
delmezze és erősítse az emberi jogokat, munkálja a tartós békét, amit a test 
vériségre, a szabadságra, az igazságosságra és az igazságra alapozunk",

A vasárnapi istentiszteleten szólt a keresztény norrnákról, a házasság
szent rninöségéröl: "A házasság nem olyan szerződés, amit önkényesen
mcgszeghetünk!"

Beszédjében, h étfőn rámutatott a materializmus ártalmaira, majd így
szólt: "Nem következik-e be szemünk előtt az ateista materializmusra és a
kollektív-bürokratikus munk ásszcrvczctrc épülő társadalom csődje?"

A miniszterelnökkel való találkozáskor síkraszállt a Szematya "a hatá
rok nélküli Európa megvalósftásának" érdekében.

DR. BATIHYÁNY-STRATIMANN LÁSZLÓ BOLDOGGÁ AVATÁSA

lsten szolgája Bécsben halt meg 1931. január 22-én. Az akkori egyházi
törvények értelmében Bécsben kellett megindítani a boldogsáavatásra
vonatkozó eljárást. Az ügy előmozdítója, első posztulátora Innitzer bécsi
bíborosérsek megbízásából P. Csávossy Elemér SJ. lett.

Szombathelyen a per 1945-től 1951-ig tartott. Tárgya Dr. Batthyány
életszentségének, erényeinek bizonyítása, miközbcn 21 tanú szerepelt.
Bécsben 14 tanút hallgattak ki. Az anyagot azonban sem Bécsből, sem
Szombathelyről nem továbbították Rómába. 1971-ben Ijjas József kalocsai
érsek Rómába vitte a szombathelyi peranyag hivatalos másolatát, és azt a
Szenttéavatási Kongregációnak benyújtotta. 1981-ben előkerült az addig
elveszettnek hitt bécsi peranyag is. 1978-ban megjelent Batthyány 1926-os
naplója Kardos Klára gondozásában. Az országos siker ismét előtérbe

helyezte a per folytatását. 1978-ban az ügynek új gazdája lett, a László István
püspök vezetése alatt álló kismartoni egyházmegye.

1981-ben hozta me~ az ügyben az első ítéletet a kongregáció, az ún.
"Decretum super scr iptis'vben. Kimondja, hogy Isten szolgája írásaiban, hit
és erkölcs dolgában nem találtak az egyház tanításával ellenkezőt. Ezzel le
zárult a boldoggáavatási eljárás római szakaszának első fejezete.

Az erények hősies gyakorlásának a bizonyítás át nevezhetnénk a bol
doggáavatási eljárás róm ai szak asza második szakaszát. A bizonyítási
eljárás alapja az ún. p o z í c i Ó, amely Isten szolgája életének és tevé
kenységének időrendi, dokumentált bemutatása írásos és szóbeli tanú
ságtételek segíts égével. Tartalmazza a bécsi, szombathelyi és kismartoni
peranyagot, valamint egyéb dokumentumokat, melyeket együtt s umm á
r i u m n a k neveznek.

A pozíció következő része az ún. i n f o r m á c i Ó, az ügy eddigi
lefolyásának története, rö..id, dokumentált életrajz, az összegyűjtött érvek
és adatok, amelyek Isten szolgája életszentségótbizonyítják. Végül a szcnt
ség híréről ad bemutatást, és szól az imameghallgatásokr ól. Mindez együtt
kb. 1000-1200 oldalas, nagy formátumú könyv. Az információ az ügyvéd írja
meg, a tervek szerím ez év végére, jövő év elej ére készül e!. Ezt a könyvet a
kongregáció teológus szakembereknek adja majd ki, akik írásbeli szava-
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zatot adnak be, melyben kifejt ik véleményüket. Végül a teljes ülésen a
bíborosok testülete dönt arró l, hogyaz Isten szolgája hősies erényeiró1 sz óló
határozatot a Szentatya e lé terjesszék-e. A mint a pápa aláírja a "Super vita
et virtutibus"dckr éturnot, lezárul a bold oggáavatási eljárás római ügyrnene
t ének 2. sza kasza.

A harmadi k, és egybe n utolsó eljárás , am i megelőzi a boldoggáavatást,
és elvileg már most is folyhatn a egy egyházmegyében, egy, az Isten szolgája
közbenjárására tört ént csoda bizonyítása. Ezt a "Super miro", a csodáról
szóló dekrétum zárja le.

Szeretném Batthyány László t isztelőit arra inteni, hogy ügyeikb en kér
jék Isten sze lgáj ának közbenjár ását. A szombathelyi püspökségen kapható
a "Szent Kilenced Dr. Batthyány-Strattmann László közbenjár ásáért" c.
könyvecske. Ha valaki imameghallgatásban részesült, kérem, tegyen arról
jelentést az illetékes egyházi hatóságnak, vagy küldje a levelet közvetlenül
a szombathelyi, illetve a kismartoni püspökség címére .

Ternyák Csaba
(Szerk. megj.:Azok a paptcstv érek, akik intencióvállalással szerétn ének

hozzáj árulni az ügy tetemes költségeinek fedezésé hez. forduljanak Ternyák
Csaba posztulátorhoz: Via Giulia 1, 1-00186 ROMA)

A TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ESZK ÖZÖK

"Inter rnirifica" címmel hat ározatot adott ki a II. Vat ikáni Zsinat (1963)
a tömegtájékoztatási eszkö zökről . A technikai talá lmányok közül "kiemel
kednek azok, amelyek természetüknél fogva nem csak az egyénekkelterem
tenek kapcsolatot, hanem elérhetik és befolyásolhatják a tömegeket, sőt az
egész emberiséget is, ezért joggal nevezhetők tömegkommunikációs eszkö
zöknek. A sajtóról, a filrnr ő l, a r ádióról, a televízióról és hasonl ókról van
sz ö (1). Az anyaszentegyház jól tudja, hogy ezek az eszközök, helyesen
alkalmazva, hasznos segítői az emberis égnek, mert előmozdítják az ember
pihenését és szellemi kim űvel é s ét ; az Isten országát is lehet velük terjeszteni
és megszilárdítani (2) ... A tömegkommunikációs eszközök helyes haszná
lata feltétlenül megkövet eli az erkölcsi rend törvényeinek ismeretét és
azoknak lelkiismeretes érvényesít és ét eze n a területen (4) ... Kivétel nélkül
mindenkinek vallaInia kell az erkölcsi re nd elsőbbs ég ét, mert egyedül ez
múlja felül és rendezi el az emberi élet mind en egyéb bármilyen magas
rendű megnyilvánulását , a müvészetct sem véve ki (6) ... Azon legyen (a
társ adalom) a tömegkommunikációs eszközök felhasználásával is, hogy
helyes közvélemény alakuljon ki, minél szélesebb körben (8) ... A tömeg
kommunikációs eszközök használatában kiemelkedő erkö lcsi felelősség

hárul az újságírókra, írókra, színészekre, a színházi és filmrendezőkre, el ő

állítókra, müsorszerkeszt ökre, filmk ölcs önzőkre, vállalkozó kra , eladókra,
kritikusokra... Feladatuk úgy egyeztetni a gazdasági, politikai és műv é szi

szempontokat, hogy ezek a közjóval soha se ellenkezzen ek... Gondoljanak
állandóan arra, hogy az olvasók és nézők nagy része fiatalkorú ... Ugyeljenek
arra is, hogy vallásos témákat komoly és tap asztalt személye kre bízza nak,
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