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„ Az építész paradox és bolond 
módon, de némiképp érthetően 
megkísérel valamiféle rendet 
teremteni a társadalomban, 
hogy módja legyen színvonalasabb 
építészetet létrehozni, 
… de rendszerint úgy jár, mint 
az a paraszt, aki csatlakozott a 
forradalmi sereghez és meghalt a 
csatatéren ... ” 

/ Bruce Allsopp /
Towards a Homane Architecture 

/ Frederick Muller Ltd. / London, 1974
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Ó Ennek a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara által 

gondozott kiadványnak aktualitását az adja, hogy 
ebben az évben utcanév-adással és emléktábla 
avatással kívánunk tisztelegni az öt éve elhunyt Ke-
rényi József Kossuth-díjas építész kollégánk szak-
mai munkássága előtt, amely annak idején korsza-
kos fordulatot jelentett Kecskemét város életében. 
Mert hiszen az általa a „recycling” építészetnek ne-
vezett építészeti felfogás az 1970-es években tel-
jességgel szokatlan és abszolút újszerű gondolat 
volt. Ami arany középutat jelentett az akkor min-
dent lebontani és újjáépíteni „a múltat végképp 
eltörölni” igyekvő - politikai felfogás determinálta 
- városfejlesztési szándék és a Velencei Kartás „naf-
talinban pácolt, üvegbúrával fedett” köldöknézően 
merev, befelé forduló, passzív műemlékes felfogás 
között. Tapasztalhatjuk, hogy a Kerényi József által 
preferált - a múlt és a jelen összhangját megterem-
teni igyekvő - építészeti szintézisre törekvés, ma ak-
tuálisabb mint valaha. Ennélfogva nekünk építész 
kamaraként az a dolgunk, hogy az Ő munkássága 
kapcsán, mindezt követendő példaként a nyilvá-
nosság fényébe emeljük …

„ Kerényi József két évtizedes alkotó tevékenysége - 
úgy is, mint tervező, és úgy is, mint állampolgár - szer-
vesen egybefonódott választott működési területe, 
Kecskemét város felemelkedésével. Ez alatt az időszak 
alatt ment végbe - nem kis részben Kerényi sokoldalú 
tevékenységének eredményeként - a századfordulón 
a szecesszió legfontosabb hazai központját jelentő, 
majd sokáig visszasüllyedt alföldi mezőváros revitali-
zációja, régebbi városrészeinek rehabilitációja. Kodály 
Zoltán szülővárosában a történeti városközpont sajá-
tos adottságai - az öt vallás hét temploma egy téren, a 
Lechner Ödön építette Városháza és a századforduló 
más értékei - az átépítések, a használat módosulásai 
és a forgalmas közlekedési útvonalak kereszteződései 
következtében alig érvényesültek. Az 1965-ben Keré-
nyi József által megkezdett és kiküzdött revitalizáció 
nemcsak újjáélesztette a régebbi adottságok értékeit, 
hanem meg is sokszorozta azt, eddig nem ható kör-



