
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.
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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 . . .
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