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Semjén Zsolt: a gyásznap csak március 15-ével és az 1867-es kiegyezéssel 
érthető számunkra 
2019. október 6. – MTI, maszol.ro, hirado.hu, Origo,  

Semjén Zsolt szerint az október 6-i aradi gyász csak március 15-ével, az 1848-as forradalom 

kirobbanásának ünnepével, és a forradalom leverése utáni 1867-es kiegyezéssel együtt 

érthető. Magyarország miniszterelnök-helyettese az aradi Szabadság-szobor mellett beszélt 

erről, a forradalom tábornokai kivégzésének a 170. évfordulóján. Kijelentette: Aradon lenni 

ünnep, Aradon lenni fájdalom, Aradon lenni kötelesség. Arad ugyanis örökre beírta magát a 

magyar történelembe. Semjén Zsolt az aradi minorita rendház naplójába írt bejegyzést 

felolvasva idézte fel a 13 tábornok kivégzésének a történetét. Felidézte: az utolsónak 

felakasztott Vécsey Károly - nem lévén kitől elbúcsúznia - a már halott Damjanich János 

kezét csókolta meg, akivel korábban feszült volt a viszonya, mert másképpen ítélte meg a 

forradalmi helyzetet. Kijelentette: a történelem szereplőinek a megítélése egy nemzeten belül 

sem egységes, másként vélekednek a magyar szabadságharcról az osztrákok, és más a román 

megítélés. "Hosszú idő és nagy türelem kell ahhoz, hogy az előítéletek enyhüljenek, és a valós 

történelem szóhoz jusson. Ez nehéz, de nem lehetetlen" - fogalmazott a miniszterelnök-

helyettes. Hasonló gondolatokat osztott meg Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) elnöke is az aradi Megbékélés parkját betöltő megemlékezőkkel. 

Felidézte, az aradi tábornokokat a megfélemlítés szándékával végezték ki, de e szándéknak 

nem sikerült érvényt szerezni. 

 

Kövér László: az 1948-49-es szabadságharc erőt adott, hogy 
felülkerekedhessünk a XX.-XXI. század kihívásain 
2019. október 6. – MTI, Origo, Hirado.hu   

Az 1948-49-es szabadságharc erőt adott, hogy a magyarság felülkerekedhessen a XX.-XXI. 

század kihívásain - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a romániai Oklándon tartott 

hálaadó Istentiszteleten az aradi tizenhármak és társaik mártíriumára emlékezve vasárnap. 

"Legyőzetve is győztes forradalmunk erőt adott, és irányt szabott a XX. század magyarjainak 

1956-ban, amikor szembeszegültek az idegen zsarnoksággal; erőt adott 1990-ben, amikor 

kimentettük hazánkat a kommunizmus összeomló romjai alól; és erőt adott a XXI. század 

magyarjainak is, amikor 2010-ben országunkban lezártuk a posztkommunizmus korszakát, 

és megnyitottuk a korábban oly sokáig megtiport haza és megalázott nemzet 

felemelkedésének új korszakát" - emelte ki Kövér László az MTI-hez eljuttatott beszédében. 

Mint mondta, ma főt hajtunk múltbéli forradalmaink hőseinek életáldozata előtt, és 

ugyanakkor ünnepeljük jelenkori békebeli hőseink munkaáldozatát, amellyel megújították 

Oklándon az Isten Házát. Ünnepeljük, hogy nemcsak a templom falai újultak meg, hanem 

megújult a templom népének önbizalma és életereje is - tette hozzá az Országgyűlés elnöke. 
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Október 6-i megemlékezések 

    A megemlékezésen Kövér László felidézte azt is: a vallásszabadság erdélyi unitárius 

alapgondolata egy fontos lépés volt az emberi méltóság kiteljesedéséhez vezető úton, amely 

mind a mai napig az eszmei alapját képezi az európai demokráciának. 

