
AII. VATIKÁNI EGYETEMES ZSINAT űGYRENDJE

Az alábbiakban ismertetjük az egyetemes zsinat hivatalos ügyrendjét a
K. N. A. szövege nyomán, nemhivatalos, de hozzáértő egyházi személytől szár
mazó fordításban és a hivatalos, paragrafus-számozás, valamint az eredetiben
szereplő kánonjogi utalások mellőzésével,

I, A zsina.t résztvevői, intézményei és hivatalai

Az egyetemes zsinat a pápából. a püspökökből és azokból a személyekből

áll, akiket a pápa a zsinatra meghívott. Valamennyinek neve zsinati atyák
(patres concílíares). Ha valaki a zsinatra meghívást kapott, de megfelelőkép

pen alátámasztott megokolással nem tud résztvenni rajta, helyettest (procu
rator) küldhet. A zsinati atyáknek teológusok, kanontsták és más szakemberek
segédkeznek munkájukban, Szolgálatukra állnak azonkívül a főtitkár, a tit
károk, a szertartásmesterek, a rendezők, a jegyzők, a promotorok, a szava
zatszedök, az írnokok, a fölolvasók, a tolmácsok, a fordítók, a gyorsírók és a
technikai személyzet.

A nyilvános üléseken a zsinati atyátk a Szeritatya jelenlétében adják ie
szavazatuJkat azokról a határozatokról vagy kánonokról, amelyekről az egye
temes konkregációkon tárgyaleak, hogya pápa, ha helyesnek találja, elfogadja
öket és elrendelie kihirdetésüket. Az egyetemes kongregácíókon, amelyek a
nyilvános üléseket megelőzik, az atyák megvitatás után megállapítják a ha
tározatok vagy kánonak formuláit. Az egyetemes kongregációken a pápa által
kinevezett tíz bíboros egyike elnököl a Szeritatya nevében és tekintélyével. A
Szentatya által kinevezett tíz bíboros alkotja az elnöki tanácsot (Consilium
Praesidentíae), amelynek' feladata, hogya vitákat és a zsinat egész lefolyását
a pápa teljhatalmával vezesse.

A zsinati bizottságok földolgozzák és kijavítják a határozatok és kanonok
tervezeteit, az atyák által az egyetemes kongregációkban kifejtett vélemények
nek megfelelően. Minden bizottságban egy, a pápa által kinevezett bíboros
elnököl. Mímdegyik bizottságnak az elnökön kívül 24 tagja van. Ezeknek két
harmadát a zsinati atyák választják, egyharmadát a pápa jelöli ki a zsinati
atyák köréból. Egy-egy atya csak egy bizottságnak lehet tagja. De az egyes
bizottságok elnökeí, ha indorkoltnak látják, bármelyik zsinati atyát meghív
hatjálk tanácsadóként. Minden bizottság elnöke a bizottság tagjainak sorából
egy vagy két elnökhelyettest nevez ki, akik rnunkájában támogatják és tá
vollétében vagy akadályoztatása esetén helyettesítik. A bizottság elnöke a
zsinat teológusai, kanonístáí vagy szakemberei közül titkárt jelöl ki.

A zsinati bizottságok munkakörüknek rnegfelelően a következők: a) hit
és erkölcstan; b) a püspökök és az egyházmegyék vezetésének ügyei; c) a ke
leti egyházak ügye; d) a szentségek ügye; e) a papság és a keresztény hívek
fegyelmi ügyei; f) a szerzetesek ügyei; g) a mísszíók ügyei; h) a szent liturgia
ügyei; i) a szemináríumok, studíumok és a katolikus nevelés ügyei; 1) a ví
lágí híveik apostolsága; a sajtó, a fílm, a rádió és televízió ügyei. Ezekhez já
rulnak még: 1. A zsinat rendkívüli ügyeivel foglalkozó titkárság. Ennek az a
feladata, hogy az atyák által fölvetett új kérdéseket megvizsgálja és ha szűk

