
Túl a falainkon
Szinte minden vallásban megtaláljuk a körmenetek szokását. Mély
emberi igény, hogy az Istennel való kapcsolat ne csak a szív benső-
ségében szülessen meg, hanem öltsön külső, látható formát is, ami-
lyen az ének, a beszéd, az állás, a térdelés. Ide tartozik a hívő közös-
ség közös ünnepélyes vonulása is. A liturgiában a középkor óta egyre
jobban elterjedtek a különféle körmenetek, amikor a keresztények
áhítatuk kifejezésére a templomból kivonultak az utcákra, a földekre.
Az első körmenetek a nagyheti liturgiában Jézus életének esemé-
nyeihez kötődtek: virágvasárnap Jézus diadalmas jeruzsálemi bevo-
nulására emlékeztek, nagycsütörtökön pedig az utolsó vacsora em-
lékét idézve kísérték őt a szenvedés helyére. Később a feltámadási és
az úrnapi körmenet terjedt el Európa-szerte. Főleg az utóbbit számos
népszokás kísérte: körbejárták a várost vagy a falut, a menet útvo-
nalában négy oltárt építettek, ott felolvastak egy-egy evangéliumi
szakaszt, és az Oltáriszentséggel a négy égtáj felé áldást osztottak.
Így akarták mindenkinek meghirdetni az Eucharisztia titkát, és mint -
egy az egész világot átváltoztatni Krisztus megváltó kegyelmével.

A századok folyamán többféle körmenet is kialakult, a templomi
búcsúktól kezdve a korunkban ismét népszerűvé vált zarándokla-
tokig. A liturgia így kilépett a templomokból, belenyílt a profán kör-
nyezetbe, a hétköznapokba, és átfogta az egész teremtést, a jelent és
a végső beteljesedéskor remélt jövőt.

Napjainkban egyre sürgetőbbé válik az igény, hogy a kereszté-
nyek egészen más formában is lépjenek ki a szentély szakrális meg-
hittségéből, ünnepélyes pompájából. Kövessék a szegény Jézus pél-
dáját, aki nem a pénzben, pozícióban, tudásban hatalmasokhoz
fordult, hanem a szegényeknek, az alacsonysorsúaknak, a társada-
lom kivetettjeinek hirdette az Örömhírt. Az 1950-es években így in-
dult el Franciaországban a munkáspapok, majd a Negyedik Világ
szegényeinek mozgalma, a harmadik világ országaiban pedig az
„opció a szegényekért”, a szegényekkel vállalt szolidaritás, az értük
való kiállás: ott, ahol a legmélyebb a szakadék a szegények és a gaz-
da gok között. Egyre többen ismerték fel — szerzetesek, papok és
világi hívek —, hogy fel kell szólalniuk a társadalmi igazságtalan-
ságok, a jogtiprások, a szegények kizsákmányolása ellen. Legalább
ennyire fontos azonban, hogy közéjük költözve életközösségre lép-
nek a társadalom peremére szorultakkal, a nyomortanyák lakóival,
a nincstelenekkel, és sorsközösséget vállalnak velük.

Jézus ilyen módon is kilép a templomból: nem harangzúgással és
pálmaágakkal, nem diadalmas ünnepi örömben; hanem a szegé-
nyekkel vállalva közösséget, együtt szenvedve a nincstelenekkel és
a nyomorultakkal — minden kilátástalanság közepette is felkínálva
nekik a feltámadás reményét.
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