 

Potápi: Perényi Zsigmond életpéldája azt üzeni, magyarságunk megőrzését 
minden érdek elé kell helyeznünk 
2019. október 6. – MTI, hirado.hu, Hir TV,  Magyar Nemzet, Lokál, Demokrata, M1, Kossuth 

Rádió, Kárpáti Igaz Szó, Kárpátalja, karpatalja.ma 

Perényi Zsigmond életpéldája azt üzeni, hogy magyarságunkat, annak megőrzését minden 

érdek elé kell helyeznünk, saját közösségünkért ki kell állnunk, saját lehetőségeinkhez mérten 

kell harcolnunk érte a legjobban - jelentette ki Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár vasárnap Nagyszőlősön, a nemzeti gyásznapon tartott kárpátaljai központi 

megemlékezésen. Az államtitkár báró Perényi Zsigmond, Ugocsa vármegye 1849. október 24-

én Pesten kivégzett mártír főispánjának az emlékművénél mondott beszédében hangsúlyozta: 

szerencséseknek mondhatjuk magunkat, hogy minden közösségben, így saját 

közösségeinkben is vannak olyan személyek, akikre évszázadok múltán is példaként tudunk 

visszatekinteni. Báró Perényi Zsigmond a beregszászi, nagyszőlősi, kárpátaljai magyarság 

kiemelkedő alakja ma is - tette hozzá, emlékeztetve arra, hogy a császári hatóságok azért 

végezték ki, mert aláírta a függetlenségi nyilatkozatot. "Perényi Zsigmond életpéldája azt 

üzeni, hogy magyarságunkat, annak megőrzését minden érdek elé kell helyeznünk, saját 

közösségünkért ki kell állnunk, saját lehetőségeinkhez mérten kell harcolnunk érte a 

legjobban" - emelte ki. 

 

„A szabadságnak nincs nemzetisége” – Zuhogó esőben emlékeztek az aradi 
vértanúkra Marosvásárhelyen 
2019. október 6. – maszol.ro 

Zuhogó esőben emlékeztek Marosvásárhelyen az RMDSZ október 6-ai megemlékezésén: 

szokás szerint a Székely Vértanúk emlékművénél hajtottak fejet a 170 évvel ezelőtt 

mártírhalált halt szabadságharc áldozatainak emléke előtt. Soós Zoltán az RMDSZ 

polgármester-jelöltjeként szólalt fel a megemlékezésen. Úgy vélte, az aradi 13 vértanú olyan 

eszméket képviselt, amelyek ma nem értékek Marosvásárhely vezetőségének. Isten, haza, 

család. Szabadságvágy, igazságérzet és jó ügybe vetett hit. Csupa olyan eszme, ami 

elszántságot eredményezett a csatatereken, ami erőt adott ahhoz, hogy kardcsörömpölés 

közepette vagy a bitófa árnyékában, de a hősök képesek legyenek szembenézni a biztos 

halállal. Eszmék és értékek, amelyeket ma is követendő nemes ideákként emlegetünk, 

eszmék, amelyeket itt Marosvásárhelyen a választott vezetők mégis évtizedek óta mellőznek – 

mondta Soós Zoltán, aki szerint jelenleg az elszalasztott lehetőségek városában élünk, ahol 

egy teljes generáció úgy nőtt fel, hogy csak a magyarázkodást hallotta: ezt sem lehet, azt sem 

lehet. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/a-szabadsagnak-nincs-nemzetisege-n-zuhogo-esoben-emlekeztek-az-aradi-vertanukra-marosvasarhelyen
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-szabadsagnak-nincs-nemzetisege-n-zuhogo-esoben-emlekeztek-az-aradi-vertanukra-marosvasarhelyen
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Áldozatok és hősök is voltak a vértanúk – kortárs installációt állítottak a 
tiszteletükre Székelyudvarhelyen  
2019. október 6. – szekelyhon.ro 