séges, előterjessze a pápának. Ez a titkárság bizonyos számú bíborosból áll,
akiknek élén a bíboros államtitkár elnököl. Titkára a zsinat főtitkára. 2. A
keresztények egységének előmozdítására hivatott titkárság. 3. A technikai és
szervezetí kérdések bizottsága, 4. A gazdasági kérdések intézésére hivatott tit
kárság. Az utóbbi három ugyanazokat a feladatokat kapta, amelyeket a zsinat
előkészítő szakaszában látott el és személyí állományuk is ugyanazokból tevő

clikössze, akik imár eddig is dolgoztak bennük.
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A közigazgatási bíróság a pápa által életre hívott különleges bíróság,
amelynek feladata, hogy a zsinat fegyelmi kérdéseiben, akimentésekben
(exeusatíones) és panaszokban döntsön. A közigazgatási híróságban egy, a pápa
által kinevezett bíboros elnököl. Rajta kívül tíz, a zsinati atyák köréból a
pápa által kinevezett tagja van. A közigazgatási bíróság határozatait tumu
SOI11.ként 3-3 tag hozza meg. Föllebbezés esetében rnindnyájan közösen dön
tenek. A közigazgatási bíróság döntéseit miriden formaság kizárásával, kizá
rólag a dolgok igazságára való tekintettel (seposítís iuris sollemnítatábus, solam
rerum veritatem spectans) hozza.

A közigazgatási bíróságnál a zsinat egyik jegyzője vagy szükség esetén
együk promotora asszisztál.

A teológusokat, kanonistakat és a többi szakértőt, akiknek gyűjtőneve a
zsinat szak.tanácsadói (peritt), a pápa nevezi ki. A zsinat szaktanácsadói részt
vesznek az egyetemes kongregációkban, de csak akkor beszélhetnek, ha erre
felszólítást kapnak. Az egyes bizottságok elnökei, ha szükségesnek i1kil.itk, be
hívhatnak zsinati szaktanácsadókat is, aki,k a bizottsági tagokkal együtt dol
goznak a tervezetek Ikidolgozásában és javításában és a jelentések megfogal
mazásában. A zsinati atyáik nemcsak a zsinat szaktanácsadóinak tanácsát és
segítségét vehetik igénybe, hanem egy-egy magánteológusét, kanonistáét vagy
szakértöét is. Ezeknek a személyí szaktanácsadóknak azonban nincs joguk ar
ra, hogy az egyetemes kongregáció és a bizottságok ülésein résztvegyenek.
Esküvel megerősített kötelezettségük a zsinat tárgyalásaival és vitáíval :kap
csolatban a teljes titoktartás.

A főtitk.árság, amelynek élén a főtitkár áll, négy hivatalt foglal magában.
Ezek: a) a szent rítusok; b} az ügyintézés; c} az okrnámyok -eikészítése és meg
őrzése; d} a technikai Ikérdések megoldása. A főtitkár mellett kért titkár mű

ködik. A szerit ritusok hivatalához a szertartások prefektusa, a szertartásmes
terek és a rendezők tartoznak. Az ügyek intézésére szolgáló hivatal beosz
tottjai a jegyzők, a promotorok és a szavazatszedők, Az okmányok elkészíté
sére és megőrzésére szolgáló hivatal kötelékébe az írnokok, a fölolvasók, a
tolmácsok, a fordíták és a gyorsírók tartoznak. A technikai kérdésekkel fog
lalkozá hivatal ügykörébe a gépek kezelése tartozik. Minden alkalmazottat és
hivatalnokot, akik a zsinattal kapcsolatban szelgálatot teljesítenek, a pápa
nevezi 'ki.

