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A káptalanok szerepe az új egyházi jogban

A II. vatikáni zsinat nyomán megindult változások az egyházi élet majd
minden területét érintették. Való igaz, hogyalegközismertebb - mert legfel
tűnőbb - újítások a liturgia és a teológia világában mutatkoztak, ám kül önö
sen a zsinatot követő nagy pápai rendelkezések hatására erőteljes átalakulás
kezdődött az egyházi alkotmányjogban is. Természetesen nem arról van szó, hogy
átrendeződtek volna az egyház vezetésének Ieglényegesebb sruktúrái. Megjelen
tek azonban új egyházkormányzati szervek (püspöki szinodus, papi tanács. új
hivatalok az Apostoli Szentszéknél stb.), és megváltozott sok régi igazgatási
szerv hatásköre is (az egyes kongregációké. a megvéspüspököke stb.). Míndezek
a változások egy olyan folyamat részét alkotják, amelyet a szakemberek intenzív
munkája és az illetékes hatóságok erőteljes törvényhozó és rendeletalkotó tevé
kenysége jellemez, s amelynek következő nagy mérföldköve minden bizonnyal
az új Egyházi Törvénykönyv kiadása lesz. Ennek a folyamatnak a jellegét ki
tűnően szemlélteti egy az egyházmegyei kormányzatban részesedő testület, él.

káptalan jogállásának alakulása.

A káptalan kifejezés többféle jelentésben fordul elő az egyházi jogban. Itt
most kizárólag a püspök mellett működő székeskáptalanokról lesz szó, és sem a
társaskáptalanokra, sem a szerzeteskáptalanokra nem térünk ki. A székesegyhází
káptalan - mint ismeretes - olyan egyházi jogi személy, amely különleges jo
gokkal és kötelességekkel rendelkező papokból (kleríkusokból) áll, és az isten
tisztelet ünnepélyességének emelésére szolgál. Feladata, hogy tanácsadó testű

ietként támogassa a püspőkőt az egyházmegye vezetésében, s hogy széküresedés
idején átvegye az egyházmegye kormányzását (c. 391).

I. A Codex iuris canonici bőségesen foglalkozott a káptalanokkal (c. 391-422),
mert az akkori törvényhozás kulcsfontosságot tulajdonított ezeknek a testületek
nek, .hísz az egyházmegyéri belül szinte kizárólag bennük nyilvánult meg a kol
legialitás eszméje. A Codex kiadásától (1917) an vatikáni zsinatig terjedő idő

szakban megjelent rendelkezések részletkérdések szabályozásával foglalkoztak. Meg
határozták. hogya káptalanok bizonyos méltóságviselői nem helyettesíttethetik
magukat az éppen erre a dignitásra jeIlemző feladat végzésében (S. C. Cons.
1932. április 18. AAS 25, 19:33, 492-494), vagy hogy a vikárius generálist akkor
is tiszteletbeli elsőbbség illeti meg a káptalan tagjaival szemben, ha nem kano
nok (S. C. Cons. 1923. május 15. AAS 16, 1924, 971-973). Az ilyen és ehhez ha
sonló előírások azonban nem érintették a káptalan jogkörét.

II. A II. vatikáni zsinat után lényeges módosítások történtek nem is annyira a
káptalanok hatáskörében, mint inkább szerepiik megítélésében. A püspökök lel
kipásztori hivataláról szóló zsinati határozat általános elvként kimondja, hogy
az egyházmegye kormányzatában a püspököt támogató intézményeket, "küZönösen
a székeskáptalanokat, amennyiben erre szükség van, új és a kor kővetelményei

