
 

Október 

Mindszent hava 

 

 

(Forrás: https://aledakonyhaja.blogspot.com/2013/10/oszi-gyumolcssalata.html) 

 

 

Kányádi Sándor: Jön az ősz 

 
Jön immár az ismerős 
Szél lábú deres ősz. 
Sepreget, kotorász, 

Meg-megáll, lombot ráz. 
 

Lombot ráz, diót ver, 
Krumplit ás, szüretel. 
Sóhajtoz nagyokat, 

S harapja, kurtítja a hosszú 
napokat. 

 

Sarkadi Sándor: Édes ősz 
 

Édes ősz jött, 
Hull a körte, 

hamvas szilva 
hull a földre. 

  
Itt az alma, 
Kasba rakd. 
Ott a szőlő, 

Hamm, bekapd! 
Bokor alatt dió búvik 

- ott ne hagyd! 
  

https://aledakonyhaja.blogspot.com/2013/10/oszi-gyumolcssalata.html


Októberi jeles napok, ünnepek 

(Forrás: http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/szuret) 

SZÜRET 

A szüret időpontja a 18-19. században valamilyen jeles naphoz kötődött. Szent Mihálytól (szeptember 29.) 

Simon-Júdás (október 28.) napjáig. Az Alföld több vidékén Szent Mihály napkor kezdték a szüretet. A 

Dunántúl nagy részén és Erdélyben Terézia (október 15.), a Balaton és Kőszeg vidékén Orsolya (október 21.), 

Tokaj-Hegyalján Simon-Júdás (október 28.) napján. 

 

OKTÓBER 1. A ZENE ÉS AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA 
 

 

 

 „A zene az életnek olyan szükséglete, mint a 

levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha már 

nagyon hiányzik.”                            Kodály Zoltán 
 

Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi 

Menuhin kezdeményezésére emelte október 1-jét a 

zene világnapja rangjára. 

 

 

 

 

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította 

október 1-jét az idősek világnapjává. Napjainkban 

kb. 600 millió hatvan év feletti személy él a 

világon, számuk 2025-re akár meg is 

kétszereződhet. 

 
OKTÓBER 4. AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA 

Az állatok világnapját 1931 óta ünnepelik minden esztendőben Szent Ferenc emléknapján, október 4-én. 

Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja. Assisi Szent Ferenc azt hirdette, 

hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen. 

Magyarországon 2022-ben: 
(Forrás: http://www.fna.hu) 
 

   
az év madara a zöld küllő, 

   
az év hala a bodorka, 

 

   
az év rovara az óriás énekeskabóca, 

  
az év hüllője a homoki gyík,

 
   



 
 

az év emlőse a törpeegér. 
 

(Forrás: http://tortenelemtanulas.blog.hu/2014/10/05/oktober_6_az_aradi_vertanuk_napja/:) 

OKTÓBER 6. AZ ARADI VÉRTANÚK NAPJA  

1849. október 6-án a majdnem egy éven át tartó 

szabadságharc befejezését követően az ifjú Ferenc 

József császár súlyos büntetés kiszabásával akarta 

megüzenni a magyaroknak: birodalmában nem tűri 

a lázadást. A császár tizenhárom magyar 

honvédtábornokot ítéltetett halálra, mindegyiküket 

nyilvános és megszégyenítő kivégzéssel sújtva. Az 

említett napon Arad városában tizenhárom bátor, 

hősies, és megbecsült magyar hazafi kivégzésére 

készültek. A halálra ítéltek mindannyian 

ugyanazon ügyért harcoltak: a magyar 

szabadságért és a magyar haza megújulásáért. 

Hittek abban, hogy a reformkor nagyjai: 

Széchenyi, Wesselényi, Kölcsey, Deák és Kossuth 

egy modern, új Magyarország alapjait tették le, 

kivezetve a magyarságot a középkori feudális 

viszonyok közül. A halálra ítélt katonai vezetők 

mindegyike kész volt életét áldozni ezekért a 

célokért. A végsőkig küzdöttek, mert tudták: a 

magyar nép régen kiérdemelte már a jogot arra, 

hogy végre önmagát kormányozza. Harcukat 

törvényesnek tartották, hiszen 1848 tavaszán az 

osztrák császári udvar is elismerte a magyarországi 

reformok szükségszerűségét. Az Udvar 

meghátrálása azonban csak 1848 nyaráig tartott. 

