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Meggyes László jubileuma
Negyven év a Szolnoki Művésztelepen

Meggyes László festőművész 1928-ban született Szigetszentmiklóson. A Képző-
művészeti főiskolát 1950—56 között végezte Hincz Gyula, Szőnyi István, Domanovszky
Endre vezetése mellett. 1950-ben a Nemzeti Szalonban megrendezett Országos Ifjúsági
Kiállításon szerepelt először, 1955 óta rendszeresen bemutatja munkáit a budapesti és
alföldi országos kiállításokon, a közép-magyarországi területhez, a Szolnoki
Művésztelephez tartozó művészek kollektív tárlatain. Ezeken a kiállításokon számos
díjat nyert munkáival, többek között a békéscsabai Alföldi Tárlaton, az egri Akvarell
Biennálén, a hódmezővásárhelyi Őszi Tárlaton, a hatvani Táj és Portré Biennálékon, a
szolnoki Festészeti Triennálékon.

Számos egyéni kiállítást rendezett munkáiból, nagyobb gyűjteményes anyagát
1980-ban mutatta be a Szolnoki Galéria. Külföldön szerepelt Londonban a legjobb
magyar akvarell-festők tárlatán, festményeivel a Szolnoki Müvésztelep Montreuil-ben,
Cháteauroux-ban, Drezdában, Tallinban, a bécsi és a párizsi magyar intézetekben,
Szófiában, Reutlingenben megrendezett kiállításain. 1984-ben a Damjanich Múzeum 10
rajzból álló Grafikai albumot adott ki, a Művészet folyóirat Kismonográfia sorozatában
1986-ban jelent meg munkásságáról Kovács Gyula írása.

Meggyes László egy rövid ideig működött együtt alapítóként a túrkevei művész-
kolóniával, majd megpályázza a Szolnoki Müvésztelep egyik műtermét. 1957-ben
költözik Szolnokra, ahol azóta is dolgozik. Művészetének inspiratív eleme a táj,
szűkebben az intim természetközeliség. A művésztelep parkja, lomberdeje, a Tabán, a
két folyó partja biztosítják a motívumot, a soha meg nem unható, mert mindig új
fény-árnyék viszonyok, fényhatások pedig a festői megoldásokat. Meggyes a látvány
impresszióját hol nagyobb, összefogottabb, erőteljesebb kolorittal, hol tünékeny, párás
színfoltokkal idézi elénk. Olajképei mellett sokat rajzol, akvarellezik. Több mint tíz
esztendeje dolgozik a nyári Mezőtúri Művésztelepen is, ahol a Holt-Körösök vidékének
egyedülálló élővilága, napszakonként változó különös hangulatai kitűnő inspirációt
jelentenek festészete számára.

Művészi szándékai, alkotói felfogása pályája során nem változott. Elsősorban festői
problémák izgatják, a folyton változó természeti látvány képpé transzponálásának
lehetőségei. Ezért nincsenek különösebb kitérők, eltérő korszakok festészetében.

Meggyes a Szolnoki Művésztelep legjobb plein-air hagyományainak folytatója. Igazi
impresszionista, akit következetesen a természeti látvány indít munkára. A természeti
környezet szín- és formavariációi az évszakok, a napszakok változó atmoszférikus
viszonyai között. Sokszor egyazon motívumot festi télen, tavasszal, pirkadatkor és
alkonyaiban. A végtelen gazdagságú fényhatások, villanó reflexek, árnyékok és
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tükröződések izgatják, ha a müvésztelep
parkjának lombjait, a Zagyva-parti Tabánt
vagy a tiszai csónakosokat festi. A születő
kép színharmóniáját, színfelhordási, ecset-
kezelési megoldásait a pillanatnyi látvány
benyomásán túl saját hangulata, érzelmi
asszociációi is befolyásolják. Azok a hangu-
latok, amelyek hatásában Meggyes László
ecsetjéért nyúl, színekké, formákká alakulnak
képein. Nála a csendéleti motívumok is
antropomorfizálódnak, érzelmeket közvetí-
tenek.

Meggyes bensőséges liraiságú képein em-
ber és természet ritka ihletettségű találko-
zásának lehetünk tanúi.

Ez év őszén mutatta be a Szolnoki Galéria
Meggyes László festőművész jubileumi gyűj-
teményes kiállítását. Ebből az alkalomból a
Tisza Nyomda Kft. a művész munkásságáról
monográfiát jelentetett meg. Önarckép
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