Karácsony Lettországban
Christmas in Latvia

Christmas or Ziemassvētki in Latvia, as for
most of the world, is about family and being
grateful for what we have. Christmas in Latvia
is marked by an inextricable mix of ethnic, religious and modern traditions making it a truly
unique experience. While most in the western
world celebrate Christmas as the birth of Jesus
Christ, according to pre-Christian Latvian pagan
traditions it is the rebirth of the Sun Maiden.
Historically Latvians usually celebrated Winter
Solstice because they believed that it is a battle
between light and darkness, therefore, a lot of
traditions were related to generating light and
repelling darkness. The entire harvest of the following year was dependent on the good grace of
the sun during the Winter Solstice.
Typical ethnic Christmas traditions include
mumming or ķekatas as well as dragging the Yule
log. The mummers, who wear masks of different

A karácsony, vagyis a Ziemassvētki Lettországban, mint szinte mindenütt a világon a családról szól, és arról, hogy hálásak vagyunk, amiért
együtt lehetünk. Lettországban a karácsony a népi, vallásos és modern
hagyományok bonyolult együttese, ami valóban egyedülálló élmény. Míg
a nyugati világ nagy része Krisztus születését ünnepli karácsonykor, a
kereszténység előtti, pogány lett szokások szerint ez a Napleány újjászületése. A történelem során a lettek a téli napfordulót ünnepelték meg,
mert úgy hitték, ez egy harc a fény és a sötétség között, ezért számos
hagyomány kapcsolódott a fény létrejöttéhez, ami elűzi a sötétet. A következő év teljes termése a nap téli napfordulókor mutatott jóindulatától
függött.
A tipikus népi hagyományba beletartozik az álöltözet (íekatas) csakúgy,
mint a karácsonyi fatörzs vonszolása. A maskarát viselők, akik különböző
állatok, madarak és olyan kísérteties lények maszkjába bújnak, mint az
eleven holttestek vagy a halál, áldást hoznak a háznépre, elősegítik a termékenységet és elűzik a gonosz szellemeket. A karácsonyi fatörzs vonszolása az előző év gondjainak és szerencsétlenségeinek elhamvasztását jelképezi. A fatörzset házról házra vonszolják, és az utolsó háznál elégetik, ami
az új napév kezdetét jelzi. Az ősi lettek beépítették pogány rítusaikat a
keresztény szokásokba, aminek eredményeként új hagyományok születtek,
mint például a fenyők díszítése a téli napfordulókor. Rigát tartják az első
karácsonyfa szülővárosának, ahol már 1510-ben felállítottak és valamen�nyire fel is díszítettek egy fenyőt. Manapság Lettországban még mindig
gyertyákkal díszítik a fenyőfákat, és szalmadíszekkel, valamint örökzöld
ágakkal a házakat.
A gyerekek úgy hiszik, hogy a lett Mikulás (Ziemassvētku vecītis) hozza az ajándékokat, és ahhoz, hogy ezeket megkapják, egy rövid kis verset
kell elmondani a karácsonyfa mellett állva. Sok családban tartják az adventet is, és karácsonyi istentiszteletre is elmennek.
Minden karácsony szerves része a bőséges vacsora, ami kilenc fogásból
áll, melyek közt általában megtalálhatók olyan hagyományos ételek, mint
a karácsonyi sült, a szürke borsó, szalonnás roló és gyömbéres sütemény.
A régi lettek mágikus száma a kilences volt, ami a végtelenséget és minden
varázslat kezdetét jelképezte.
Mindenkinek boldog karácsonyt – Priecîgus Ziemassvçtkus és sikeres,
szakmailag teljes és gazdag boldog új évet – Laimîgu Jauno gadu – kívánok.
Remélem, mindenki valami izgalmasat és varázslatosat élhet át jövőre.
Őexc. Vilmārs Heniņš,
Lettország magyarországi nagykövete

animals and birds and such macabre figures as
living corpses and death, bring blessing to the
households, encourage fertility, and scare away
evil spirits. The dragging of the Yule log symbolizes incineration of last year’s problems and misfortunes. The log was dragged from home to
home, and at the last house it is burnt to symbolize the beginning of the new solar year. Ancient
Latvians integrated pagan rituals into Christianity, what resulted in new traditions like the decoration of firs on Winter Solstice. Rīga is recognized as the birthplace of the first Christmas tree,
put up and decorated as early as 1510 by some
accounts. Today Latvians still decorate natural fir
trees with lighted candles and their houses with
straw ornaments and evergreen branches. Children believe that Latvian Santa (Ziemassvētku
vecītis) brings presents and to get them you have
to recite a short poem while standing next to the

Christmas tree. Many families celebrate Advent
and attend church for a Christmas service.
An integral part of every Christmas is a lavish
meal, consisting of 9 courses which usually include such traditional dishes as a Christmas roast
and grey peas, bacon rolls and gingerbread cookies. The magic number of ancient Latvians was
nine, symbolizing infinity and the beginning of
the all that is magical.
I wish everybody a Merry Christmas –
Priecīgus Ziemassvētkus, as well as successful,
professionally fulfilling and prosperous Happy
New Year – Laimīgu Jauno gadu 2018. I hope
that all of you will experience something exciting and magical next
year.
H.E. Vilmārs Heniņš
Ambassador of the Republic of
Latvia to Hungary
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