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A diakonátus helyzete és távlatai
Magyarországon

Az állandó diakonátus újabb kori története mintegy negyven éves múltra tekint
vissza. Ez a történet összefügg egyrészt a paphiánnyal, a lelkipásztori igények
súlyának, komplexitásának felfedezésével, másrészt az új egyházkép kialakulá
sával, a keresztények egyetemes kűldetésének,a karizmák sokféleségének újra
felfedezésével.

A II. Vatikáni zsinat óta, amikor az állandó diakonátus kérdése a világegyház
szintjén újra felmerült, hosszú időnek kellett eltelnie, amíg ezt a témát egyre
szélesebb körben komolyan vették, s amíg a diakonátus ügye a mai állapotáig
eljutott. (1990-ben a világon már mintegy 16.000 állandó diakónus vesz részt az
egyház lelkipásztori szolgálatában.) A magyar egyház s általában a volt szoda
lista országok egyházai most teszik a kezdő lépéseket, hogy komolyan foglal
kozzanak a térnával.

Magyarországon néhányan már évekkel ezelőtt felvetették az állandó diako
nátus kérdését. 1972-ben ~ püspöki kar elé is került a téma, de az elvetette, hogy
érdemileg foglalkozzék vele. (Megjegyzendő, hogy akkor általában minden lel
kipásztori nyitás és minden "világi elem" bekapcsolása a lelkipásztori szolgá
latba még szigorúan állami ellenőrzés és kimondott vagy hallgatólagos tilalom
alatt állt.) Az idők során egy-egy főpásztor saját hatáskörében néhány személyt
- olykor nyugdíjasokat - mégis diakónussá szentelt, helyzetük azonban jogi
lag teljességgel rendezetlen maradt. 1991-ben püspöki karunk komolyan foglal
kozott a diakonátus bevezetésének témájával, de úgy tűnik, hogy ez inkább
néhány e téren buzgólkodó személy sürgetésére történt, semmint hogy beérett
igényt jelezne.

A magyar egyház helyzete

Mielőtta t~ával részletesen foglalkoznánk, néhány általános megállapítást kell
tennünk. Ugy tűnik, hogy a magyar egyház - s általában a volt szocialista
országok egyházai - egyrészről olyan értékeket hordoznak korunkban, ame
lyek ajándékok lehetnek egész Európa, az egész világegyház számára. Gondol
hatunk itt az üldözés évei alatti véres áldozatok és hithűség értékére, az üldözést
átélő egyének és közösségek, s az elnyomatás alatt kialakult kisközösségek lelki
elmélyültségére. és gondolhatunk a szilárd egyház-hűségre,az egyház nagyobb
benső egységére: vagyis arra, hogy az üldözés alatt a legtöbb elkötelezett ke-
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resztény vagy kisközösség arra a meggyőz6désre jutott, hogy csak az egyház
benső egységét őrizve képesek szilárdak maradni, s képesek tanúságot tenni az
egység Istenér61 és keresztény reménységünkról (vö. Jn 17,20).

Másrésit ezekben az országokban - részben éppen az üldözés nyomásának
hatására - gyakran színte változatlanul éltek tovább a népegyház elemei, kevésbé
tudott hatni aII. Vatikáni zsinat szelleme, kevésbé tudtak behatolni a világegyházban
kialakuló pozitív áramlatok. S ezen a téren óriási pótolnivalóink vannak.

Másként fogalmazva: hazánk egyházi fejlódésének és jelenének megítélésé
hez egy lényeges distinkcióra van szükség. Egyrészt lélekszámát tekintve az
egyház nagyobbik részében a népegyházi elem dominál. S e népegyházi jellegű

vidékek és plébániák közt vannak ugyan olyanok, ahol eleven a vallási élet,
többségük azonban folytonos vérveszteséget szenved: felmorzsolja őket a sze
kularizáció, a városiasodás, stb. Másrészt azonban - elsősorban a városokban,
de olykor falvakban is - itt-ott testvéri-közösségi szellemű plébániák, kisközösségek,
közösségi-lelkiségi mozgalmak születtek, amelyek a II. Vatikáni zsinat szellemé
ből élő, megújult kereszténység elsődleges hordozói. Míg az elmúlt negyven év
alatt egyházunk egészére állandó létszámbeli csökkenés volt jellemző, addig a
testvéri közösségekben állandónak mondható a növekedés, a megtérők nagy
száma.

