
s akinek vallásos áhítattal és sub spe
cie aeternitatis kell végeznie tevékeny
ségét •.."

Lesznai Anna, a' képző- és íparmű

vész, e szellemben munkálkodott. Ter
mészetesen a Kezdetben volt a kert
című nagyszabású tabló (amelyet Lu
kács György a XX. századi magyar iro
dalom remekel közé sorolt) és a költe
mények (amelyekről Fülep Lajos írt
terjedelmes, melegen elismerő tanul
mányt a Nyugatban) felette állanak
Lesznai Anna képző- és iparművészeti

életműve jelentőségének, a magyar mű

vészettörténet annáleszeinek azonban
számon kell tartaniok a múvészn6 tex
tíliáit, akvarelljeit, rajzait és a magyar
könyvkultúra megújításához hozzájáru
ló könyvíüusetrácíéít ("Mese a bútorok-
ról és a kisfiúr61", "Mese az eperszem
nyi szívről" stb.), amelyek "a szeretet
játékos mesemond6jának" (Berény R9
bert) alkotásai.

•
Kerényi Jenő Kossuth-dfjas szob

rásznak (1908-1975), a Magyar Nép
köztársaság kiváló mávészének emlék
kiállítását is a Nemzeti Galéria ren
dezte meg. (A tárlat megnyitójával
szinte egyidőben került forgalomba a
Corvina kiadó által közreadott, szép
nyomdatechnikai kivitelű album, amely
a mester több mínt ötven nagy- és
kisplasztikájának reprodukcióját és
Pátzay Pál szobrászrmívész Kerényírél
írott esszéjét tartalrnazza.)

Kerényi Jenő pályája a harmincas
években indult. 1937-ben fejezte be stú
diumait a budapesti KépzőJlllivészeti Fő

iskolán, ezután egy évig Itáliában tar
tózkodott, s 1941-ben már gyűjteményes

kiállítással lépett a közönség elé. Erős

szobrászí talentuma már a felszabadulás
előtt megmutatkozott {"Munkápói haza
térő emberpár" 1938, "Lévai hősi emlék- '
rnű" 1942, "Talpát néző leány" 1943), a
művész igazi kibontakozása azonban 1945
után következett be. A negyvenes évek
második felében Kerényi több izgalmas,

varázsos hatású akt-szobrot mintázott
("Napozó", "Támaszkodó nő", "Fekvő
akt" stb.) ; ezek a merész hangot meg
ütő, a konvenciókkal radikálisan szakíto
nő-ábrázolások "áttörték a klasszikus
szépség-eszmény határait" - állapítja
meg a mester e munkáíröl a Modern
magyar művészet círnű rnorrográfía szer
zője, Németh Lajos.

1946-ban a művész megbízást kapott
a sátoraljaújhelyi piWtizánemlé\anű el
készltésére. A két év múlva, l~t~-bAA

felavatott; szebor egy SYHkos ~;t!Ín.4éltlJ,

nagy fMq.4~ólAAA~~ eJ~4ntan kü~ő
ZÖIllö~ f12rfi~/:!.kQt jel~ít Jll~g. ~~rényi
ne~ ~t il n~es p4tosz!Í, .megrendítő.
a szaba~liág-eszméért· életüket kockára
tevő antifilSiszta hősöknek méltó emlé
ket állító alkotását a Magyar Milvés4et
1948. szeptember l-i számában Rabi
novszky M4ri~z jo~al nevezte "rdl1e~
látomásnak", olyan szímbölumnak,
"amelyet míndenkí ért, és amely min
denkit .szíven űt".

Az 5P-es, 60-as, 70-es években Kerényi
Jenő életműve számos 4jabb szeborral
gyarapodott. A "Felvonulók" .című tÖQQ
figurás csoport, az ~1~nagy$FÍ~ú "Anya
gyermekével" (amelyet AlmásfüzW:ín
állítottak fel), a CSQntv~ry-síremlé~ és
a "Pís?=kút faqn:qm. és nimfál%;:1J" II
magyar köztéri szobrászat kiemelkedő

rangú darabjai, II nagyméretű körplasz
tíkák és reliefek közepette azonban mu
ze~lis é~k.t1.kísbronzok is létrejöttek
a mÍÍvéfl;;,: rmltermében (,$eresz~lő Szt,
János 1957, ,,~ói fej" 1960, ,.Asszisz~ Szt.
Ferenc" lQ6P, "Fesz1il~t" 1972).

A hatvanhét ~y~ korában -:- sajná
latosan koriln, l»kotóképessége teljében 
eltávozott míivél!z emlé~~HítáS!l meg
erősíti a Fűlep Lajos, Dercsényi Dezső

és Zádor Anna által szerkesztett
A mq.gyarországi· fI1,lIvészet története
című kézikönyv ítéletét: "Gazdag pJasz
tikQi nyelv, belső tűz, biztos komponá
lás és a monurnentalítás iránti érzék
emelte generációja legjobb képviselői

közé Kerényi Jen6t ... "
D. r.

a vers teste a kígyó
a palotáké
meg a mágány
- barokk templomunk
J1.elyénszélverte pv,sztasáfl 
emlékké~eifl1, - kimeretlt fotók.
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