A főtitk.ár az elnökség szoígálatában áll. A nyilvános gyűlések és az egye
temes rkongregáolók után elvégzi a számára kijelölt feladatokat. Ö gondos
kodik a 'zsinati ügyiratok összegyűjtéséről. rendezéséről és megőrzéséről. A
titkárok tárnógatják a főtitkártés távollétében vagy akadályoztatása esetéri
helyettesítik. A szertartások prefektusa vezeti és rendem a szerit ritusokat. Eb
ben a szertartásmesterek és rendezők segédkeznek neki. A rendezők vezetik
el a zsinati atyákat a számukra kijelölt helyre. Megállapítják, lhogy az atyák
közül kik vannak jelen és gondoskodnak róla, hogy az atyák kitöltsék jelen
léti lapjukat. A jegyzők a nyilvános gyűlések és az egyetemes vkongregácíók
egész lefolyásáról, valamint a közigazgatási bíróság üléseiről ügyiratokat iké
szítenek, rendezik és megőrzik őket az Irattárban. A promotorok minden nyil
vános ülés végén ünnepélyes formulával szólítják fel a jelenlévő jegyzőket.

hogy az ülés egész lefolyásáról a hiteles ügyiratokat elkészítsék. A rendezők

a nyilvános gyűléseken és az egyetemes kongregációkban összegyűjük az atyák
szavazatait és megállapítják az eredményt. Az írnokok följegyzik a nyilvános
gyűlések és az egyetemes kongregációk lefolyását, hogy arról azután írásoeíí
beszámolót készítsenek, gondoskodnak továbbá atervezetek, kihirdetések és
egyéb közlések kinyomatásáról, amelyeket a zsinaton fel kell olvasni, vagy az
atyáknak ,!ct kell osztani. A fölolvasók az atyák beszédeinek felolvasásánál áll-
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nak rendelkezésre. A tolmácsok a viták során segítenek az atyáknak. A for
dítók az atyák mai nyelven írt beszédeit fordítják latinra. Gondoskodnak to
vábbá az ügyiratok és határozatok latin rnegszövegezéséről. A gyorsírók az
egyetemes kongregációken elhangzott beszédeket és vitákat jegyzik fel. Rendes
írásra ábtett jegyzeteiket azután a főtitkárnak adják át, hogyabeosztottak el
készíthessék jelentéseiket. A technikusokra h árul a műszaki felszerelések
gondja,

A pápa a hagyománynak megfelelően két custost nevez ki. Ök kísérik a
pápát és az atyáikat a zsinat aulájába és őrzik az aula bejáratát.

Ha olyan személy, aki a zsinaton teljesít szolgálatot, bármilyen okból ki
esik, helyettesítésérőlaz illetékes elöljáró gondoskodik

A zsinat megfigyelői, tehát azoknak a keresztényeknek kiküldöttei, akik
nem élnek az apostoli szeritszék közösségében, de a szemtszéktől engedélyt
kaptak, hogya zsinaton mint megfigyelök jelen lehessenek, részt vehetnek a
nyilvános gyűléseken és az egyetemes kongregációkon, ha csak esetről-esetre

az elnöki tanács másképp nem határoz. A bizottsági üléseken viszont csak az
illetékes felsőbbség engedélyével vehetnek részt. A zsinat vitáiban nem ve
hetnek részt és szavazati joguk nincs. A megfigyelők a zsinat lefolyásáról je
lentést tehetnek közösségeí'knek, Mindenkí mással szemben viszont a zsinati
atyákhoz hasonlóan títoktartásra vannak kötelezve. A keresztények egységének
előmozdítására létesített trtkárság kapcsolatot tart fenn a zsinat és a meg
figyelők között, hogy az utóbbiak 'követhessék a zsinat munkáját,

II. A zsinat szabályzata

A zsinati gyűlések időpontját az atyákkal idejében közlik. Mi.nden egye
temes kongregácíön kihirdetik a legközelebbinek Időpontját. Személyes köz
lésre csak akkor 'kerül sor, ha az elnök annak szükségét látja. A nyilvános
üléseket és az egyetemes kongregációkat a Szent Péter bazilikában tartják. A
zsinati bizottságok ülései az e célra külön megállapított helyiségben folynak.

