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    Kéthely, Hősök tere

5. A NEMZETI ÉRTÉK BEMUTATÁSA:

   Az I. háború (1914-1918) négy éve alatt Európa és Magyarország óriási veszteségeket szenvedett 
el emberben, állatban, anyagi javakban. A hősi halottak száma elérte 15 milliót. A magyar hősi 
halottak száma 661 ezer, a sebesülteké 743 ezer, a hadifoglyoké 734 ezer volt. A Kéthelyről 
bevonult 18-50 éves férfiak közül(,) százhúszan nem tértek haza sohasem. Nevük az I. világháború 
hősi halottainak emlékművén olvasható.

   A hősi halottak előtti tisztelgés és a megemlékezés igénye már a háború vége előtt megjelent. 
1917-ben (VIII. törvénycikk), majd pedig 1924-ben (XIV. törvénycikk) törvény írta elő kötelezően 
minden város és falu számára az elesettek nevének emlékművön történő megörökítését neves 
szobrászművészek megbízásával. 

Kéthelyen évekig készültek a világháborús emlékmű felállítására a templommal szembeni téren, 
amit az emlékmű után ma Hősök terének neveznek. A Magyar Országos Képzőművészeti Tanács 
engedélyének (2617/1935. sz.) megérkezése után, az avatásra 1935.október 13-án került sor. Az 
emlékmű alkotója, az akadémista és realista stílusáról ismert alkotó, Kallós Ede szobrászművész. 
Országszerte számos híres ember emlékművének és síremlékének az alkotása fűződik nevéhez.
Az emlékmű leírása:
Téglahasáb alakú, lépcsőzetes posztamens négy oldalán elhelyezett fekete gránittáblákon, 
betűrendben áll a százhúsz hősi halott neve. A posztamens közepén obeliszk, előtte ülő helyzetben 
ábrázolt, sebesült, elgyengült katona bronzból készült alakja. Mögötte erős, harcra kész, jobbjában 
fegyvert, bal kezében zászlót tartó katona alakja magasodik. Felettük felirat: „Csaba útján csillagok
közt járó hőseink emléketek örökké él.”
Az obeliszk záró piramisa alatt a történelmi Magyarország térképe, a Trianon utáni Magyarország 
területének jelölésével. Alatta vízszintes peremmel tagolt keskeny sávon a háború kezdő és befejező
évszáma: 1914-1918    
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               3 - 4.Az I.vh hősi halottainak emlékműve. Fotó: Molnár Balázs.



           

 5.Az I.vh emlékmű katonaalakjai.                            6.Az I.vh emlékmű, részlet. 
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