hez igazodó szabályzattal kell ellátni" (CD 27; A Il. vatikáni zsinat tanítása, Bp.
1975, 172). Az idézett határozathoz fűzött végrehajtási utasítás (M. P. Ecclesiae
Sanctae 1966. augusztus 6.) azonban erre a kérdésre nem tér ki. Igy jelenleg
is lényegében a Codex előírásai tartalmazzák a hatályos jogot ebben a téma
körben. Mégis néhány ide vonatkozó törvénycikk érvényét vesztette. A 396. kárion
1. §-a a káptalani méltóságok betöltését az Apostoli Szeritszéknek tartja fenn.
Ezzel szemben a püspökök lelkipásztori hivataláról szóló zsinati határozat útmu
tatásának (CD 28) megtelelően az Ecclesiae Sanctae kezdetű motu proprio (I, 18,
§ 1,1; AAS 58, 1966, 767) kijelenti, hogy a Szeritszék többé nem tartja fenn ma
gának az ilyen kinevezéseket. mivel lelkipásztori szempontból helyesebb, ha a
püspök szabad belátása szerínt bízhatja az egyes egyházi hivatalokat arra, akit
legalkalmasabbnak ítél. Ugyancsak hatályát vesztette ennek a rendelkezésnek a
következtében az 1435. kanon 1. § n. 1. is, mely a Szeritszéknek fönntartott java
dalom-~töltéseket tárgyalja,
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Szintén ai Ecclesiae Sanctae helyezi hatályon kívül - ismét csak zsinati
tanítás alapján (Cn 32) '- a 402. és részben a 415. kánont. A motu proprio értél
mében O. 21. § 2; AAS 58, 1966, 769) plébániákat ezentúl nem szabad teljes
jogi egységbe kapcsolni káptalanokkal. Ha ilyen egység (káptalanba ínkorporált
plébánia) valahol fennáll, akkor azt a káptalan és a papi szenátus meghallgatása
után a püspöknek szét kell választania, és a plébánia élére valódi plébánost
kell kineveznie. Tehát nem elegendő káplánra, helyettesre, .vícartus actualisra",
úgynevezett kanonok-plébanosra bízni a plébánia pasztorális teendőit. Annak
természetesen továbbra sincs semmi akadálya. hogy ez a plébános a káptalan
egyik tagja legyen.

Ezeknél a mOdosításoknál fontosabb jelenség, hogy a püspök mellett álló
tanácsadó testületként a káptalanon kívül más kollégiumok iS' feltűnnek: a papi
tanács és a pasztorális tanács. Különösen a papi szenátus néven is ismert papi
tanács látszik sok szempontból a káptalanok "riválisának". A Codexben még a
székeskáptalanra alkalmazzák a püspök "szenátusa és tanácsa" nevet (c. 391. § 1).
Most viszont ugyanezen a néven egy új testület alakult. A papi szenatus fel
adatkörét főbb vonalaiban a papi szolgálatról és életről szóló zsinati határozat
szabja meg (PO 7). Pontosabb leírását az Ecclesiae Sanctae-ban (I, 15-17; AAS
58, 1966, 766-767) és a Kléruskongregácíó 1970. áprflís ll-i körlevelében (AAS
02, 1970, 459-465) találhatjuk. Annak kimondásán túl, hogy papi tanácsot alakí
tani minden egyházmegyében kötelező, a legfontosabb megállapitás az, hogy a
papi szenatusnak csakis tanácsadói hatásköre van ("vocem tantum consultívam
habet"; ES I, 15. § 3; AAS 58, 1966, 766). Ennyiben a káptalanok ma is tágabb
jogkörrel rendelkeznek, hiszen számos ügyben a püspök nem intézkedhet érvé
nyesen az ő hozzájárulásuk nélkül (vö. c. 394. § 2; 712. § 2; 1182. § 1; 1532. §
3; 1653. § 1). Ugyanakkor a papi szenatus tagjainak többségét a Kléruskong
regáció körlevele alapján a papságnak kell megválasztania Cn. 7; AAS 62, 1970,
462). Bár ezt a rendelkezést - úgy tűnik - semmiféle szankció nem védi, mégis,
ahol megtartják. jobban kifejezésre jut ennek a tanácsnak a képviseleti jellege,
s ez erősíti a püspök és a papság köztí egységet, munkatársi jó viszonyt (vö. uo.).

