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A DIAKONÁTUS AZ EGYETEMES
KERESZTÉNYSÉGBEN

A második vatikáni zsinat második ülésszakán került tárgyalásra
az egyházról szóló előterjesztésben az a kérdés, amely már régóta fog
lalkoztatja a lelkipásztorkodó papságot: miiként lehetne szentségi rangot
viselő, következéskép egyházi személynek minősülő segítőtársakhoz j.utni,
főleg azokban az országokban, ahol érezhető a paphiány.

Az Uj szövetségben több helyen is kifejezetten említés történik il

diakónusokról, mint egyházi tisztségviselőkről. A tridenti zsinat tanítása
szerint legalább a diakonátust a nagyobb egyházi rendek közé kell szá
mitaní, XII. Pius pápa pedig kifejezetten szeritségnek mondja, amix or
a nagyobb rendek szentségi anyagáról és szavairól beszél. A modern hrt
tudósok K. Rahner-rel és Jungmann-nal az elen írásaiikban már azéi-t
szállnak síkra, hogy ha nem is kinyilatkoztatott igazság, de katolikus
tanítás az, hogy a papsággal szemben a diakonátusnak is van sajátságos
jellege, saját hatásköre, miért is egyéni elhivatottság, sőt hivatásbeli ke
gyelem kell felvételére. Rahner szóról-szóra így ír: "A diakonátus sajá
tos értékét időnkben még aláhúzza az az erősen kihangsúlyozott gondo
lat, hogy mind a papság, mind a szerpapság a püspöki rend teljességéből

alakult ki." A papi és diakónusi rend tehát két külön fogalom és hivatás.
A diakónus nem pap, de nem is pap "kicsinyben", mint ahogy a pap sem
püspök "kicsinyben" az ő hivatása bizonyos területein. És ismét Rahnert
idézzük: "A diaikonátus tehát, mint külön hivatal, ré.sze egy olyan rend
nek, rnely állandó és élethosszig tartá. feladatot tud és kell, hogy adjon
egy felnőtt férfi számára."

Jungmann szerint az egyház őskorában hármas feladata volt a dia
kónusnak. Először is rendi ténykedést végzett az istentiszteleteken. Ez
állt az evangélium felolvasásából, a "diptychák", vagyis a hivatalos meg
emlékezések istentiszteleteken való előimádkozásából,az áldozati adomá
nyok, főleg a misebor előkészitéseből,a szeritáldozás kiosztásából és annak
a távollévőkhöz való eljuttátásából. Szent Ágoston már inkább a tanítás
ban való szerepüket emelte ki: részt vesznek a hittanulók oktatásában,
a keresztség szentségére való előkészítésében és a szertartás kiszolgálta
tásában; ők figyelmeztetik a hiveket az istentiszteleteken való helyes
magatartásra, értve alatta, hogy mikor kell ülniök, állniok, térdelniök.
Ehhez járult később a szeritbeszéd rnondásának lehetősége és mindjobban
a karitatív szolgálatban való részvétel.

A diakónus szerepe később a nyugati egyházban teljesen elszürkül t
és csak a papságra előkészítő rend vált belőle, amelyet sokszor eléggé
elsietve, élmény és maradandó, 'komoly emlék nélkül vettek föl vagy
gyakoroltak rövidebb-hosszabb ídeig a teológia elvégzése előtt álló pap
növendékek. A jelenlegi egyházjog a diakónusnak csak bizonyos litur
gikus jogokat enged meg: így az asszisztenelás misében szerepel, szükség
esetén keresztelhet és áldoztathat (741., illetve 845. kánon), kihelyezhetilk
és visszatehetik a tabernákulumba az Oltáriszentséget, de áldást nem
oszthatnak (CIC 1274. § 2), végül prédikálhatnak is az 1342. kánon ér
telmében. A XII. Pius által felújított nagyheti szertartások keretében a
diakónus egyedül is, tehát alszerpap nélkül is végezheti feladatát.
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Ezzel szemben a keleti egyházban ma is élő élethivatás a diakoná
tus. Liturgikus szerepe mellert az egyházközség életében és a lelkipász
torkodásban is részt vesz. A keleti egyházban az egyházi pályára lépő