nyezeti összefüggéseket is kibontva és érvényesítve. A 
felhasznált építészeti, városépítészeti és képzőművé-
szeti eszközök közé tartozott az utólagos átalakítá-
sok, körülépítések, értéktelen részek elbontása, a nö-
vényzet, fák megmentése, a közlekedés átszervezése, 
a gyalogos központtá való alakítás, a gazdátlanná 
vált épületek újrahasznosítása, a Zsinagóga Műszaki 
és Természettudományi Egyesületi székházzá, a volt 
Ferences Kolostor Kodály Intézetté átépítése, a Két-
templom közi sétáló-bevásárló utca kialakítása, egy 
régi gazdaház Naiv Művészek Múzeumaként történő 
felhasználása, a térburkolatok, világítás, kisarchitek-
túra kialakítása, rendezése. A város sajátos építésze-
ti ízeinek kibontakoztatását szolgálják Kerényi régi 
környezetbe kapcsolódó új épületei, a Szórakaténusz 
Játékház, a Pannónia Rajzfilmstúdió és a Nemzetközi 
Kerámia Stúdió felújított épületcsoportjai is. Kecske-
méten - egy megújult és Kerényi által is képviselt te-
lepüléspolitika kedvező adottságai következtében - a 
szerencsésen egybeeső gazdasági-társadalmi és épí-
tészeti fejlődés a hetvenes évek második felében már a 
város vidéke táji és építészeti arculatának továbbfor-
málódásában is megnyilvánult. A Kiskunsági Nemzeti 
Park létesítményei, a Pásztormúzeum, Pusztavacson 
az ország földrajzi középpontját megjelölő építmény, 
egy-egy szerényen formált falusi templom és számos 
más épület, városépítészeti terv és néhány képzőmű-
vészeti alkotás Kerényi munkásságának eredményei. 
A művek együttesen tükrözik azt a szolgálatot, ame-
lyet Kerényi József mint építész és mint tervező a mun-
káját megelőző döntés-előkészítő folyamatban részt 
vevő közösségi ember az épített és természeti örökség 
és értékek megóvásáért, újjáélesztéséért és új elemek-
kel való egybeszövéséért, gazdagításáért, Kecskemét 
város és vidéke települési színvonalának emeléséért 
hazánkban kiemelkedő jelentőséggel folytatott. ”
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(Mindezt a szép emlékű + Dr. Vámossy Ferenc professzor emeritus 
írta Kerényi Józsefről több mint három évtizeddel ezelőtt , abból az 
alkalomból, hogy Kerényi József építészt kiemelkedő szakmai mun-
kásságának elismeréseképpen 1984-ben az UIA /Union Internationale 
des Architectes/ Robert Matthew-díjával tüntették ki, amit 1985 janu-
árjában, az UIA kairói kongresszusán adtak át. Az írás az Architecture 
and Society 1986/1. számában jelent meg. Kerényi József ezt az írást 
tekinti munkássága egyik legfrappánsabb összefoglalásának.)



KERÉNYI JÓZSEF PÉTER 
építész 
(1939-2016) 

Kispesten született 1939. november 27-én. 
1958-1963 között a Budapesti Műszaki Egyetem 
Építész Karának hallgatója volt, ott építész 
diplomát szerzett. 
Diploma után az Országos Műemlékvédelmi 
Felügyelőség mérnöke volt, majd ezt követően 
1964-1984 között a Bács-Kiskun Megyei Tervező 
Vállalat (Kecskemét) tervezője, főépítésze lett. 
1984-1987 között a Városépítési Tervező Vállalat 
(VÁTI) irodavezetőjeként dolgozott. 
1987-ben a Budapesti Műszaki Egyetem 
lakóépület-tervezési tanszékének tanára lett, 
utóbb az intézmény docense, 1995-től 
tanszékvezetője volt. 
Közben szerzett tisztségei: a Pollack Mihály 
Műszaki Főiskola címzetes tanára, 
az Építészmérnöki Kar Mestertestületének elnöke, 
az Építőművészeti Doktori Iskola alapítója és 
vezetője, valamint 
a Magyar Művészeti Akadémia alapító tagja. 
1997-ben DLA fokozatot szerzett. 
1990-ben megalapította a komplex 
környezettervezéssel foglalkozó Kerényi Stúdiót. 
Életútja során a történelmi és az alföldi népi 
építészet megbecsülésén alapuló 
és a hely szellemét tükröző új épület és építészeti 
környezetterveket készített. 
Építészeti világképét a józan mértéktartás és az 
emberközpontúság jellemezte, rehabilitációs 
szemlélete iskolateremtő erővel bírt: 
oktatói munkája szorosan kapcsolódott alkotói 
pályájához, puritán házai hitelesítették őt hallgatói 
előtt. 
Tiszta alapállás, bölcs humanizmus és 
segítőkészség jellemezte karizmatikus 
személyiségét. 
2016. március 10-én hunyt el Budapesten. 
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I 3000 adagos konyha (1968-1970, Nagykőrös) 