Szembetűnő a különbség a káptalan és a papi szenatus közt a stabilitás te
rén. A káptalanok alapitásának, megújításának és megszüntetésének (de nem a
kanonoki kinevezéseknek) ,joga ma is az Apostoli Szeritszéket illeti (c. 392). A
papi tanácsot viszont a püspök létesít; (ES I, 15. § 4; AAS 58, 1966, 766). A püs
pöki szék megüresedésekor éppen ezért a papi szenátus megszűník, bár a káp
talani helynök vagy az apostoli kormányzó megerősítheti (uo.). A káptalan ezzel
szemben nemcsak hogy nem szűník meg, hanem éppen rá hárul a helynökvá
lasztás - és! igy az egyházmegyei kormányzat - feladata (c. 429. § 3).

A káptalan és a papi szenátus tanácsadói szerepenek összehasonlításakor fel
kell figyelnünk még egy sajátos szempontra. A Kléruskongregácíó körlevele értel
mében a papi szenatus csak akkor adhat tanácsot a püspöknek, ha a püspök
kéri, és kizárólag általános jellegű vagy elvi kérdésekben, főként a főpásztor

törvényhozói tevékenységének termetén (n. 8; AAS 62, 1970, 463). A káptalan ta
nácsát viszont a püspök köteles kikérni - ha megfogadni nem is mindig - bi
zonyos konkrét kormányzati intézkedések előtt (c. 386; 388; 394. stb.).

Egyes szerzők a székeskáptalan intézményének hanyatlását látják abban, hogy
az újabb alapítású egyházmegyékben káptalan helyett megelégszenek a liturgi
kus feladattal nem rendelkező és a Codex szerint csak szükségrnegoldásnak szá
mító (c. 432) egyházmegyei tanács (consultores dioecesaní) létesítésével. A hanyat
lás okát abban vélik felfedezni, hogyakanonokság egész életre szól, és így nehéz
a káptalanok tagságának megújítása (Echevorria, in: Corso di díritto canonleo
I, 285). Megjegyzendő azonban, hogy a javadalmi rendszer fokozatos megszünte
tésének az új egyházjogban felvázolt programja is sok káptalant érinthet (PO 20,
ES I, 8; AAS 58, 1966, 762).

III. A készülő új egyházjogban amennyire a Codex iuris canonici revIZIO-
ját végző pápai bizottság közíeményeíböí kitűnik - jelentős változások várhatók.
Először is, ha a jelenlegi tervezet emelkedik törvényerőre, az eddig pótléknak
tekintett egyházmegyei tanács kialakítása mindenütt kötelezővé válik (Communi-
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catíones 9, 1977, 255). Tagjait a püspöknek kell majd kiválasztania a papi szenátus
soraiból. Ennek az egyházmegyei tanácsnak több, a jogban meghatározott szerepe
lesz, köztük olyanok is, melyek eddig a káptalant jellemezték (uo.), Bizonyos
esetekben a püspök köteles lesz meghallgatni véleményüket, sőt olykor az egész
papi szenátust meg kell majd hallgatnia. Az ilyen tanácsok követése a püspöki
karok által meghatározott rendkívüli esetekben kötelező is lehet a püspök szá
mára (Communicatíones 5, 1973, 230).

Lényeges különbség lenne a mai helyzethez képest a káptalani helynök hiva
talának megszűnése, pontosabban az "egyházmegyei kormányzó" (adrninistrator
dioecesanus) nevú új tisztséggel való felváltása. Széküresedéskor a segédpüspök
nek, több segédpüspök eseten a rangidősnek. kellene összehívnia azt a testületet,
amely jogosult az egyházmegyei kormányzó megválasztására. Ez a választói tes
tület pedig nem a káptalan, hanem az egyházmegyei tanács. Mégis az olyan egy
házmegyékben, ahol ma a székeskáptalan püspökválasztói vagy bemutatási jogot
gyakorol, ebben a kormányzóválasztásban is részt vehetne majd az egyházmegyei
tanáccsal együtt (Communicationes 9, 1977, 257). A magyarországi káptalanoknak
általában nincs ilyen püspökválasztói joguk. Semmi sem zárja ki azonban 
amennyire a közleményekből megállapítható -, hogy az egyházmegyei tanácsnak
kanonok tagjai is legyenek, feltéve, hogy előzőleg bekerültek a papi szenátusba,

