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1899-ben - éppen abban az esztendőben, amikor olyan jeles festőművészek, mint
Bihari Sándor, Hegedűs László, Kernstok Károly, Mednyánszky László, Mihalik
Dániel, Szlányi Lajos, Vaszary János a kultuszminiszterhez folyamodtak, hogy segítse
őket Szolnokon, mint a magyarság egyik jellegzetes központjában való letelepedésük-
ben - született a Szolnok melletti Besenyszög községben Chiovini Ferenc.

Véletlen-e, vagy sorsszerűség, hogy élete a művésztcleppel kapcsolódott egybe s
a Képzőművészeti Főiskola elvégzése óta, negyven esztendeje a Szolnoki Művésztelep
íakóia. Idekerülésekor Fényes Adolf, Szlányi Lajos, Zádor István és a többiek között
a legfiatalabbként dolgozik, s ma a művésztelep legidősebb, de alkotó erejében, szel-
lemében ma is fiatal művésze. Paszteles vagy villanó színei, vázlatai, eredeti és jóízű
humora egyaránt ismert, de szólaltassuk meg most Chiovini Ferenc festőművészt mű-
vészi ars poétikájáról.

Elsőnek kínálkozik a kérdés1, hogy milyen vonzás hozta le és fűzte a szolnoki táj-
„Már azok, akik felfedezték Szolnokot, és azok, akik utánuk jöttek, Szolnokon

megtalálták azt a jellegzetesen érdekeset, ami később a pikturájukban is megnyilvánul.
Az utánuk következők ugyancsak ebben éltek, s a genius loci minden Szolnokra tele-
pedett szobrászra, festőre, grafikusra hatott. Rám könnyen hathatott, mert közvetlenül
főiskola után kerültem Szolnokra. A szomszédos Besenyszög községben születtem, te-
hát én a helyet ismertem és szerettem.

Sokszor eszembe van a rádió utolsó riportja, Csók Pista bácsival, hogy mit ajánl
a fiatal festőknek. Ö azt mondta, hogy azt fessék, amit szeretnek. Hát én ezt gyerek-
kortól fogva szeretem, mert benne éltem. Ehhez fűződnek gyerekkori élményeim is.
Azonkívül ismerem is, mert azt, hogy valamit szeressünk, azt ismernünk kell. A gye-
rekkori emlékek, amelyek egy életen át hatnak az emberre, nálam most is élő való-
ságok; témában és érzésben mindig visszatérek oda.

Akik idejönnek máshonnan, először az Alföldet meg kell szeretniök. De köny-
nyebb annak a dolga', akinek a szemlélete az Alföldön nevelődött a horizontális
látásra. Az megtalálja az Alfölödben a monumentalitást és intimitást, a két ellenpólust,
de együttható tényezőt, amely nagyon nemessé teszi, kissé zárttá és kevésbé hozzáfér-
hetővé, de ugyanakkor nemes szépségeket, rejtett szépségeket adagol."

• Clüoviiü Ferenc művészi munkásságáért a Munkácsy-díj I. fokozatát kapta, Olvasóink
ás magunk nevében is őszintén gratulálunk. (Szerk.)
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Gyakran felvetődik a kérdés, alakulhatott vagy alakult-e ki Szolnokon is - más
múvésztelephez hasonlóan - iskola, s ha nem, hatottak-e az egy közösségben élő mű-
vészek egymásra?

„Feltétlenül hatottak. Rcám is hatott, mert új felfogások, friss szellem, ezek
engem érdekelnek, állandóan érdekelnek. Amit úgy mondanak, hogy iskola és amit
egyesek Szolnoktól követelnének, én azt nem tartom követendőnek és nem tartom kö-
vetelménynek. A szolnoki művészetnek az volt a lényege, hogy mindenki kiélhette
saját egyéniségét, szóval iskoláról, szolnoki iskoláról nem lehet beszélni. Egy-egy
iskolí! tulajdonképpen nem is jelent többet, mint egy-két nagy művész bélyegét, amit
a többire rányom. Szolnokon egyéniségek voltak."

Az ember és a táj, az Alföld:, a Tisza nagy horizontú vidéke öleli körül a mű-
vcsztelepet. Hogyan látja ezt Chiovini Ferenc?

„Egészen más a kép, ha a gátról nézzük a tájat, vagy az országútról nétzük
a vidéket, vagy az országútról figyeljük a nagy szőke vizet. Két különböző világ
cárul elénk.

A víztükrön megpihen a szem, a kanyarulatok viszik tovább a fantáziát, s aztán
tükröződnek a szakadékok, a szakadékos partok. Nagy a nyugalom, s a mozgást csak
a komp környéke, a halászok és a város alatti fürdőzők és csónakázók adják a (-.íjban.
A két gát között más a vegetáció: fűzesek', nyárfák, szederbokrok, a zölden burjánzó
fű. Itt sokkal üdébb és nedvesebb a táj, mert nagyobb a harmat és minden áradáskor
elönti a víz,"

Chiovini Ferenc mestere az opálos szürkéknek, a poros, párás atmoszférának, az
Alföld jellegzetes színskálájának. De ez nemcsak egyéni látásmód.

„Ez a tájra jellegzetes. S aki ebben született, ebben nőtt föl, ezeket az opálos
szürkéket érzi és festi. De még azok is, akik valamikor is Szolnokra kerültek, átvet-
ték ezt a koloritot, ezt a szordinós koloritot. Vehetem én Fényest, Aba-Novákot és a
többieket. Más kolorittal jöttek Szolnokra, de valahogy a szolnoki ezüstös szürkék
mindegyiknek beleépültek a festészetébe."

De ismerni és szeretni is kell ezt a tájat, hogy minden szépségét felfedezze: „Én
ezt szeretem. De tulajdonképpen azt szeretheti valaki, amit ismer."

A Tisza folyó, a két gát közti rész kedvelt témája, de az igazi alföldi táj még-
sem ez.
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„Ha felmegyünk a gátra, az a legszebb kilátó. Ha ebből a világból felmegy a
festő a gátra, a legjobb kilátóra, megszalad a szeme és nagyobb lélegzetet vesz, mert
a monumentalitásnak olyan érzése fogja meg, mintha egy távoli utazásnál egy kanyar-
ban felbukkan a tenger, aztán látja az ember a vetéstáblákat, a tanyákat, pár fát, em-
bereket, állatokat a tájban, mint apró intim részleteket. Ez a monumentalitásnak és
intimitásnak, ennek a két ellentétnek, de egymást kiegészítő és fokozó tényezőnek
olyan szintézisét adja, ami a festőnek, de az érző és látó embernek is nagy gyönyörű-
séget ad. Egyszerű ez a táj, kulisszamentes és a szépséget nehezen adagolja, csak an-
nak, aki ezt szereti."

A művészi, alkotói gondolatokat a kisebb-nagyobb vázlatok, képek, rajzok olyan
sora hitelesíti, amely a táj, a művész és az emberek kapcsolatát, egymásrahatását,
sr.cpségét művészi hitelességgel tükrözik.

KAPOSVÁRI GYULA

Chiovini Ferenc: Árvíz
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