
Evangélikus egyházközség, Kecskemét – igazgató lelkész: Kis János 
 
A kecskeméti evangélikusok még 1791-ben szerzik meg az engedélyt templom építésére és 
ekkor vásárolják fel a tervezett templom területén lévő házakat és telkeket, és ekkor építtetik 
első templomukat. A mai templom tervezését 1861-ben indítják el Ybl Miklós megbízásával.  
1862-ben teszik le az alapkövet. A Halász István, Gaál József és Nemcsik Pál építőmesterek 
által épített templomban már 1863-ban megtarthatják az első istentiszteletet.  
A templom görögkereszt alaprajzú, nyeregtetős, négyezeti tornyos, romantikus, neo-román 
épület. A keresztszárakban öntöttvas-oszlopos karzatok állnak. A templom értékei közé 
tartozik az építés óta folyamatosan bővülő berendezése. Szószékét a régi templomból 
mentették át, romantikus oltára 1866-ban készült el, keresztelő medencéje tíz évvel később. 
Igen figyelemre méltóak mázas kerámia-betétes kályhái és nagyszerű Angster-orgonája.  
Az évszázados értékteremtő munkát a közelmúlt és a jelenkor gyülekezetei a méltó 
értékmegőrzéssel folytatják. Az elmúlt évtizedekben felújították a templom teljes külsejét és 
belsejét, és nemrég befejeződött a tetőzet helyreállítása is. Továbbfejlődött a templom 
környezete is, új lelkészi hivatal, tanácsterem és kolumbárium is készült. A megújult templom 
ma méltóképpen szolgálja rendeltetését, a gyülekezeten túlmenően pedig a város egész 
közösségének büszkesége. Folyamatos karbantartásával, szépítésével saját múltja mellett a 
tervező Ybl Miklós születésének 2014-ben esedékes 200. évfordulója előtt is tisztelgett a 
gyülekezet. A gondos felújítás után ismét régi szépségében várja a híveket, valamint az ide 
látogatókat. A templom a város zenei életének is kiemelt helyszíne, rendszeresen tartanak itt 
hangversenyeket kihasználva az Ansgter-orgona kínálta lehetőségeket.  
A templom életében kiemelkedő szerepet játszik a gyülekezetben több mint harminc éve 
szolgáló Kis János igazgató lelkész, akinek vezetésével a közösség tudatosan, lépésről-lépésre 
haladva újította meg és a jó gazda gondosságával őrzi templomát. 
 
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága Példaadó Műemlékgondozásért Díjjal tünteti 
ki Kecskemét evangélikus gyülekezetét és igazgató lelkészét, Kis Jánost az Ybl Miklós 
tervezte templom helyreállításáért, majd folyamatos kezeléséért és odaadó gondozásáért. 
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