
Kommunikáció a 20. századi katolikus egyházban
Kovács Lajos
A modern kor egyik fontos jelszavává vált a kommunikáció, hiszen a 
könyvnyomtatás felfedezése óta a tömegkommunikáció új módjainak 
felfedezése alapvetően változtatta meg a politikát, az arról való gon-
dolkodást, a tömegek elérésének módozatait. Minderre az egyháznak 
is reagálnia kellett. Az egyházi kommunikáció történetének feldolgo-
zása nem könnyű vállalkozás, szinte lehetetlen, hiszen csak a Római 
Katolikus Egyházban számtalan ilyen jellegű vagy témájú hivatalos 
közlemény született már1. Ha még azt is hozzátesszük, hogy ezeket 
teológusok vagy szakemberek értelmezték2, máris könyvtárnyi iroda-
lommal, értelmezéssel és próbálkozással találjuk szembe magunkat. 
És még nem is említettük azt, hogy a katolikus egyházon kívül szám-
talan más keresztény egyház, egyházias közösség tette meg ugyanezt.

Ebben az elemzésben azt vizsgáljuk, hogy az egyház önértel-
mezésében fordulópontot jelentő II. Vatikáni Zsinat (1962–65) miben 
változtatta meg az egyház kommunikációját. Milyen volt, mivé lett?

Hogy a kommunikáció a mai embernek ennyire a központi témája 
és egyik legkedveltebb szava lett, azt nemcsak a közbeszédben vesz-
szük észre, de alig van már olyan tudományág, amely ne tette volna 
meg érdeklődése tárgyává. Ezért is beszélünk a kommunikációtudo-
mányról úgy, mint egy interdiszciplináris tudományterületről. 

Ezek a változások a vallásokat és az egyházakat is érintették. Mert 
a legalapvetőbb szinten értettük meg az elmúlt 100–150 évben, hogy 
minden kommunikáció, még az a szándék is, ha nem szeretnénk kom-
munikálni. Röviden: nem tudunk nem kommunikálni. A kommuniká-
ció érinti mindazt, amik vagyunk és amit teszünk. Embernek lenni a 
legmélyebb szinten jelenti azt, hogy kommunikációban vagyunk.

A kereszténység a kommunikáció vallása, „az egyház kommu-
nikáció”3, állítja Avery Dulles bíboros. Kommunikáció minden, amit 
tesz, és ami az egyház. Isten beszél az emberhez, neki pedig meg kell 
értenie az üzenetét és tovább kell örökítenie. A teológia – az értelmet 
kereső hit –, amely ezt a tevékenységet elvégző tudás, tele van olyan 
témákkal mint: a kinyilatkoztatás (azaz Isten önfeltárása az Írások és 
az apostoli hagyomány által), a keresztény üzenet továbbadásának a 
mikéntje (a missziók inkulturációs törekvése a különféle kultúrák-
ban), de ugyanúgy beszél a Szentháromság belső életének kapcsolatá-
ról, kommuniójáról, nem utolsósorban a krisztushívők közösségének, 
1 Inter Mirifica, Communio et Progressio, Aetatis Novae
2 Eilers, F. J., Kirche und Publizistik, Dreizehn Kommentare zur 

Pastoralinstruktion „Communio et Progressio”, Padernborn, 1972. 
3 Dulles, A., „The Church is Communication” in Multimedia International 

Booklets, 27, szerk. S. Bamberger, J. Abela
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az egyháznak ebben a kommunióban való részesedéséről a szentsé-
gek által és így tovább. Lehetetlen tehát olyan teológiai témát találni, 
amelynek ilyen vagy olyan formában ne lenne szoros kapcsolata a 
kommunikációval.4

A kommunikáció teológiája implicit módon jelen van már az első 
századok teológiai írásaiban és végigkíséri az azt követő századokat,5 
de kétségkívül explicit módon és értelemben a 20. századi, főként a 
II. Vatikáni Zsinatot előkészítő teológusok írásaiban, csakhogy párat 
említsünk a legismertebbek közül: Yves Congar6, Avery Dulles7, 
Jacques Ellul8, Bernard Lonergan9, Karl Rahner10, Hans Urs von Balt-
hasar11, Edward Schillebeeckx12.

A keresztény kommunikáció 20. századi kimerítő bibliográfiáját 
állította össze13 a jezsuita Paul A. Soukup, a kaliforniai Santa Clara 
Egyetem kommunikáció professzora. Ám a hivatalos egyház is elis-
merte és felismerte a kommunikáció fontosságát, amikor 1963-ban a 
II. Vatikáni Zsinaton egy egész dekrétumot, az Inter mirifica kezdetűt 
szentelte a kérdésnek, és az idők jeleit figyelembe véve, különösen is 
reflektált a társadalmi kommunikáció eszközeire. Igaz ugyan, hogy ezt 
a dokumentumot sok kritika érte, mivel túl korán lett megszövegezve, 
ezért még a zsinat előtti szemléletben íródott, és nem tükrözi vissza 
a zsinat kopernikuszi fordulatát, vagyis az egyház világ felé fordu-
lását, amely markánsan jelenik meg a Lumen gentium-ban (1964), a 
Dei verbum-ban (1965) vagy az Evangelium nuntiandi-ban (1975).  
Ennek az elégtelenségnek a hatására íródott meg és került kiadásra 
mindössze pár évre rá a katolikus egyház máig legmeghatározóbb 
lelkipásztori instrukciója, a Communio et Progressio (1971), később 
4 Kress, R. The Church: Communion, Sacrament, Communication, New York, 

Paulist Press, 1985. pp. 17–23.
5 Communio és communcatio olyannyira rokon fogalmak a latinban, hogy 

Aquinói Tamás gyakran a communicatio kifejezést használta a communio 
vagy communitas szavak helyett. Sem a communio, sem a communitas nem 
lehetséges kommunikáció nélkül, mert mindkettő ez utóbbi eredménye. 

