KERÉNYI JÓZSEF EMLÉKTÁBLA ÉS UTCA AVATÁSA
Emléktáblát állítani valakinek és utcát elnevezni róla azt jelenti, hogy az illető szellemiségét, tetteit példaként állítjuk az
utókor számára. Megyei építész kamaránk Kerényi József építészt ilyen embernek tartja.
A szocialista építőipar politikai, tervgazdasági körülményei közepette, volt bátorsága felhívni a megyei és városi vezetők figyelmét a múlt értékeinek tiszteletére. Tette mindezt nagy
küzdelemmel, de számos ügyben szép sikerrel.
Kerényi József ebben a környezetben is tudott olyan új építészeti megközelítést érvényre juttatni, - korának építészeti felfogását évekkel megelőzve - mely által megőrzésre kerültek a
múlt épített értékei, de immár megújítva, újra hasznosítva.
Építészeti felfogása túlmutat azon, hogy hogyan kell egy épületet megőrizve megújítani. Ez a gondolkodásmód felhívja a figyelmet arra, hogy a múlt megismerése és tisztelete nélkül
gyökértelenné válik a jövőnk, könnyen elveszíthetjük identitásunkat. Az építészeti örökségünk megőrzése tehát, építészeti
kultúránk fejlődésének záloga.

Kerényi József sokoldalú gondolkodását mutatja, hogy azokban az esetekben, amikor a város élhetőségének javításáról,
vagy egyedi sajátosságainak kiemeléséről volt szó, ő állt a vál-

toztatások kezdeményezésének az élére. Akkoriban nagyobb
volumenű változást csak a megyei vezetés beleegyezésével
lehetett véghezvinni.
A jelenlegi kecskeméti főtéren korábban áthaladó széles közút
egykor meghatározója volt a város közlekedési rendszerének.
Amikor ennek felújítására - és ezáltal ideiglenes lezárására sor került, meghívta a helyszínre a nagy hatalmú megyei tanácselnököt és ott győzte meg arról, hogy a közlekedést körbe
lehet terelni az így kialakuló tér körül. Szükség volt meggyőző
érveléseire, mivel ez az újszerű gondolat eleinte nem aratott
osztatlan sikert, hisz tudjuk, a szokás nagy úr.
Hasonlókép meghökkentő lehetett azon elképzelése, amely a
Ferences Templom és Rendház előtti bazársor lebontását javasolta. Mégpedig annak érdekében, hogy a műemlékileg
sokkal értékesebb épületek jobban láthatók legyenek. Évekkel
később az Ybl Miklós által tervezett Evangélikus templom előtt
lévő, azt eltakaró épület bontását is kezdeményezte.
Kerényi József város rehabilitációs tevékenysége iránymutatás
az építészek és a városvezetők számára, hogy merjenek nagyot álmodni, de mindezt olyan értékrend mellett tegyék,
melynek alappillérei a múlt tisztelete, és a közjó szolgálata. És
tegyék ezt akkor is, ha meg kell küzdeni az értetlenséggel,
amihez olykor nem kevés civil kurázsira is szükség van.

Végezetül engedjenek meg egy személyes élményt a tanár úrral kapcsolatban, hisz azon szerencsés építészek közé tartozom, akit az egyetemen 2 évig a tanár úr tanított, az ő segédletével készíthettem a diploma tervemet. Egyszer bevittem
neki megmutatni egy homlokzati tervemet, amivel sikerült egy
kicsit felbosszantani. Majd elővette a skicc-pauszt és elkezdett
rajzolni. - Tamás, az inspirációt mindig a környezetből vegyed.
Nézd itt a szomszéd ház ablakait, ezt az íves kaput, itt a falak
és az ablakok arányát, az ablakok ritmusát ... Ma ezt mi illeszkedésnek hívjuk, és a szakmánk egyik alapkövetelménye.
Tanár úr, köszönöm a kiváló tanítást, igyekszem hozzá hűséges maradni!
/ Katkics Tamás elnök /