Gyermekotthon (1971-1973, Felsőszentiván) 

Kápolna (1971-1974, Kunadacs) 

Szobrász műteremház (1971-1973, Kecskemét) 

Pásztormúzeum (1972-1974, Bugac) 

16 tantermes iskola (1972-1975, Kiskunfélegyháza) 

Keramikus lakóház és stúdió 
(1973-76-82, Kecskemét) 

Kodály Intézet Könyvtár (1977, Kecskemét) 

Jeltorony (1978-1980, Pusztavacs) 

Üdülő (1978-1980, Lakitelek) 

Ravatalozó (1979-1982, Kiskunmajsa) 

Játékmúzeum (1979-1982, Kecskemét) 

Rajzfilmstúdió (1979-1982, Kecskemét, a volt 
Hankovszky-ház felhasználásával) 

Római katolikus kápolna és környezete 
(1981-1991, Cegléd) 

Képtár és gyermekkönyvtár (1982-1985, Szank). 

Benczúr utcai irodaház (Budapest, 1991 – 1993), 

Református templom (Szirmabesnyő, 1994) 
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I Bugaci csárda, fogadó 
(volt Fehér-tanya, 1964 – 1965) 

Technika Háza 
(Kecskemét, volt Zsinagóga, 1965-1974) 

Kodály Intézet
(Kecskemét, volt Ferences-kolostor, 1965-1974) 

Bőrkórház (Kecskemét, 1968 – 1970) 

Kéttemplomköz
(Kecskemét, volt Nyomda utca, 1971-1976) 

Naiv Művészek Múzeuma
(Kecskemét, volt Bánó-ház, 1973-1976) 

Művelődési Ház
(Kalocsa, volt Nagyszeminárium, 1974 - 1977) 

Könyvtár (Baja, 1977 – 1979) 

Malomszálló (Szentendre, 1980 – 1982) 

Művészetek Háza
(Szekszárd, volt Zsinagóga, 1980-1984) 

Üdülőházak (Majk, volt cellalakások, 1981-1984) 

Ybl Miklós környezetalakításának rehabilitációja új 
villa építésével a Csónak utcában (Budapest, 1996.) 



Szolgáltató Ház  (Kecskemét, 1965 – 1967) 

Művelődési Ház  (Bácsalmás, 1967 – 1971) 

10 tantermes iskola  (Baja, 1969 – 1971) 

Diákotthon (Izsák, 1966 – 1968) 

Szolgáltató Ház (Császártöltés, 1966 – 1967) 

Római katolikus templom (Kunadacs, 1974) 

Községközpont rendezési terve (Dunavecse, 1968) 

Üdülőterület rendezési terve (Tiszakécske, 1968) 

Meszesi Dunapart üdülőterület rendezési terve 
(Kalocsa, 1969) 

Községközpont rendezési terve (Lajosmizse, 1972) 

Üzemi lakótelep rendezési terve (Helvécia, 1971) 

Összevont rendezési terv (Dunaegyháza , 1972), 

Széchenyi-lakótelep beépítési terve 
(Kalocsa, 1968 – 1975) 

Homokdombi rész beépítési terve 
(Kecskemét, 1982) 
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Hírnök szobor és Három Tavasz Emlékmű 
(Kiskunhalas, 1975) 
Marton Lászlóval közös alkotás. 

Kodály - emlékmű (Kecskemét, 1975) 
Melocco Miklóssal közös alkotás. 

