
1. A NEMZETI ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE: A Szentháromság római katolikus templom

2. AZ ÉRTÉKTÁRBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELT JÓVÁHAGYÓ HATÁROZAT SZÁMA: 
19/2017. (XII.11.)

3. A NEMZETI ÉRTÉK SZAKTERÜLETI KATEGÓRIÁK SZERINTI BESOROLÁSA:
    épített környezet

4. A NEMZETI ÉRTÉK FELLELHETŐSÉGÉNEK HELYE: Kééthély, Hőő sőö k téré 1.

5. A NEMZETI ÉRTÉK BEMUTATÁSA:
    
Kéthely első írásos említésének éve: 1274. A falu nagy valószínűséggel már a kora Árpád-korban 
templomos hely volt, de egyházának és papjának neve először az 1332-37-es pápai tizedjegyzékben 
fordul elő. A középkori templom elpusztult, feltehetően a török támadások következtében. A 18. 
század elején a falunak fából készült, szalmával fedett temploma volt. Ott, ahol a mai templom áll, 
1714/1715-ben sankóházi Sankó Miklós földesúr építtetett templomot. A templom védőszentje; 
Szent Kozma és Damján orvosszentek, vértanúk.
   A plébániatörténet  szerint  a Sankó Miklós által  épített templom átépítésével  jött  létre  a  mai
templom. Az átépítés  a Hunyady család nevéhez fűződik. A Hunyady testvérek, József, István és
Antal  1727-ben  szerezték  meg  a  korábban  Fanchy  majd  Sankó  birtokokat,  így  ők  a  templom
kegyurai egészen 1945-ig. Az új templom szentélyének alapkövét 1739. október 25-én helyezték el.
A K-Ny-i tájolású templom ekkor nyerte  el  a  mai  alakját  és lett  É-D-i  tájolású.   Az impozáns
méretekkel rendelkező (44 x12 m) új templomot 1750-ben a Szentháromság tiszteletére szentelték
fel.
A templom leírása: 
A 18. századi barokk templomépítészetre jellemző, egységes térszervezésű, egyhajós templom. A 
szentély a hajónál keskenyebb, boltozott. A főhajó három boltszakaszos, fiókos dongaboltozatú, az 
aljzat vörös márványborítású. A hajón nyeregtető. A 44 méter hosszú főhajóhoz két sokszög 
záródású oldalkápolna kapcsolódik. Az oldalkápolnák a főhajónak vannak alárendelve, 
találkozásuknál függőlegesen bordázott falpillérek (pilaszterek) erősítik a falszerkezetet. Tetőzetük 
kontyolt nyeregtető. A szentély nyugati oldalához csatlakozik a félnyeregtetős sekrestye. A 
főoromzat felől a hajóban pilléres orgonakarzat. A főhomlokzaton és a szentély két-két mezőjében 
nagy, a tornyon kisebb szalagkeretelt, félkörív záródású ablakok. A K-i homlokzat tengelyében 
füles, szalagkeretelt ajtó. A déli homlokzat előtt háromszintes, órapárkányos torony. Az ívesen 
falazott, süveg alakú toronysisak tetején kettős kereszt. A torony 33 m, a sisakkal együtt 39 m 
magas. A torony három harangja az I. világháborúba elhurcolt harangok helyett, Slezák László 
mester budapesti műhelyében készült 1925-ben.  
  Berendezése eklektikus és 18. századi barokk. A barokk főoltár a Szentháromság tiszteletét hirdeti.
A fő- és mellékoltárok oromzata boltozatig érő, szélességükben megközelítik a hosszfalat. A keleti 
oldalkápolna oltárképe Szent Kozma és Damján, a nyugati az Angyali üdvözletet ábrázolja. A 
szószék és a keresztelőkút barokk, tetején Krisztus megkeresztelése szoborcsoport. A kétmanuálos, 
pedálos, 16 regiszteres orgona a pécsi Mayer Adolf  műhelyében készült 1939-ben.

  A templom különleges értékei közé tartozik a szentélyben elhelyezett 18. századi votív kép. A
Sasvári  Pietát  emeli  magasba  két  puttó,  alatta  pedig  búcsúsok  processiója  látható  a  segesdi
kápolnával. A keleti oldalbejárat mellett középkori eredetű, nyolcszögletű kőpersely. A kőperselytől
balra a gyógyító erejéről ismert, öltöztethető Prágai Kis-Jézus kegyszobra, a kegyúr, gróf Hunyady
család ajándéka. A karzat alatt jobbra egy tömbből (hársfa) kifaragott Pietá. A szenteket ábrázoló
színes ólomüvegablakok (Fehér  József  és felesége,  Molnár  Erzsébet  adománya 1996),  Stanisics
Milán zombori művész alkotásai.



A templomépítés érdekessége, hogy a torony 1773-as felújításkor lett három szintes. Vakolatának
szilárdsága érdekében a meszet és a homokot  túróval, sajttal és borral keverték. Mindez az olasz
építőmester javaslatára történt. 

Ismételt,  nagyobb  felújítására  az  1828-ban  pusztító  tűzvész  után  került  sor.  A 2.  világháborús
sérülések kijavításán kívül, külső felújítást 2001-ben végeztek. Ma kívül-belül felújításra szorul.
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1.sz. A templom 
madártávlatból.
Fotó: Balázs Péter.
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 2.sz. A főhomlokzat a toronnyal.
 Fotó: Balázs Péter.

 3.sz. A templom 
 K-felől nézve.
 Fotó: Balázs Péter.

4.sz. A témplőm 
ÉÉ -félőő l néézvé.
Főtőé : Balaé zs Péé tér.