elóct két Út áll: vagy önálló diakónus lesz, vagy a szerpapi rend után a
papság rendjében lS részesul. A kele Li egyház gyakorlatában Aranyszájú
Szerit Jánosra hivatkozik, aki egyik homiliájában azt mondja, hogy a
diakónus nem csak dísze az egyháznak, hanem szerves része; nem lépcső

a papsághoz, hanem az Urnak állandó közösségben való szolgálata. Ezek
a diakonusok felszentelésük előtt nösülhetnek, viszont akit már diakó
nussá szenteltek, nem léphet többé házasságra. Indokolásul ezt azzal
magyarázzák, hogy a szűzesség és a házasélet közölt választani a teljesen
Istenben élő lélek saját ügye. A házasságban is Istent szolgáljuk, de ha
egyszer már valaki ls Lent választorta elöszőr, nem illő, hogy később te
rem.rnenyt is válasszon maga mellé társul. Láthatjuk ebből, milyen
szericnek tartja a kele Li egyház mind a házasságot, mind az egyházi hi
vatást.

A protestáns egyházakban, miután a papi rendel elvetették, a dia
kónus tisztje sem Jelent szentséget, hanem csak bizonyos segítséget a
Ielkípászroroknak. Kíképzésük is mkább gyakorlati, de igen komoly lel
kiséget követelnek tőlük. Közép- és Nyugateurópa protestáns országaiban
mmdenütt megtaláljuk a diakónusok in .ézményé L, amellyel a papságra
háruló nagy munkarerheket akarják enyhíteni. Ilyen módon akarják a
nők szerepét is egyháziak éleiében hivatalossá tenni. A diakonisszák
u.án a női lelkipásztorok sem idegenek a protestáns egyházakban. Meg
említendő, hogya diakónusok kiképzésük alatt nem nősülhetnek és fel
avatásuk mán is csak olyan nőt vehetnek feleségül, akit előljárójuk ké
pesnek és méltónak ítél arra, hogy férjét munkájában komolyan segitse,

Ezek után nézzük, hogy alakult a második vatikáni zsinaton a dia
kónusok szerepe? A "De Ecclesia" tervezet 2. fejezelének 15. szakasza,
amely a püspökökről, papokról és szerpapokról szól, tesz említést az ún.
önálló diakónusokról. Ebben javasolják a szerpapságnak mint önálló stá
tusnak a bevezetését. Az egyes püspökök, illetőleg püspökkari konferen
ciák kapnák a jogot, hogy eldöntsék: illetékességi területükön nős vagy
nőtlen diakónusok legyenek.

A legtöbb afrikai, német, francia, északeurópai, délamerikai, keleti
És misszíos püspök, valammt a jugoszláv és indiai püspökök egy l észe
javasolja az önálló diakonátusi intézmény felállítását, Spellmann, Ruffini
Saeci és Ottaviani bíborosok, az olasz és spanyol püspökök legnagyobb
része viszont a javaslat ellen szóltak. Ami a diakónusok nőtlenségét illeti,
Siri bíboros nőtlen diakónust akar, az afrikai püspökök azt rnondják,
hogy náluk éppen a lemondást és az idealizmus t becsülik a papságoan,
azért ők csak nőtlen diakónus t kívánnak. A jugoszláv püspökök szerínt
cl nőtlen diakónus szabadabb, jobban tudja szolgálni az evangéliumot
még nehezebb körűlmények között is. Ricketts bíboros, Lima érseke 100
délamerikai püspök nevében kéri a diakónusok nősülését, mert ez nem
érinti a felszentelt papok cölibátusát. Ellenkezőleg, mondja, a papi nőt

lenség ezzel csak nyer fontosságában, mert ezután azt fogja jelenteni,
hogy az illető most már teljes odaadással szolgálja hivatását. SueneTló
bíboros ugyanebben az értelemben nyilatkozott. A keleti főpapok (Slypij
ukrán érsek, Hakim melkita érsek) erőteljesen szálltak síkra a diakoriá
tus mellett, és arra hivatkoztak, hogy milyen áldásos működést fejtenek
ki más vallások nős diakónusai.

Ilyen előzmények után került sor 1963 október 30-án az 58. általá-
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nos gyűlésen cl próbaszavazásra. Az ötödik kérdés a diakónusokról szól ~.