Ami az öltözéket illeti, az atyák a nyilvános üléseken a fehér öltözetet
viselik. Az öltözékre vonatkozá részletes utasítások szerint a következők az
előírások: a) a bíborosoknak állásuknak megfelelő öltözék, ünnepi mitrával;
b) pátriárkák, prímások, érsekek és püspökök (egyházmegyések és címzetesek
egyaránt): pluvíale, egyszerű :mitrával; c) nullius apátok és prelátusok: pluvrále
egyszeru mdtrával ; d) a többi atyák állásuknak megfelelő kórus öltözéket vi
selnek. Az egyetemes kongregációkon: a) bíborosok: bíborosi öltözék, piros
vagy viola, az egyházi évnek megfelclően, roehettummal, rnantelettával és
mozzettával; b) pátriárkák: violaszín öltözék, rochettumrnal, mantelettával és
mozzettáva1. A keleti egyház pátriárkáí a megfelelő rítus ruházatát viselik;
c) érsekek és püspökök: violaszín öltözék roohettummal és mantelettával: d)
az apátok és szerzetesek: saját ikórus-öltözékü'ket viselik. A bizottsági üléseken
mindenki a közönséges öltözéket viseli. A nyilvános üléseken, az egyetemes
kongregáciékon és a bizottsági üléseken az atyák rangsor szerint foglalják el
helyüket, Ugyanebben a sorrendben szólalnak fel és így adiák le szavazataikat
is. A sorrend a következő: püspők-, áldozár- és diakonus-bíborosok, pátriárkák,
prírnások, érsekek, püspökök, nullius apátok és prelátusok, a prímás apát, a
monasztikus kongregációk rendfőnökei és a kiváltságolt papi szerzetesrendek
legfőbb vezetöi. Az azonos rangot viselők és azonos állást betöltök közül az
előbb kinevezett élvezi az elsőbbséget. Ha egyidőben nevezték ki őket, akkor
annak van elsőbbsége, akit előbb szenteltek, hacsak a később szentelt személy
nem a pápa kezéből kapta a szentelést, Ha egyidőben szentelték őket, az idő

sebbé az elsőbbség. Ha valamelyik atyának ezen a rangsoron kívül van a
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helye, vagy így szavaz, vagy tölt be valamilyen funkciót, ezzel nem szerez
jogokat és nem prejudikál. A prokurátorok a számukra káutalt helyen ülnek
és egymás között hasonló módon megtartják a rangsort. így foglalják el he
lyüket a szakértők is.

Kötelező hitvallás. Az elnök a zsinat előtt teszi le a hitvallást. Az atyák
számára a főtitkár olvassa fel a hitvallás formuláját, amelyihez minden atya
csatlakozik olymódon, hogy kezét a mellére teszi és így szól: "Én N. N.... igé
rem, fogadom, esküszöm, a felolvasott formula szerint... Isten engem úgy
segéljen." A prokurátorok, a zsinati szaktanácsadók, az alkalmazottak és a
hivatalnokok a zsinat megkezdése előtt teszik le a hitvallást az elnök vagy
meghatalmazottja előtt.

Titoktartás. Az atyákat a zsinaton elhangzó viták és kifejtett vélemények
tekintetében titoktartás kötelezi. A prokurátorok, szakértők, alkalmazottak,
tisztviselök és a többiek, akik a zsinat dolgaiban tevékenykednek, a zsinat
megkezdése előtt az elnök vagy annak meghatalmazottja jelenlétében esküt
tesznek hivataluk hűséges betöltésére, valamint az ügyiratok. vítaanyagok, az
egyes atyák által kifejtett vélemények és szavazatok tekintetében a titok
tartásra.

A zsinat nyelve. A nyilvános üléseken, az egyetemes kongregációkon, a
közigazgatási bíróság előtt, valamint az okmányok megszövegezésénél a latin
a kötelező nyelv. Használatának megkönnyítésére fölolvasók, tolmácsok és for
dítók állnak rendelkezésre. A bizottságok ülésein a vitáknál a latin nyelv
mellett a használtabb mai nyelvek is szerepelhetnek. De mindaz, ami ezeken
a nyelveken hangzik el, azonnal Tefordítandó latinra is. Az ügyíratokat és ok
mányokat a főtitkár gyűjti össze és osztja szét. A határozatok és kárionok
tervezeteit és általában minden olyan szöveget, ami jóváhagyásira vár, időben

ki kell osztani az atyák között, hogy elegendő idő álljon rendelkezésükre.
hogy tanácsot kérhessenek, véleményüket 'kialakíthassák és érett ítéletre jut
hassanak.