Kisebb tömeg emlékezett a tizenhárom aradi vértanúra vasárnap a székelyudvarhelyi Márton 

Áron téren, ahol Berze Imre képzőművész alkalomhoz illő kortárs alkotását is bemutatták. „A 

170 évvel ezelőtt kivégzett áldozatok hősök is voltak egyben. A mi hőseink és az akkori 

rendszer áldozatai” – jelentette ki a megemlékezésen Gálfi Árpád, Székelyudvarhely 

polgármestere. Mint mondta: minden olyan rendszer, amely nem érti a kor szavát, nem 

fogadja el egy szabadságszerető nép óhaját és nem nézi jó szemmel egy nemzet, egy közösség 

autonómiatörekvéseit előbb-utóbb áldozatokat fog követelni. 

 

„Ma is élnek hősök közöttünk” – az aradi vértanúkra emlékeztek Kolozsváron  
2019. október 6. – maszol.ro 

Tamás András honvéd alezredes tiszteletére állított emlékoszlopnál emlékeztek meg az aradi 

vértanúkról a kolozsváriak a Házsongárdi temetőben: általános iskolások, középiskolások, 

civilek és képviselők is lerótták tiszteletüket a mártírok előtt október 6-án.  Talpas Botond, a 

Kolozs Megyei MKT tagja kiemelte, október 6. nemzeti gyásznap, ezért egy nemzetként 

emlékeznek vértanúikra a magyarok határon innen és túl. Hozzátette, a 21. század kolozsvári 

magyarságának is mély üzenetet közvetít ez az esemény, ugyanis egy olyan történelmi pillanat 

emléke, amely az emberek hitéről szól: a hitről a változásban, egy közös nemzetben és a 

jövőben.  

 

Október 6. Nagyváradon: a vértanúk halála bizonyságtétel  
2019. október 6. – maszol.ro 

A Nagyvárad-Olaszi templomban megtartott ökumenikus istentisztelettel és Nagysándor 

József emléktáblájának megkoszorúzásával emlékeztek kivégzésük 170. évfordulóján a 13 

aradi vértanúra Nagyváradon. Megható pillanatokkal kezdődött a templomi megemlékezés: 

miközben Dénes István Lukács esperes a mártír tábornokokat említette, Nacsádiné Csuka 

Melinda lelkipásztor egy-egy szál fehér rózsát tett a vázába a vértanúk emlékére. Az esperes 

Máté evangéliuma alapján hirdette az igét, felhívva az egybegyűltek figyelmét arra, hogy 

Jézus sorsközösséget vállalt mindannyiukkal. Lehet boldog, akit üldöznek, hiszen az 

elköteleződés áldozatokkal jár, mondta az esperes. 

 

Aradi vértanúk - Több tucatnyi helyszínen tartottak megemlékezéseket a 
Felvidéken 
2019. október 6. – Ma7.sk 

Több tucatnyi helyszínen - szinte minden nagyobb, magyarok által lakott településen - 

tartottak megemlékezéseket a nemzeti gyásznap alkalmából a Felvidéken vasárnap. 

Pozsonyban délután fél kettőtől a megemlékezések hagyományos helyszínén, a kecskekapui 

temetőben, a vértanú halált halt báró, Jeszenák János a felvidéki ellenforradalmi csapatok 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/aldozatok-es-hosok-is-voltak-a-vertanuk-n-kortars-installaciot-allitottak-a-tiszteletukre-szekelyudvarhelyen
https://szekelyhon.ro/aktualis/aldozatok-es-hosok-is-voltak-a-vertanuk-n-kortars-installaciot-allitottak-a-tiszteletukre-szekelyudvarhelyen
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/117267-ma-is-elnek-h-sok-kozottunk-az-aradi-vertanukra-emlekeztek-kolozsvaron
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/117269-oktober-6-nagyvaradon-a-vertanuk-halala-bizonysagtetel
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/aradi-vertanuk-tobb-tucatnyi-helyszinen-tartottak-megemlekezeseket-a-felvideken
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/aradi-vertanuk-tobb-tucatnyi-helyszinen-tartottak-megemlekezeseket-a-felvideken
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ellen küzdő egységek kormánybiztosa, illetve Rázga Pál evangélikus lelkész sírjánál idézték fel 

az aradi vértanúk és a szabadságharc emlékét. A hosszú évekig romló állapotban lévő 

síremléket az idén sikerült felújítani a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának 