"Helye~-e felújitani a diakonátust, mint" a hierarchia őriállo és álland»
fokozatát olyan országokban, ahol ez hasznosnak látszik?" A kérdésre
n zsinati atyák 70 százaléka igennel felelt. Elvileg tehát elfogadták az
önálló diakonátus bevezetését "az egyhúz szükségleteinek megfelelően."

A diakonátussal kapcsolatban a cölibátus eltörlésének kérdése fel sem
merült, "Az egyház szükségletének megfelelően" szövegezés azonban arra
enged következtetni, hogy egyes esetekben vagy egyes egyházmegyék
számára fennáll az a lehetőség, hogya diakónusok megnősüljenek.Aligha
várható tehát a zsinattól általánosan kötelező és minden részletében ki
dolgozott döntés. Annyira különböznek az egyes országok viszonyai és
annyira nincs ezen a téren semmifele tapasztalat, hogy a zsinat valószí
nűleg csak kerettörvényt fog hozni és előterjesztésének megfelelőerr a
részletkérdéseket (például hogy végezzenek-e teljes vagy rövidített kur
zust, együtt nevelődjenek-e a papságra 'készűlőkkel, mi legyen az alsó
korhatár, stb.) az egyes országok püspökei döntenék el és a Szeritszék
az ottani gyakorlatot erősíten é meg.

Közbevetőleg megemlítjük, hogy alsó korhatárnak a 40. életév be
vezetését ajánlották egyesek, holott a püspökke szenteléshez elegendő

lesz 30. életév. Hamvas Endre csanádi püspök írásban szólt hozzá a
diakonátus intézményéhez és ismertette a török hódoltság alatt és után
hazánkban bevezetett "licenciátusi" intézményt, amely némileg hasonlí
tott a most [avaslatba hozott önálló diakonátussághoz. Hogy ezek mi
lyen áldásos működést fejtettek ki hazánkban, azt Iőleg a szegedi teoló
giai professzor, Juhász Kálmán kutatása mutatta ki.

Az egyház tehát valószínűleg meg fogja engedni a diakónusok nő

sülését a "szükségletnek megfelelően", amit annál is inkább megtehet,
mert eddig is csak azért kívánt nőtlenséget a diakónusoktól, mert a nőt

lenség a papi rend felvételének feltétele. Ha azonban most egyes szer
papok nem lesznek áldozópapokká. náluk az egyház kevesebb követel
rnénnyel is beérheti. 19y talán többen is választják ezL a hivatást. Nem
Jelenti ez a papi nőtlenség lazulását, mert a nős szerpap ezentúl sem
lehetne pap, miként a keleti egyházban a nős pap nem lehet püspök.
Ahol a cölibátus miatt talán kevesebb lenne a pap, ott szerenesésen pó
tolhatná a hiányt a szerpap, aki a misézést, gyóntatást, és a betegek ke
netét leszámítva mindenben segíthet a lelkipásztorkodó papságnak. S
ahogyan D'Souza nagpuri püspök moridta, az önálló nős diakonátus
"megmentheti a világot a szerencsétlen papoktól is."

Méltán teszi fel Karl Rahner a kérdést: ha a diakonátus a katolikus
egyházban szeritség és a szentséghez méltó kegyelmet kap a felszentelt,
míért nem használjuk ki ezt a lehetőséget az egyház üdvére és előhala

dására ? A papságnak segítökre van szüksége, akik nem míndenesek, nem
házvezetőnők, nem harangozök vagy kántorok, nem pénzbeszedők vagy
rninisztránsok, hanem az egyház meghatározott és szentséggel is meg
erősített feladataiban a papság mellett állnak, szolgálataikkal munkáját
kiegészítik és fokozzák. Ezért nem megoldás a javaslat, hogy a szentségi
diakonátus helyett "megbízásos" diákonátust vezessenek be, valamelyest
úgy, mint ahogy egyes országok egyházaiban sok karitatív és hitoktatói
munkakört katolikus világiak látnak el. Ne feledjük ugyanis, hogy eze
ket igen sokszor különösebb iskolázottság nélkül csak rövidebb-hosszabb
időre vagy nagyon is csekély munkára, illetve közreműködésre kéri fel
az egyház. A diakónus viszont a komoly engedelmesség és egyházi fe
gyelem jegyében a papság és él nép közti közvetítő szerepre hivatott, ami-
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