készített szoborter-
veit. Részt vett a Kossuth-emlékmûpályáza-
ton, a Bartha Miklós- és Csányi László-szo-
borpályázatokon, a miskolci Deák-szobor
pályázatán, a budapesti Erzsébet-emlékmû-
re kiírt pályázaton, a Munkácsy-pályázaton,
valamint a Kelety Gusztáv-síremlékpályáza-
ton. S bár legutóbbit leszámítva mind-
annyin sikertelenül pályázott, mégis több
esetben vigaszdíjat ítéltek pályamunkájáért,
így anyagi gondokkal nem küszködött. A
fenti pályázatokon való részvétele mellett a
szerzõ a szobrász mûcsarnoki tárlatokon va-
ló szerepléseire is kitér, hol fõként kisplasz-
tikákkal, portrékkal jelentkezett.

A monográfia soron következõ fejezete
A hazahívó szülõföld címet kapta, utalva a
szülõvárosba, Kolozsvárra való visszatérés-
re. 1914-ben, még a világháború kitörése
elõtt költözött haza Szeszák, és rendezett be
mûtermet az Erdélyi Nemzeti Múzeum épü-
letében. Murádin Jenõ a Pósta Béla hagyaté-
kában fellelhetõ iratok alapján tárja fel a
szobrász hazatérésének körülményeit, és
körvonalazza Szeszák és az egyetemi tanár,
múzeumigazgató Pósta közötti együttmûkö-

dést. A betegsége ellenére az 1915-ben beso-
rozott szobrász, bevonulása elõtt kiállítást
rendezett kolozsvári mûtermében, ennek le-
írása zárja a fejezetet. Érdemes kiemelnünk,
hogy a szerzõ kutatása révén került elõ az
egyik, a fent említett mûtermi kiállításon
szereplõ, expresszív megmintázású terra-
kottaszobor, mely Rezik Károly zenemû-
vészt ábrázolja, gordonkázás közben.

„A halottak élén” címmel a könyv a ha-
todik, utolsó elõtti fejezete a szobrász életé-
nek utolsó éveit foglalja össze. A katonai
szolgálat alól rövidesen felmentett Szeszá-
kot a Kárpátok õre szobrának megalkotására
kérték fel. Szeszák Ferenc talán napjaink-
ban legismertebb alkotásának – mely politi-
kai-nemzeti töltete miatt emelkedik ki az
életmûbõl – történetét követhetjük nyomon
a szobor kezdeményezésétõl a felállításon át
egészen annak utóéletéig. A fejezet további
része a szobrász utolsó éveiben a Házson-
gárdi temetõbe készített síremlékeivel foglal-
kozik. A háború okozta anyagi nehézségek
miatt, sajnálatos módon pont a Házsongárd
szobrászának is nevezett, felvett elõnevében
szülõvárosa elõtt tisztelgõ Kolozsvári-
Szeszák Ferencnek nem készülhetett el érde-
meihez méltó síremléke, így máig jeltelen,
felderítetlen sírban nyugszik.

A könyv utolsó részében, mely A histo-
rizmustól a szecesszióig címet kapta, a szer-
zõ mûvészettörténeti szempontból értékeli
Kolozsvári-Szeszák munkásságát, áttekintve
az életmû jelentõsebb szakaszait. Részlete-
sebben tárgyalja Gyarmathy Zsigáné Hory
Etelkát ábrázoló térszobrát, mely ma a ko-
lozsvári Botanikuskertben található, ugyan-
akkor a szobrász közgyûjteménybe került
hagyatékáról is számot ad.

Bár néhány archív fényképfelvétel ese-
tében elmaradt a forrás helyének feltünteté-
se, összességükben a gondos kutatómunka
során összegyûjtött, közel fél kötetet kitevõ
színes és fekete-fehér reprodukciók szeren-
csés módon egészítik ki az írást, meg-
könnyítve az olvasó számára Szeszák mûvé-
szetének megismerését. 

A fenti rövid ismertetés után elmondhat-
juk, hogy Murádin Jenõ hiánypótló munkát
végzett. Kolozsvári-Szeszák Ferenc életének
és mûvészetének megrajzolása segít abban,
hogy a korszak magyar mûvészetérõl alkotott
képünk teljesebbé válhasson egy olyan elfe-
ledett vagy nem eléggé ismert szobrász élet-
mûvével, aki korának igencsak közismert,
pályázatokon is aktív, szülõvárosában meg-
becsülésnek örvendõ szereplõje volt.

Vécsei Hunor téka
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