Ahhoz, hogya diakonátus magyarországi helyzetéről, távlatairól beszélhes
sünk, figyelembe kell vennünk ezt a hátteret.

A diakonátus szükségessége a lelkipásztorkodásban

Bár a diakónus nem pótolja a papot, küldetéséhez tartozik az ige, a liturgia és
a közösség szolgálata. Világszerte a paphiány irányította a figyelmet az állandó
diakonátus megújításának fontosságára.

A magyar papság mutatói nemcsak Európában, hanem a világegyházban is
a legrosszabbak közé tartoznak mind az életkort, mind az 1.000 hívőre jutó
papok számát illetően. (Az európai átlagban 1.200 katolikusnak keresztelt jut
egy lelkipásztorra, Magyarországon 2.400.) Még rosszabb ez az arány, ha az
1.000 hívőre jutó főállású lelkipásztori munkatársak számát is tekintjük, hiszen
a világegyházban minden pap-Ielkipásztort átlagban 3 főállású munkatárs segít,
hazánkban a főállású szerzetesi vagy világi munkatársak száma viszont rendkí
vül kicsiny, akkor is, ha az utóbbi években számuk ugrásszerűenmegnőtt. (Pon
tos országos kimutatás számukról máig nincs. Folyamatban van egy felmérés,
amelynek alapján talán pontosabb képet kaphatunk e kérdésröl.)

A diakonátus és a világiak helyzete a magyar egyházban

A diakonátus magyarországi megítélése és lehetőségei legszorosabban összefüg
genek a világiak egyházban elfoglalt helyzetével, s ennek megítélésével. E kér
dés ismét csak a történeti háttér figyelembevételével érthető meg.

A magyar társadalom és egyház a kommunizmus előtt az európai átlagnál is
erősebben feudális (és klerikális) volt. Az elmúlt negyven év elnyomása alatt a
népegyház területén e vonatkozásban nem sok változás történt. Sót úgy tűnik,

hogy az üldözés sokakat autokratikus-klerikális magatartásba merevített, Ennek
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következménye, hogy az ország legtöbb plébániáján ma is a pap a plébánia
egyetlen és egyszemélyes vezetője, s a világiaknak nincs érdemi beleszólásuk az
egyház, a lelkipásztorkodás kérdéseibe. Ezen történelmi előzményeknek - a
korábbi feudális mentalitásnak és az utóbbi negyven év állami-rendőri gyakor
latának - az a következménye, hogy a papság egy része számára nemcsak a
világiakkal való testvéri együttműködésokoz súlyos nehézséget, hanem az egy
mással való munka is. A mai magyar egyház legnagyobb feladatai közé tartozik
a közös munka megtanulása, s ezen belül a világiak felelősségének és küldeté
sének komolyanvétele, amely során súlyos problémákat jelent az állandó diako
nátus bevezetése.

Mindemellett a világiak helyzetével kapcsolatban fel kell figyelnünk a pozitív
jelenségekre is egyházunkban. Egyrészt az egyház intézményes vezetői számos
lépést tettek annak érdekében, hogy világiak elfoglalhassák az őket megillető

helyet az egyházban: például több mint tíz éve megindultak a teológiai levelező
tagozatok a világiak számára (amelyekből ma már 12 van az országban, s a
legnagyobb, a budapesti mintegy 600 hallgatóval működik). Egyre több főpász

tor foglal állást a világiak küldetésének komolyanvétele és a lelkipásztori mun
kába való bekapcsolása mellett, s ennek hatására is egyre több világi áll be a
lelkipásztori munkába (legtöbben fizetés nélküli önkéntesként). Születőben van
nak vagy már létrejöttek a világiak helyi vagy országos tanácsai ill. összefogó
szervei (például az egyházközségek egyházmegyei és országos tanácsa), ame
lyekhez hasonlóak az elmúlt évtizedekben legfeljebb formálisan léteztek. 
Másrészt a világiak öntudatra ébredését jelzik a különbözö világi szervezódések,
társulatok, társaságok (a KESZ, a KüT, a Pax Romana, a Kalot, a Kalász, II.
Rákóczi Ferenc Népfőiskola Mozgalom stb.). Az említett közösségi plébániákon
és a lelkiségi mozgalmakban pedig a világiak természetszerűen partnerként
vesznek részt a közösségek életében és irányításában.