7 millió forintos támogatásának köszönhetően. A legnagyobb felvidéki magyar közéleti és 

kulturális szervezet a Csemadok, Magyarország pozsonyi nagykövetsége valamint a Pozsonyi 

Magyar Intézet, és a Via Nova által szervezett rendezvényen egy-két százan vettek részt, 

köztük a felvidéki magyar politika és közélet számos szereplője is. A rendezvény szónoka, 

Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke, beszédében a magyar történelem legfényesebb napjainak 

nevezve 1848-49-et, felidézte a szabadságharc néhány momentumát és az azt követő 

megtorlásokat, illetve beszélt az események és azok résztvevőinek felvidéki kötődéseiről is. 

 

Kitelepítettek emléknapja: "Ne a féligazságok országában, hanem tisztességben 
éljünk" 
2019. október 6. – Ma7.sk 

A kitelepítés és deportálás 72. évfordulója alkalmával október 6-án került megrendezésre a 

Kitelepítettek emléknapja, amely során az 1947-ben kitelepített lakosokról emlékeztek meg 

Pozsonypüspökin. Pozsonypüspökin immár tizenkét éve október első vasárnapja a 

kitelepítettek emléknapja, amely az idén egybeesik az aradi vértanúkról való 

megemlékezéssel is. A megbékélés jegyében október 6-án szentmisével emlékeztek meg a 

szomorú eseményről a pozsonypüspöki Szent Miklós plébániatemplomban. 

 

Az aradi vértanúkra emlékeztek Füleken 
2019. október 6. – Ma7.sk 

1849. október 6-án végezték ki a szabadságharc tizenhárom honvédtisztjét, illetve gróf 

Batthyány Lajos egykori miniszterelnököt. A levert szabadságharc utáni kivégzéssorozatról a 

magyarság évről-évre nemzeti gyásznap keretében emlékezik meg. A nemzeti gyásznapon, 

október 6-án, Füleken is megemlékeztek a szabadságharc kivégzett tábornokairól. A 

Csemadok helyi szervezete és a Koháry polgári társulás fontosnak tartja, hogy a különböző 

kultúrműsorokon, nemzeti ünnepeken a magyarság együtt rója le tiszteletét azok előtt, akik 

célt és motivációt, értelmet is adnak a jövő nemzedékének, hogy ugyanezt az utat folytassák. 

 

Komáromi megemlékezés: itt és most is megteremthető a nemzeti egység 
2019. október 6. – Ma7.sk 

Az aradi vértanúkra és a komáromi vár hőseire emlékezett a helyi lakosság vasárnap délután 

Klapka György honvédtábornok szobránál, majd az 1849-es vértanúk közeli emlékoszlopánál. 

A Csemadok Komáromi Városi Alapszervezete, valamint a Jókai Közművelődési és Múzeum 

Egyesület által szervezett megemlékezés fő szónoka Szarka László történész volt. A Klapka 

téri rendezvény a Szózat közös eléneklésével kezdődött, amelyet a Komáromban 

főhadnagyként szolgáló Egressy Béni zenésített meg. Közreműködött a Concordia Vegyeskar, 

Stubendek István karnagy közreműködésével. Boráros Imre Kossuth-díjas színművész pedig 

Ruttkay Tamás és Magyar Alíz nemzettudat-erősítő műveiből mondott részleteket, valamint 

tolmácsolásában A felvidéki magyarok litániájából ismert Áldásdal is elhangzott. 
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Százak emlékeztek fáklyákkal vonulva Somorján 
2019. október 6. – Ma7.sk 

Ökumenikus istentisztelettel kezdődött az aradi vértanúk emléknapjának somorjai 

rendezvénye. A főhajtás szellemiségét jól mutatja, hogy a hagyományosan magyar református 

és a katolikus közösség vezetői mellett a többségében szlovákok alkotta evangélikus 

gyülekezet lelkésze is köszöntötte a híveket, s emlékezett meg a magyar nemzet mártírjairól. 

