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Advent hagyománya 
 
Elérkezett az esztendő utolsó hónapja, kará-
csony hava. Erre utalhatna az is, hogy néha már 
fehér reggelekre virradnánk, és az utak fölött, 
lámpaoszlopokon megjelennének a díszesen vi-
lágító alakzatok. De a böjt türelmet is ád az em-
bernek, kivárjuk. Az utcákon, tereken is megsza-
porodtak az emberek, akik bevásárlószatyrokkal 
a kézben, töprengő arccal állnak egy-egy kirakat 
üvege előtt. Valóban nagyon szép dolog meg-
ajándékozni szeretteinket, de ne feledkezzünk 
meg arról sem, hogy minden ünnepnek van egy 
belső, lelki tartalma is. Kiváltképp igaz ez a kará-
csonyra, aminek méltó fogadására egy négyhetes 
időszak áll rendelkezésünkre. Ez a befelé fordu-
lás ideje. Nem illik, régen pedig kifejezetten tilos 
volt hangos mulatságokat, lakodalmakat rendez-
ni egészen vízkeresztig. A vigadalmak kedvelői-
nek az Erzsébet és Katalin napi bálok jelentik az 
utolsó lehetőséget. 

Az advent latinul megérkezést jelent, tágabb 
értelemben várakozást, felkészülést, reményke-
dést értünk alatta. Az emberek lelkét fokozato-
san be kell, hogy töltse a Jézus közelgő megszü-
letése felett érzett öröm és hála. Reménykedés ez 
abban az értelemben, hogy készülünk egy igazsá-
gos, isteni rend eljövetelére. Éppen ezért „szent 
idő”-nek is mondják ezt az időszakot, ami a 
Szent András napjához (november 30.) legköze-
lebb eső vasárnappal veszi kezdetét. Mivel az 
idén éppen a hét utolsó napján ünnepeltek az 
Andrások, ezért november utolsó vasárnapjával 
indult az advent. Az ünnepkör gyökerei a 6. szá-
zadi Galliába nyúlnak vissza, ahol eleinte böjtö-
léssel készültek a karácsonyra. Idővel más terü-
leteken is elterjedt, míg végül Rómában is meg-
honosodott, ahol később liturgizálták. Eleinte öt 
vasárnapot ölelt át, míg VII. Gergely pápa, aki 
előszeretettel piszkálta meg az idő kérlelhetetlen 
kerekét, le nem csökkentette számukat négyre. A 
protestantizmus elterjedése után ott is beépítet-

ték a szertartások rendjébe, de a keleti egyházak 
mind a mai napig nem tekintik liturgikusnak, 
csupán böjti időnek. A nyugati keresztények te-
hát ilyenkor hagyományosan napkelte előtti 
„angyali” vagy „aranyos” misékre járnak, illetve 
egyházi elnevezéssel a rorátékra. A népnyelv sze-
rint, amíg az emberek a templomok padjaiban 
ülnek, addig jól be kell zárni az ajtókat, ablako-
kat, kivált az ólakat, mert ilyenkor a boszorká-
nyok állati alakot öltve előszeretettel surrannak 
be a házakba valamint az állatok lakhelyére, 
hogy aztán ilyen-olyan károkat tegyenek a be-
rendezésekben és a jószágokban. 

Advent elmaradhatatlan szereplője a koszorú, 
amelyet szalmából vagy fűzfavesszőből készíte-
nek. Fontos tudni, hogy a díszítésére használt 
anyagok egy mély szimbólumrendszer részei, de 
már a kör is (amely sehol nem törik meg, tehát 
folytonos) az örökkévalóságot jelképezi. A fenyő-
ágak zöld színe a termésre utal, a díszítőszalagok 
közül a vörös az életre, a sárga vagy arany pedig 
a fényre. Szintén jól ismert ünnepi kellék az ad-
venti naptár. Eleinte ez egy házikó volt, amelyen 
minden nap ki lehetett nyitni egy új ablakot, és 
mögötte egy-egy evangéliumi idézet volt olvas-
ható. Mára a szellemi táplálékot a csokoládé vál-
totta fel. 

A középkori országok némelyikében a liturgi-
kus egyházi év március 25-ével, Gyümölcsoltó 
Boldogasszony napjával kezdődött. Ekkor emlé-
keznek meg Jézus fogantatásáról, vagy más né-
ven az Angyali Üdvözletről. Idővel azonban meg-
változtak a dolgok, és a nyugati keresztény egy-
házak jelenleg mind adventtől számítják az új 
esztendőt. Hogy ez az időszámítás miért játszik 
fontos szerepet a vallási életben, arra idézzük fel 
XII. Pius pápa szavait a Meditator Dei et 
hominum című, 1947-ben kelt enciklikájából: „…
a liturgikus év, amelyet az Egyház áhítata tölt ki 
és kísér, nem puszta megjelenítése a múltnak, és 
nem is csak egyszerű megemlékezés a régmúlt 
dolgokról. Sokkal inkább azt kell mondanunk, 
hogy maga Krisztus az, aki az Egyházban ugyan-
úgy járja irgalmasságának útjait, mint ahogy föl-
di életében körüljárt jót cselekedni.” 
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