1956-os emlékhely (Kecskemét, 2001) 
Fekete Tamással közös alkotás. 
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B. Vian: Mindenkit megnyúzunk (Miskolci Nemzeti 
Színház) 

B. Brecht: Koldusopera (Miskolci Nemzeti Színház) 

W. Shakespeare: Ahogy tetszik (Miskolci Nemzeti 
Színház) 

K. Büchner: Danton halála (Miskolci Nemzeti 
Színház) 

W. Shakespeare: A velencei kalmár (Pécsi Nemzeti 
Színház) 

Osztrovszkij: Erdő (Budapesti Nemzeti Színház) 

Füst Milán: Negyedik Henrik király (Miskolci 
Nemzeti Színház) 

Arrabal: Az építész és az asszír császár 
(Budapesti Katona József Színház) 

Szophoklész: Oedipus király 
(Budapesti Katona József Színház). 
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: 1974
Bács megye Művészeti Díja 

1975
Ybl Miklós-díj 

1984
Pro Urbe, Kecskemét 

1985 
Sir Robert Matthew diploma = építészeti Oscar-díj 
UIA, (Építészek Nemzetközi Szövetsége) 

Párizs és a Kritikusok díja az évad legjobb 
díszlettervéért

1987
Pro Merito, Városépítési Tervező Vállalat

1992
Kossuth-díj 
és az Amerikai Építészeti Intézet Nagydíja 
(International Architectural Design Award, 
AIA (Amerikai Építészek Intézete), Washington ) 

