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Köszöntelek Barátom!

Mert Selmeczi László a bará-
tom. A több évtizedes együtt töltött
évek során, a közös munka alapján
lett az, amelyben főnök — beosztott
kapcsolatban dolgoztunk. A hetve-
nes évek második felétől a szolnoki
múzeum igazgatójaként oly módon
támogatta munkámat, hogy az az
időszak pályám egyik legeredmé-
nyesebb szakasza lett.

Selmeczi tudta ugyanis, hogy
ezen a területen a jó hagyományo-
kat csak folytatni szabad, megszün-
tetésük végzetes lehet. Nem saját
ötleteinek kísérletezésére használta
múzeumigazgatóságát, hanem
megpróbált a korábbi szellemi-
ségből kiindulva új lehetőségeket
építeni. így került megrendezésre a
tovább folytatott festészeti mellett,
a Szolnoki Fazekas Triennálé. S így
kezdte el a múzeum az új nemze-
dékek elképzeléseinek megismertetését Szolnok közönségével, a Fiatal Képzőművészek
Stúdiójának Szolnokon is bemutatott kiállításával. A kolónia egyik vendégmütermét
közbenjárására kapta meg az akkor még tanár, később rektor Sváby Lajos, illetve egymás
után ajánlott tehetséges tanítványai, akiknek ajándékozott képei a múzeum kortárs
gyűjteményét gyarapították. Igazgatása alatt kezdődött el a kortárs anyag vásárlása is, amit
általában a szakemberekkel egyeztetve döntött el. A Damjanich Múzeum 1980-ban megje-
lent képzőművészeti állagjegyzéke mutatja milyen mértékben és minőséggel nőtt a
képzőművészeti gyűjtemény kortárs része Selmeczi László vezetése alatt.

53



TISZTELETTEL KÖSZÖNTJÜK SELMECZI LÁSZLÓT!

Selmeczi azt is tudta, hogy a múzeumot csak a szakemberekre támaszkodva képes sike-
resen vezetni. S minden szakág teljesítménye a múzeumot gyarapítja, s egy-egy ékkő a
múzeumigazgató koronáján. Történész — régész — néprajzos végzettsége ellenére igazga-
tósága alatt nem akart szakmát váltani, megmaradt aktív régésznek. De minden szakág
érvényesülését, minden muzeológus munkáját egyformán segítette. A nevével jegyzett
éveket a „nagy kiállítások" fémjelezték. Nem térve ki most olyan sikeres programokra, mint
a kaukázusi illetve a régi perzsa és anatóliai szőnyegek kiállításai, a Szolnok megye
népművészete bemutató, — több, monografikus katalógussal kísért gyűjteményes képző-
művészeti kiállítás megrendezésére biztosított anyagi fedezetet. Mind a müvésztelep
korábbi és jelenkori alkotóinak, mind a hazai kortárs művészet kiemelkedő egyéniségeinek
munkáiból. Ezek kapcsán is jelentősen nőtt a múzeum kortárs képzőművészeti gyűjtemé-
nyének ajándékokból és vásárlásokból származó állománya. így került megrendezésre
többek között Gecse Árpád, Istókovits Kálmán, Kléh János, Mattioni Eszter — Baranyó
Sándor, Chiovini Ferenc, Fazekas Magdolna, Meggyes László, Simon Ferenc — Makay
József, Papi Lajos — Bartl József, Németh József, Sváby Lajos gyűjteményes kiállítása.