Myjavec Pál plébános beszédében elmondta, az aradi mártírokat Krisztusban való hitük 

kötötte össze. Példájuk örök a kétkedők számára, s erőt ad a kishitűséggel szemben. A 

plébános Máté evangéliumából idézve hívta fel a megemlékezők figyelmét: „Mert bizony, 

mondom nektek: ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok ennek a 

hegynek, ,,menj innen oda’’, elmegy, és semmi sem lesz lehetetlen nektek.” 

 

Zenta: Megemlékezés az aradi vértanúkról és Batthyány Lajosról 
2019. október 5. – Vajdasag.ma 

A Városháza oszlopcsarnokában pénteken koszorúzással egybekötött megemlékezést 

tartottak. A megjelentek Gróf Batthyány Lajos emléktáblájánál tisztelegtek az első felelős 

magyar kormány mártírhalált halt miniszterelnöke és az aradi vértanúk előtt. A Himnusz 

elhangzása után ünnepi beszédekkel emlékeztek meg a történelmi eseményekről, amikor 

Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke is vértanúhalált halt. Juhász Lassú Kornélia, 

a Thurzó Lajos Közművelődési Központ munkatársa köszöntötte a megjelenteket. 

 

Nagybecskereken is megemlékeztek az aradi vértanúkról 
2019. október 5. – Vajdaség.ma 

A nagybecskereki Emmanuel Kamarakórus 17. alkalommal szervezte meg Légy híve 

rendületlenül címmel a hagyományos koncertjét, amelyre ezúttal is a székesegyházban került 

sor. A rendezvény elején közösen elénekelték a Himnuszt, majd a hangverseny előtt a nemzeti 

gyásznapunkról értekezett Jenovay Lajos, az est műsorvezetője, majd megkoszorúzták Lázár 

Vilmos, aradi vértanú emléktábláját. 

 

Tematikus előadással emlékeztek Kishegyesen az aradi vértanúkra 
2019. október 5. – Vajdasag.ma 

A Rizgetős táncegyüttes és a Juhász zenekar által a kishegyesi színházteremben előadott Az 

aradi 13 című tematikus műsorral emlékeztek meg az aradi vértanúk kivégzésének 

évfordulójáról. A témát sokszor feldolgozták már színpadi alkotások formájában. A vértanúk 

és Haynau osztrák császári tábornok szerepel a táncos-zenés és prózai, illetve lírai elemekre 

épülő produkcióban. Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke az előadás 

kezdete előtt szólt a nagy számban megjelent közönséghez. 

 

Az aradi vértanúkra emlékeztek Magyarkanizsán is 
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https://ma7.sk/tajaink/szazak-emlekeztek-faklyakkal-vonulva-somorjan
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24210/Zenta-Megemlekezes-az-aradi-vertanukrol-es-Batthyany-Lajosrol.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24212/Nagybecskereken-is-megemlekeztek-az-aradi-vertanukrol.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24213/Tematikus-eloadassal-emlekeztek-Kishegyesen-az-aradi-vertanukra.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24215/Az-aradi-vertanukra-emlekeztek-Magyarkanizsan-is.html


 

 

Október 6-i megemlékezések 

2019. október 6. – Vajdasag.ma 

Magyarkanizsán a nagytemetőben, az aradi vértanúk faragott táblája előtt emlékeztek meg a 

helyiek az 1849. október 6-i eseményekről és az aznap kivégzett Batthyány Lajosról, 

Magyarország első miniszerelnökéről. Az eseményen az emlékezés koszorúit a 

magyarkanizsai önkormányzat, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa, a Magyar Nemzeti 

Tanács, a helyi közösség és a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői helyezték el, az alkalmi 

műsoron pedig Kávai Szabolcs helyi történelemtanár mondott beszédet, aki Damjanich János 

életútját taglalta. 

