
 

MEGEMLÉKEZÉS ISTENTISZTELETEN 

 

2021. október 10-én a VIII. kerületi Budapest-Külső-Józsefvárosi 

Református Egyházközösség szervezésében a vasárnapi 

Istentisztelet keretében megemlékeztünk az Aradi 13 vértanúról  

 

ARADI VÉRTANÚK EMLÉKE - 2021. OKTÓBER 6. 

 

 

     

       

  



 

A történelmi témájú, vetített képes előadást  

Bánhegyi Ferenc tartotta.   

 

Az előadás témája, üzenete gróf Széchenyi István egyik jeles 

mondása szellemében fogalmazódott meg.  

 

 

Az aradi tizenhármak dombormű arcképe a leghitelesebb helyen, az 

Aradi Szabadságszobor kompozícióján szerepel. A rövid 

ismertetőkben a kivégzett kora, nemzetisége, vallása és a kivégzés 

módja tűnik fel, mintegy rávilágítva arra, hogy az igaz magyar 

ügyért a származástól, vallástól, kortól függetlenül vitézül kiálltak, 

mi több, életüket adták.     



Damjanich János 

 

44 éves – szerb – görögkatolikus – kötél általi halál – 

pótbüntetésül utolsónak hagyták a hóhérai 
 

Dessewffy Arisztid 

 

47 éves – magyar – evangélikus – golyó általi halál 
 

Poeltenberg Ernő 

 

41 éves – német – római katolikus – kötél általi halál 
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Kiss Ernő 

    

50 éves – örmény – római katolikus – golyó általi halál  
 

Aulich Lajos 

 

56 éves – német – római katolikus – kötél általi halál 
 

Knézich Károly 

 

41 éves – horvát – római katolikus – kötél általi halál 



Lahner György 

 

54 éves – német – római katolikus – kötél általi halál 
 

Nagysándor József 

 

46 éves – magyar – római katolikus – kötél általi halál 
 

Lázár Vilmos 

 

31 éves – örmény – római katolikus – golyó általi halál  



Török Ignác 

 

54 éves – magyar – római katolikus – kötél általi halál 
 

Schweidel József 

 

53 éves – német – római katolikus – golyó általi halál  
 

Leiningen-Westerburg Károly 

 

30 éves – német – lutheránus – kötél általi halál 



Vécsey Károly 

 

45 éves – magyar – római katolikus – kötél általi halál 

 

Nemzetisége hovatartozása alapján a 13 aradi vértanú között 

kilenc olyan tábornok szerepelt, akik nem magyarnak születtek. 

1 szerb – 1 horvát – 2 örmény – 5 német – 4 magyar 

 

Kivégezték Pesten az első szabadon választott magyar 

miniszterelnököt, 

gróf Batthyány Lajost 

42 éves – magyar – római katolikus – golyó általi halál  

    



 

A 13 aradi vértanúhoz további három magyar tisztet sorolhatunk. 

Annak ellenére, hogy őket nem Aradon és nem október 6-án 

végezték ki, meg szoktuk őket is említeni. 

14. Ormai Norbert     (1849. augusztus 22.) 

15. Kazinczy Lajos     (1849. október 25.) 

16. Lenkey János       (1850. február 9.) 

 

A fentieken kívül még 55 kivégzésre került sor, akiket további 

százak követtek, s ezrek sínylődtek börtönökben, illetve hagyták el 

az országot. 

Pesten 35 - Pozsonyban 12 - Kőszegen 8 kivégzés volt. 

 


