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A Magyar Rádió 1996. november végén tanácskozást rendezett Az
egyházak és a média címmeL A cím azt engedi sejtetni, hogy amiről

beszélnünk kell, az nem több, mint két társadalmi intézmény
kapcsolatrendszere. Én ezzel szemben azt javasolom, hogy figyel
münket terjesszük ki szélesebb látómezőre is.

Rövid elemzésemben tehát arra teszek kísérletet, hogy némikép
pen kitágítsam a megvitatandó témák körét. Nemcsak a média és
az egyházak mint társadalmi intézmények viszonyáról szeretnék
szót ejteni, de meg kívánom világítani azt is, hogyan látom a tő

megközlési médiumok - és ezeken belül kiemelten az úgynevezett
"közszolgálati" médiumok - kapcsolatrendszerét és kívánatos ma
gatartását a vallásos tanításokkal mint erkölcsi normarendszerekkel
szemben; a vallásos emberekkel, mint sajátos értékekkel és érdekek
kel rendelkező társadalmi csoporttal. valamint akaratérvényesítő,

nyomásgyakorló csoporttal szemben; végül a vallásos tanításra és
az egyházak tekintélyére hivatkozó politikai mozgalmakkal és pár
tokkal szemben.

A továbblépéshez mindenekelőtt ésszerű megkülönböztetnünk
a médiumok három típusát:

- Azokat, amelyek úgynevezett "közszolgálati" feladatokat
látnak el, és az adófizetők pénzéből vagy/és előfizetési díjakból
az egész közösség tartja fenn őket.

- Azokat, amelyeket üzleti haszonszerzés céljából üzleti vál
lalkozások működtetnek, s alapvetően reklám- és szponzorációs
bevételekből tartanak fenn. Ezekre a magyar nyelvben a "kereske
delmi" jelzőt szokás használni.

- Továbbá azokat, amelyeket valamilyen kűlönös, sajátos cél
lal tartanak fenn különböző érdek- vagy értékvezérelt csoportok,
illetve ezek intézményei (önkormányzatok, alapítványok, egyesü
letek, egyházak stb.) Az ilyen médiumokat a "közösségi" jelzővel

szokás ellátni.

192



A közszolgálatiság
ismérvei

A vallásos reneszánsz
elmaradása

E helyt én csak a médiumok első, "közszolgálati" típusával kí
vánok behatóbban foglalkozni, mindenekelőtt azért, mert az
egész közösség által fenntartott úgynevezett "közszolgálati" mé
diumok szabályozása megítélésem szerint az egyik leginkább
problematikus kérdés a modem demokratikus társadalmakban.

Mit jelent valójában ezen médiumok "közszolgálati kötelezett
sége"?

1. A közszolgálati médiumoknak nyilvánvalóan arra kell töre
kedniük, hogy kielégítsék a legszélesebb értelemben vett "köz"
igényeit - mindenekelőtt ezért nevezik őket "közszolgálatinak".

2. A "közszolgálatiság" ugyanakkor bizonyos - üzletileg nem
rentábilis - feladatok ellátását is jelenti:

- a kisebbségek számára, továbbá a marketing szempontból
"értéktelen", alacsonyabb vásárlóerőt jelentő közönség számára
is biztosítaniuk kell a lehetőségeket az érdeklődésüknek és sajátos
értékeiknek megfelelő inforrnálódásra:

- a nehezen, vagy túlzottan magas fajlagos költséggel szórha
tó körzetek számra is biztosítani a műsorszolgáltatást;

- továbbá ideértendő az üzletileg nem kifizetődő, de a társa
dalom számára valamilyen szempontból fontos közleménytípusok
nyilvánossága is (nemzeti és egyetemes kulturális értékek, morális
és erkölcsi értékeket közvetítő közleménytípusok, kisebbségi mű
sorok és hírek stb.).

3. A "közszolgálatiság" jelenti továbbá azt az elvet, hogya mé
diumnak függetlennek kell lennie a gazdasági érdekköröktől,

ezért bevételei nagyobbik részének a közönségtől, azaz a fogyasz
tóktól - és nem a hirdetőktől - kell származnia.

