
-"-ntal igazgató urnák,aki a ĵ áíjsi könyvtárban szeExvczett
grafikai^gyűjtemény pondja-;: magára yette s Ígérte el jön hozzám is,
hogy néhány l;pot megszerezzen a pyü.j. eménynek_. -

Igen tisztelt Igazg-tó Ur!
Mindjárt az elején:nekem jó lenne okt29.-én du 5-től,vagy okt 3O.-án
délelőtt a találkozó.Igyekszem rajzokból változatos témójuaakat és
változatos technikajuakst mutatni,hogy az anyag sokrétű legyen.Per-
sze ez lggal'bb olyan nehéz,mint a rézkarcok készülési idejét meg-
mondcni/gondolom,hogy melyik az az ülő hátakt,vonal,ez valóban 1977
ben készült,m^jd itt nálam kikeresem^ a párját s akkor biztos lesz,hog
nem tévesztem össze valamelyik más" rézkarcómmal/.Egyébiránt felhi-
vom szives figyelnrt̂ é, arra,hogy Varga Nándor Lajos,aki a Főikolán a
grafika hasonlithatatlsn tudí-u. mestere volt kiadott egy katalógust
a rézkarckészitő magyar mefefcerekről,ő maga szedte és nyomta,azt hi-
szen 15^ példányban,úgyhogy beszerezhetetlen.Nekem megvan,szívesen
megmutatom.Még érdemes lenne seroxoztatni is,mert másként lehetet-
len megszerezni.Megnéztem:1937-ben adta ki 100 példányban!Tervezte
hogy folytatja majd Adattárát,nem tudom sor került-e rá.Több olyan
Katalogus-féle van,amely grafikánkkal foglalkozik például Nagy Zol-
tán a magyar kőrajzokat vette számba/azóta is foglalkozott vele
valaki/.Azt hiszem a legjobb lenne a Nemzeti Galéria grafikai osz-
tályán megtudkaolni ezeket az "Adattérakat",mert nyilván ők is dol-
goznak valamiféle kiadványon,gyűjteményeik lajstromán.Óriási és
rendg'gerezett gyűjteménye van a Munkácsy Mihály Alkotóközösség veze-
tőjének Koller Györgynek a nála forgalomba került rézkarcokról/pél-
dául Szőnyi István összes karcairól/.Szakdolgozatot készitett/nem
jelent meg/ Üzőnyi -Parcairól egy Erzsi nevű leányzó/szégyellem,hogy
neve nem jut eszembe/aki most az Iparművészeti Múzeum textilosztá-
lyn van.De se szeri-se száma a lajstromozó munkáknak.
Most jut eszembe,hogy atűLán félrevezettem ajánlatommal,mert én nem
sokszorosított grafikát tudok adni - van ugyan abból is néhány-ha-
nem rajzot,de talán az is jó lesz.
Nem tuuom nen válnék-e be az a gondolat,amivel például a fehérvári
mú$jgum,meg Szombathely gyönyörű gyűjteményt sE-rr-^tt macának:irt
a művészeknek és kért tőlük a múzeum számára eegy-egy munkát.Meg
lehetne ugy^is oldcni,hogy a Képzőművészek szövetségének grafikai
szakosztályát kellene megkérni,hogy egyik körlevelükben ők kérje-
nek tagjaiktól/minden jelentősebb magyar művész tagjuk/ egy-egy
lapot,v*gr§ egy-egy rajzot^bizonyoc vegyok abban,hogy legalább 80-
"r'oö-a adni fog,méghozzá jó munkát,hiszen múzeumba kerül.Őszintén
megírnám azt is:szegény az eklézsia,^nincsen pénzük,de szeretnének
egy magyar gerfikai gyűjteményt felállítani,sőt mar meg is van az
alap ennyi s ennyi darab!2zt valahogy ugy kellene kombinálni,hogy
a művészek Pesten tegyék le valahová/rajzot nem szívesen küldenek^
postán,mert gyürődik,vagy kemény kartonba kellene tenni,az meg utá-
najárás/, s onnan egyszerre vinné le a "önyvtár Berénybe.
Ko,de - mondhatja az I$§.z(̂ £o Ur - ötletet könnyű adni.J^n mindösz-
sz& azért vetettem fel,mert van már rá péld?..Hajdúböszörmény ren-
dezett érdekes grafikai biermálékat,meg Miskolc ,de nem^tudok ar-
ról,hogy a teljesség igényével gyűjtenék is az anyagot.Könnyen le-
het,hogy Miskolcnak vannak duplumai,ott Végyári*prof, az ipizgató
alkalmilag tanácsot lehetne kérni tőle ja tárolás,karbatartás stb.
kérdéseire,ami előbb utóbb komoly formában felvetődik majd.
Kérem szives értesítését tehát,hogy 29-vagy 3°-a a jó és hogy hány
óra tájban várhatom,mert a várakozási meddő ±d5 a legrosszabb!

Maradtam szeretettel,a viszontlátásig!

.?l.ín j/
/T.ászló Gyula/

U.i.Engedelmet,de-sziveR epreiből most *i?tom,hogy kiállítási
tervei is lennének,ezt megbeszéljük majd a rajzok válogatása-