 

Temerinben is megemlékeztek az aradi vértanúkról 
2019. október 6. – Vajdasag.ma 

A nyugati temető kopjafájánál rótták le kegyeletüket a temeriniek az október 6-án kivégzett 

tizenhárom aradi vértanú előtt. Az egybegyűltek a helyi férfi kórus vezetésével elénekelték a 

Himnuszt, majd Csorba Béla, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke mondott alkalmi 

beszédet. 

 

Leiningen-Westerburg Károly aradi vértanú előtt tisztelegtek Törökbecsén 
2019. október 6. – Pannon RTV 

Kegyeltadó szentmisét is tartottak a helyi katolikus templomban. Az aradi vértanúkra 

emlékeztek az Assisi Szent Klára római katolikus templomban, Törökbecsén. A kegyeletadó 

szentmise után megkoszorúzták gróf Leiningen-Westerburg Károly vértanú szobrát. 

 

Az aradi vértanúkra emlékeztek 
2019. október 6. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség, a Millecentenáriumi Emlékbizottság és a Vadvirág 

Hagyományápoló Kör szombaton Adán, a Damjanich-emlékműnél koszorúzási ünnepséget 

tartott a nemzeti gyásznap alkalmából a 170 éve kivégzett aradi vértanúk tiszteletére. A helyi 

lakosok mellett az anyaország, a Magyar Nemzeti Tanács, az adai önkormányzat, a katolikus 

egyház, a civil szervezetek és a pártok képviselői vettek részt a megemlékezésen, amelyet az 

adai Vadvirág Hagyományápoló Kör, a moholi Csobolyó és a törökfalui Százszorszép 

Művelődési Egyesületek alkalmi irodalmi-zenés műsora tette ünnepélyesebbé. 

 

Október 6-i megemlékezés Nagyszőlősön 
2019. október 6. – karpatalja.ma 

Október 6-án délután a Nagyszőlősi 3. Számú Perényi Zsigmond Középiskola kertjében 

tartotta központi rendezvényét a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) az aradi 

vértanúkra emlékezvén. Az egybegyűlteket Kudron Zoltán, a KMKSZ Nagyszőlősi Városi 

Alapszervezetének elnöke üdvözölte. A nemzeti himnuszok elhangzása után a jelenlévők 

megtekinthették a Nagyszőlősi 3. Számú Perényi Zsigmond Középiskola, valamint a Péterfalvi 

Református Líceum növendékeinek zenés-verses irodalmi előadását. A rendezvényt többek 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24217/Temerinben-is-megemlekeztek-az-aradi-vertanukrol.html
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/leiningen-westerburg-karoly-aradi-vertanu-elott-tisztelegtek-torokbecsen
https://www.magyarszo.rs/hu/4111/vajdasag_ada/209075/Az-aradi-v%C3%A9rtan%C3%BAkra-eml%C3%A9keztek.htm


 

 

Október 6-i megemlékezések 

között megtisztelte jelenlétével Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, 

Buhajla József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja, Szilágyi Mátyás, 

Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, Nagy Klára, a nemzetpolitikai 

kapcsolattartási főosztály területi főreferense, Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, Zubánics 

László, az UMDSZ elnöke, Barta József, a megyei tanács alelnöke, Orosz Ildikó, a KMPSZ 

elnöke, Rezes József, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás nemzetiségi és vallásügyi 

főosztályának vezetője. 

 
 

 