A diakonátus és a közösség diakóniája

"A diakónus feladata - akkor is, ha nem csak a diakóniáért felelős-, hogya
közösség diakóniáját animálja. Közre kell múkődnie, hogya testben és lélekben
éhezők, a szornjazók, az idegenek, a mezítelenek, a betegek, a foglyok megta
paszta1hassák Krisztus szeretetét a keresztény közösség által. A diakonátus kér
dését csak egy, a diakóniát gyakorló egyház összefüggésében lehet értelmesen
felvetni." (Vö. H. Erharter: Was istaus den Anftingen geworden in: Diakonia Christi
1989.3-4.66. o.) Az alapkérdés tehát nálunk is az, hogy állunk az egyház, illetve
a közösség diakóniájával.

Magyarország a világháborúig népegyháznak volt tekinthető. Ez nemcsak a
hívők azon 60 százalékára volt jellemző,akik falun laktak, hanern azokra is, akik
a (mai értelemben nem városiasodott) agrárvárosokban éltek. Igya híveknek
mintegy 90 százaléka élt hagyományos keretek közt, A népegyháznak, a falunak
megvolt a maga, külön intézményrendszer nélkül működő diakóníája. Továbbá
a városokban és falvakban jelen voltak a szerzetesrendek, a karitatív egyesületek
és mozgalmak, amelyek ugyancsak ellátták a diakónia feladatát.

Az elmúlt negyven év alatt Magyarország is a széleskörű városiasodás útjára
lépett. A falvak és az egész társadalom hagyományos szerkezete felbomlott. A
kommunizmus pedig megszüntette a katolikus egyesületeket, feloszlatta a szer-
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zeteket, azokat is, amelyek a karitásszal foglalkoztak. Az elnyomás évei alatt a
legtöbb egyházközség legfeljebb egyfajta önfenntartásra volt képes törekedni...,
s az egyház karitatív-diakónusi küldetése sok esetben feledésbe merült. Igaz ez
akkor is, ha tudunk csodálatos ellenpéldákról egyes plébániákon, illetve a kis
közösségekben. Miközben a kommunizmus intézményesített szodális rendszere
csakhamar személytelen, olykor embertelen arcot mutatott, gyakran előfordult,

hogy egy~gy bátrabb orvos vagy szociális munkás visszakívánta a betegápoló
szerzetesrendeket, az egyház karitatív munkáját, illetve ismételten jelentek meg
újságcikkek arról, hogy egy-egy kórházban, öregotthonban vagy szociális intéz
ményben ismeretlen csoportok jelentek meg, feltűnő szeretettel és rend
szerességgel kezdték látogatni az intézet lakóit..., s egyszercsak kiderült róluk
(bár nevüket óvatosságból sosem mondták meg), hogy ezek keresztény kiskö
zösségek vagy plébániák tagjai.

Ma viszont a diakónia kérdése egészen új kihívás a magyar egyház számára.
A kommunizmus bukásával nyilvánvalóvá vált szociális ellátásunk ki nem elé
gítő volta. Legalábbis szociális téren a kormány és a közvélemény egyaránt azt
szeretné, hogy a negyven év alatt kiirtott egyházi szodális intézmények egyik
pillanatról a másikra helyreálljanak, és teljes bevetéssel pótolják mindazt, amit
az elmúlt időszak elmulasztott vagy tönkretett. E téren tehát szembetűnő,mek
kora szükség volna a diakónusokra, karizmájukra, munkájukra.

Helyzetünk ily módon nagy lehetőséget is rejt magában a diakónusok szem
pontjából. Sokszor ugyanis hajlunk arra, hogy túlságosan intézményesen gon
dolkozzunk, hogy egyszeruen néhány szerzetesrendre, intézményre vagy éppen
a diakónusra pr6báljuk ráruházni, velük kívánjuk megoldani a diakónia felada
tát. Igaz, hogy nálunk óriási szükség van az országosan intézményesített kari
tászra, diakóniára, valamint a kórházak, a szociális intézmények, cigányok, a
deviánsok stb., stb. intézményes lelki gondozására. S ez is lehet sajátosan dia
k6nusi feladat. De emellett és ezen túl a diakónia az egész egyház és minden
egyházközség feladata. Ennek felismerése, tudatosítása talán a legnagyobb fel
adat ma Magyarországon.