4. Jelenti végül az "objektivitás" a "kiegyenlítettség", az "elfo
gulatlanság" és a "pártatlanság" politikai kívánalmát, hogy a
minden adófizető állampolgár által fenntartott médium ne lehes
sen az éppen aktuális kormány szócsöve.

A "közszolgálati" médiumoknak ugyanakkor figyelembe kell
venniük, hogy anyagi és emberi erőforrásaik. valamint műsoride
jük korlátozott, ezért rákényszerülnek a sokféle jogos igény rang
sorolására és preferenciák felállítására. Nem téveszthetik szem el
ől azt sem, hogy alapvető feladatuk a közösség egészének kiszol
gálása.

Ha tehát a "köz" egészét kell szolgálniuk, a következő lépés,
amelyet meg kell tennünk, ha a médiumok ezen típusa és az egy
házak, valamint a vallásosság kapcsolatát vizsgáljuk, hogy arra
keresünk választ, milyen az egyházak képe a közösség egészében,
és hogyan viszonyul a közösség egésze az egyházakhoz és a val
lásossághoz.

E szerteágazó kérdésnek itt most csak egyetlen aspektusára kí
vánok kitérni. Arra, hogy az államszocializmusból a nyitott társa
dalomba való átmenet után sokan vallásos reneszánszt vártak.
Nem kevesen azt gondolták, hogya korábbi erőszakos elfojtás
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után az egyházak és a vallásos eszmék virágzásnak és látványos
növekedésnek indulnak.

I.•úbra
A vallásosság alakulása 1991 és 1996 között

szá;zalékban
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Az 1. ábrán jól látható, hogy ezekből a várakozásokból semmi
sem teljesedett be. A magukat vallásosnak minősítők aránya nem
nőtt az elmúlt években, sőt a magukat vallástalannak minősítők

aránya indult kismértékű növekedésnek az 1994-es választásokat
követően.

Az egyházak lakossági megítélése is határozott romló tendenci
át mutat 1990-91-hez képest. Az egyházak iránti bizalom indexe
egy nullától százig terjedő skálán 1996 őszén már csak 46 pont
volt.

Mindemellett amikor a közösségi-közszolgálati médiumok és
az egyházak kapcsolatáról beszélünk, az egyházaknak a társada
lom életében betöltött aktuális szerepén kívül még két dolgot kell
megfontolnunk:

- Az egyházak alapvető történelmi szerepét a közösség (a
nemzet) múltjában. Ezen szerep miatt a vallásos érzést, a vallásos
értékeket és a "történelmi" egyházakat nyugodtan nevezhetjük a
nemzeti egybetartozást megalapozó tényezőknek.

- A másik megfontolásra késztető tényező a zsidó-keresztény
érték- és normarendszer, moralitás szerepe a közösség szocioló
giai értelemben vett integrációjában, tehát a társadalom egybetar
tásában és nagyobb zavarok nélküli működésénekbiztosításában.

Ezek azok a tényezők, amelyek miatt ellent kell mondanunk
minden olyan kísérletnek, amely az egyházakat egyszeruen beso
rolná a többi "civil" társadalmi intézmény közé, a vallást pedig a
többi eszmei-ideológiai képződmény közé.
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Ezek azok a tényezők továbbá, amelyek miatt - szigorúan vi
lágias, szociológiai nézőpontból szemlélve is - álságos és hamis
minden olyan kísérlet, amely a vallásosság és az egyházak társa
dalmi-lakossági megítélésének romlását, a vallásos "reneszánsz"
nyilvánvaló elmaradását az egyházak média-szerepének vissza
szorítására kívánná felhasználni.

Az első tézis Álláspontom szerint az úgynevezett "történelmi egyházak" joggal
tarthatnak igényt különleges bánásmódra a közösségi, azaz "közszol
gálati" médiumok részéről.