6 Congar, Y., The Mistery of the Church, Baltimore, Helicon, 1969.
7 Dulles, A., Az egyház modelljei, Vigilia, 2003.
8 Ellul, J., La Technique ou L’Enjeu de siécle, Armand Colin, Paris, 1954.
9 Lonergan, B., Insight: A Study of Human Understanding, University Press 

Toronto, 1992.
10 Rahner, K., The Shape of the Church to Come, London: SPCK, 1974.
11 Balthasar, H. v U., „Current Trends in Catholic Theology and the 

Responsbility of the Christian,” Communio 5, 1978.
12 Schillebeekckx, Ed., Church, The Human Story of God, New York, 

Crossroad, 1996.
13 Soukup. A. P., Christian Communication: A Bibliographical Survey, New 

York, Greenwood Press, 1989. pp. 63–79.
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az Aetatis novae (1992), vagy a kommunikációnak a papnevelésbe 
beépített iránymutatása (1986), sőt még a Kánonjogi Kódex is a kom-
munikációval foglalkozik a 822–832-es kánonokban (1983). Nem 
utolsósorban a tömegtájékoztatás világnapjára évente kiadott pápai 
üzenetek központi témája az elmúlt két-három évtizedben a digitális 
média vagy újmédia, még pontosabban a közösségi média lett.14

A II. Vatikáni Zsinat világra nyitott szellemének hála, az egyház 
tudomásul vette a társadalmi kommunikációs eszközök (tömegmédia) 
mindent átható jelenlétét és felismerte bennük „az idők jelei”-t, és 
azt, hogy tennie kell valamit. Az egyházmegyék és egyházközségek 
addig nem ismert módon kezdték lelkipásztori céllal megközelíteni 
és használni ezeket az eszközöket (nyomtatott sajtó, tévé és rádiómű-
sorok). De ami ennél is fontosabb, hogy elindult egy nemzeteken átí-
velő együtt gondolkodás és cselekvés a jobb és hatékonyabb refle-
xió és használat terén: Signis (UNDA15, OCIC16, UCIP17)18, CSCC19, 
WACC20, ACP21 stb. Központilag pedig létrejött a Tömegkommuni-
káció Pápai Tanácsa22.

Összegzésül tehát elmondható, hogy az elmúlt 100–150 évben 
a társadalmi változások, a széles körben elterjedt tömegtájékoztatási 
médiumok megjelenése és a mindent behálózó digitális lét olyan új 
helyzetet teremtett az egyház (egyházak!) számára, amely addig isme-
retlen volt. Ezek a változások és eszközök nem csak azt változtatták 
meg, amilyen módon egymással kommunikálunk, hanem azt is lehe-
tővé tették, hogy a kommunikáció ne csak felülről lefelé, jobb esetben 
egy irányban haladjon, hanem megadta a szabad vélemény-formálás, 
a plurális gondolkodás, az értékek megvitatása és az addig abszolút-
nak vélt dolgok relativizálása lehetőségét, annak minden előnyével 
14 https://katolikus.hu/dokumentumtar/2606 https://katolikus.hu/dokumentum-

tar/2603 https://katolikus.hu/dokumentumtar/2959
15 UNDA, International Catholic Association for Radio and Television (https://

uia.org/s/or/en/1100018315)
16 International Catholic Organisations for Cinema and Audiovisual 
17 International Catholic Union of the Press
18 https://en.wikipedia.org/wiki/SIGNIS
19 http://cscc.scu.edu
20 https://en.wikipedia.org/wiki/

World_Association_for_Christian_Communication
21 https://www.theacp.org
22 Igaz ugyan, hogy első ízben XII. Piusz pápa hozta létre 1948-ban, szerepe 

csak a II. Vatikáni Zsinat után, főként II. János Pál Pápa alatt teljesedett ki. 
Az intézményt Ferenc pápa 2015 júniusában Kommunikációs Dikasztérium 
néven egybeolvasztott más vatikáni kommunikációs médiumokkal, többek 
között a Vatikáni Sajtóirodával, a L’Osservatore Romano-val, a Vatikáni 
Rádióval és a Vatikáni Televízióval.
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és hátrányával együtt. Még ha lassan is, de ez az újfajta nyilvános-
ság mélyen átalakította azt, ahogyan az egyház jelen van a társadalmi 
színtereken, és amilyen eszközökkel befelé és kifelé kommunikál.

A változás mozgató ereje, mint mindig, most is a „krízisben” 
jelent meg: amikor az egyház észrevette, hogy sem a kommuniká-
ciós stílusa, sem nyelvezete, sem a szimbolikus rendszere nem nyújt 
vallási inspirációt a modern kor emberének mindennapi életéhez. A 
természetfeletti imaginációja nem része a modern ember tudatosságá-
nak, még kevésbé a valóságának, döntéseinek. Ennek következtében 
két alternatíva mutatkozott az első időben: vagy tendenciózusan sod-
ródni a „szekuláris, világi” szellemmel, vagy olyan alternatív, szub-
kultúrát teremteni meg, amely inkább ideológiai menekvés azok szá-
mára, akik ki akarnak vonulni a világból vagy így akarnak távolságot 
tartani tőle.

A keresztény közösségek két módon válaszoltak erre a krízisre: 
egyrészt erősítették a belső kommunikációt, sürgették a hit közös 
megélését, másrészt olyan új szimbólumok megtalálását keres-
ték, amelyek jobban illeszkednek az új idők kulturális és spirituális 
igényeihez.

Miközben a 19. század nagy kihívása az egyház számára a gyors 
iparosodás, a vidék tömeges migrációja volt a nagyvárosokba23 vagy 
éppen a liberális politikai eszmék terjedése24, addig a 20. század köze-
pére a szabad, nyitott és a vallási intézmények iránt már nem fogé-
kony közeggel találta magát szembe.

Az erre vonatkozó kutatások egyértelművé teszik, hogy az egye-
temes egyház azzal próbálta a krízist kezelni, hogy erősítette az egy-
házmegyék és egyházközségek, azaz a helyi egyház szintjén történő 
kezdeményezéseket. Miközben a kelet-európai régióban az egyház 
helyzete sajátságosan alakult, és ennek minden érintett országban 
más és más árnyalata mutatkozott meg (az egyházat lényegében elle-
hetetlenítették abban a tekintetben, hogy társadalmi szereplő legyen), 
addig az amerikai kontinensen vagy az ún. fejlődő világ országai-
ban virágzásnak indult a tömegkommunikációs eszközök használata 
a lelkipásztori munkában és a közösségi élet szervezésében.25 Meg-
sokszorozódtak az egyházmegyei zsinatok és a pasztorális tanácsoko-
zások, iránymutatások készültek a jó kezdeményezések támogatása 
és implementációja terén. Joggal mondhatjuk, hogy amire az egyház 
múltjából fakadóan képtelen volt a 18–19. században és „téli álmát 
23 Dolan, J., Cathoic revivalism: the American Experience 1830–1900, Notre 

Dame, University of Notre Dame Press, 1978.
24 Sperber, J., Popular Catholicism in nineteenth-century Germany, New 

Jersey, Princeton University Press, 1984.
25 Vallier, I., Catholicism, social control, and modernisation in Latin America, 

New Jersey, Prentice Hall Inc., 1970.
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aludta”, az a 20. század közepére és utána beköszöntött, egy újjáéle-
dés elhozta az „egyház tavaszát”.

Ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy miben áll az egyház kom-
munikációs stílusának és stratégiájának a változása, akkor számtalan 
válasz adható. Itt öt szempont szerint kerülnek felsorolásra, amelyek 
elsősorban történelmi-társadalmi szempontok és nem a média- és 
kommunikációtudomány fejlődésének, reflexiójának a perspektívájá-
ból következnek.

A változás első ismertetője, hogy átalakul az egyház kommuni-
katív kapcsolata a szélesebb társadalommal. A kereszténység újra és 
újra felismeri, hogy jelenléte a világban nem öncélú, nem a világ-
gal szemben helyezkedik el (fölötte vagy kívüle), hanem a II. Vati-
káni Zsinat megfogalmazása szerint szerves része (kovásza), ennek 
következtében (jel) szerepe és felelőssége van. Azt senki sem vonja 
kétségbe, hogy az egyházi közösségeknek egyrészt jól látható evan-
géliumi és abból fakadó identitásúnak kell lennie, másrészt bele kell 
„testesülnie” (inkarnálódnia) Jézus példájára az adott társadalmi-tör-
ténelmi helyzetbe, és a keresztény értékekkel hozzá kell járulnia a fej-
lődéshez. A kommunikáció nyelvén, mind a szervezeti egyház, mind 
az egyes tagok cselekvése része kell hogy legyen a társadalmi ala-
kulásoknak és ennek szimbólumokban is megjelenően nyilvánosnak 
kell lennie: a keresztény értékrendnek evangéliumi erővel kell bírnia 
a szélesebb társadalom felé.

Másodszor, megjelent a törekvés arra, hogy a vallási nyelvezet és 
a teológiai érvelés adaptálódjon a kulturális értelmezéshez, és meg-
feleljen a korszak uralkodó filozófiai, tudományos, irodalmi-művészi 
és/vagy társadalmi-politikai kifejezésmódjának.

Ez lényegében nem jelent mást, mint megtalálni azt a beszédmó-
dot, amely által az evangéliumok belső logikájának a hasonlatokon 
alapuló ellentmondásossága megmarad, miközben képes transzcen-
dentális értelmet adni az emberi értelemkeresésnek a különféle relati-
vizáló világnézetek és kulturális értékek közepette. Másként: hogy a 
vallási szimbólumok és teológiai módszerek kerüljenek összhangba 
a kulturális kontextussal, és ezáltal újabb és újabb kommunikációs 
módok nyíljanak meg a teológia számára. Az egyház érdeklődése 
ugyanis a saját belső és külső kommunikációján túl a kultúra más 
szektoraira is kiterjed. De ez a kommunikáció több, mint pusztán 
technikák elsajátítása. Az egyházi kommunikáció „kiindulópontja az 
isteni személyek közti szeretet, és az, hogy velünk kommunikálnak”, 
illetve annak megértése, hogy a Szentháromság kommunikációja „az 
emberiséget akarja elérni: a Fiú az Ige, melyet az Atya öröktől fogva 
„kimond”. Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által, aki a megtes-
tesült Fiú és Ige, Isten közli önmagát és megváltását az emberrel”.26

26 Etika a tömegkommunikációban, in: Aetatis Novae pápai dokumentum 3. 
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Harmadszor, meg kell találni a vallási kommunikáció azon újabb 
és újabb stílusait a széles keresztény közösségben, amelyek ötvözni 
tudják az uralkodó kommunikációs formákat és kifejezésmódokat. 

Itt nem csupán egyszerű médiahasználatról van szó, hanem egy 
szakrális vallási értelemben vett kommunikációs eseményről, amely 
eltekint a hétköznapi gyakorlati élettől, de amely során hívők és érdek-
lődő nem hívők képesek közösen keresni az élet végső értelmét, az 
életvitelük során felmerült problémákra pedig megtalálni a válaszo-
kat az evangélium fényében. Ez elsősorban személyes történetünk, 
érzelmi életünk mélyebb megélését jelenti és annak tudatosulását, 
hogyan van jelen Isten a Lelke tevékenységével az életünkben. Egy-
szerűbben: olyan imádságos kommunikációs esemény a keresztény 
közösségben, amely képes a személyes gyógyulást, életrendezést és 
megtérést biztosítani, miközben mélyebb egységbe kerülünk Krisztus 
által Istennel, és mélyebben integrálódunk a hívő közösségbe.

Maga az egyház is közösség, kommunió, személyek és eucha-
risztikus közösségek egysége, melyek mind a Szentháromság egysé-
géből erednek és azt tükrözik. Ezért a kommunikáció az egyház egyik 
lételeme. Ez a legfontosabb ok arra, hogy „az egyház kommunikációs 
gyakorlatának példamutatónak kellene lennie, tükrözve a szavahihe-
tőség, a megbízhatóság, az emberi jogok iránti érzékenység és más 
fontos alapelvek legmagasabb szintjét”.27

Negyedszer, új egyházmodellek alakultak ki, különösen a helyi 
keresztény közösségek új formái. Az emberi interakciók újszerű szer-
veződései lehetővé teszik a keresztény közösség számára, hogy meg-
újuljon a liturgikus élet, a hitoktatás korszerűbb formái, a kormányzás 
és a döntéshozatal részvételibb lett, ami azt jelenti, hogy immár az 
egyéni karizmák hozták létre a kölcsönös támogató egység harmóniá-
ját. Ezek az újfajta kezdeményezések „csúcseseményekben” jelentek 
meg: szervezetté váltak a többnapos missziók vagy a rendszeres talál-
kozás új formái: ilyenek az új mozgalmakként megjelent cursillo, a 
házas hétvége mozgalom, elvonulások, zarándoklatok stb.

Ötödször, kialakultak a szolgálatok új formái, különösen a pap 
szerepében, ami abban nyilvánul meg, hogy a hagyományos felülről 
lefelé szervezés és kontroll csökkent, miközben a részvételi és hori-
zontális kommunikációs stílus lépett a helyébe. A vezetés új képzései 
nyertek teret, mert az új kommunikációs helyzet új készségeket kíván.

