
KILÁTÓ 
V 

A lett és az észt parasztkalendárium 
A Szovjetunióban végbemenő politikai változások, de a balti népek, a litvánok, az észtek és a 

lettek önállósodási törekvései miatt nálunk is megnövekedett az érdeklődés az ott élő népek 
kultúrája iránt. A lettek a balti népek sorába tartoznak, s így nyelvük is a balti nyelvekhez 
sorolható. A földrajzi közelség és a lakosság kölcsönös emigrációja miatt azonban az észt és a 
lett néphagyományok egyaránt hatottak egymásra. Mivel az észtek a f innugor nép- és 
nyelvcsalád finn ágához tartoznak, nyelvük, kultúrájuk inkább a finnekéhez hasonlítható, bár 
fellelhetők a közös finnugor gyökerek. A lett s az észt, valamint a magyar néphagyományok 
közötti hasonlóságok emellett a német hatással is magyarázhatók. 

írásomban megpróbálom összevetni a lett, az észt és a magyar parasztkalendáriumot. 

J a n u á r - a tél hónap ja 

17. Teni napja. Teni az Antal lett megfelelője, Szent Antal a lett, az észt és a magyar 
folklórban egyaránt a sertések védőszentje. Észtországban az egykori Viru és Har ju tartomá-
nyokban és Tartu tartomány északi részén Szent Antal napját, január 17-ét tekintették a tél 
közepének. Mind mondták: „Elszakad a tél fonala." Szent Antal napján (észtül Tonis) 
kiengedték egy kicsit a sertéseket, hogy meglássák a napot. Észtországban e napon megfésülték 
a lent, hogy szép nagyra nőjön, és hogy szép malacok szülessenek az évben. A hagyományos 
eledel Észthonban a sertésfej volt. E napon nem dolgoztak az emberek. Ha ezen a napon 
hóvihar dúlt, ez azt jelentette, hogy abban az esztendőben jó szőlőtermés lesz. Szent Antal 
nálunk is a sertések védőszentje (páduai Szent Antal). Ilyenkor tüzet raktak, hogy a sertéseket 
a kínzó (tüzes) fájdalmat okozó orbánc utol ne érje. 

20. Basku napja, amely sajátos lett népi ünnep, amikor az embereket állatokkal kapcsolatos 
tréfákkal ugratták, s helyenként ugratják egymást. Hasonló szokásokra sem az észt, sem pedig 
a magyar folklórban nem bukkantam. 

Február - a gyer tyák hónapja 

2. A gyertyák napja. Lettországban ekkor gyertyákat készítenek. Észtországban, mint 
ahogy nálunk is, gyertyaszentelő napjának nevezik. Észtországban úgy vélik: „E napon a fagy 
szíve megég." 

6. Meteni. Lettországban e napon szánkóznak és álarcokban sétálnak. Nálunk e nap a 
Dorottyáké, mely állítólag időjóslásra alkalmas: Ha „Dorottya szorítja, Julianna tágítja." A 
szólás azonban fordítva is használatos, és igaznak tűnik. 

7. Hamvazónap. Észtországban e napon palacsintát és árpakenyeret szokás sütni. Lettor-
szágban ruhájukra erősített hamuval teli zsákokat vittek az emberek. 

24. Matis napja. (Mátyás-nap) Lettországban a rovarok napja. E napon semmit sem szabad 
elhozni az erdőkből. E tilalom sem a magyar, sem pedig az észt néprajzban nem ismeretes. 

Március - a fagy hónap ja 

17. Gertrúd napja. A lett regula szerint e napon tilos bármit is vetni. A Gertrúd név kultusza 
mind Lettországban, mind peaig Észtországban német hatásra terjedt el. 

21. Benedek napja. Lettországban szintén a rovarok napja volt, s e napon tilos volt bármit is 
vetni. Lettországban március 22-23-át „nagy napok"-nak nevezik, azaz a napok a tavaszi 
napéjegyenlőség napjai (nálunk március 21-22). 

