Magyarország kisebbségei
1. Németek: Szokásaikról sokat lehetne beszélni, ezért csak egy párat említek. Kezdeném
a húsvéti tűzzel, németül: osterfeuer. Ezzel a népszokás a keresztények Jézus
feltámadását, míg mások az élet éltetőjét, a napot köszöntik vele. A húsvéti tűzhöz sok
hiedelem tartozik, mint például: azt a házat, amelyiket a tűz meg világítja, védve
lesznek a tűzvészektől és betegségektől, vagy már csak elég látni a tüzet ahhoz, hogy
valakinek szerencséje legyen.

Viseletük:
2. Délszlávok. Szokásaik közül csak egyet emelnék ki a badnjakot, amikor a karácsonyt
megelőző napon kimennek a férfiak az erdőbe és kelet-nyugati irányba állva egy
csapásra kivágnak egy olyan tölgyfát, amin még szárazlevek vannak. Ezután a fát a
mise után meggyújtják. Régebben egy családtagnak egész éjszaka őriznie kellet, a fát
nehogy kialudjon. Maga a badnjak az életfa szimbóluma, amit a pásztorok adtak
Józsefnek, hogy tüzet gyújtson a didergő kis Jézusnak. A szokás szerint a család
következő évi gyarapodását, egészségét hivatott biztosítani. Másrészről a fa elégetése

az előző év gondjainak, bajainak elhagyását szimbolizálja.

3. A népzene szempontjából egy hangszert szeretnék kiemelni. Ez a hangszer a dvojnice
(kettős furulya). Ez lényegében két furulya egybeépítve, egy fából kifaragva. Hossza
nagyjából 30 centiméter. A zenész az egyik oldalon egyik kezével játsza a prímet, míg
a másik oldalon a másik kezével a dallam tercét. Így a jobboldalon 4 lyuk, míg a
baloldalon csak 3 lyuk van.

4. Szlovákok: Sok hasonlóság van a magyar és a szlovák népszokások között. Ugyan
úgy megjelenik a májusfa állítás, ugyan úgy meglátogatják a temetőket a halottak
napján, de egy népszokást azért kiemelnék. Ami, pedig az, hogy farsangi időszak
végén eltemetik a nagybőgőt, ezzel egy valós temetést parodizálva.

Népviselet:

5. Romák (cigányok): Teremtés mitológia szerint Isten, amikor megteremtette az
embereket, egyet beleejtett a tűz hamujába. Ez az ember fekete lett, és tőle származnak
a romák. Maguk a cigányok a hiedelmeikben nagy varázslóknak számítanak, mait a
különböző varázsaik bizonyítanak. Van szerelmi varázsuk: „Ha valaki azt hiszti, hogy
a házastársa megcsalja, akkor tegyen egy pohár vízbe egy aranygyűrűt, ha a gyűrű a
víz tetején marad csalás áll fen.” Elhárító varázs, például. ha vihar van, akkor seprűt
dobnak ki az ajtón. Szerencse varázs: újszülött gyermek első fürdetésekor pénzt
tesznek a csecsemő fürdővízébe, annak érdekében, hogy a gyermek felnőve gazdag
legyen. Ezeken kívül van még: gyógyító, rontó és szépségvarázsuk.

Népviselet:
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