Miután az európai uralkodók sorra, mindenütt 

leverték a forradalmakat, Bécs a magyarok ellen 

fordult. A szabadságharc kitört és sok ezer bátor 

magyar katona és tiszt véráldozatát követelte. 

 

 

 

 

Az aradi vértanúk utolsó szavai 

Aulich Lajos: 

„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar 

népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot.” 
 

Damjanich János: 

„Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.” 
 

Dessewffy Arisztid: 

„Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt hazám szolgálata.” 
 

Kiss Ernő: 

„Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, 

hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.” 
 

Knézich Károly: 

“Milyen különös, hogy Haynau bíró is, keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a 

kártyákat.” 
 

http://www.mclib.hu/wp-content/uploads/2012/10/116.jpg


Láhner György: 

„Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon! És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom!” 

 

Lázár Vilmos: 

„Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és 

bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.” 
 

Leiningen-Westerburg Károly: 

“A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.” 
 

Nagy-Sándor József: 

„De rettenetes volna az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben! Alázatosan borulok 

Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.” 
 

Poeltenberg Ernő: 

„Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.” 
 

Schweidel József: 

„A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalmár, a 

világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.” 
 

Török Ignác: 

„Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak 

őt szolgáltam.” 
 

Vécsey Károly: 

„Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.” 

 
(Forrás: http://www.mclib.hu/blog/2012/10/honapsorolo-oktober-mindszent-hava-merleg-csillagkep/) 

OKTÓBER 23. AZ 1956-OS FORRADALOM NAPJA 

1989. óta, október 23. nemzeti ünnep,  

a Magyar Köztársaság kikiáltásának napja. 

 
 

Az 1956-os forradalom a magyar nép 

forradalma volt, a megszálló orosz csapatok és a 

szovjet diktatúra ellen, Magyarország XX. századi 

történelmének legjelentősebb eseménye. A 

forradalom október 23-án, budapesti egyetemisták 

békés tüntetésével kezdődött. A harcok 

áldozatainak számadatait 1993-ban oldották fel a 

titkosítás alól. 2652 magyar és 720 orosz ember 

halt meg a harcokban. Mintegy negyedmillióan 

hagyták el az országot. 1957. januártól tömegesen 

börtönözték be a forradalomban résztvevőket.

A hatalom erőszakkal fojtotta el a forradalmat az egész országban. Székesfehérváron október 24-én szovjet 

katonák sortüzet adtak le a békés tüntetőkre. Hatan haltak meg. Október 26-27-én az ÁVH sortüzet nyitott a 

tüntetőkre: Gödöllőn, Győrött, Kalocsán, Kecskeméten, Miskolcon, Nagykanizsán, Sopronban, Szegeden, és 

az ország szinte valamennyi városában. A mosonmagyaróvári sortűzben 52-en vesztették életüket. 

Tiszakécskén vadászrepülőből lőtték a békés tüntetőket. 17 halott és 110 sebesült volt. A magyar forradalmat 

szerte a világban szép szavakkal köszöntötték. XII. Pius pápa imára szólította a híveket. Eisenhower amerikai 

elnök rádióbeszédében kifejezte csodálatát a magyar nép iránt, majd kijelentette, hogy az új magyar vezetést 

nem tekinti szövetségesnek. Ezzel – kvázi – megadta az engedélyt Moszkva számára a lerohanásra. 

 November 4-én az egész ország területén megindultak a szovjet csapatok. A magyar fegyveres alakulatok 

csak szórványosan és összehangolatlanul vették fel a harcot. De egyetlen magyar alakulat sem állt át a 

szovjetek oldalára. December 4-én, Budapesten gyászruhás asszonyok többezres tömege vonult fel. 

Budapesten, Salgótarjánban és Miskolcon tüntetésekre és sortüzekre került sor december elején. A következő 

években 400 embert végeztek ki, és 21668 személyt börtönöztek be, valamint 16-18 ezer főt internáltak. 860 

embert a Szovjetunióba deportáltak. Az 1957. évi. 4. törvény engedélyezte a 16 év feletti kiskorúak kivégzését. 

A Nagy Imre per 1958. június 9. és 15. között zajlott. 1959-ben volt az első részleges amnesztia, majd 1963-

ban a következő. 3480 főt engedtek szabadon. 600 forradalmár csak 1970-ben szabadult.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


