
1. A NEMZETI ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE: A római katolikus plébániaház

2. AZ ÉRTÉKTÁRBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELT JÓVÁHAGYÓ HATÁROZAT SZÁMA: 
20/2017. (XII.11.)

3. A NEMZETI ÉRTÉK SZAKTERÜLETI KATEGÓRIÁK SZERINTI BESOROLÁSA:
    épített környezet
4. A NEMZETI ÉRTÉK FELLELHETŐSÉGÉNEK HELYE: Kééthély, Hunyadi J.u.1.

5. A NEMZETI ÉRTÉK BEMUTATÁSA:
     Az 1332-1337-es pápai tizedjegyzék bizonyítja, hogy Kéthelynek már a középkorban is volt 

temploma és papja. A százötven évig tartó török uralom alatt a középkori templom elpusztult, a 
plébánia működése egy időre megszűnt. A 18.század elején, 1714-ben ferences barátok  
szervezték újjá a plébániát és a hitéletet a faluban. Az 1700-as évek végére a meglévő 
plébániaépület állapota leromlott, ezért 1791-ben részben újjáépítették. Ez az épület azonban a 
faluközpontban, 1828-ban pusztító heves tűzvészben leégett. Az új plébánia építése 1830-ban 
kezdődött el, és 1832-ben fejeződött be.
 Az 1832-ben befejezett plébániaház a templom szomszédságában, attól D-i irányban szabadon 
álló, bástyafallal kerített nagyméretű önálló épület. Kétszintes, a késő barokk és az empire 
stílusjegyeit viseli. Az empire a 19. század elejének stílusirányzata, a klasszicizmus előfutára. Az 
épület homlokzatain magas lábazat, valamint fő- és övpárkány fut körbe. Utcára néző 
homlokzatán négy ablaktengely, az ablakok szalagkereteltek, téglalap (álló téglány) alakúak. A 
bejárat, amely az udvari homlokzat tengelyében helyezkedik el, szintén szalagkeretelt. Az 
épületet belül többször átalakították. A földszint helyiségei csehsüvegboltozatosak, az emeletiek 
síkmennyezetesek. A tetőzet kontyolt nyeregtető. Az épület részben alápincézett. Az utai 
homlokzathoz illeszkedő bástyafalon pilléres gyalog- és kocsibejárat található. Műemléki 
felújítás: 2008-2012 között. 
Előtte kőkereszt.
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1.sz. A pléébaéniahaé z utcai éés déé li homlokzata a félué jíétaé s idéjéén. Fotoé : Balaézs Péétér. 

    2.sz. A pléébaéniahaéz utcai éés éészaki homlokzata a félué jíétaé s utaén. Fotoé : Balaézs Péétér.



    3.sz. A pléébaéniahaéz éészaki homlokzata éés baé styafal-kéríétéés. Fotoé : Balaézs Péétér.