2000
Kecskemét Város Tiszteletbeli Polgára 

2005
Prima Díj 

2007
Kada Elek-díj 

2013
Bács-Kiskun Megye Építészetéért Díj 

2013
Megyei Príma Díj (életműdíj) 



A pályakezdés első évei : [Int.] / Kerényi József ; B. Gy. - Fotó 
In: Petőfi népe. - 20. évf. 295. sz. (1965. dec. 15.), p. [8.] 
Arc a városképben / Kerényi József; Trencsényi Imre 
In: Népművelés. - 29. évf. 11. sz. (1982. nov.), p. 26-28. 
10 kérdés Kerényi Józsefhez : [Int.] / Nádor Tamás 
In: Magyar ifjúság. - 27. évf. 21. sz. (1983. máj. 27.), p. 21. 
„A művész akaratlanul is képviselő ...” 
[Int.] / Kerényi József ; Fábián László 
In: Film, színház, muzsika. - 27. évf. 29. sz. (1983. júl. 16.), p. 
10-11. 
Kecskemét az utak városa. Fejezetek a város építésének 
közelmúltjából / Kerényi József 
In: Városépítés. - 19. évf. 3. sz. (1983), p. 10-11. 
Építészetről, határozatokról - jelenidőben / Kerényi József 
In: Társadalmi szemle. - 39. évf. 1. sz. (1984. jan.), p. 88-92. 
„Kecskemét a mi tanyánk” : [Int.] / Kerényi József ; 
Fábián Gyula. - Fotó 
In: Képes újság. - 25. évf. 12. sz. (1984. márc. 24.), p. 16-17. 
A fák nevében / László Ilona 
In: Búvár. - 40. évf. 4. sz. (1985. ápr.), p. 160. 
A jó házak szépen öregszenek : Kerényi József építészete / 
Fekete Judit 
In: Magyar nemzet. - 62. évf. 206. sz. (1999. szept. 4.), p. 19. 
Kerényi József hatvan éves : Építészek és madarak/ Boros Pál
In: Köztér. - 3. évf. 3. sz. (2000. márc.), p.7 
A tiszteletbeli polgár : Kerényi József: [Int.] / Kada Erika 
In: Köztér. - 3. évf. 10. sz. (2000. okt.), p.13 
A jó épület ismérvei: hasznos, időtálló és szép : [Int.] / 
Kerényi József, Tancsik Mária. - Fotó 
In: A mi otthonunk. - 2. évf. 3. sz. (2001.), p.78-80. 
Halló... [Kerényi József ] : [Int.] / Garaczi János 
In: Metro. - 4. évf. (2001. okt. 31.), Kecskemét városi mell.p.2. 
A lélek építésze : Kerényi József szerint a teremtett 
környezet a nemzeti érzület megszólaltatója / Székely Anna 
In: Heti válasz. - 2. évf. 22. sz. (2002. 05. 31.), p. 45-47. 
Megszabadulni a szomorú örökségtől : Kerényi József 
építész : 1 tanár / Szabó Zoltán, Zsuppán András. - Fotó 
In: Magyar narancs. - 15. évf. 16. sz. (2003. ápr. 17.), 
Pedellus mell. p. 4-5. 
Kada Elek-díj Kerényi Józsefnek. - Fotó 
In: Kecskeméti lapok. - 103. évf. 37. sz. (2007. okt. 31.), p.2-3. 
Kalandvágy hozta Kecskemétre : Kerényi József sikerekről, 
kudarcokról, tervekről és tisztességről. - Fotó 
In: Kecskeméti lapok. - 103. évf. 40. sz. (2007. nov. 22.), p.1, 6-7. 
„Úgy kell építeni, hogy se bánatot, se nosztalgiát ne 
ébresszünk az emberekben a múlt iránt” : [Int.] / Kerényi 
József; Kriskó János 
In: Forrás. - 44. évf. 7/8. sz. ( 2012. júl.-aug. ), p. 73-82. RÓ
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Elismerések a tervezőknek : Építészeket díjaztak az ünnep 
alkalmából / Barta Zsolt. - Fotó 
In: Petőfi népe. - 68. évf. 245. sz. ( 2013. okt. 19. szombat ), p. 3.
Kerényi József : Bács-Kiskun Megye Építészetéért Díj. 
Bács-Kiskun Megyei Prima Díj 2013 : Kerényi József. - Fotó 
In: Petőfi népe. - 68. évf. 257. sz. ( 2013. nov. 5. kedd ), p. 3. 
Nekem egy egész városom van, „akit” szerethetek : Kerényi 
Józseffel Kriskó János beszélget. - Fotók 
In: Forrás. - 46. évf. 11. sz. ( 2014. nov. ), p. 88-124. 
A házak nem hazudnak : Kerényi József 75. születésnapjára 
/ Pesti Monika. - Ill. 
In: Régi-új magyar építőművészet. - 1. (2015. ), p. 5. 
Elhunyt Kerényi József. 
In: Népszava. - 143. évf. 61. sz. (2016. márc. 12.), p. 5. 
Elhunyt Kerényi József Kossuth-díjas építész. 
In: Petőfi népe. - 71. évf. 61. sz. (2016. márc. 12. szombat), p. [1.]
In Memoriam Kerényi József - építész, egyetemi tanár / 
Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara Tagsága 
In: Petőfi népe. - 71. évf. 65. sz. (2016. márc. 18. péntek), p. 3. 
Kerényi József : 1934-2016 : [Nekrológ] / Szegő György 
In: Régi-új magyar építőművészet. - 16. évf. 2. sz. = (86.) 
(2016), p. 90. 
A Kodály Intézet Kecskeméten : Kerényi József életmű-
kiállítása Budapesten / Pesti Monika. - Fotó 
In: Élet és tudomány. - 74. évf. 2. sz. ( 2019. január 11. ), p. 63. 
Kötetei a Katona József Könyvtárban: 
Az embert meghatározzák a tárgyai / Kerényi József építész 
In: Egy kicsi együtt repülés / P. Szabó Ernő . - [Budapest] : 
Press XPress, 2013. - p. 24-29. 
Kerényi József / [a felvételeket Walter Péter et al. kész.]. - 
[Budapest] : Kijárat, 1998. - 111 p. : ill. ; 25 cm + 1 mell. - 
(Vallomások... architectura sorozat, ISSN 1219-8811) 
Kerényi József. 
In : Kortárs építészek Kecskemétről / Gutai Mátyás . - 
Kecskemét : Kecskemét Monográfia Szerkesztősége, 2005. 
- p. 43-64. : ill. fekete-fehér 
Tizenkét kőmíves, Kerényi József : mesterek a kortárs 
magyar építészetből [videodok. ] / Csontos Györgyi és 
Csontos János filmje.
[Budapest] : MTV, 2011. - 1 videolem. (DVD) (24’43”) ; 12 cm 
Zsinagóga = Synagogue / [...szerk. Lovas Dániel] ; [a könyv 
szerzői ifj. Gyergyádesz László, Kerényi József, Melocco 
Miklós, 
Szabics István]. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok Kft, 2015. - 
99, [5] p. : ill. ; 27 cm. 
(A kecskeméti főtér történelmi épületei = Historical 
buildings of the Kecskemét main square) (Magyar múzsa 
könyvek) RÓ
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„Távol a fővárosi 
nagy
tervező 
vállalatok
szellemi 
istállóitól,
a szellemi 
kötetlenség
és a hely 
valóságos
szegénysége
kellett ahhoz, 
hogy
hályogkovács 
módjára
el tudjam 
kezdeni azt az
építészetet 
Kecskeméten
a hatvanas 
években,
amit aztán
a hetvenes évek 
második
felétől 
Európában 
rehabilitációnak,
revitalizációnak,
Amerikában
recyclingnek, 
Ázsiában
regenerációnak
neveztek el.”