A tervezeteket a következő rendszernek megíelelően kezelik: a) a terve
zetet előterjesztik és röviden megmagyarázzák; b) észrevételeket és [avításokat
terjesztenek elő; c) a javításokat mérlegelik s aztán vagy elfogadják vagy
visszautasítják őket; d) a tervezetet az elfogadott javítások szerint átdolgoz
zák; e) ha az átalakított tervezet újabb javításra szorul, azt addig dolgozzák
át újból, míg végleges elfogadásra talál. Atervezeteket megvitatás céljából
egy, az illetékes bizottság elnöke által kmevezett előadó terjeszti elő az egye
temes kongregációban és röviden meg is magyarázza. Minden előterjesztett

tervezethez minden zsinati atya hozzászólhat, akár azért, hogy visszautasítja,
akár mert azt szeretné, ha 'kijavítanák. Felszólalásának összefoglalását legalább
3 nappal előbb írásban be kell nyújtania a föütkárságon. A beszédet úgy kell
fölépíteni, hogy előbb az általános elvekről szóljon és azután az egyes szaka
szdkról, míkőzben míndíg a tervezet felépítéséhez ikell tantania magát. Egy
zsinati atya egy ügyben csak egyszer szélalhat fel. Kérik az atyáikat, hogya
felszólalások 10 percnél ne tartsanak tovább. Ha a szónok eltér tárgyától vagy
túllépi a kiszabott időt, az elnök figyelmeztetheti. Aki javítást indítványoz,
erre vonatkozóan egy személyesen aláírt jelentést köteles a főtitkárságon be
nyújtani. Aki a tervezet egyes szavadt vagy szakaszait kívánja módosítani,
írásban köteles 'benyújtani az új fogalrnazást, amelyet a korábbi helyébe akar
illeszteni. Az előadó magyarázata után az egyetemes kongregáció szavaz ar
ról, hogy az indítványozott javításokat elutasítják-e vagy beillesztik a terve
zetbe. A javított szöveget azeIőadó magyarázata után szintén részletesen
megvizsgálja az egyetemes kongregáció és elfogadja vagy elutasítja, Ha az
egyetemes kongregáció a javított tervezet egyes részeivel Ikapcso'latban to-
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vábbra is fenntartással él, akkor az úiabb javítási indítványokkal kapcsolat
ban a fentebbiek érvényesek.

A szavazás. A pápa jelenlétében tartott nyilvános üléseken a szavazási
formula így szól: placet (igen), non placet (nem). Az egyetemes kongregáció
kon a javítási előterjesztésekkel kapcsolatban ugyanez a két formula kerül al
kalmazásra. A kijavított tervezetre vagy az egész szővegre, vagy annak egy
részére a szavazás így történik: placet, non placet, placet iuxta modurn (igen,
nem, igen fönntartással). Aki fönntartással szavazott, Iönntaetását rövid és
világos fogalmazásban írásban is köteles benyújtani. A bizottsági üléseken
szintén a fenti három féle formulát alkalmazzák. A nyilvános üléseken és az
egyetemes kongregációkon a szavazás a megfelelő szavazólapok segítségével
történik, kivéve, ha az elnök másképp határoz, amikor adott esetben felállás
sal, vagy kézfeltartással kell szavazni. A bizottsági, üléseken a szavazás mód
ját a mindenkori elnök határozza meg. A nyilvános üléseken a jelenlévő atyák
szavazatainak kétharmada szükséges a többséghez. Ez nem áll azokra a sza
vazásokra, amelyeknél a kárionjog másképp Intézkedik és azokban az esetek
ben sem, amikor a pápa rendelkezik eltérően. Ha a zsinati bizottságokban egy
új, az egyetemes kongregáció utasítása szerint kijavított szöveg fogalmazványa
gondos tanulmányozás ellenére. sem éri el a megkívánt többséget, akkor az
egész ügyet az egyetemes kongregáció elé terjesztik. A közigazgatási bíróság
abszolút többséggel hozza meg határozatait.