25. Mara napja. É napon különböző, a káposztával kapcsolatos tevékenységeket folytatnak. 
(A káposzta neve lettülmara.) Ez Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának felel meg. E napon 
nem szabad fonni, szőni. Szintén a rovarok napja. Mindennemű vetés tilos, mert különben 
megeszik a rovarok. 
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Április - a keringés hónapja 

1. Mint mindenütt , Lettországban is a tréfálkozások napja. 
23. LJsin (vagy Jurgi, azaz György) napja, amit Lettországban és Észtországban egyaránt 

23-án, nálunk viszont 24-én ünnepelnek. Észtországban általában április l - jén, Lettország-
ban pedig 23-án terelték ki első ízben a nyájat a legelőre. Ez alkalomból mindkét területen 
tojással és vízzel kellett böjtölniük a pásztoroknak, hogy minél nagyobb legyen a nyáj 
szaporulata. Ez a nap Európa legnagyobb részében a jobbágyok szabad költözési napja is volt 
(mint november 11., Szent Márton napja). 

Május - a lombok hónapja 

25. Orbán napja. A lett hagyomány szerint az árpa, a len és a burgonya vetésének napja. 
Nálunk viszont az utolsó fagyosszent. A szőlősgazdák körmenetet járnak, hogy jó legyen a 
szőlőtermés. „Kiseprűzik Orbán t " , hogy ne legyen több fagy őszig vagy a tél beálltáig. 

Június - a virágzás (a gyümölcsfák) hónapja 

15. Vitus napja. A vetés befejezése, az aratás kezdete. 
22. Szent János (Jani) napja tüzekkel, sörrel és sajttal. E nap valójában Keresztelő Szent 

János napja, aki a 30 éves Jézust megkeresztelte a Jordán vizében. A keleti egyházakban Szent 
Iván néven tartják számon. így sok országban Szent Iván-éjként tartják számon, amely a 
nyári napforduló ideje. Ez a nap mind a letteknél, mind az észteknél bővelkedik események-
ben. A lányok férjjóslásra különösen alkalmas napnak tartják. Nálunk a nyomdászok ünnepe 
is. 

29. Péter napja. Nálunk Péter-Pál napja, az aratás kezdete. Lettországban a lombok (a 
levelek) napja. 

Július - a széna hónapja 

2. A virágzás vége - vásártartási nap. 
25. Jekalós napja (nálunk Vilmos napja) a rozs betakarításának kezdete. Rozs- , illetve 

zabkását készítenek. 
26. Anna napja (a birkák védőszentje). Lettországban termékenységáldozatként egy birkát 

öltek le és fogyasztottak el. Nálunk Szent Anna a meddő és a szülő nők védőszentje volt. 

Augusztus - a kalász hónapja 

10. Lőrinc napja - a tűz napja. Szent Lőrincet Lettországban a tűz védőszentjeként tartják 
számon. 

15. Nagy boldogasszony napja. A kígyók e napon (a lett hiedelem szerint) vedleni 
kezdenek. Vásártartási nap. Nálunk az asszonyok e napon gyászba öltözve mennek a 
templomba, mentát és más füveket szenteltetni. O t thon takarítanak és kiszellőztetik az 
ágyneműt. Ilyenkor kezdik gyűjteni az ültetni való tojást. 

24. Bertulis (magyarul Bertalan) napja — az aratás vége. Ilyenkor Lettország különböző 
részein ajándékokat készítettek a szegény emberek számára. Az észtek régebben kecskét 
vágtak. Nálunk időjósló nap: úgymond, amilyen e nap időjárása, olyan lesz az ősz. 
Vajköpülésre különösen alkalmas nap, az ekkor köpült vajat ajánlatos a vetőmaggal teli 
zsákba tenni. Állítólag ilyenkor hajtják fejüket téli álomra a kígyók. 

Szeptember - az erdő hónapja 

23. Mikelis=Mihály napja. Lettországban az ősz kezdete; az aratás befejezése. Szimbó-
luma a kettős kalász, az ún. „Jumis". Ezt tavaszig megőrzik az ot thonokban. A vendégvárás 
ideje: rituálék, a szellemek etetése, középút a lélek és a test között . Észtországban e napra 
kellett befejezni az aratást, és be kellett takarítani a repcét. „Legyen a repce a kamrában, az 
asszonynép pedig a szobában", azaz a szántóföldi munkákat be kellett fejezni, a nőknek 
pedig hozzá kellett fogniuk a ház körüli munkákhoz. E napon állatokat vágtak, így jobb 
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falatok kerültek az asztalra. Munkahely-változtatási időszak (a Szent György- és a Szent 
Mihály- vagy a Szent György- és a Szent Márton-nap között) . 

