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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „Az aradi
vértanúkhoz méltó  emlékmű felállításáról”  címmel  a  mellékelt  határozati  javaslatot  kívánom
benyújtani. 



...../2018. (.....) OGY határozat 

Az aradi vértanúkhoz méltó emlékmű felállításáról

Az  Országgyűlés,  tekintettel  arra,  hogy  az  1848/49-es  forradalom  és  szabadságharc  hazánk
történelmének  egyik  dicsőséges  időszaka,  ezért  nemzeti  ünnepeinkhez  kötődő  történelmi
hagyományainkat  ápoljuk és  történelmi hőseinknek méltó emléket  állítunk.  Emlékezve az aradi
hősök kivégzésének közelgő 170. évfordulójára, az Országgyűlés a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy a hazaszeretetet és a hazáért való áldozatvállalást értéknek
tekintjük,  amelyre  örök  példát  mutattak  az  Aradon  kivégzett,  az  1848/49-es  forradalom  és
szabadságharcban részt vett katonák, tisztek. Emlékük ápolása minden magyar feladata, amelyeket
– többek között - méltó köztéri szobrokkal, emlékművekkel kívánja megvalósítani.

2. Az Országgyűlés az 1. pontban meghatározottakra figyelemmel felhívja a Kormányt, hogy

a) folytassa le a szükséges egyeztetéseket magyarországi és külhoni kulturális és történettudományi
szakmai szervezetekkel a jelenlegi emlékmű állapotának értékeléséről, és szükség szerint egy méltó
emlékmű terveiről és annak megvalósításról,

b)  új  emlékmű  felállítása  illetve  a  jelenlegi  felújítása  esetén  mielőbb  biztosítson  költségvetési
forrást  az aradi  vesztőhelyen,  a  „13 Vértanú” elnevezésű téren (Piaţa  13 Martiri)  álló  jelenlegi
emlékmű helyén megvalósuló új, a vértanúk emlékéhez méltó emlékmű felállításához,

c) új emlékmű felállítása illetve a jelenlegi felújítása esetén tegyen intézkedéseket, hogy az aradi
vértanúk kivégzésének 170. évfordulóján kerüljön sor az emlékmű felavatására minden parlamenti
párt részvételével,

d) új emlékmű felállítása illetve a jelenlegi felújítása esetén folytassa le a szükséges egyeztetéseket
a román kormánnyal, román szakmai szervezetekkel, valamint a helyyi lakossággal az emlékmű
felállításáról,  későbbi  állagmegóvásáról,  őrzéséről  és  gondoskodjék  a  170.  évfordulóra  való
meghívásukról,

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Tekintettel arra, hogy az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hazánk történelmének egyik
dicsőséges  időszaka,  az  aradi  vértanúk kivégzésének napját  2001-ben a  237/2001.(XII.10.)
kormányrendelet alapján nemzeti gyásznappá nyilvánították.

A  jelenlegi  emlékmű  egy  mesterséges  domb  tetején  álló  obeliszk.  1871-ben  az  Aradi
Honvédegylet állította fel ezt a terméskőből készült emlékoszlopot a vár alatti zsigmondházi
mezőn,  a kivégzés  helyszínén.  1874-ben a  vesztőhelyi  emlékoszlopot  megmagasították egy
gúla alakú oszloppal. 1881-ben közadakozásból az emlékoszlopot egy obeliszkre cserélték; ez
Budapesten  Jablonszky Vince  műtermében  készült.  Az obeliszk  alapjában  a  vértanúk  földi
maradványait őrizte.

Csak harmadik változatában, 1881-ben épült meg az az emlékmű, amely ma is a helyén áll. A
mesterséges domb,  melyre 15 lépcső vezet  föl,  kiemeli  a  síkságból  a sötétszürke gránitból
készült obeliszket. Egyik oldalán a gyásznap dátuma: 1849. október 6., a másikon a tizenhárom
honvédtiszt neve, kivégzésük sorrendjében.

A fölállítás után ötven évvel a helyszín azonosítása korrekcióra szorult. Az 1932. évi ásatások
során sikerült agnoszkálni azon főtisztek maradványait,  akiket a bitófák tövébe temettek. A
kivégzés  tényleges  helye  eszerint  a  Maros  egyik  hídjától  250  méterre,  több  száz  méterrel
közelebb volt, mint az obeliszk. Az 1932-ben föllelt, illetve az Arad megyében található összes
hamvakat 1974. október 6-án, a 125. évfordulón temették el kis koporsókban az obeliszk alá.

A  talpazat  felirata,  ami  a  koszorúk  miatt  nem  látszik:  
AZ  ARADI  TIZENHÁROM  
VÉRTANÚ  
KIVÉGEZTETÉSI  HELYÉNEK  MEGÖRÖKÍTÉSÉRE  
EMELTETETT  
1881  
OKTÓBER 6.-ÁN

Az emlékmű a vár közelében áll, a „13 vértanú” téren (Piaţa 13 Martiri), méltatlanul módon
sportpályákat alakítottak ki közvetlen közelében, a lépcsőket lelátóként használják.

Jövőre  emlékezünk  meg  az  aradi  vértanúk  kivégzésének  170.  évfordulójáról.  Szakmai
egyeztetések  után  kivégzésük  helyszíne  körüli  esetlegesen  új  emlékművük  a  rá  való
emlékezésüknek méltó formája, nemzeti összetartozásunk szép példája lehetne.
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