Az itt felsorolt spekulatív aspektusok az egyház kommunikáció-
jában összefüggnek egymással és együtt adják egy sajátos kulturális 
periódus kommunikációs karakterének általános stílusát és stratégiá-
ját. Mivel az egyház számára a tradíció mindig is lényeges volt, ezért 

paragrafus
27 Etika a tömegkommunikációban, in: Aetatis Novae pápai dokumentum 10. 

paragrafus
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egyértelmű, hogy a múltból is mindig átvivődik valami. Ám a lépték 
és a kommunikációs forma nagy változatosságot mutat, mert ma az 
egyház a tömegtájékoztatási eszközök révén (beleértve a hagyomá-
nyos és újmédiát) soha nem ismert módon tette az egyházat nemzet-
közivé, multikulturálissá.28 VI. Pál pápa úgy fejezte ki magát, hogy 
„az egyház bűnösnek érezné magát az Úr előtt”, ha nem használná 
a médiát evangelizálásra29. II. János Pál pápa a médiát „a modern 
kor első Areopáguszának” nevezte, és kijelentette, hogy „nem elég a 
médiát arra használni, hogy egyszerűen terjesszük a keresztény  üze-
netet és az egyház autentikus tanításait.30 Az üzenetet ugyanakkor a 
modern kommunikáció által alkotott „új kultúrába” kell öltöztetni”. 
Ez manapság egyre fontosabbá válik, hisz a média már nem csak azt 
befolyásolja erősen, hogy az emberek miként gondolkodnak az életről, 
hanem az „emberi tapasztalat nagymértékben média-tapasztalat”.31

A következőkben azokat a tipikus kommunikációs váltásokat 
tekintjük át, amelyek megtételének szükségessége a II. Vatikáni Zsi-
nat előtt nyilvánvalóvá vált.

I. Pluralitás és tömegtájékoztatás
Az egyház a II. Vatikáni Zsinat előtti szemléletében úgy tekintett ma-
gára, mint egy tökéletes és szent szubkultúrára a felvilágosodás által 
és óta megromlott szekuláris világban. Ez az elképzelés pedig köny-
nyen hihető is volt egészen a 18. század végéig és még később is, 
főként azokban az országokban, amelyekben az egyház tagjai a több-
séget alkották, és az egyház könnyen élt azzal a történelmi-politikai 
helyzeti előnyével, hogy kontrollálhatja az információt és a saját ma-
gáról kialakított nyilvános képet, annak a privilegizált kapcsolatrend-
szernek köszönhetően, amit az állammal vagy a vezető elittel kötött. 
Évszázadokon át ugyanis a „Cujus regio, ejus religio” volt a vezérelv, 
de a 18. századi liberális társadalmi elvek egyre növekvő pluralista és 
szekuláris nyilvánosságot teremtettek meg, főként a politikai elitben 
és az értelmiségi körökben, annak ellenére, hogy a vidéki kisvárosok 
és a falvak továbbra is zárt és hagyományos értékrend szerint élték 
az életüket. A 19. században a pluralizmus és az ideák szabad piaca 
magával hozta, hogy a nagyobb néptömegek is magukévá tették eze-
ket az új értékeket. Az iparosodás millió vidéki földművest vonzott a 
nagyvárosokba Európában és Amerikában. Az addig önálló kis föld- 
és kézműveseket fegyelmezett gyári munkaerővé és formális bürok-
28 O’Malley, J. W., A pápák története. Pétertől napjainkig, Budapest, Jezsuita 

Kiadó, 2020.
29 Evangelium nuntiandi apostoli levél, 45. (kelt 1975. dec. 8.) 
30 Redemptoris missio pápai enciklika, 37 (kelt 1990 dec. 7)
31 Az egyház és az Internet, Tömegtájékoztatás Pápai Tanácsa, 2002.
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ratákká alakította. A gyerekeket és fiatalokat az általános és kötelező 
oktatáson át a liberális és a demokratikus ipari társadalomra szocia-
lizálták. Miután pedig minden társadalmi osztály és régió egyetlen 
nemzeti és nemzetközi rendszerbe szerveződött, a tömegtájékoztatási 
eszközök úgy jelentek meg, mint egy közös, mindenki számára el-
érhető informális és kulturális nyilvánosság fórumai. Ennek legelső 
eszköze az olcsó napilapok (tabloidok) voltak, amelyek megjelenése 
intézményesítette a tömegtájékoztatást.32 És végül, az újabb és újabb 
kommunikációs technológiák megjelenésével (hangrögzítés, film, rá-
dió és televízió), szinte azonnal ugyanaz a tömegpiaci elv érvénye-
sült az esetükben is. Ezek az új tömegtájékoztatási eszközök nagyban 
meghatározták és fokozatosan átírták az egyháznak a szélesebb társa-
dalommal folytatott kommunikációját.

A tömegtájékoztatási eszközök mindent megtettek, hogy a fel-
használók minél szélesebb elérése érdekében semleges fórumnak 
mutatkozzanak a politikai és vallási kérdésekben. Az újságok látszó-
lag objektivitásra törekedtek, hogy az olvasók maguk döntsék el, mi 
az igaz a tényekben, mi szolgálja jobban a saját érdeküket. A tudósítá-
son túl azonban egyre nagyobb lett az igény arra, hogy ne csak ténye-
ket közöljenek, hanem lehetőleg minden olyan eseményt ismertesse-
nek, értékeljenek, elemezzenek, amely érdekli a nyilvánosságot, és 
amely az egész nemzet előtt megvitatható lehet. A média azzal legi-
timálta saját privilegizált szabadságát, hogy úgy tüntette fel magát, 
mint ami védi a nyilvános érdeket és leleplezi, kritizálja az arrogáns 
és hatalmaskodó arisztokrata elitet. Az „ötletek piacának” viszont az 
lett a várható következménye, hogy mindaz, amit „megvett” a több-
ség, az magán tudhatta az igaz és morális elfogadás pecsétjét. Ennek 
következtében, ha bármiféle vallási vagy egyházi szervezet szerette 
volna saját gondolatát, világnézetét „eladni”, ahhoz tanulnia kellett a 
szabad, semleges tömegtájékoztatás társadalmi dramaturgiáját, hogy 
ne tűnjön nyers vagy manipulatív propagandának. 

Az új médiakörnyezet egyre inkább eltért a megszokott formáló 
és informáló stílusától, és magára öltötte a szórakoztatás népszerű 
formáit: bulvár, katasztrófa, háború, gazdagok (celebek) életstílusa 
stb. Még a hírek tartalma is nagyrészt ezek köré csoportosult. Az 
iparosodás elhozta a folyamatos mobilizációt, a hétvégi elutazáso-
kat, a rendszeres szabadságot és pihenőt. A média pedig kiszolgálta a 
szórakozni vágyók igényeit, az élet gondterhelt napjaiból egy olyan 
világba vitte a fogyasztót, amely a képzelőerőt élénkítette, a szemé-
32 Egyes helyen csak azért emelték meg az árakat, pl. Nagy-Britanniában, 

hogy elejét vegyék a munkásosztályok forradalmi hangulatának egy-egy 
eszme gyors elterjesztése által. A folyamatot azonban nem lehetett megál-
lítani, mert a reklámok megjelenése olyan olcsóvá tette, hogy a legszegé-
nyebbek is megvehették a napilapokat. 
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lyes élet értelmét kiszélesítette, és ezt olyan drámai (egzotikus és 
extatikus) fordulatokkal tette, amilyeneket csak a tévé, rádió, film, 
zene tud szolgáltatni. És mivel ezek a médiumok lényegében történe-
teket mesélnek, hősökkel és antihősökkel, probléma-felismeréssel és 
megoldással, így sokszor magára vállalta a moralizáló-vallási értékek 
népszerű jelentéstulajdonításának is a szerepét, pont úgy, ahogy a val-
lás is mindig merített a nép mitikus történeteiből. Napjainkban sem 
túlzás azt állítani, hogy a populáris vallási imagináció egyaránt merít 
a tömegmédia szimbolizmusából (lásd. A Gyűrűk Ura, Hobbit, Harry 
Potter-gyerekregények, Disney vagy Marvel szuperhős filmjei stb.).

