
,,Édes hazánkről..."
Forster lakab tárlata a Cellért SzíIlőban

A millenniumi megemlékezések adták az ötletet
Forster ]akab festőmúvésznek, hogy vaIlomást tegyen a
maga sajátos eszközeivel a hazaszeretetről, ,,N ember-
élet útiának íelén" összeválogatott mintegy fé|száznyi ké-
pet az utóbbi öt esztendő terméséből és ezeket ,,Édes
hazánkról..." címmei tárja az érdeklődők elé a buda-
pesti Gellért szdllő első emeletének kiállítótermében. A
képek műfaja egyöntetűl lavírozott pasztell, amelyet itt-
ott egy kis ,íelóíehé/' tempera. avagy újabban akril tesz
változatosabbá, Ezért nem válik nála sohasem mono-
tonná az azonos technikai eljárás, a megörökítésre vá-
lasztott témák sokaságáról nem is beszélve,..

A bejárat két oldalán afféle mérföldkövet képez két,
drámai kolorittal súlyosabbá tett lapja az ország olyan
történelmi és egyben földraizi gócpontjairól, mint
amilyen Yisegrád VáIa a Duna partián éS a tihauJi apát-
sá4 temploma a Balaton felett, Az a]apítólevéIről az is
emlékezetünkbe ötlik, milyen fontos szerepet iátszott
ez a térség hazánk kulturális felemelkedésében és eu-
rópai kisugázásában a középkor folyamán. Székesfehér-

vár koronázó múltját a monumentális köztéri ország-
alma hangsúlyozza, míg a ,,királqnék városában", Yeszp-
rémben a festót a mai lakosok, a késői utódok fiatal-
sága, mozgalmassága ragadta meg, A legmesszebb
Eszterqom lényegének megragadásában merészkedett,
már-már az absztrakció határáig, mert képén az őszi
domboldal fakoronái felett, a bazilika messziről feltű-
nő kupolája a levegőben lebeg.

Szeged,sziluettie szinte úszik a Tisza felett a Fogadal-
mi templom ikertornyaival, slprlhi házsorait korábban
az Egri Akvarellbiennálén ismerhettük meg, szentehdre
főterének a hangsúlyosan körvonalazott görög kereszt
adia meg a karakteres szerb jelleget, mint a bizánci

ortodoxia szimbóluma. Sárlspatakon a reformáció puri,
tánságát a fák lombja mögött felseilő gótikus temp-
lomfal ablaksora hirdeti, fehérséeével. Talán ezekbőI a
példákból is kiderül: Forster Jakab számára így válik
teljessé ez az ország-imázs, a magyarok mellett a né-
met földről bevándorolt cipszereft és svábok, a balkáni
tájakról idemenekilt szerbek és hortlátok színes kaval-
kádiával, mert ez mind-mind hozzáadott valamit a kö-
zös haza sokszínűségéhez, mai életképességéhez és
dinamizmusához. És ehhez a honfiúi vallomáshoz el-
engedhetetlenüI hozzá tartozik a szüIűalu - a Tolna
megyei Gqönk - szelíd dombha jlaton magasodó temp-
loma is, jellegzetes fiók-tornyaival.

Baján a parti füzes fakó kékesszürkéje kerül előtér-
be. Zsenqén az angolpark ősfái mögött re|tőzik az alko-
tóház több emeletes épülete, míg cödöllőn a kastély
frissen restauIált barokk homlokzata a főszereplő..,
És minduntalan visszatérő motívum ToÉaj, hol borpin-
céivel, hol meg hídiával, uszályaival, a lehető legkü-
lönfélébb oldalairól, a legváltozatosabb napszakok-
ban és évszakokban mutatva más-más arcát. a
kiállítóteremben egy egész falat is ,,kitapétázva", mint
variációkat azonos témára, Legalább ilyen gyakori a
Mítrd eIdőborította Vonulata avagy a tihanyi móló is,
mint kedvenc témakör Forster Jakab legújabb képei
köZött, amelyeket most láthat itt először az érdekló-
dők tábora

Galgatető hóborította, erdős hegyoldala szinte felol-
dódik a sűrű ködben, akárcsak Háromegyház temploma,
A művész a legjobb értelemben rutinos tájfestő, ,,a szaÉ-
ndia a kisuiidban van" , de a művészi ihlet megismételhe-
tetlenül egyedi |elleget ad minden egyes képének,
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