Istennek hála, léteznek már Magyarországon karitatív mozgalmak, szerveze
tek, szerzetesrendek. Számos közösségi plébánián működik a közösségi diakó
nia, működnek önkéntes karitász csoportok. E téren csodálatos életjelek tanúi
lehettünk pl. az NDK-beli vagy az erdélyi menekültek megsegítésével kapcso
latban. Püspöki karunk is tett határozott lépést, hogy az egyházközségi karitászt
életre keltse. A remélhetőleg egyre nagyobb számban megszületőmagyarországi
diakónusoknak bizonyára nem kívánhatunk többet, mint hogy elsősorban az
egyházközségek diakóniájának életrekeltől és felszentelt animátorai legyenek.

A diakónusok helye az egyházban

A diakónusok helye az egyházban mindmáig nem egészen tisztázott. Világszer
te kérdéses, hogya klérus mennyiben fogadja be a "papi rendbe" tartozó nős

diakónust, vagy hogy a diakónus mennyire tud megmaradni igazi közvetítőnek
a klérus és a világ közt, illetve mennyiben vesz magára esetleg autokratikus-kle
rikális vonásokat. Mindenképp reméljük, hogy a világegyházban érlelódnek
ezek a kérdések. A világegyház eredményei pedig a jelen körülmények között
könnyebben eljuthatnak hozzánk, s hasznosíthatóak lesznek számunkra.
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A diakónusok helyzetének, szerepének, feladatkörének meghatározása azon
ban a magyar egyházban sajátos kérdéseket is felvet.

A magyar papság egy része napjainkban hihetetlen mennyiségű és mínden
féle mínöségű feladatot végez. Ez részben az elmúlt kor szemléletének, a vilá
giak be nem kapcsolásának, részben az üldözés körülményeinek vagy a pénz
hiánynak, részben a ma egyszerre és felkészületlenül ránk zúduló feladattömeg
nek az eredménye. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy számos magyar pap
szinte minden munkát maga végez a plébánián, s mindezért gyakran minimális
fizetést kap.

A világi munkatársak alkalmazásának egyik jellegzetes problémája nálunk ez
a lelkipásztor-modell; hogy ebből következóen gyakran hasonló teljesítményt 
24 órás szolgálatot - kívánnak a családos világitól is, és mindezt esetleg hason
lóan alacsony bérért, ez a veszély fennáll a diakónusokkal kapcsolatban is.

Ilyen, körülmények közőrt a fóállású vagy fizetett egyházi alkalmazottakkal
vagy a főállású diakónusokkal szemben gyakori az ellenvetés, hogy alkalmazá
sukhoz hiányzik az anyagi háttér.

Anélkül, hogy állást akarnánk foglalni a diakónusok fő vagy mellékálIású
alkalmazásának kérdésében, fel kell figyelnünk arra, amit a már évek óta (első

sorban városokban) létező közösségi plébániák tapasztalata igazol, hogy ahol
egy lelkipásztor elkezd testvéries közösséget építeni, ahol sikerül az egyházköz
ség tagjait meghívni a közös felelősségre, ott a hívő közösség tagjai örömmel és
aktívan vállalnak részt a feladatokból, és nagylelkűen adakoznak a közösség
kiadásainak - alkalmasint a főállású munkatársnak - megfizetésére. A prob
léma gyökere bizonyára sokkal inkább az, hogy az autokratikus magatartáshoz
szokott lelkipásztornak egyfajta új szemléletet kell elsajátítania, hogy képes le
gyen olyan testvéri közösség kialakítására, amely aztán igényli, kitenneli, s ha
szükségesnek látszik, eltartja a világi munkatársakat vagy diakónusokat.

