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Gy. Vad Erzsébet jubileumi kiállítása Debrecenben

Gy. Vad Erzsébet — Gyúró Györgyné — nem tartozik a sokak által ismert festő-
művészek közé, jóllehet több mint 50 egyéni kiállítása mellett számtalan csoportos
kiállításon szerepelt, szinte az egész országban. A legjobb indítással, kiváló művészek
számontartott tanítványaként lépett annak idején a pályára. Ez a mostani, november 12-én
megnyílt kiállítása, a debreceni református Nagytemplom Galériájában, kétszeresen is
jubileumi kiállításnak tekinthető. Először azért, mert Vad Erzsébet 1925. november 2-án
született Túrkevén, tehát napokkal ezelőtt volt 75 éves. Tanárai korán felfigyeltek fejlett
rajzkészségére, rajztudására. Tekintettel arra, hogy Vad Erzsébet akkoriban — tanárai
példájára — rajzot tanító tanítónő szeretett volna lenni; tanácsukra és segítségükkel a
debreceni Dóczi Leánynevelő Intézet Tanítónőképzőjében folytatta tanulmányait. Itt jó
indítást kapott, Tar Zoltán festőművésztől sokat tanult; „annyit, hogy elég volt ahhoz, hogy
a Képzőművészeti Főiskolára felvegyenek". A főiskolán is nagyon jó kezekbe került.
Berény Róbert, Kandó László, de főleg Szőnyi István tanítványaként hívta fel magára a
figyelmet. Különösen Szőnyi István volt rá nagy hatással, mind tárgyválasztásban, mind
festési modorban, technikában, hangulatteremtő ecset- és festék-szín kezelésben. A
legígéretesebb művészjövő elé nézett, amikor is főiskolai tanulmányai befejezése után,
mégsem művészi pályára lépett. Kenyérkereső foglalkozást kellett keresnie; az
UVATERV-nél műszaki rajzolóként dolgozott pár évig. Arra vágyva, hogy közelebb
kerüljön a művészethez, a XX. kerületben rajztanári állást vállalt az egyik általános
iskolában. Lelkesen tanított, sokat foglalkozott a gyerekekkel, a tanítást hivatásának
tekintette és mintha gyemekkori álmait látta volna beteljesülni, sok gonddal, odafi-
gyeléssel, türelemmel, és szép saját példaadással tartott afelé, hogy neves rajzpedagógussá
fejlődjön. Hirtelen jött veszedelmes betegsége akadályozta meg abban, hogy mint kiváló
rajzpedagógus fejezze be pályáját; 50 évesen rokkantnyugdíjba kellett mennie.

Gy. Vad Erzsébet sohasem hagyott fel a festéssel, nem hagyta nyugodni tehetsége, a
magamegmutatás igénye. Úgy tűnt, hogy nyugdíjasán több lehetősége, ideje lesz a fes-
tésre. Ez így is lett, és elmondható, hogy Gy. Vad Erzsébet a hatvanas-hetvenes években
mind erőteljesebben kapcsolódott be a művészeti tevékenységbe. Festett és festett.
Kizárólag olajképeket készített furnérlemezre. Munkái sok csoportos kiállításon szere-
peltek itthon és külföldön is. Az első önálló kiállításáig azonban elég nehezen jutott el
1974-ben. Túrkeve nemcsak egyszerű, szokványos szülőváros volt Vad Erzsébet számára,
hanem a művészi pályára elindító társadalmi-kulturális környezet is, és 1974-ben az a
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hely, az a közösség, ahol s amelynek megrendezte és bemutatta első önálló kiállítását, az
akkor 23 éves Túrkevei Múzeumban.

Túrkevei kiállítása nagy sikert ért el. Sokan megnézték, több helyen bemutatták, így a
közönség kezdett érdeklődni a művész iránt. Vezető műkritikusaink közül többen is írtak
róla, közülük hármat említünk meg: Pogány Ö. Gábor, Losonczi Miklós és Kispéter
András. Ennek volt köszönhető, hogy 1976-ban Vad Erzsébet a Magyar Képzőművészeti
Alap tagjai közé került. A művésznő az elismerésre azzal válaszolt, hogy még többet
dolgozott, szinte állandóan festett és kiállított. Hatalmas lendülete mostanában csökken
valamelyest, amikor egy újabb, minden korábbinál veszélyesebb betegség támadta meg.

Túrkeve, a Nagykunság, a volt szabadkerületi parasztpolgár társadalom, a jeles
mezővárosi intézmények szolgáltatták Gy. Vad Erzsébetnek a kiinduló pontot, az alapot
művészetéhez. A túrkevei táj, a túrkevei ember sajátosan látott élete finom, hangulatkeltő,
alapjában véve vidám, de sok-sok nehéz társadalmi kérdést is érzékeltető festményei,
karaktereket felvonultató széles ecsetvonásai, sajátos színösszhangjai: túrkevei öröksége
nem halványult el sem Debrecenben a Dócziban, sem Budapesten a Képzőművészeti
Főiskolán. Sőt mindkét helyen megújultak, újra töltődtek és új, a korábbinál szélesebb
értelmezést kaptak. Túrkeve a maga komplexicitásával Gy. Vad Erzsébet számára az egész
világot jelenti, sőt pótolja. Mindig és mindenütt Túrkevét festi, még akkor is, ha egyetlen
túrkevei motívum sincsen a képen.

Ezeket olvasva nehogy azt higgyük, hogy Gy. Vad Erzsébet valamiféle programfestő
volt, vagy lehetett is valaha. Erről szó sincs. Gy. Vad Erzsébet megmaradt egy érzékeny,
de nem érzelgős, finom érzéseket ábrázolni tudó, nőies, lírai hangvételű festőnek.
Munkásságával kapcsolatban minden jelzőt, igekötőt lehet használni, egyedül a „leg"-et
nem. Nem a legnagyobb festő, virágcsokrai bizonyára nem a legszebbek, de őszin-
teségüknél, becsületes törekvéseiknél, egyszerűségüknél fogva kedvesek, értékesek.
Képei a harmóniát hozzák békétlen világunkba, megerősítenek bennünket jó törekvése-
inkben, példát mutatnak a szülőhely, a táj, a haza megbecsülésében, szeretetében.

Gy. Vad Erzsébet debreceni kiállítása így és ennyiben érdemel különös figyelmet
Túrkevén, a Nagykunságban.
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