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Érdemes kissé eltûnõdnünk a ma oly divatos e-
mail korában az írott szó, az írás történelmi jelen-
tõségéról és társadalomtörténeti szerepérõl. Az írni
és olvasni tudó nagyközönség számára a levélírás
mint általános üzenetváltási lehetõség a XVII.
század elsõ felében vált elterjedtté és népszerûvé.
Habár a levélváltás évezredes hagyományokkal
rendelkezik, széles körben, a köznapi ember szol-
gálatára ez idõ tájt vált biztonságossá és megszo-
kottá.

A menetrendszerû postakocsikra alapozott kéz-
besítõszolgáltatás, a posta, rendeltetésszerûen
mú'ködött és megbízhatóan szolgálta a társadalom
igényeit. A XVII. században szerte Európában
már kialakult a literátus olvasóközönség, és Hol-
landia ebben az idóoen kétségtelenül vezetõ sze-
repet töltött be.

A levélírást festészeti témává a holland festõ-
mûvészet aranykorának legnagyobb mestere,
Johannes Vermeer és kortársai tették, bemutatva
szerepét a hétköznapi emberek életében, megörö-
kítve a levélíró szándékát és miliõjét.

A dublini National Gallery (Nemzeti Galéria)
millenniumi ágában különleges kiállítás kapott
helyet, negyvennégy, magán- és közgyûjtemé-
nyekból válogatott, különleges festményt látha-
tunk nagy holland mesterektól, mint Dirck Hals,
Gerard ter Borch, Gabriel Metsu, Frans van Miers,
Jan Steen, Pieter de Hooch és mindenekfelett
Vermeer.

A képek 1630-körül készültek, és most elõ-
ször került sor ilyen jellegû, tematikus összegyûj-
tésükre. Kölcsönözött képeket az amsterdami
Rijksmuseum csakúgy, mint a washingtoni, rot-
terdami, hágai nemzeti galéria, illetve több euró-
pai és észak-amerikai múzeum és mûgyûjtõ. A
kiállítás az Ír Nemzeti Galéria és a Bruce Múze-
um (mûvészeti és tudományos gyûjtemény,
Greenwich) közös munkája, a dublini után, 2004.

január 31-étó1 május 2-áig itt lesz az anyag kiál-
lítva. Peter C. Sutton, a Bruce Múzeum kurátora
elkészítette a tárlat igen színvonalas katalógusát,
ami a képek története mellett egy hasznos és ér-
dekes, történeti-szociológiai összefoglaló tanul-
mányt is tartalmaz (Lisa Vergara és Ann Jensen
Adams tollából).

Minden képen központi téma ugyan maga a
levél (írása vagy olvasása), a gazdag háttérbó1,
környezetbó1 mégis képet kapunk a korabeli élet
szÍntereiró1, az otthonok bútorzatáról, az életmód-
ról, a hangulatról. Az üzenet fogadtatását és fo-
gantatását árnyalt testbeszéd- és arckifejezés-áb-
rázolás közvetíti.

Nagy mesterek "lesnek be" a mindennapok
emberének írószobájába és mutatják be e pillana-
tokat.

A kiállításhoz érdekes elõadás-sorozat is kap-
csolódik színvonalas hazai és meghívott elõadók-
kal, továbbá az fr Nemzeti Galéria, alapításának
százötvenedik évfordulóját ünnepelve, bélyeg so-
rozatot készített a Szerelmes levelek címû kiállí-
tás anyagából és anyagához -természetesen a
Nemzeti Postával közösen, saját gyûjteményébó1

válogatva.
A szép kiállítású kis füzet angol és kelta nyel-

ven foglalja össze a galéria létrejöttének történe-
tét. Bemutatja a legterjedelmesebb, XVII-XVIII.
századi gyûjteményrészt. Ebbó1 válogattak a kiál-
lításhoz is, és most ezen festmények egy része
szerepel a 48 cent értékû, nagy fonnátumú bélye-
geken. (Összesen 16 darab, James Barry, Jean-
Antoine Watteau és Gabriel Metsu alkotásai.) A
bélyegek négyes csoportban és stílszerûen, kép-
keretbe illesztve impozáns látványt nyújtanak, a
mellettük lévõ oldalon a kép részletes elemzését
kapjuk -a filatelisták nagy örömére.

Episztolám (stílszerúj befejezéséhez még az a
személyes megjegyzés kívánkozik, hogy sokszor
jutott eszembe a képek között járva és üldögélve
Fogarassy Miklós kollégánk Vermeerró1 írott,
varázslatos könyve. Miklóstól tanultaIn meg érte-
ni és élvezni a festészet különlegesen nagy mes-
terének alkotásait, a fény játékát, a perspektíva
adta lehetõségeket.

Bobok Beáta

.27Könyvtári levelezõ/lop. 2003 december