Új kérdések felvetése. Új javaslatok előterjesztése csak akJkor engedhető

meg, ha: a) a keresztény hit általános érdekeit érinti; b) szükségesnek vagy
legalábbis célszerűnek látszik, hogya zsinat mérlegelje őket; c) semmi olyant
nem tartalmaznak, ami az egyházi állandó hívő magatartásától és hagyomá
nyaitól idegen. Az új problémákat azok írásbeli indokolásával együtt az el
nöknél keH benyújtani.

Elutazás és távollét. Senki azok közül, akiknek a zsinaton kötelező a rész
vétele, nem hagyhatja ela zsinatot addig, amíg erre a zsinat elnökétől enge
délyt nem kap. Az elnöknek tudomásul 'kell vennie vagy helyeselnie kell az
eltávozás okát. Ha valaki a nyilvános ülésen vagy az egyetemes kongregáción
nem vehet részt, távollétének okát a főtitkár útján az elnöki tanáccsal köteles
közölni. Míndazok, akik a zsinaton résztvenni kötelesek, vagy jogszerűen a
zsinat szolgálatában állnak, zsinati jelenlétük ideje alatt rnínden jövedel
müket és a napi disztribuciókat is - a napi jelenléti díjak kivételével 
megkaphatják.

III. Az ülések lefolyása

A nyilvános ülések. Az előírt szent rítusok és szertartások a pápa által
jóvá;hagyott külön utasítás alapján mennek végbe. A nyilvános ülések idejét
és időpontját az egyetemes kongregáció elnöke állapítja meg a pápa utasítá
sainak rnegfelelően és közli az atyálckal. A megállapított időben az atyák.
a szaktanácsadók, az alkalmazottak és a hivatalnokok a zsinat aulájában gyűl

nek össze. A rendezők helyükre kisérek az atyákat és az előírt módon gondos
kodnak a jelenlévők jegyzékéről. A szentmisét rnindig az előző ülésen az el
nök által kijelöLt bíboros mondja,

A határozatok benyújtása, szavazás, kihirdetés. A főtitkár a pápai trónus
elé lép, átveszi a szeritatyától az azon ülésen megvizsgálandó határozatokat és
kárionokat és az ambóról felolvassa őket. A felolvasás után a főtitkár a kö
vetkező kérdéssel fordul az atyákhoz: "Tisztelendő atyák, hozzájárultok-e a
jelen törvényjavaslatban foglalt határozatokhoz és kánonoéohoz ?" A főtitkár

kérdésére az atyák placct-tel vagy non placet-tel válaszolnak a szavazőlapon,

amelyet alá is írnak. A rendezők összegyűjtik a szavazólapokat és átadják a
főti·tlkárnak. A szavazás eredményét a jegyzők okmányszerűen rögzítik. A fó-
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titkár a szavazás eredményét ezekkel a szavakkal nyújtja át apápának:
,,szentséges Atya, ezek a rnost megvizsgált határozatok és kánonok az összes
atyák egyhangú hozzájárulását kapták" (vagy, ha némelyek nem-mel szavaz
tak: "Kivéve ... szavazatot"). Amikor a pápa a határozatokat és kárionokat
jóváhagyja, ezt az ünnepélyes formulát használja: "Az imént felolvasott ha
tározatok és kárionok az összes atyák egyhangú hozzájárulását [kapták (vagy
ha némelyek nern-rnel szavaztak: kivéve ... szavazatot). A szent zsinat hoz
zájárulásával megerősítjük, elhatározzuk és kihirdetjűk nektek, úgy, amint fel
olvasták őket." Ezután a protonotáriusok és promotorok a trón lépcsői elé lép
nek. A promotorok letérdelnek a legalsó lépcsőre és felkérik a protonotári
usokat, hogy az ülés lefolyásáról egy vagy több ügyiratot készítsenek. A pro
tonotáriusok szeníora erre azt fel~1i: "Előttetek, mint tanúk előtt, fogjuk őket
elkészíteni." A Te Deum után a pápa áldását adja. A főtitkár beszárrnolótké
szíttet az összes nyilvános ülésekről és megőrzi őket.

