Magyarországon élő nemzeti kisebbségek, és szokásaik

Készítette: Omodi Enikő Ágnes
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Ezek a következőképpen oszlanak el arányilag:

Történelmük
Magyarországon a fennállása során mindig jelentős számban éltek más nemzetiségűek is a magyarok mellett. Már a
honfoglaláskor, (sőt, még előtte is!) rengeteg nép lakta a Kárpát-medencét, mint például: avarok vagy szláv nyelvet
beszélő törzsek. Pár tözs életben maradt: Ezek a közösségek a magyar túlsúlyú területeken a magyarokkal keveredve
elmagyarosodtak.
Ahol ez a természetes asszimiláció nem történt meg, ott beszélhetünk a mai szláv kisebbségek magvairól. Ilyenek a
szlovének, akik a 6. században települtek le és jelenleg is Magyarországon élnek.
A maradékot habár a magyarok hamar leigázták – már a XII. században ismét más, új népekkel együtt éltünk a Kárpátmedencében: a Nyugat-Európából érkező hospesek (szászok) jöttek Magyarországra, akiktől akkoriban sokat tanultunk,

mint pl.:legelőváltó földművelés. A hospesek gyakran belső önkormányzattal rendelkeztek, és Erdélyben, illetve a
Szepességben telepedtek le.
Később, IV. Béla uralkodásának idején, (1235-70) beengedjuk a tatárok elől menekülő kunokat, akiket sok viszály után
végül befogadunk, ők pedig az Alföldi területeken telepednek le. Emléküket megyenevekben őriztük meg, pl.:BácsKiskun
Miután legyőztük a törököket, az országnak fontos, és meghatározó feladata volt a népesség megnövelése: ezt nagy
mennyiségű német telepessel tették meg. Az elzártabb földrajzi körülmények között élők (pl.: Dunántúli-khg., Mecsek,
Zselic) mondhatóak a mai német nemzeti kisebbség gyökereinek. Mivel a legnagyobb számú betelepülő csoport
Svábföldről érkezett, ezért a 18. században betelepített németeket egységesen sváboknak nevezték el,
megkülönböztetve őket a középkori eredetű, szintén németajkú szászoktól.
A másik jelentős folyamat a spontán bevándorlás volt, amikor leginkább a szegényebbek költöztek a jobb élet
reményében a kis népsűrűségű, jobb megélhetést ígérő Magyarországra. A XVIII. század elején, a szervezett
betelepítéstől függetlenül maguktól is érkeztek németek. Rajtuk kívül még jópár nemzetiség bevándorlása volt jelentős:
a szerbek a Duna mentére, a románok Erdélyből az Alföld keleti részére, a szlovákok pedig Felvidékről Békés megye
területére vándoroltak.
A többi ekkor bevándorló nemzetiség, például az örmények, görögök és bolgárok kisebb létszámuk miatt általában
néhány nemzedék alatt beolvadtak a környező magyarságba. A XIX. században az oláh (román) fejedelemségek
területéről érkezett Magyarországra a cigányok második nagyobb hulláma, az oláh és a beás cigány csoportok.

Később:
Az 1910-es népszámlálás adatai szerint a Magyar Királyság legnagyobb nemzetiségeinek százalékos megoszlása
a következő volt (a zsidókat csak a vallási megoszlásnál tüntették fel, ezért a nemzetiségek között itt a
magyarok részét képezik):
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A trianon hatása:
Magyarország abban a sajátos helyzetben található, hogy majdnem az összes szomszéd országban több magyar él, mint
ahány más nemzetiségű Magyarországon. Így sokkal több a szlovákiai magyar, mint a magyarországi szlovák, vagy jóval
több magyar él Ukrajnában, mint ruszin, illetve ukrán Magyarországon, és mialatt az erdélyi magyar kisebbség talán az
egyik legnagyobb nemzetiség Európában, addig a magyarországi románok viszonylag kis létszámú népességet alkotnak
hozzájuk képest.

Azok a népek, akiknek már megimsertük történelmét, igenis megmaradtak a
szokásaik.
Egyszer én is tanuja lehettem a bolgár nemzeti kisebbség egyik összejövetelének: láthattam, ahogy saját néptáncukat
járják. Nagyon szép volt látni, hogy hiába nem abban az országban élnek, ahonnan származnak, mégis tartják a
szokásaikat.
Hasnolók még:

Pilisvörösváron a német nemzetiségű iskola:

Magyarországi görögök kultúrális egyesülete

szerb templom magyarországon:

Bolgárkertészet Pécsett:

Népviseletek:
Román népviselet:

Baranyai horvát népviselet:

Görög népviselet: ( A kép székesfehérváron készült)

örmény népviselet:

cigány népviselet:

Forrásaim:
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http://nemzetisegek.hu/dokumentumok/file_1097836263_toth_vekas2.pdf