„Az ember 
világa 
a
kultúra világa: 
egy
adott korban 
a 
nemzet víziója, 
világképe
nemcsak 
a múltról
és jelenről,
de 
a jövőről is.”

Ferences Rendház volt,  Kodály Intézet lett



„Más 
fogalmazásban:
a kultúra világa
egy nemzet lelki
atmoszférája 
egy adott
korban. 
Soha nem 
jelenti
általában a 
világot, 
sem
pedig 
örökkévalóan.
A görög 
templom ezért
különbözik a 
bazilikától,
a gót 
művészet
a barokktól; 
mindegyik
saját világot 
nyit fel,
de 
nem 
pusztítja el a
megelőzőket. 
A kultúra
így egy nép 
saját
valóságának a 
vízióját
tárja fel.”

Zsinagóga volt, 
Tudomány 

és Technika Háza lett



„A lényeg ma
már könnyen
összefoglalható:
dózerolás, 
bontás
helyett őrizzük
meg építészeti
értékeinket, 
házainkat,
településeinket,
hasznosítsuk 
és
használjuk őket
korszerűen, 
és ha újat
építünk, 
az új a helyre
jellemző 
legyen.”

 Polgárház 
volt és 

Naív Művészek
Múzeuma lett.

 Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely



„Akkor 
építünk jól,
ha sem bánatot,
sem nosztalgiát
nem ébresztünk 
az
emberekben 
a múlt iránt. 
Ezt tekintem a
rehabilitáció 
teljes
körű 
értelmezésének,
helyes útnak.”

Kodály Intézet 
Könyvtára,

 a 
„virágablakos ház “

Bugaci Pásztormúzeum



„... a házak, 
emberi
települések 
nem
egyszerűen 
alkotássá
rendeződő 
építőanyag-
halmazok. 
A falak
és tetők, 
az utcák
és terek 
az építő 
és
használó 
emberek
szenvedélyének,
érzelmeinek, 
sikereinek
és 
kudarcainak -
életének
a tanúi.”

Portré az Osskó Judit által készített filmből

 Széchenyi Liget



„Elég csatában 
vettem
már részt az 
életben ahhoz, 
hogy tisztában
legyek azzal is,
a hősiesség 
nem más,
mint egy másik 
kifejezés
a véletlen 
szerencsére.
Háborúk mindig 
lesznek,
amíg építészek 
élnek
a Földön! 
A kérdés
csak az, 
mindig
lesznek-e 
hősök is?”

Budapest, Wekerle telep 
(archív fotó), 

gyermekkora boldog helyszíne volt

Kecskemét, 2016. április 9.
Kerényi József temetése

Pannónia Rajzfilmstúdió



„... az életben 
minden
esetleges: 
az, 
hogy a
jó munkádért 
jutalmat
kapsz, 
vagy elevenen
megnyúznak, 
csakis a
véletlen műve.”

Nemzetközi Kerámia Stúdió

Kerényi József 
és Szemők Zsuzsa szobrászművész
2009





„Építészetünk 
a 
kultúránk
és 
történelmünk 
látható
és 
tapintható 
kőbehűlt drámája.”