Az egyetemes kongregáció. Az elnök az első nyilvános ülésen kihirdeti az
atyáknak az egyetemes kongregációk napját és óráját. Kellő időben közli az
atyákkal a viták sorrendjét. A megállapított időben az atyák, a szaktanácsadók,
az alkalmazottak és a tisztviselők a zsinati aulában gyülekeznek. A rendezők

az atyákat helyükre vezetik és elkészítik a megjelentek jegyzérk:ét. Az elnök
által előzőleg kijelöIt atya a Szentlélek míséjét mondia el, majd az elnök az
"Ad sumus" kezdetú imádságot imádkozza. Az atyák még a viták megkezdése
előtt, az előírásoknak megfelelően megválasztják a bizottságok tagjait. Az el
nök kihirdeti. a vita tárgyát. és az illetékes bizottság elnöke által kijelölt
előadót az ambóhoz hívja, hogy a szóban forgó tárgyat röviden megmagya
rázza. Az elnök a főtitkár által készített jegyzék szerint egymásután megadja
a szót azoknak az atyáknak, akik előzetesen felszólalásra jelentkeztek. A szó
nokok egymásután előterjesztik indítványaikat, amelyeket a főtitkárnak írás
ban is benyújtanak. Ha a felszólalók jegyzéke kimerült, az elnök olyan atyák
nak is megadhatja a szót, akík a kongregáció tartama alatt [elentkeztek. Aimi
kor a tervezet vagy egy részének megvitatását lezárták. az elnök elhatározza a
benyújtott javítási índítványok továbbadását az illetékes bizottságnak Ha a
javítási indítvány tekintetében két vagy több bizottság illetékes, az elnök
meghatározza, hogy rnely bizottságok elé kerüljön a tervezet megvizsgálás és
véleményezés céljából. Az összegyűjtött javítási indítványokat az elnök uta
sitásának megíelelően a főtitkár juttatja el a bízottságolohoz, Ha egy tervezet
további vizsgálata nem végezhető íolytatólagosan, akikor egy későbbi időpontra

kell elnapolní, Addig más tervezeteket lehet munkába venni.
A bizottságokban megvizsgált javításokat rövid jelentés kíséretében ki

nyomatják és kiosztjá'k az atyáknak, Az előadó az elnök által meghatározott
napon világítja meg ezt a kísérő jelentést. A főtitkár egyenként olvassa fel
a javítási dndítványokat, Ezek míndegyíkéről az atyák szavazólappal szavaznak
A szavazólapokat a rendezők gyűjtik össze, átadják a főtitkárnak, míg a szava
ms eredményét a jegyzők rögzítik az ügyíratokban. A szavazások eredmé
nyét a főtitkár közlí az atyákkal és az illetékes bizottsággal. Az illetékes bi
zottság (vagy több bizottság együtt) az el nem fogadott javítási indítványokat
eltávolítja és a tervezetet vagyvannak egy részét az elfogadott javaslatoknak
megíelelően átdolgozza, A javított szöveget kinyomatják, átadják az egyete
mes 'kongregáció elnökének és klosztják az atyáknak. A meghatározott időben