A diakónus hivatások kérdése

A kérdéssel kapcsolatban bátran állíthatjuk, hogy az elmúlt években a teológia
levelező tagozatain végzett világiak közül sokan próbálkoztak egyházi munka
körben elhelyezkedni. Kísérleteik kimenetelét érdemes volna részletesebben ele
mezni, egy eredményt azonban bizonyosan levonhatunk: azok a világiak, akik
népegyházi, feudális környezetből jöttek, gyakran természetszerűlegegy ennek
megfelelő szemléletet hoztak magukkal. Ennek jegyében "hivatalt" , hagyomá
nyos értelmű "egyházi beosztást" vártak az egyháztól... Ha megkapták ezt egy
népegyházi jellegű plébánián, akkor - bár gyakran sikerült beilleszkedniök a
hagyományos lelkipásztorkodásba - mégis ismételten összeütközésbe kerültek
vagy a lelkipásztorral, vagy magukkal a régi mentalitású hívekkel. A tapasz
talatok alapján azoknak a világi lelkipásztori munkatársaknak helyzete mond
ható a leginkább megoldottnak, akik közösségekból jöttek, és ugyanarra vagy
hasonló jellegű plébániákra tértek vissza.

Ugy tűnik, hogya jövendő magyar diakónusok számára is ez a modell a
legkövethetóbb. Illetve úgy látszik, hogya közösségi plébániákon és a közössé
gekben sokan volnának, akik egyéniségüket, munkájukat, hivatástudatukat te
kintve alkalmasak volnának a diakónussá szentelésre. Remélhetjük tehát, hogy
ha egyházunk jelen megváltozott körülményei között jobban tudatosítjuk a dia-
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konátus küldetését, hivatását, karizmáját, illetve ismertebbé lesz a világegyház
tapasztalata az állandó diakonátusr61, akkor elsősorban ezekben az élő közös
ségekben széles körben megszülethetnek a diakónusi hivatások. Amennyiben
ez megtörténik, s a legél6bb egyházközségekben láthatóvá válik a diakonátus
szerepe, kegyelme, akkor e példa termékenyít6leg fog hatni az egész magyar
egyházra.

A n6k diakonátusa

Errea sokat feszegetett kérdésre itt nincs alkalmunk bővebbenkitérni. Nyilván
való Magyarországon is, hogy amint szarnos lelkipásztori munkában, például a
hitoktatásban, úgy a karitatív munkában is a nők lényegesen nagyobb arányban
vesznek részt, mint a férfiak. De ha a nők szentelésének kérdése itt-ott fel is
merül, ez megközelítőleg sem olyan sarkított, mint a nyugati országokban. Úgy
tűnik, hogya testvéri közösségekben élőbb az a meggyőződés - amit Hans Urs
v. Baltasar és maga II. János Pál pápa más teológusokkal együtt hangsúlyoznak
-, hogy az egyháznak nemcsak a péteri (hierarchikus) arculata a lényeges,
hanem a jánosi vagy a máriás (laikus illetve nőies) arculata sem kevésbé jelentős,

illetve, hogy például a nők egy testvéri egyházban szentelés nélkül is teljes
jogúaknak érezhetik magukat. (Vö. Mulieris dignitatem 55. jegyzet)

Összefoglalás

Az imént elhangzottak összefoglalásaként néhány gondolatot szeretnék idézni,
amelyek az 1989-i Diakónus Szimpozionon hangzottak el.

Az első Lobinger püspök általános megállapítása: "A diakónust nem szem
lélhetjük magában, izoláltan. Hiszen léte mindig a közösségre. a plébániára, a
bázisközösségre, a diakóniára irányul. S így a diakónus szerepének egy új papi
szerepmeghatározáshoz is kellene vezetnie. A diakónus nem egyszeruen egy új
bútordarab a régi házban, hanem vele együtt az egész háznak, a ház egész
szerkezetének is át kell alakulnia."

Majd egy konkrét, magyarországra is érvényes útmutatás H. Erhartertól: "Bi
zonyos, hogy az egyházban papok és világiak részéről jelenlevő pszichológiai
ellenkezések következtében nem lesz könnyű a diakónusokat beilleszteni az
egyház jelenlegi rendjébe. Ezért szükség van elkötelezett úttörő cselekvésre a
perifériákon. A törvényes rendezés majd késöbb következhet."

S végül egy záró gondolat Leo Karrertől: "Tulajdonképpen mind kevésbé
szeretném lelkesedésemet és odaadásomat függővé tenni nehezen kiszámítható
eredményektől. Egyébként függővé válok a sikertől, számításaimtől, acéloktól.
Még ha a jelen helyzet nyomasztónak is tűnik számunkra, jézusi küldetésünk
érvényes a nehéz körülmények között is: hogya remény kenyerét és az életöröm
borát osszuk embertestvéreinknek..."
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