
Örömmel üdvözöljük Kecskeméten és 
élményekkel teli időtöltést kívánunk Önnek városunkban!

Kecskemét különlegessége, hogy az országban 
egyedülálló módon szinte az összes felekezet temploma 
megtalálható történelmi főterén. Ismerje meg városunk 

templomait és felszentelt kincseit!

VALLÁSI ÖRÖKSÉGEK
KECSKEMÉTEN



RÁDAY MÚZEUM
A Dunamelléki Református Egyházkerület egyházművésze-

ti gyűjteményét 1967-ben hozták létre, múzeumként 1983 óta 
működik a Kecskeméti Ókollégium épületében. A gyűjtemény 
kultúr-, művészet- és egyháztörténeti szempontból is jelentős: a 
reformációt és a református egyházhoz kötődő tárgyakat bemu-
tató kiállítások mellett történeti, festészeti és egy állandó ásvány-
kiállítás is megtekinthető. 

Információ: www.radaymuzeum.hu, +36-76/486-226

Az 1850-es években a megnövekedett létszámú kecskeméti zsidó
közösség egy sok férőhellyel rendelkező zsinagóga építését 
tűzte ki célul, a moreszk-romantikus stílusú épület 1864–71  
között épült fel.

A zsinagóga eredeti kupo-
lája az 1911-es kecskeméti 
földrengésben félrebillent, 
ezért le kellett bontani: a 
hagyma alakú helyett ló-
tuszbimbó formájúval he-
lyettesítették 1913–14-ben.

Napjainkban az épület a 
Tudomány és Művészetek 
Házának ad otthont, mely-
ben Michelangelo Buo-
narotti itáliai reneszánsz 
szobrászművész 15 leghí-
resebb alkotásának hiteles 
gipszöntvény másolata te-
kinthető meg.

a 18. században épült, és az évek során számos különböző 



Óraszerkezete még 1889-ben készült, az ország egyik legrégeb-
bi ma is működő órája, egyben Magyarország egyik legnagyobb 
számlapú toronyórája: a nagymutató 242 centiméter.

Kecskemét legrégebbi fennmaradt építészeti emléke a 14. szá-
zad második felében épült. A város patrónusának, Szent Miklós-
nak szentelt templomot a 16. század derekán – szokatlan módon 
– a katolikus és a református felekezetek megosztva használták.  
A 17.  században került a ferences rend gondozásába, innen ered  
a Barátok temploma elnevezés.

A mai romkert helyén lévő temetőt 1777-ben zárták be. A rom-
kertet 1974-ben Mayer Antal tervei szerint alakították ki.

A templom kerítésfala előtt található a Kálvária-szoborcsoport, a 
feszület alatt Tisztítótűz-domborművel.

A Városháza mellett található római katolikus Nagytemplom a 
Kiskunság legnagyobb klasszicizáló, barokk (copf) stílusban 
épült temploma.

A főhajó falaira Kecskemét városának címere mellett a város 
egykori földesurainak, az Anjou, a Hunyadi és a Koháry családok 
címerei kerültek.

Az első görögök a törökök elől menekülve a 17–18. század 

SZENT MIKLÓS-TEMPLOM



egymás  támogatásáról írt szerződése hívta életre a „kecskeméti 
görög compániát”, amely gazdasági és kulturális szervezet volt. 

A homlokzati tornyos klasszicista, de inkább klasszicizáló késő 
barokk templomukat 1824–1829 között építették fel. A parókiá-
ban kialakított Orthodox Múzeumban számos értékes posztbi-
zánci egyházművészeti emlék tekinthető meg. 

PIARISTA TEMPLOM
A piarista rend barokk temploma 1729–1765 között épült meg. 
A bejárat fölött hatalmas oszlopokon álló, mellvédes kőerkély 

magasodik, két szélén egy-egy angyalszoborral, az erkélykapun 
pedig a piaristák és az építtető Koháryak oroszlános címere lát-
ható. 

Főhomlokzatát hat szobor ékesíti. A bejárat fölött Szent Erzsé-
bet, Kalazanci Szent József és Keresztelő Szent János, a legfelső 
sorban, az oromzat szélén pedig Szent László és Szent István, 
közöttük a torony harangháza alatti fülkében Szűz Mária szobra 
látható.

A centrális  elrendezésű, görögkereszt alaprajzú templom az 
evangélikus építészeti hagyománynak megfelelően került ki-
alakításra. Puritán belső terének fő hangsúlyát a keleties motí-
vumokat is hordozó oltár adja, szószéke még a régi imaházból 
származik.  

Számos koncertnek biztosít helyszínt, amelyek során neoba-
rokk orgonája jelentős szerepet kap.

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET RÓMAI KATOLIKUS 
TEMPLOM  

Az Árpád-házi Szent 
Erzsébet római katolikus 
templom helyén eredeti-
leg katolikus és református 
temető állt. 1778-ban be-
szüntették a temetkezést, a 
Tizenkét Apostol tisztele-
tére szentelt temetőkápol-
na helyére pedig felépítet-
ték a mai templomot, mely 
a Czollner téren található. 

Az új templom felépíté-
sét egy nagyobb összegű 
adománnyal támogatta a 
tér névadója, Czollner Mi-
hály és felesége, Czollner 
Mihályné Béni  Erzsébet, 
így egy éven belül el is ké-
szült az új épület. 

A mai evangélikus templom mellett eredetileg a 18. század 



A templom klasszicista stílusban épült, de magán hordozza a 
copf jegyeket is. Az  építtető Czollner házaspár a templom alatti 
kriptában nyugszik.

BOLDOGASSZONY RÓZSAKERT
Romantikus pihenőhely a Katona József Gimnáziummal szem-

ben a világ egyetlen élő rózsafüzére, amely bemutatókert is. A ke-
rítés mellé ültetett futórózsák a négy rózsafüzért szimbolizálják, 
köztük az Éden Rose rózsaszín girlandjai jelképezik a miatyánk 
imádságát. A kerítést díszítő virágok közötti képek a Betlehemi 
Csillag történetét szemléltetik.

A kert előtt álló Szűz Mária szobor 1907-ből származik.

MÁRIA-KÁPOLNA
A Sarlós Boldogasszony-kápolna, közismert nevén Mária-ká-

polna a kecskeméti Arborétum területén található. A kápolna 
barokk stílusban, középkori maradványokra épült 1718-ban. 

A sokáig üresen álló kápolnát 1998-ban újították fel, majd 
2001-ben szentelték fel szabadtéri oltárát. Az oltáron kívül a kál-
vária, a sziklakert, a Magyar Szentek-szoborsétány, a Lourdes-i 
barlang, és a kegyeleti hely teszi a  Kápolna-dombot egyedülálló, 
elmélyülésre alkalmas hellyé, ami a Kápolnák útja kezdőpontja is.
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5. SZENT MIKLÓS-TEMPLOM



A KECSKEMÉTI TOURINFORM IRODA 
NYITVATARTÁSA:

Május 15 - szeptember 15.  között:
Hétfőtől péntekig: 8:30 - 17:30

Szombat: 9:00 - 15:00
Vasárnap: 9:00 - 14:00

Szeptember 16 - május 14. között:
Hétfőtől péntekig: 8:30 - 17:30

Szombat: 9:00 - 14:00
Vasárnap: ZÁRVA

Kiadja: Hírös Sport Nonprofit Kft.
Felelős kiadó: dr. Patay Balázs


