
Tisztelt Gyászoló Közönség! 
 
Kerényi Jóska 77 évéből 20 évet élt és dolgozott itt Kecskeméten, mégis itt 
búcsúzunk tőle. Jól van ez így. Kevés alkotó ember neve forrt össze ilyen 
erősen egy várossal. S ez a kapcsolat semmit sem lazult azóta, hogy eljött 
innen, immár több mint három évtizede. Nemrég egy kolléganőm járt itt, s a 
buszpályaudvaron megkérdezett egy idős hölgyet, merre találja a 
látnivalókat, hol van a főtér? A hölgy azt válaszolta, hogy élt itt egy főépítész, 
a Kerényi úr, aki úgy tervezte az utcákat, hogy azok mindegyike a főtérre 
vezet. Persze nem Jóska tervezte a kecskeméti utcákat, de a szívekben mégis 
úgy él, hogy ami jó Kecskeméten, az valamilyen módon kötődik hozzá. 
Kecskeméten kézzelfoghatóak a házai, megérinthetőek a fái, Pesten, a 
Műegyetemen, aminek nevében jöttem búcsúzni, most csak a hiányát látjuk. 
28 évet tanított ott, továbbvitte, erősítette a Lakó tanszék puritán és 
pragmatikus szemléletét, doktori iskolát alapított és vezetett, s a legfontosabb: 
hallgatók százaival foglalkozott. 
 
Aztán meg ott voltak a közvetlen tanítványai, akik konzultáció után néha 
sírtak (főleg a lányok). Az építészhallgatók ugyanis szép házakat akartak 
tervezni, de Jóska lesöpörte ezeket: ne a házat, hanem az embert nézd!,a 
használók igényeit kell puritán módon kielégíteni, mondta. Mértéktartást és 
arányérzéket követelt. Aztán ezek a hallgatók, már végzett építészekként 
élete végéig tartották vele a kapcsolatot. Azt mondta nekik is, amit nekünk, 
kollégáknak is mindig: az építészet alapja és lényege a kultúra. Erről így írt: „A 
kultúra az emberiség minden korában egy népnek, egy nemzetnek, az 
emberiségnek a világról és a maga szellemi és anyagi valóságáról alkotott 
víziója, ami nemcsak jövőkép, hanem a jelenre és múltra vonatkozó együttes 
vízió is. A kultúra mindig valamilyen örökség megőrzését és gazdagítva 
történő továbbadását jelenti… A kultúrákat nem kell összebékíteni, együtt 
élnek, ha hagyják. A nemzeti kultúra az emberiség kultúrájának része. 
Sajátosságai nem mások ellen irányulnak, de engem gazdagítanak és 
védenek… Azt hiszem úgy érdemes kultúráról beszélni, ha a másféle kultúrát 
összevetjük a magunkéval, hogy gazdagabbá válhassunk általa”. 
 
Mindent elért, díjakat, elismeréseket, de ezek nem érdekelték őt. A házaira 
büszke volt ugyan, de nem azok építészeti megítélése izgatta, hanem az, 
hogy szeretik-e azokat használóik? Az volt a véleménye, hogy házak nem 
hazudnak, ahogyan ő fogalmazott: „az építész igazi vallomása az alkotás: a 
házak, a külső és belső terek, épített környezetünk”, hozzátette:„Tanultunk és 
tanulhatunk a házak történetéből, hogy jelenthessük: mi értelemmel tudjuk, 
hogy ‹‹minden kor építészete saját humanitásának tükre››”.Még az épületeinél 
is büszkébb volt a Széchenyi-liget fáira, melyeket épület helyett javasolt 
ültetni, de a legbüszkébb egy Szrogh György által írt egyszerű dedikációra 
volt, melyet sokszor emlegetett, s így szólt: „Kerényi Józsefnek, Jóskának, 
akinek épületeiben leginkább látom kifejezni azt a fogalmat, hogy ez itt 
született, magyar”. 
 



A 70. születésnapján azt mondtuk neki, úgy gondoljuk mi építészek, hogy 
marad utánunk valami, a házaink, ezért azok nagyon fontosak, pedig a 
legfontosabb a jelenlétünk, nem önmagunk, hanem mások számára - csak 
ennek van jelentősége. Jóska jelenléte a derűt jelentette, a józan és tiszta 
gondolkodást, a pontos következtetést.S emellett a segítőkészséget és a 
humort. A 75 éves MMA-slaudációban azt találtam mondani neki, hogy eltelt 
elég sok idő, illene már megkomolyodnia. Az utolsó, kórházi 
beszélgetésünkkor kiderült, hogy ez szerencsére nem sikerült. 
 
Ha Jóska itt lenne most közöttünk, a maga rekedtes, szaggatott nevetésével 
mosolyogna rajtunk: miért vagytok ilyen szomorúak, miért vágtok gyászos 
képet? És persze igaza lenne: halála, nap, mint nap érzékelt hiánya 
fájdalmas, de azzal, hogy ismertük Őt, együtt dolgozhattunk vele, mi lettünk 
gazdagabbak, s ez a gazdagság nem porlad el Jóska halálával, ez ad alapot 
arra, hogy az Ő derűjét továbbvigyük. 
 
Kedves Kerényi Jóska, nyugodj békében. 
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