
LUKÁCS LÁSZLÓ "Az Ige testté lett..."
A médiumok korát éljük - harsogják fülünkbe, villogják szemünk
be folyton-folyvást, "multimediális" rafinériával. S - ki tudja hányad
szor - könnyen ismét kelepcébe kerülünk: az eszközök (= médiu
mok) feledtetik velünk azt a célt, amelynek szolgálatára hivatottak. A
gépek önállósulnak, játékszerévé lesznek, majd rabtartójává válhat
nak az embemek.

Közelebb áll az igazsághoz, ha információs társadalomról be
szélnek, hiszen az egyre gyorsuló technológiai fejlődés valóban
lehetővé tette a rendelkezésünkre álló információk számának rob
banásszerű növekedését. (S e folyamatnak még csak a kezdetén
járunk, figyelmeztetnek a szakértők.) Az Internet segítségével ma
holnap minden iskolás gyerek bármikor megtudhatja, hogy a
Föld különböző pontjain milyen az időjárás, világszerte több ezer
áruház kínálatából válogathat, böngészhet számos hatalmas
könyvtárban. Információs korunknak azonban vannak árnyoldalai
is. Egyrészt: nem önti-e el korunk emberét ez a hatalmas informá
ció-tömeg? Hogyan tud tájékozódni az átlagember a hírek özöné
ben? Másrészt: a médiumvilág egyre inkább a szórakoztatásra,
mégpedig a könnyű és igénytelen szórakoztatásra törekszik a na
gyobb haszon érdekében, s ennek egyre inkább áldozatául esik az
információ is. A tévénéző tudatában egyre inkább összemosódnak
a kitalált horrortörténetek és a valóságos élet tragikus, sokszor
véres eseményei.

Valójában azonban a médiatechnológia szédítő iramú fejlődésé

nek igazi eredménye az lenne, ha a kommunikációt segítené elő.

A kommunikáció, az emberek közti érintkezés lényegesen több a
puszta információnál. Az információ egyirányú tájékoztatás, a
kommunikáció kétoldalú, kölcsönös kapcsolat, amely a személyek
találkozását, közösségét szolgálja. Nem szorítkozik pusztán objek
tív hírek közlésére, hanem a vallomás mély és őszinte, személyes
szintjén hozza közel az embereket egymáshoz.

A kommunikáció valódi célja és eredménye tehát a communio,
az egymást elfogadó, szerető személyek közössége. Ósforrása pe
dig az a Communio, amelyet az Egy Isten három személye, az
Atya, a Fiú és a Szentlélek alkot. A Szentháromságban öröktől fo
lyik az egyesítő szeretet párbeszéde. Isten "misztériuma", üdvözí
tő terve pedig az, hogy az általa teremtett emberiséget ennek a
szeretet-egységnek részesévé tegye. Talán soha nem vált annyira
"korszerűvé" a kinyilatkoztatás üzenete, mint napjaink kommuni
kációs forradalmában: "Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél
volt, és Isten volt az Ige" (Jn 1,1).
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