Hagyományosan minden társadalom megtalálta annak a módját, 
főként vallási rítusaiban, hogy megerősítse és megismételje történel-
mének mitikus eredetét, a közös sors érzését. Miközben ma a média 
szolgáltatja ezt az érzést, folyamatosan informál is más kultúrák más-
féle történeteiről, amelyek által új világnézet, szokatlan szubkultúrák 
együtt létezését kínálja, és ezáltal folyamatosan megkérdőjelezi saját 
közönségének a hagyományos bölcsességét, mindazt, ami magától 
értetődő, a hiteket és elköteleződéseket a sok alternatív életértelme-
zéssel szemben. 

Ezekre az általános társadalmi változásokra, amelyek lassanként 
egy plurális és mediatizált kultúrát teremtettetek meg, és amelyek 
sokkolóan hatottak az egyház közel 1500 éves társadalmi státuszára, 
az egyház ellenségesen válaszolt.33 Kezdetben, mivel csak a libe-
rális értelmiségiek és politikusok eszközét látta benne, kontrollálni 
próbálta, majd megtiltani tagjainak a használatát34. A 19. században 
lényegében az egyház úgy védekezett a modern társadalmi folyama-
tokkal szemben, hogy megteremtett egy katolikus szubkultúrát. Olyan 
ellenkultúrát mozdított elő az iskoláiban, a keresztény ihletettségű 
politikai pártokban, az ifjúsági mozgalmakban35, szakszervezetekben, 
amelyek „védelmet” nyújtottak ettől a liberális világtól. Ennek az lett 
a következménye, hogy a 20. század elejére az egyház és a „világ” 
között a szakadék szinte áthidalhatatlan lett. Az egyház úgy mutatko-
zott meg a folyton változó és felbukkanó új eszmékkel és világnézet-
tekkel szemben, mint a hagyomány és az emberi bölcsesség időtlen 
megőrzője, legyen az a család intézménye vagy a közösség élete. A 
teológiai tudás alapja a tomizmus lett, amely totalizáló erővel értel-
mezte az örök igazságokat a változó hipotézisekkel, agnoszticizmus-
sal és gyakorlati pozitivizmussal szemben36. Az egyház társadalmi 
33 Mirari Vos, XVI. Gergely pápa, 1832. aug. 15.
34 Lamentabili sane exitu, X. Piusz pápai sillabusz (kelt: 1907. – megerősítette 

a Római Inkvizíció) 
35 Magyarországon többek között a KALOT, KALÁSZ, Népfőiskolák.
36 Aeternis Patris XIII. Leo pápa enciklikája (kelt: 1879. augusztus) 

Pascendi Dominici Gregis X. Piusz pápa enciklikája (kelt: 1907. szept. 8.)
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tanítása harmonikus és biztos válaszokat adott az emberi és össztársa-
dalmi problémákra, amelyek az új világnézetek következtében véget 
nem érő vitákba torkolltak. A katolicizmus egyre inkább az európai 
magas kultúrával, művészettel és irodalommal azonosította magát, 
miközben lenézte, elutasította és vulgárisnak találta a tömegkultúrát, 
és komolytalannak ahhoz, hogy foglalkozzon vele. A teológia pedig 
úgy értelmezte az egyházat és a katolicizmust, mint a természetfeletti 
megjelenését a történelemben, amelyben a világi kultúra nem más, 
mint a megváltatlan természet.37 

A II. Vatikáni Zsinat fordulata abban állt, hogy az új teológiák 
már nem a „világ fölött” zajló eseménynek tekintették Isten meg-
váltó tevékenységét, hanem a társadalmi-gazdasági-politikai fejlődés 
folyamatain keresztül történőnek. Az egyház is belátta, hogy ennek 
egyik kifejeződése épp a tömegmédia, amely folyamatosan szolgál-
tatja a kor vallási képzelőerejét. 

„Az egyház a médiát azon történelmi-tudományos fejlődés egyik 
végtermékének látja, amely által az emberiség a teremtés egészében 
rejlő lehetőségek és értékek felfedezésében egyre messzebbre eljut.38 
Ezért az egyház többször kifejezte meggyőződését – a II. Vatikáni 
Zsinat szavaival –, hogy „a technika bámulatos találmányai” már 
most is sokat tesznek az emberi szükségletek kielégítésében, de még 
ennél is többet tehetnek. Az egyház tehát alapjában véve pozitívan 
viszonyul a médiához.”39

A Zsinat arra ösztönözte a keresztényeket, hogy minél teljesebben 
vegyenek részt a széles társadalom emberi és közösségi fejlődésében. 
Az egyház elfogadta, hogy a társadalom plurális, és hogy a részvétel 
csak úgy sikeres, ha az más felekezetekkel és vallásokkal karöltve 
történik, nem utolsósorban olyan világi csoportokkal, amelyek a tár-
sadalom igazságosságán fáradoznak. Az egyház – belátva, hogy azt 
már nem kontrollálhatja – az evangelizáció új Aeropaguszának tekin-
tette a médiát. A kivonulás és a triumfalista attitűd helyett tehát az 
37 Ezt az egyházi magatartást jól tükrözi az I. Vatikáni Zsinat (1869–1870) 

szelleme, létrejöttének apropója. Ugyanakkor örvendetes fejlemény volt 
XIII. Leo pár Rerum Novarum (1891) kezdető társadalmi enciklikája, mert 
azt sugallta, hogy az egyház észrevette, hogy elveszítette a munkások nagy 
tömegeit, és felismerte felelősségét értük, konstatálva azok kiszolgáltatott-
ságát a nagy ipari vállalatokkal szemben. 