az atyák, miután meghallgatták az előadónak a javított szövegről szóló ma
gyarázatát,az elnök utasításának megfelelően egészben vagy részeniként sza
vaznak a szavazólapok segítségével. Eközben ezeket a formulákat használják:
placet, non placet vagy plecet iuxta modum. Aki az előbbi formulával sza
vazott, szavazólapjához mellékelí fenntartását. A tervezetet egészében vagy
részenként a szavazatok többsége alapján fogadják el vagy utasítják vissza.
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Ha a tervezetet teljes egészben vagy részben nem vetették el szavazat több
séggel, akikor az előterjesztett rnódosításokat az előírt módon vizsgálják fölül.
Ha a tervezet mínden részét egyenként elfogadták. az egész tervezet elfogá
dottnak számít, Különleges esetekben az elnök újabb szavazást rendelhet el az
egész tervezetről. amely esetben az atyák placet-tel vagy non placet-tel sza
vaznak. Az egyetemes kongregáció által elfogadott tervezetet az eLnök a pá
pának adja át. Az ő elhatározásától függ, hogy a nyilvános ülés elé terjesz
tik-e és ha igen, határidőt jelölnek meg a nyilvános ülés számára. Az egye
temes kongregációt az elnök fejezi be az "Agimus" kezdetű imádsággal. A fő

titkár gondoskodik arról, hogy minden egyetemes kongregációról írásos jelen
tés készüljön, amelyet azután az elnök és a főtitkár ír alá. A főtitkár gondos
kodik arról is, hogy az írásbeli jelentés és a kongregáció összes ügyiratai a
zsinat írattárában megőrlztcssenck.

A bizottságok. A bizottsági ülések időpontját és az összejövetel egyéb kö
rűhmónyeit az illető bizottság elnöke határozza meg, és közl! a tagokkal. Az
elnök minden tervezetet előterjeszt bizottsága atyáínek tanulmányozás cél
jából. Az elnök határozza meg a megvitatás módját is, intézkedik a szakta
nácsadók behívásáról. a használandó nyelvről és a szavazás módozatalról, Az
elnök nevezi ki az előadót is, aki a tervezetet a bizottság felfogásának meg
felelőerr az egyetemes kongregációban előterjeszti és megvilágítja. Az atyák
által az egyetemes kongregációban előterjesztett javító indítványokat az ille
tékes bizottság (vagy több bizottság) rendezi és egymásután szavaz róluk. Az
elnök a bizottsági tagok sorából rendeli ki vagy az előző előadót vagy egy
újat, aki az indítványozott javításokról [elentést készít és azt az egyetemes
kongregáción élő szóban előadja. A javítások kinyomatásáról a bizottság tit
kára gondoskodik. majd a főtitkú,r útján átadja őket az elnöknek és azétoszt
ja az atyák között. A javításokkal kapcsolatos szavazás után az Illetékes bi
zottság elnöke gondoskodik arról, hogy az elfogadott [avítás! indítványokat
úgy illesszék a tervezetbe, hogy ezzel új szöveg keletkezzék. amelyet kinyo
matnak és Ictosztanak az atyák között. A javított szöveget csak abban az eset
ben lehet az egyetemes kongregáció elé terjeszteni, ha az előírt szetöbbséget
a bizottságban már megkapta. Ha az egyetemes kongregáció a javított szöveg
megvizsgálása után újabb javításokat kíván, akkor a bizottságnak ezeket az
atyák által az egyetemes 'kongregációban kifejtett véleménye szerínt kell be
iktatni. A bizottság titkára minden ülésről írásos jelentést készít.

••
NAPOS TÁJAKON ÁT

Egytagban álló szöszke búzatábla,
tenger kalásza tán a völgyig ér.
Egy-két ragyogó nap, vad nyári dél
s aranylón vár a gyorséZű kaszákra.

A parton zöld fű között pipacs lángol.
Elmarad a nyugalmas faluvég.
Napos reggeli táj csöndjébe tép
csattogó, zúgó vonat s leng a távol.

Almot pótol néhány koránkelő.

Hangos ulti-harc. Egy szép, szende nő

könyvére hajol, már ügyet se vet

zajra, vidékre. S én mohó szemem
nyugtatón a szelíd tájra vetem,
mely most futó zöld fákkal integet . . .

Hegedüs László
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