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Mondák és legendák helyszíneinek 

megismerése az elcsatolt történelmi 

területeken





 Így vesztették el a Magyarok Erdélyt

• 1859-ben született meg a Román Királyság

• Román Királyság semlegesként részt vett az I.
világháborúban, ám engedett a csábításnak és titkos
szerződést kötött az antanttal hátba támadja az Osztrák-
Magyar Monarchiát – kitart a háború végéig, nem köt
különbékét.

• Cserébe hozzá csatolhatja Erdélyt és a Kelet-
Magyarországot a Tisza vonaláig.

• 1916. augusztusában a román hadsereg betört
Magyarország területére, de az ellentámadás elsöpörte.

• Német és az osztrák-magyar csapatok megszállták
Románia egész területét.

• Románia megkötötte a különbékét, ezzel elvesztette az
odaígért magyar területeket.
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• 1918. novemberében a román katonák ismét betörtek

Erdélybe.

• Károlyi-kormány segítségével megalakult a Román
Nemzeti Tanács.

• 1918. december 1-jén a nemzetgyűlést tartottak 600
képviselővel és kimondták: Erdély azonnali
egyesülését a Román Királysággal.

• 1920. június 4-én versaillesi-kastélyban aláírták a
Trianoni békeszerződést, és meghatározták
Magyarország új határait.
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 II. világháború, II. Károly király idején 1940-től 1944-

ig
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 Napjainkban a magyarság száma Erdély területén:
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Nemzetiség Lakosság (fő) % 

Románok 16 869 816 88,6 

Magyarok 1 237 746 6,5 

Cigányok 619 007 3,2 

Ukránok 51 703 0,3 

Németek 36 884 0,2 

Törökök 28 226 0,1 

Lipovánok 23 864 0,1 

Tatárok 20 464 0,1 

Egyéb 96 040 0,5 

Nem nyilatkozott 59 186 0,3 

Összesen[10] 19 042 936 100,0 

2011. október 20-i népszámlálás

https://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1niai_n%C3%A9psz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%A1sok#cite_note-insse3-10
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Harta_etnica_2011_JUD.png
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Harta_etnica_2011_JUD.png
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Harta_etnica_2011_JUD.png



 A magyarság két megyében alkot többséget:

 1. Hargita megye a lakosság számának 82,9%-a 
magyar – Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, 
Tusnádfürdő, Parajd, Korond …

 2. Kovászna megye a lakosság számának 71,6 %- a 
magyar – Sepsiszentgyörgy, Hargita, 
Bálványosfürdő, Szent-Anna tó …
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 Népszokások, népviseletek Erdélybe:

 Tél beköszöntével, december elejétől kezdetét veszik
a különféle népszokások, amelyek szorosan
kötődnek a szent ünnephez.

 Advent az eljövetel, a  

 Várakozás és reménykedés

 ideje a karácsonyra való elő-

 Készület időszaka. 4 hét
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 1. Mendikálás: adománygyűjtő, köszöntő jellegére 

utal, némi ajándék fejében karácsonyi énekeket 
énekelnek.

 2. Kántálás: karácsonyi énekes, verses köszöntő

 3. Betlehemezés: Jézus 

 születésének történetét

 bemutató, egyházi eredetű

 népi játék.
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 4. Pásztorjárás: Karácsony este éjfélig járták a

házakat. Kifordított bunda, tarisznya, pásztorbot.

 Énekeltek és adományokat vártak a ház urától.
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 5. Ostyahordás: Karácsony böjtjén a kántortanító az

iskolás gyerekekkel minden családnak megfelelő
számú ostyát küld haza. Mézzel, fokhagymával
együtt ették.

 6. Pásztorok vesszőhordása: Karácsony előestéjén a
pásztorok vesszővel jártak, a gazdasszony
kötényével húztak ki néhányat. A jószágokat
veregették meg a vesszővel, hogy egészségesek
legyenek.
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 7. Regölés: István napjától december 26-ától újévig 

tart Énekeltek, jókívánságokat mondtak.

 8. Borszentelés: december 27-én Szent János napján 
szokás a bort megáldani – templom.

 9. Aprószentek: napja december 28. Heródes király 
minden fiú gyermeket megöletet.

 Karácsony: kerek alma a család összetartásának 
szimbóluma.  
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 10. Vízkereszt napja: január 6. farsang kezdete, 

vízszentelés, házszentelés, három királyozás: 

 20 + G + M +B + 19

 11. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja: február
2. e napon mutatták be először Jézus Krisztust a
templomba.

 12. Farsang: vízkereszttel kezdődik és húshagyó
keddig tart – nagy lakomák a bálok, mulatságok,
leánykérések ideje.
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 13. Virágvasárnap: Jézus utolsó útja Jeruzsálembe 

vezetett. Kiszehajtás, vége a böjtnek.

 14. Húsvét: Jézus feltámadásának az ünnepe, 
öntözés, és tojásfestés + videó Gyimesekben 2019

 15. Komatálküldés: húsvét után fehérvasárnap van. 
Lányok küldték, szerelmet, barátságot jelent.

 16. György napja: április 24. Tavaszi gonoszjáró nap, 
ekkor a boszorkányok szabadon garázdálkodhatnak, 
ekkor hajtják ki az állatokat a legelőkre. 
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 17. Május elseje: zöld lombokkal feldíszítik a 

házakat, májusfa, Székelyek Jakab fának nevezik.
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 18. Pünkösd: húsvét után az 50. nap. Pünkösdi 

királyválasztás.

 19. Szent Iván napja: június 24. nyári napforduló, 
tűzgyújtás,

 20. Nagyboldogasszony napja: augusztus 15. Mária 
menybemenetelének napja.

 21. Szent István ünnepe: augusztus 20. első magyar 
királyunk ünnepe, szentmise, új búzából 
kenyérszentelés, vége az aratásnak. 
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 22. Kisasszony napja: szeptember 8. Szűz Mária 

születése.

 23. Szent Mihály napja: szeptember 29. a gazdasági 
év fordulója, állatok visszahajtása a legelőkről.

 24. Mindszent hava,

 Vendel napja: 

 jószágtartó gazdák

 napja, a  pásztorok

 védőszentje
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Népviseletek

Székely viselet

Kalotaszegi viselet




 Tanulmányi kirándulás részletes ismertetése:

 1. Vajdahunyad várának megtekintése. „Török kút 
legendája, Vized van, lelked nincs”
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 2. Korond: faragott székely kapuk, népi mesterségek 

megismerése – taplászás, korongozás – „Likaskő 
legendája, Firtos és Tartod” legendája
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 3. Gyergyóújfalu: Elekes Vencel Általános Iskola –

találkozó az ottani gyermekekkel.

 4. Tekerőpatak: Súgó-barlang legendája: „Szerelem 
tavának legendája” Cseppkőbarlang: 
mészkőhegység, Pagoda, medóza, buzogány, delfin
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 5. Szent-Anna tó: Mohos tőzegláp bejárása
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 6. Békási-szoros, „Gyilkos-tó legendája„ 

vadkacsákról, tanultak felelevenítése, hegységek, 
kőzetek 
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 7. Tordai hasadék, „Szent László és a Kunok” 

legendája Tordai sóbánya, „Király és a só” népmese 
felelevenítése
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 8. Kolozsvár, Mátyás Király szülőháza, Szent Mihály 

Katedrális, „Mátyás király és a Kolozsvári 
bíró”népmese
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 Toleráns és kooperatív viselkedés szabályai
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Köszönöm a figyelmet!

Készítette: Begéné Jelusics Mónika 2019. 05. 06.
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