A gerincpróbáló történelmi évtizedekkel szemben a mai fiatalság nem csak korából
adódó vétlenségével tüntet. Az 1960 után születettek egyre kevésbé veszik tudomásul, hogy
előttük is létezett világ. Hogy a kaptafánál maradjak; voltak szakmai, tudományos ered-
mények. S hogy a témához közeledjek voltak nagy kiállítások, jeles évfordulók, amelyeket
— bármennyire is nehéz a munkáikon felnőtt és sokszor hivatkozás nélkül belőlük élő újabb
nemzedékek számára tudomásul venni — nem lehet kiradírozni. Példaként csak egyet
említve; a Damjanich Múzeum egyik leggazdagabb éve a Selmeczi igazgatóságához
kapcsolódó 1977-es esztendő volt. Abban az évben ünnepelte a szolnoki müvésztelep 75
éves fennállását. A múzeum részt vállalt az előkészületekben, a lebonyolításban és részt ka-
pott az ünneplésben is. A Szolnok megyei Néplap egész évben foglalkozott a teleppel.
Napról napra dátum szerint közölte a születési vagy halálozási időpontok szerint kapcsolódó
művészek életrajzi adatait, hétről hétre ismeretterjesztő írásokat jelentetett meg a telep
történetéből, a valamikor — akár rövidebb ideig is — itt dolgozó művészek, s a jelenleg itt
alkotók tevékenységéről. A megjelent írások a múzeum kiadásában külön kiadványként is
napvilágot láttak. A Képzőművészeti Világhét Szolnok megyében címmel megjelent
leporelló közli az 1977. Szeptember 18-26 időszak képzőművészeti eseményeit. A vidéki
városok programját most mellőzve, csak néhányat szeretnék kiemelni, a megyeközpont
eseményeiből. Kiállítások voltak a Szolnoki Galériában: a Szolnoki Művésztelep Jubiláris
Kiállítása 1902-1977 (retrospektív történeti összeállítás a MNG és a DM anyagából, ko-
moly katalógussal); a szolnoki művésztelep művészeinek anyagából a kolónia kollektív
műtermében, képzőművészeti kiadványokból a Művelt Nép Könyvesboltban, Képzőművé-
szeti Albumok címmel a Verseghy Ferenc megyei Könyvtár rendezésében Szolnokon és
Jászberényben. Emellett a Szolnok megyei Moziüzemi Vállalat az egész megye területén
képzőművészeti kisfilmeket vetített, s a Magyar Rádió Szolnoki Stúdiója a szolnoki műv-
észekkel készült interjúkból sugárzott. A városháza dísztermében volt a müvésztelep
megalakulásának jubileumára megrendezett Ünnepi tanácskozás, s ugyanitt volt a
Találkozó a Szolnoki Művésztelep volt és az itt élő alkotóival. Erre minden élő alkotót
meghívtak, aki akár vendégmütermi beutalással mindössze néhány hónapig kapcsolódott is
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a szolnoki kolónia tevékenységéhez — több esetben már csak családtag képviselte az
elhunyt művészt —, s minden olyan műtörténészt, szakírót, aki foglalkozott a művészek
munkásságával. A fogadást Kukri Béla, a Városi Tanács elnöke adta, s a múzeum vezető-
sége, szakemberei természetesen jelen voltak. Mindamellett akkor is volt meghívott vendég
miniszter, MNG főigazgató és sponsori szerepük révén intézmények és vállalatok vezetői. S
még egy apróság! Az említett leporellóban csupán a kulturális intézmények neve, mint
rendezőség szerepel, az igazgatók, vezetők, elnökök, titkárok stb. neve nincs említve, ők
csak dolgoztak a rendezvények sikeréért.

Végül Selmeczi László igazgatósága kapcsán kiemelt 1977-es évből nem hagyható
említés nélkül az sem, hogy hosszú előkészítés, elődöntők alapján a megyei csapat bejutott a
Röpülj páva TV vetélkedőjének háromtagú, utolsó fordulójába. A „túri vásár"-1 megidéző
műsor alapja a kismesterségek történetének bemutatása volt, amelyet több éves kutatások
előztek meg a múzeum néprajzi gyűjteményében, Adattárában és a Mezőtúr — Túrkeve —
Kunszentmárton térségében még élő mesteremberek között. Muzeológusnak nem szükséges
említeni se, hogy ez a hatalmas munka mennyiben függ az igazgató személyétől!

A későbbiek során Selmeczi mellett dolgoztam a Művelődési Minisztérium Múzeumi
Osztályán, s támogatásának köszönhetem azt is, hogy 1987-től a Szépművészeti Múzeum-
hoz csatolt Vasarely Múzeum kapott némi önállóságot, s tíz évig sikerrel működtethettem.
Selmeczi osztályvezetői pozíciójában is mindenkinek segített. Pontosabban fogalmazva a jó
szakmai eredményekért, a múzeumügyért tevékenykedőket támogatta. Persze számos
egyéni problémát is megoldott. Tudom mert jelen voltam, mert a dolgok elrendezésének
gyakorlata sokszor a munkatársak feladata volt. Az amnézia úgy látszik manapság ragály, a
legtöbben igyekszenek ezt elfelejteni. Hovatovább Selmeczi pozícióvesztésével még az em-
beri kapcsolatokat is megtagadják.

Ezért jelentettem ki az elején, hogy Selmeczi László a barátom. De nem vagyok
egyedül, ezt bizonyítja ez a kis kötet is, ami barátságból, szeretetből készült. Lehetett volna a
60 éves születésnap köszöntése hasonlóan a kortársakéhoz díszes, nagyméretű múzeumi
vagy egyetemi kiadvány. De meggyőződésem, hogy szándékát illetően semmivel nem lett
volna értékesebb.

Egri Mária
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