A káptalan szerepcsökkenésére jellemző, hogy az ÚJ Codexben sokkal keve
sebb kánon fog foglalkozni vele, mint a jelenleg hatályos régiben (uo. 255). Any
nyi bízonyos; hogyaszékeskáptalanok megmaradnak, és legfőbb, legsajátosabb
feladatuk a katedrális ünnepi liturgikus funkcióinak ellátása lesz (uo.). Az egy
házmegye anyagi ügyeibe - úgy tűnik - nem lesz többé beleszólásuk, de az
egyházmegyei tanácsot sem kell majd megkérdezni például bizonyos értéket meg
haladó egyházi javak eladásának dolgában. Ezt a szerepet ugyanis egy másik
szerv, a gazdasági tanács (consilium a rebus oeconomicis) veszi át (Communica-
tíones 9, 1977, 271-272). .

Abban a kérdésben, hogy ki szüntethet meg és ki alapíthat káptalanokat, némi
ingadozás tapasztalható. Az 1973-as közleményekben még azt olvassuk, hogy a
káptalanok létesítésének, felújításának, megszüntetésének joga, mely eddig a
Szeritszéket illette, a tervek szerínt a megyespüspökre száll át (Communícatíones
5, 1973, 232). Az 1977-ben közreadott ismertetésből viszont arra következtethetünk.
hogya bizottság elképzelése megváltozott: nem szélnak már ennek a jognak a
püspök hatáskörébe utalásáról. vagyts valószínűleg nem kívánnak eltérni a régi
szabálytól.

IV. Megjegyzésként hadd utaljunk néhány vitás kérdésre. Hogy a káptalan
mint testület kezéből kivették a plébániák vezetését, ez nem jelenti azt, hogy a
főbb pap által közösen vezetett plébánia lehetetlen vagy korszerűtlen dolog len
ne. Ellenkezőleg, épp a legújabb törvénytervezet helyezi kilátásba egyes plébá
niáknak papi közösségre. nem pedig plébánosra bízását (Communicationes 9. 1977,
257). Csakis arról lehet tehát szó, hogy a törvényhozó az esetek többségéből

merített tapasztalat alapján nem ítélte elég hatékonynak az ilyen kollektív plé
bániáknak azt a fajtáját, amit a káptalani szervezet képvisel (Romíta, in: Moní
tor Ecclesiastlcus 94, 1969. 299). Ugyanakkor érdekes, hogy a káptalan liturgikus
szerepét a jövőben sem kívánják másra bízni, pedig hasonlóképpen elterjedt. pa
nasz, hogy sok helyütt a kórusban énekelt vagy mondott zsolozsma és a napon
kénti káptalan mise is kiveszett a szokásból esetleg éppen azért. mert a kanono
kok lelktpásztori munkájuk miatt nem tudnak megjelenni (vö. Beyer, in: Perio
dica 60, 1971, 89).

Emlegetni szekták azt is, hogya tanácsadó testületek sokasága csak bonyolítja
az egyházmegyei életet, s végül is nehézkesebb ügyintézéshez vezet. Ezért van
nak, akik egyszerűsítení akarván a dolgot a káptalanok míelőbbi megszüntetését
javasolják (uo.). De ha a többi kollegiális szerv hatásköre a mai marad vagy a
tervezett mértékben növekszik, akkor elsietett dolog lenne épp a Iegerőteljesebb

nek, a káptalannak a felszámolása. Az új Codex fentiekben ismertetett terveiből

kití1nik, hogy erről egyáltalán nincs is szó.
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Osszegezve a mondottakat: a káptalan hatásköre már ma is csökkenő tenden
ciát mutat, a készülő új egyházi jogban pedig valószínűleg egészen szűk korlátok
közé fog szorulni, de maga az intézmény nem szűnik meg. Ugyanakkor nem lép
a helyébe olyan másik testület sem, amely minden funkcióját árvenné. Inkább
szerepkőrének megosztása várható több kollegiális szerv között. Ezeknek az új
szerveknek a közös [ellemzője, hogy kevésbé stabilak, de jobban képviselik az
egyházmegye papságát. Mégis bizonyára megmarad a lehetősége annak, hogy a
káptalan az egyes püspökök vagy püspöki karok belátásától függő mértékben
összefonódjék, átfedesbe kerüljön ezekkel az újabb testületekkel és így többé
-kevésbé megőrizze fontosságát.

