
Advent összeköt és reményt ad 

December 1-jével kezdetét vette az idei évben az adventi időszak. A karácsonyig hátralévő 4 hét a 

várakozás és a remény időszaka. Az advent lehetőséget nyújt mindenki számára, hogy a mai rohanó 

világunkban egy pillanatra megálljunk, s elgondolkodjunk, közelebb kerüljünk azokhoz, akik fontosak 

számunkra. A karácsonyvárást számos jelkép és hagyomány teszi még szebbé. 

A keresztény egyházak a megváltó, Jézus Krisztus eljövetelére való felkészülést értik advent alatt, mely 

római katolikus egyház számára egyben az új egyházi évet is jelenti. 

 

Az advent a latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”. Egyes 

vidékeken „kisböjtnek” nevezték ezt az időszakot. 

Az advent ünneplése az 5. századi Galliáig nyúlik vissza. A kelták lakta terülteken még hosszabb volt a 

karácsonyt megelőző böjti idő, amely Szt. Márton ünneplésével kezdődött. Ezen szokást a későbbi 

években átvette a Római Birodalom is. A XI. században VII. Gergely pápa 4 vasárnapban határozta meg 

az advent időszakát, melyet a reformátusok, unitáriusok és az evangélikusok is átvették.  

Az advent egyik szimbolikus kelléke, az adventi koszorú a XIX. századból származik, ugyanis az első 

koszorút Johann H. Wichern német evangélikus lelkész készítette. Egy felfüggesztett szekérkeréken 24 

gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig, később az 

egyszerűség kedvéért négy gyertyát helyeztek el a koszorúra, minden vasárnapra egyet, és ezt gyújtották 

meg. Jelenleg 4 gyertya található a koszorún, 3 lila és egy rózsaszín gyertya, de manapság számos 

színben kaphatóak erre az alkalomra. 

Az adventi időszakhoz kapcsolódik hozzá a ma már egyre több helyen lévő karácsonyi vásár, valamint 

ilyenkor a városok ünnepi hangulatba öltöznek a sok ünnephez kötődő fénylő disz kíséretében. A 

leghíresebbek a bécsi, a grazi, pozsonyi vásárok az országhatárt átlépve, de feltörekvőben van a 

Zágrábban és Budapesten lévő adventi vásár is. Sőt, ha az elmúlt éveket nézzük, akkor már le is körözte 

ez utóbbi kettő a régi, tradícionális vásárokat, hiszen Zágráb egymás után három éven keresztül nyerte 

el az Európa legszebb adventi vására címet, Budapest pedig tavaly már az előkelő 2. helyezést érte el.  

A kereskedelem főleg az adventi időszakban sok vásárlót vonz, de az elmúlt években már október végén 

a boltok polcain találkozhattunk a karácsonyi és Mikuláshoz köthető termékekkel. 

Az adventben nem szabad azokról sem elfelejtkezni, akik anyagi helyzetük, valamint társadalomban 

foglalt helyük miatt nem tudnak boldog karácsonyt ünnepelni. Ezért számos helyen az advent alatt, akár 

a fővárosban, akár itt Zalaegerszegen rengeteg olyan kezdeményezés van, amely hátrányos helyzetű 

családok számára ajándékokkal nyújt lehetőséget egy meghittebb ünneplés érdekében. 
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