
„Hamvas világunkban tengernyi
a szép..."
Meggyes László kiállításához

Meggyes László festőművész nem ismeretlen a művészetet szeretők és értők
körében, hiszen több mint 25 éve alkot a szolnoki Művésztelepen. Szolnok me-
gyében akkor találkozhattunk alkotásaival először, amikor 1956. július 1-én
művésztársaival a túrkevei Finta Múzeum kiállításán bemutatkozott. Az akkori
kiállításról írta a Jászkunságban Kaposvári Gyula: „A kiállításon igen szép
anyag került a túrkevei dolgozók elé. A megfestés módja ugyan emlékeztet Do>
manovszky művészi stílusára, de egyes képeken már egyéni meglátások, egyéni
ízek is érződnek. . . Meggyes László tájképeit kell megemlítenünk: ügyes kom-
pozíciók és színeik az alföldi táj szépségeit idézik... Szénrajzaik az aratókról,
kubikusokról készített vázlataik mutatják az utat, amelyen művészetüknek ha-
ladnia kell."

1957-ben került a szolnoki Művésztelepre, azóta él és alkot itt.
A város hangulata nem volt idegen a fiatal művésznek, erről egy rádióinter-

júban a következőképpen vall:
„Rám a táj mindig erősen hatott, és a tájban az ember. Nagyon szeretem ép-

pen Szolnokon a két folyót... egy végtelen témavilág maga a víz, a partja, az
ott élő, ott dolgozó emberekkel együtt. Ügy érzem, ha valamivel elégedett va-
gyok, akkor az az, hogy tudom, hogy én itt tudok dolgozni." Ars poétikájának
e két meghatározó elemét — az ember és táj tiszteletét és szeretetét — vissza-
vezethetjük emberi adottságaira és művészi indíttatását meghatározó gyermek-
kori környezetre.

Első élményeit a Duna menti Szigetszentmiklóson szerzi, meghatározója volt
a vízparti táj és a Csepel-szigeti munkáskörnyezet. A maradandó hatást gya-
korló természeti és társadalmi valóság az, ami korán felébreszti művészi érdek-
lődését, körvonalazza humanista elkötelezettségű hitvallását. Szolnokon a Tisza
és Zagyva folyó örökké változó festői világa a gyermekkori élményekként élő
kedvelt motívumokat ébresztik fel újra; az ezerarcú természetet, a mezők nyu-
galmát, egy-egy tanyát, a bennük élő és serényen dolgozó embert. „Hamvas vilá-
gunk tengernyi szépségét..."

Emberi és művészi alkatának alapvető jellemzője a kiegyensúlyozottság, a
bölcs nyugalom, gazdag érzelemvilág. Képeinek hangulatában, szín- és forma-
kultúrájában is ezek a személyiségjellemzők tükröződnek vissza. Ezért van az,
hogy alkotásainak témája, tartalma és színvilága nyugalmat és harmóniát közí-
vetít. Csak ezek ismeretében érthetők bensőséges líraiságú, csodálatos színvi-
lágú képei, magas mesterségbeli tudással készült mélységesen humanista
grafikái.

Meggyes László folyamatosan alkotó, rendszeresen kiállító művész. Gazdag
anyaggal vett részt a Művésztelep jubileumi tárlatain: 1961-ben a Műcsarnok-
ban és Szolnokon, 1966-ban a Nemzeti Galériában, a Damjanich Múzeumban,
1972-ben a Szolnoki Galériában és a Nemzeti Galériában. 1980>-ban a Szolnoki
Galérián gyűjteményes kiállításon mutatkozott be.

47



Több külföldön rendezett közös kiállításon vett részt: Tallinnban, Szófiában,
Kjusztendilben, Montreőtilben, Drezdában, Zürichben, Londonban, Bécsben.

Munkásságát számos nívódíj, pályázati díj és kitüntetés jelzi:

1972 A Szolnok megyei Tanács „Munkásábrázolás" képzőművészeti pályázat
II. díj

1974 Békés megyei Tanács nívódíja

1975 Szolnok megyei Tanács Művészeti díját nyerte el

1976 Békés megyei Tanács nívódíját ismételten megkapja a békéscsabai Al-
földi Tárlaton

1978 Szakszervezetek Heves megyei Tanácsa ösztöndíját kapja meg az egri
Akvarell Biennálén

1981 III. Szolnoki Festészeti Triennálé II. díját nyerte el
— A hatvani Portrébiennálén bronz diplomával ismerik el munkáját.

Művészetéről tömör, de lényeget megfogalmazó értékelést olvashatunk a szolnoki
Művésztelep 1966-os Nemzeti Galéria-i reprezentatív kiállításának katalógusában:

„Meggyes Lászlóról megállapítható, hogy következetesen építi fel életművét.
Kitűnő festői képességek birtokában, a mesterségbeli ismeretek felhasználásá-
val alkotja festményeit, melyek lényegremutatóan, mégis szélesre vett színská-
lán mozogva adják elő Szolnokot és a szolnokiakat, örökítik meg a közrendű és
rendkívüli tényeket, eseteket, személyeket, így állnak össze artisztikus króni-
kává."
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