Irodalom: a) A Codex szerinti joghoz: Torquebiau, P., Chapitres de chanoines, in: Dic
tionnaire de droit canontque III, Paris, 1942, 530-595. A kápralan intézménytörténetét és
a régebbi irodalom rövid bíbltográrí áját is tartalmazza; - Bánk J., A káptalani rnéltóságok
Magyarországon, Bp. 1945; - ua. Egyházi jog. Az egyházi alkotmányjog alapjai, Bp. 1958,
136-143. A legjobb összefoglalás magyar nyelven,

b) A zsinat utáni joghoz: Romita, F., De relatíoníbus in materia iurisdictionali, pas
torali, liturgica et administrativa inter capituium et parrochum post Vaticanum II, in: Mo
nítor Ecclesiasticus 94, 1969, 287-308; - Del Giudice, V., Noztoní di dírttto canonico, Mi
lano, 121970, 230-235. nr. 92-94; - Schmitz, H., Priesterrat eder Domkapitel "Senat des Bischofs
in der Leitung der Dlözese"?, in: Archív für katholisches Kirchenrecht 139, 1970, 125-131:
Beyer, J., De consilio presbyterit adnotatíones, in: Periodica 60, 1971, 29-101. Különösen :
E9-91; - Potz, R., Pastorairat und Domkapitel. Uberlegungen zur Stellung bischöflicher
Beratungsor'gane, in: österreichisches Archiv für Kirchenrecht 23, 1972, 69-96; - Eche
varrta, L. de, Descrizione dellorganísazione ecclesiastica, in: Corso di diritto canonica I,
Brescia, 1975, 263-296. Főként: 285-286; - Mosiek, U., VerIassungsrecht der Lateíníschen
Kirche III, Freiburg, 1978, 68-81, 87-89.

TOLDALAGI PÁL HÁTRAHAGYOTT VERSEI

Regényes sétány
Itt ülnék olykor este,
mikor a lombon át,
mintha gyöngyszem peregne,
látni a hold sugarát.

Tűnődés

Kitárja farktollát a páva
s a pázsiton végigtipeg.
Nehéz a szívem. Úgy szeretném,
ha nem tartoznék senkinek.

Már az, hogy élek, is adósság,
s ahogy laicom, mire való?
Megszégyenít a nyomorultak
serege, az éhenhaló.

Övék kellene legyen ágyam,
az ételem és a vizem.
Nem elég a szánalom, és nem
maradhat ez így ennyiben.

Igy vagyok én ma őskeresztény,
ez érdekel és semmi más,
tovább is élő szellemével
"betölt a régi tanítás.

Bódít a lombszag ilyenkor,
suhogtat halkan a fa,
li.begve hull a galambto!l,
s szíven szúr a rózsa szaga.

Az új tavaszra
Füttyöt nekünk, majálist, víg tivomyát,
fájó szemünkre édes hályogot.
Csendüljenek fel fák között a tornák
víg indulói. - Szép akácosok

vezessék vad ösvényét a tájnak
kézenfogva, miként idős sziizek
szülötteit az ifjú mostohának,
modortalan féltestvérüket.

Lábunk nyomát viselje fú a kertbe,
porond a parkban s partokon homok.
Legyen szabad a fák alatt heveT'ltem
s felhőket nézném, míg rád gondolok,

hogy míg a táj párás lilába árnyal
s a koronás fák lombja összeér,
úgy találkozzon lelkem s a madárdal,
mint' két szerelmes, tétova tenyér.
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