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5. A NEMZETI ÉRTÉK BEMUTATÁSA:

 Magyarország II. világháborús (1939-1945) veszteségei rendkívüliek voltak. Az európai 
országok közül hazánk szenvedte el a harmadik legnagyobb vérveszteséget az ország 
népességéhez képest. 

A katonai behívók folyamatosan érkeztek Kéthelyre is1941 őszétől egészen 1944 
karácsonyáig. A községben élő tizenegy zsidó családot június 4-én vagonírozták be és vitték 
haláltáborokba. 1944. december elején a falu a Drávától a Balatonig húzódó frontvonalba 
került, s négy hónapig tartó állóháború alakult ki. Kéthely emberveszteségeit a hadszíntereken
elesett katonák, a holokauszt, valamint a háború polgári áldozatai jelentették.

  1945 – 1989 között a hősi halottak és áldozatok emlékét csak az érintett családok őrizhették, 
nyilvános megemlékezésre nem kerülhetett sor. Az ország települései a rendszerváltoztatás 
után azonnal kifejezték igényüket a hősi halottaik tiszteletére, emlékük ápolására. Rövid időn 
belül számos emlékművet állítottak városok, falvak. 

Kéthelyen a tervezetthez képest egy évvel később, 1991. május 9-én került sor az emlékmű 
felavatására a falu központjában, a szolgáltatóház előtti parkosított területen, a Hősök terén 
álló I. világháborús emlékmű közelében. Az alkotó, a kivételes esztétikai igénnyel dolgozó, 
Kaposváron élő Gera Katalin szobrászművész volt. 

Az emlékmű leírása: Egy nagyobb és egy kisebb sugarú, egymásra  illesztett, kört formázó 
műkő talapzaton, sugarasan elrendezett öt posztamensre helyezett gránittáblákra vésve 
olvasható a hadszíntereken odaveszett katonák, a holokauszt áldozatainak és a civil  
elesetteknek a neve. A kör közepén hatszögletű, szürke gránit posztamens, melyen négy 
karcsú bronz oszlop egy ugyancsak bronzból készült serleget tart. Az utcafront felé eső oszlop
előoldalán bronz kereszt látható. 

A serleg széle alatt, domborítással kialakított, két sorban körbe futó felirat:„A második 
világháború hősi halottainak, deportáltjainak és polgári áldozatainak emlékére állíttatta 
Kéthely község lakossága 1990.”

A felirat alatt, a serleg középvonalában, griffes és életfás motívum, alatta geometrikus 
mintázat fut körbe. 
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