Október - Velu-hónap - a lelkek hónapja 

E hónap sem a lett, sem pedig az észt folklórban nem játszik különösebb szerepet, hiszen 
például a szőlőművelés korántsem olyan jelentős ott, mint nálunk. 

November - a fagy hónapja 

10. Martins napja. Az őszi munkák vége. Az emberek e napon álarcokban jártak. A libák 
vagy a kakasok leölése és elfogyasztása. Észtországban csakúgy, mint nálunk szokás volt e 
napon libasültet enni, Szent Márton a ludak védőszentje volt, ugyanis a Szombathely mellett 
született római katonát , miután felvette a kereszténységet, tours-i püspökké akarták 
választani, de szerénysége miatt nem akarta elvállalni a nagy tisztességét, s a libaólba 
menekült . Itt találtak rá, s végül kötélnek állt. Alakjáról számos legenda maradt fenn. Márton 
napja a letteknél a lovak legeltetésének utolsó napja. Ezután tavaszig az istállókban 
tar tózkodnak. 

30. A lettek e napon különös jelentőséget tulajdonítottak az álmoknak, és hittek azok 
valóra válásában. Észtországban fontos férjjósló napként tartották számon. 

December - a farkasok hónapja 

4. Barbara vagy Borbála napja, a letteknél a juhok terelésével kapcsolatos. 
22. A téli napforduló. A karácsonyt közvetlenül megelőző időszak, a tél kezdete köszönt 

be vele. 
23. Sok álarcos vonul fel az utcákon. Tüzeket gyújtanak. A jövőre különböző jóslásokkal 

igyekeznek következtetni. 
31. Az óév utolsó estéjén nem ajánlatos sokat enni, hogy az újévben ne egyenek sokat. 

Viszont éhesen sem ajánlatos elmenni hazulról, mert egész évben éhesen jámat-kelhet az 
illető. Az óév utolsó estéjén a lányok „némakását" főznek darából és tejből. Miközben főzik, 
nem szabad beszélgetni. Ezután farolva kell odamenniük az ágyhoz, és le kell feküdniük 
aludni, s ekkor mindegyik lány meglátja álmában jövendőbelijét. Újév estéjén néhány lány 
„némapalacsintát" süt. A palacsintát minél sósabbra kell sütni. Mindenki némán süti. Ha a 
lány jóllakott vele, le kell feküdnie aludni. Az kéri meg a kezét, aki álmában vizet ad neki. 

É hagyományok közül sokat korábban betiltottak, ae ma megújultak. 

Novákné Németh Beáta 

„A szülőföldek, ez első hazái az embereknek, szépen megférnek egymás mellett. 
Szülötteik kevésbé. Ezért van némi politikai értelme is annak, hogy a haza földrajzi 
értelméről, a tájakról beszéljünk. A hazának ez az értelme az, amely mindenkor 
távolmarad mindennemű imperializmustól és vetélkedéstől. A Hargitától teljesen idegen 
lenne valami olyan becsvágy, melyet a Matterhorn sértőnek tekinthetne. A tájak nem 
harcolnak, hanem teremnek, nem vetélkednek, hanem ihlenek; jó lenne időnként 
felfigyelni rájuk. A különféle tájak nagyon jól megférnek egymás mellett; ha a különféle 
nemzetek, amelyek lejtőiken és síkjaikon élnek, jobban hallgatnának rájuk, talán jobban 
megférnének egymás mellett. Az ember gyönge, és megkívánhatja másnak birtokát, 
ökrét, vagyonát, asszonyát, de hogy másnak szülőföldjét kívánná maga szülőföldjéül, 
olyan még nem fordult elő." (Szabó Zoltán: Szerelmes földrajz. 1942.) 
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