38 II. Vatikáni Zsinat, Inter mirifica, Dekrétum a tömegtájékoztatási eszközök-
ről, 1.

39 Például Inter mirifica, VI. Pál és II. János Pál üzenetei a tömegtájékoztatás 
világnapjai alkalmából, A Tömegkommunikáció Pápai Tanácsa, Communio 
et progressio c. lelkipásztori határozata, Pornográfia és erőszak a kommu-
nikációs eszközökben: Lelkipásztori válasz, Aetatis novae c. lelkipásztori 
határozat, Etika a Reklámban, Etika a tömegkommunikációban.
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egyház is részt vett a nyilvános vitában, főként amikor a szegények és 
kizsákmányolt csoportjainak az érdekét védte a jóléti, gazdag elittel 
szemben. Ebben az új helyzetben az egyház lett az emberi személy 
méltóságának és szabadságának a szószólója az egyre inkább elural-
kodó multinacionális vállalatokkal szemben, amelyek a személyte-
lenséget és a hatékonyságot célozzák bürokratikus rendszereik által.  
Katolikusnak vagy kereszténynek lenni már nem egy szubkultúrában 
való „védett” létet jelentett ebből fakadóan, hanem olyan kihívást 
(kovásznak lenni), amely áthatja, átalakítja azt a társadalmat, amelyben 
él. A tömegtájékoztatás világában, amelyben a propaganda, a reklám 
és a PR tevékenység a hatékonyság eszköze, az egyház paradox módon 
az önzetlen, önérdek nélküli felebaráti szeretettel tudta leginkább 
megjeleníteni önmagát (Teréz anya, Oscar Romero és sokan mások). 
Az egyház felismerte, hogy jelenléte a médiában nem a médium bir-
toklásában, kontrollálásában vagy éppen a tartalomgyártásban van, 
hanem annak a ténynek a kiaknázásában, hogy a hit továbbra is benne 
él a modernkori narratívakban, az aktuális társadalmi diskurzusok-
ban, a szórakoztató médiumok reprodukciós mítoszaiban és kulturá-
lis értékeiben. Fontos ugyan az egyház explicit vallási üzeneteinek 
a megfogalmazása, de annak nagyon szűk a közönsége, inkább úgy 
kell szólnia és tennie, hogy az az össztársadalom számára, hívőnek és 
hitetlennek egyaránt mondanivalóval bírjon. 

„A médiával kapcsolatban kettős célja van az egyháznak. Az 
egyik, hogy támogassa a helyes irányba való fejlesztését és a helyes 
használatát az emberi haladás, az igazságosság és a béke szolgála-
tában, a társadalom felépítéséért – helyi, nemzeti és közösségi szin-
ten – a közös jó fényében és a szolidaritás szellemében…tekintettel 
a tömegkommunikáció nagy jelentőségére, az egyház törekszik az 
’őszinte és tiszteletteljes párbeszédre azokkal, akik felelősek a médi-
áért’ – elsősorban a médiapolitika kialakításával kapcsolatban. Ez a 
párbeszéd magával hozza azt a törekvést, hogy az egyház jobban értse 
a médiát – céljait, belső szerkezetét, eljárásait, műfajait, és formáit, és 
hogy támogassa, bátorítsa a médiában dolgozókat. Egy ilyen fogékony 
és megértő megközelítés alapján lehetővé válik, hogy az emberi hala-
dás és az evangélium hirdetése útját álló akadályok semlegesítésére is 
tegyenek értelmes javaslatokat”40 – szerepel az Aetatis Novae kezdetű 
tömegkommunikációs eszközökről szóló pápai megnyilatkozásban.

Másként: az egyház modern korban felismert új feladata, hogy 
meglássa Isten tevékenységét az emberi cselekvésben és fejlődésben, 
és azt artikulálni tudja. Vagyis feladata annak a megválaszolása, hogy 
mit tenne Krisztus az adott helyzetben. „Jó katolikusnak” lenni már 
nem egy elszigetelt szubkultúrához való ragaszkodást vagy bizonyos 
40 Aetatis Novae, 8.
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jámborsági rítusok betartását jelenti (noha jelentheti azt is!), sokkal 
inkább az evangélium széles társadalmi kultúrában történő megélését.

II. Inkulturáció
A II. Vatikáni Zsinat előtti egyház kommunikációja szerint az egy-
ház egyetemes és tekintélyes tanító. A világ fölött álló és magasztos 
egyház, amelynek tekintélyét Krisztus alapozta meg, és arra hívatott, 
hogy az apostoli idők óta az isteni igazságokat képviselje. Az em-
berek a maguk értelme által is eljuthatnak a végső igazságra, de az 
teljességében és tévedhetetlenségében csak az egyház tanításában 
van jelen. Ezt a tudást pedig szavak és formulák által közvetíti, a 
képzelőerőnek és az érzelmeknek nem ad teret.41 Az isteni kinyilat-
koztatásokat hallás által lehet befogadni, azok pedig felette állnak a 
történelem és kultúra mindennemű kontextusának, következésképpen 
egyetemesen és magától értetődően iránymutatásként szolgálnak a hit 
és erkölcs dolgában bárhol a világon. Ez a magatartásában kizáróla-
gos kommunikáció nem tűrt meg kételyt és kérdezést, csak lojalitást 
az egyház dokumentumaihoz és a mögötte álló tanítói tekintélyhez. 
És mivel „az egyházon kívül nincs üdvösség”-elv érvényesült, az egy-
háznak erős motivációja volt az igehirdetés, a tanítás és a média inst-
rumentalizálása e célból, nem utolsósorban misszionáriusok küldése 
a világ minden részére. Végeredményben egy szakrális elit informált, 
formált, és diktálta a jó ízlést. 

A váltás oka és folyamata természetesen nagyon komplex, de a 
társadalmi átalakulások mellett a központi fordulópontot mégiscsak 
az adta, hogy a bibliatudományok, a történelmi-társadalmi új tudomá-
nyos vizsgálódások rámutattak arra, hogy a szakrális szövegek is egy 
bizonyos kor termékei, annak minden kontextualitásával (beleértve az 
irodalmi műfaj sajátosságait: metaforák, szimbólumok, hasonlatok, 
mítoszok), de az újraértelmezés fontosabb, mint a szövegekben fog-
laltak szó szerinti elfogadása és mindenáron való megvédése. Megle-
petésszerűen hatott, hogy az intuíciónak és a hétköznapi élet kínálta 
képzelőerőnek nagyobb (szervező) szerepe van a vallási szimbólu-
mok kialakulásában, különösen a vallási nyelvezetben, mint azt addig 
gondolták, az emberi (közös, kölcsönös) tudásnak széles spektruma 
van, lehet analitikus és filozofikus, de terjedhet az irodalmi képzelő-
erőtől áthatottól egészen a tudattalan hétköznapi tapasztalatig. Ezek 
megjelennek az emberiség istentiszteleteiben, a vallási művészetben 
és a zenében egyaránt. Ezek felfejtése segített megérteni, hogy a mai 
ember vallási képzelőereje szintén benne rejlik a jelenkori költészet-
ben, a filmben, még a legnézettebb televíziós műfajokban is. Ez az 

41 Gánóczy, S., Bevezetés a katolikus szentségtanba, Bencés Kiadó, 
Pannonhalma, 2006., pp. 62–84.
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újfajta tudás tette lehetővé, hogy lassanként híd képződjön a teológia 
és a tömegmédia kultúrája között. 

Az egyház észrevette, hogy nem elég a katolikusoknak a hit igaz-
ságait kérdés nélkül befogadni és memorizálni, sokkal inkább az kell, 
hogy a bibliai történetek és a liturgikus cselekmények megérintsék 
és áthassák őket. A lelkipásztorkodásban ez a különféle csoportbe-
szélgetésekben nyilvánult meg, amelynek módszerét a „látni-meg-
fontolni-cselekedni”42 hármasa adta, segítve, hogy Krisztus evangé-
liumi példáját átültessék a hétköznapok kontextusába. A II. Vatikáni 
Zsinat bátorította a világi hívők nagyobb részvételét és evangelizáló 
tevékenységét a szekuláris világban. Az 50–60-as évek globális poli-
tikai fordulatai, főként az ún. harmadik világ (Afrika, Latin-Amerika) 
országainak függetlenedési törekvései az európai gyarmatosító orszá-
goktól lehetővé tette, hogy a helyi egyház egy egészen új formában, 
nyelvi és szimbolikus eszköztárban nyilvánuljon meg, vagyis az új 
teológiák kiindulópontjai és a lelkipásztori tervezések alapjai a helyi 
vallási közösségek szimbólumrendszerei legyenek (Missa Luba43, 
Missa Criolla stb.).

III. Expresszivitás és participáció
Az 1830 és 1950 közötti egyházi megújulást nagyrészt a plébániai 
missziók megtérési tapasztalata adta. A hatékony kommunikáció fel-
tételei a nagy szónoki beszédek voltak, a missziót vezető személy 
drámai, retorikai eszközökkel élt, amellyel mély érzelmeket váltott 
ki és erősítette a meggyőződést. Ezeknek a misszióknak nagy része a 
Szent Ignác-i lelkiségben gyökerezett, témáit a Lelkigyakorlatok első 
hete inspirálta: az erkölcsi élet, a gyónás, az áldozás, az egyház tekin-
télyének fenntartások nélküli elfogadása és a jámborsági gyakorlatok 
végzése.

Ám a második világháború utáni időben ezek az addig jól működő 
kommunikációs stratégiák csődöt mondtak. Az idősebb generáció 
számára jelentett még valamiféle folytonosságot, de a fiatal, új tömeg-
kultúrába született generációnak idegen volt. 

A katolikus egyház azóta is keresi a megoldást erre a korszak-
váltásra, hol sikeresen, hol sikertelenül, de mára már kimutatható, 
hogy manapság igazi vallási megújulással főként a kisközösségek és 
élmény-csoportok szintjén találkozunk, ahol az uralkodó kommuni-
kációs formák segítségével a részvétel és az egyenértékű kifejezés-
mód az alap. Ez olyan kezdeményezésekben mutatkozik meg, mint az 
imacsoportok, a karizmatikus megújulás, bibliacsoportok, szociális 
tevékenység és egyéb bázisközösségek: a már említett cursillo, házas 
hétvége, házassági felkészítő, ifjúsági csoportok, függőséggel küzdők 
42 „guardare - giudicare - agire”
43 https://en.wikipedia.org/wiki/Missa_Luba
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közösségei, az egyre népszerűbb zarándoklatok stb.44 Ezen megúju-
lási mozgalmak közös eleme a nyitott, meghitt személyes tapasztalat 
megosztása, az affektív ima gyakorlata, a gyógyulás előmozdítása, 
a felhatalmazó vezetési stílus, az aktív részvétel, a paraliturgia (pl. 
igeliturgia) megjelenése, az egység megélése stb. A csoportbeszél-
getések bátorítólag hatnak a résztvevőkre, érzékenyebbek lesznek a 
különbségekre, a kulturális kontextusokra, egymás történeteire. 

A helyi egyházaknak ezek a tapasztalatai lassanként beszivárog-
tak az egyház nagyobb és hivatalosabb színtereire is, ahol elfogadásra 
és gyakran bátorításra találtak, nem utolsósorban ott is előidézve a 
párbeszéd típusú, horizontális kommunikációt, szemben a megszo-
kott, felülről lefelé irányulótól. Az új ekkleziológia modellje már nem 
a tökéletes hierarchikus társadalom, hanem a misztikus kommunió, 
amelyben a közös megértés, az elfogadás és a szeretet uralkodik. Az 
egyház tagjainak a kölcsönös összetartozása pedig a Szentlélek aján-
dékainak a részesedésében nyilvánul meg. Ha ezt a helyi közösségek 
egymáshoz kapcsoltságát kommunikációs terminológiában akarjuk 
kifejezni, akkor a számtalan modell közül talán a rituális kommunió a 
találó, mely szerint egy társadalom kommunikációja akkor működik 
jól, ha tagjai együtt alkotnak, ünnepelnek, és így formálnak kollektív 
identitást.45 

A jelenkori katolikus tudatosságban és gyakorlatban az látszik, 
hogy az egyház Krisztus megváltó jelenlétének és cselekvésének a 
helye, de csak akkor, ha a fent megnevezett kölcsönös megértés és 
elfogadás élő tapasztalatként van jelen. Ebből az is következik, hogy 
a keresztény közösségek szeretetkapcsolata (kommuniója) a leghaté-
konyabb evangelizáló eszköz, szemben az agresszív térítői szándék-
kal vagy intellektuális érveléssel. Az emberek akkor vonzódnak az 
egyházhoz (vagy térnek oda vissza), ha megtapasztalják a személyes 
gyógyulást, az őszinte emberi szeretetet és támogatást, amit a sze-
mélytelen (tömeg)társadalom nem tud megadni. Nem csoda, hogy 
sokan bizalmatlanok az olyan típusú vallási tömegtájékoztatási esz-
közökkel szemben, amelyek a térítést hangsúlyozzák, mert a mai 
ember tudatában van annak, hogy a média manipulál, miközben a kis 
közösségek kommunikációja sokkal hitelesebben tükrözi az evangé-
lium lelkületét. 

A II. Vatikáni Zsinat hangsúlyozta, hogy az egyház nem azért van 
a világban, hogy szolgálják, hanem hogy szolgáljon, egészen ponto-

44 Korpics, M., A késő modern vallásosság közösségi mintázatai, KRE-
L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2020.

45 A média mint rituális tevékenység J. Carey nevéhez fűződik, amely szerint 
az üzenet nem az átadáson, hanem a közös tapasztalaton és értelmezésben 
van.
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san a közjót és az egész emberi fejlődést. Avery Dulles a „szolgáló 
egyház” modelljét így jellemzi: 

„… világi, mert az egyház a világot valódi teológiai locusként 
kezeli, és igyekszik felismerni az idők jeleit; dialogikus, mert a kor-
társ világ és a keresztény hagyomány (beleértve a Bibliát is) határ-
mezsgyéjén igyekszik tevékenykedni, ahelyett, hogy az utóbbit egy-
szerűen az előbbi mércéjeként alkalmazná.”46

Ebben az egyházmodellben a kommunikáció két dimenziójával 
találkozunk: egyrészt a folyamatos kollektív keresztényi megkü-
lönböztetéssel (megfontolás, mérlegelés) a kulturális értékeknek és 
társadalmi projekteknek egy állandóan változó történelmi kontext-
usában (erre szolgálnak pl. a püspökkarok körlevelei), másrészt az 
egyház folyamatos párbeszédre való készséggel alkalmas jelenlétével 
a szekuláris világban, amely plurális és kultúrája mediatizált. Dul-
les szerint „az egyház kommunikáció”, és ez a típusú egyházmodell 
különösen megfelel a tömegmédia által átszőtt társadalomnak. Az 
egyház intézményi dimenzióját a szervezeti kommunikáció alapjai 
adják, de a problémák is épp ebből a szervezeti struktúrából adódnak, 
mert ebben erőteljesen jelenik meg a nyilvános vita vagy a szabad-
ság- és véleménynyilvánítás magától értetődősége, a modern ember 
alapvető igénye.

V. Új papi identitás
Az új vallási kommunikációs formák és a (szolgáló) egyház-szerve-
zeti modell ellenére a pap szerepe központi kérdés marad mind a ke-
resztény közösség, mind az egyház kommunikációja szempontjából. 
A pap egyrészt arra hivatott, hogy megjelenítse Krisztust a közösség 
számára az igehirdetésben, a szentségek kiszolgáltatásában és a fele-
baráti cselekedetek gyakorlásában, másrészt a kommunikációs stílu-
sa összefügg a jelenkori vallási kommunikációs formákkal. A zsinat 
előtt a pap fő szerepe a tanítói (és adminisztrációs) volt, hogy hit és 
erkölcs dolgában a helyes válaszokat adja a híveknek, a papnevelő 
intézetben erre készítették fel.

A zsinat után a pap szerepe nagyban átalakult: előtérbe került 
a kommunikátoré. Az előbb említett általános egyházi felfogásnak 
megfelelően tehát már nem a fentről beszélőé és kioktatóé, hanem a 
szolgálóé, aki érzékeny az emberek problémáira és velük együtt keresi 
a megoldás új útjait. A formális képzés és a lelkipásztori tapasztalat 
azonban sok félreértés oka lett. A hagyományos kultikus és tanító 
szerep ugyanis nem tűnt el, de hozzáadódott számtalan olyan tanács-
adói, szociális és koordináló feladat, amely túllép az egyén formális 
felkészültségén, miközben sokan vélik úgy, hogy legfőbb feladata a 
közösség lelki víziója kellene hogy legyen, vagyis annak a képessége, 
46 Dulles, A., Az egyház modelljei, Vigília Kiadó, Budapest, 2003., p. 106.
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hogy itt és most felmutassa közössége tagjai számára a remény jeleit. 
Az értékek és értelem túlkínálatában a mai ember gyakran találja 
magát krízisekben, amelyek megingatják a hétköznapi élet alapjait, és 
ilyenkor olyan motiváló szimbólumokra vágyik, amelyek segítenek 
fókuszálni és eligazodást találni. Ezt, természetesen, nem a papnak 
kell kitalálni, hanem közösen kell keresni, hogy a történések mind az 
egyén, mind a közösség számára értelmezhetők legyenek. Másként: 
ha egykor a pap felkészültsége alapos doktrinális és formális irány-
mutatást jelentett, ma sokkal fontosabb a személyes élménye Isten 
megváltó tevékenységéről, amelyet vallási és spirituális értelemben is 
artikulálni tud saját maga és közössége számára. Ez akkor lesz sikeres 
egy modern mediatizált kultúrában, ha érzékeny azokra a tömegmé-
dia által kreált szimbólumokra, mítoszokra és történetekre, amelyek a 
ma embere vallási képzelőerejének a forrásai. 

Összegzésként elmondható, hogy a II. Vatikáni Zsinattal elindult 
kezdeményezés nem ért véget, és a folyamatosan érkező kihívások, 
valamint a külső-belső ellenállások47 a változásra egy felgyorsult 
világban még inkább megnehezítik az egyház helyzetét, amely törté-
nelménél és földrajzi méreténél fogva is a mérlegelésre és a diploma-
tikus, lassú lépésekre volt berendezkedve. 

A modern kor információs és médiakommunikációs közege, 
amelyet – leegyszerűsítve – az egyidejűség és a közvetlen elérhető-
ség jellemez, az egyház hagyományos magatartása egyszerre előny és 
hátrány, esettől és kontextustól függően. Nincs általános válasz arra, 
hogy mi a helyes vagy helytelen, sikeres vagy sikertelen kommuniká-
ció. Tény, hogy ezek az új stílusok és stratégiák ritkán vagy sohasem 
szakemberek kis csoportjának a tervezései szerint alakulnak, hanem a 
keresztények válasza alapján világszerte, amely sohasem teszi fölös-
legessé az elemzést és a reflexiót, főként a konszenzuskeresést. 

47 A II. Vatikáni Zsinattal elindult folyamat állandó külső-belső bojkottálás 
tárgya volt. A zsinati dokumentmokban megfogalmazott újítások nagy 
része nehézkesen vagy egyáltalán nem került implementálásra. Az ún. 
„maradi” és „haladó” teológusok közötti szakadék egyre nagyobb lett, 
az ideológiák szintjén egyesek a Communio, míg mások a Konzilium fo-
lyóíratok mögé sorakoztak fel. A viták lezárására 1985-ben, húsz évvel a 
II. Vatikáni Zsinat után egy visszatekintő és összegző püspöki szinódusra 
került sor a Vatikánban, amelynek eredményét 1992-ben tette közzé a 
Hittani Kongregáció: „Communionis Notio: Some Aspects of the Church 
Understood as a Communion” címmel. Ez lényegében figyelmen kívül 
hagyja az ún. „haladó” teológusok (H. Küng, L. Boff) nézeteit, és egy 
többdimenziós, eszmei kommunió-ekkléziológia mellett teszi le voksát. 
(Bővebben lásd.: Kovács Lajos SJ, Az Egyház mint kommunikció, Jezsuita 
Kiadó, Budapest, 2016, pp. 122-130) 