Az egyházak és a vallási eszmerendszerek ugyanis történetileg
szociológiailag kitüntetett helyzetben vannak a közösség egészé
nek integritása és mentális egészsége szempontjából. ezért a kö
zösségi pénzekből fenntartott médiumoknak kötelességük ekként,
tehát kiemelten kezelni őket. Ez első fő tézisem.

A továbbiakban azt kívánom bizonyítani, hogya "közszolgála
ti" médiumoknak nem kizárólag az imént említett okok miatt kö
telességük kitüntetett figyelemben részesíteni a vallásos embere
ket és az őket képviselő egyházakat.

Kik vannak "lent"? Ezen tézis kifejtéséhez nézzük meg, kik azok, akik a mai Ma-
gyarországon vallásosnak mondják magukat.

A következő táblázat adataiból jól látszik, hogy a vallásos em
berek között az átlagosnál sokkal nagyobb arányban (65 százalék)
vannak a nők, míg a nem vallásosoknak csak 44 százaléka nő. A
vallásos emberek igen jelentős része idős: 46 százalékuk elmúlt

..Az egyház taOllását követem' ..Valásos vagyok a magam módján' ..Nem vagyok vallásos'

NEM

Nő 65 % 57% 44 %

Férti 35 % 43% 56 %

100 % 100 % 100%

ÉLETKOR

18-29 éves 12% 21 % 35%

30-39 éves 9% 18% 20%

40-49 éves 18% 18% 22 %

50-59 éves 15% 17% 11 %

60 év feletti 46 % 26 % 12%

100 % 100 % 100%

TELEPÜLÉS

Budapesten lakik 20 % 22 % 20%

Nagyvárosban lakik 14% 14% 32%

Kisvárosban lakik 26 % 26% 20 %

Falun lakik 40 % 38 % 28%

100% 100 % 100%

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

iegfeljebb 8 osztályos véoz. 53 % 36 % 24%

szakmunkásképző véoz, 19% 25% 33%

középfokú végzettséQ 19% 29% 30%

felsőfokú véqzettséq 9% 10% 13%

100 % 100% 100%
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hatvan éves, míg a nem vallásosak között csak 12 százalék a 60
évnél id ösebbek aránya. A magukat vallásosnak tartók tendencia
szerűen alacsony iskolázottságúak: 53 százalékuk legfeljebb nyolc
osztályt végzett, ellentétben a nem vallásosokkal, akiknek csak 24
százaléka kifejezetten alacsony iskolázottságú. A vallásos emberek
jellegzetesen kistelepüléseken laknak: 40 százalékuk falvakban él,
míg a vallástalanoknak csak 28 százaléka él községekben.

2.áhra
A vallásosság és a jövedelem összefüggése

... "Az egyház tanítását követem"

...."Nem vagyok vallásos"
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A 2. ábráról azt is láthatjuk, hogy a vallásos emberek jövedel
me átlagosan lényegesen alacsonyabb, mint azoké, akik vallásta
lannak vallották magukat.

Szociológiai szempontból tehát a vallásos emberek csoportja
ma Magyarországon nyugodtan nevezhető halmozottan hátrá
nyos helyzetűnek: szegényebbek, iskolázatlanabbak. földrajzilag is
távolabb vannak a centrumoktól. idősek és nagyobb részt nők,

A vallásos emberek ebből fakadóan lényegesen rosszabb érdek
és akaratérvényesítési lehetőségekkel rendelkeznek, mint azok,
akik vallástalannak mondják magukat.

Hangsúlyozni szeretném, hogy ez a hátrányos helyzet nem
vallásosságuk okán vagy a vallásosságuk miatt áll fenn. Egysze
rűen történelmi és szociológiai okok miatt a vallásosság ma Ma
gyarországon statisztikailag együtt jár a hátrányos helyzettel.

Ha kereskedelmi szempontból értékeljük a fentebbi szociológiai
jellegű megállapításokat, akkor ez azt jelenti, hogya vallásos em
berek fogyasztói státusa átlagosan lényegesen alacsonyabb nem
csak a vallástalanokénál. de az ország lakosságának átlagánál is
(lásd a 3. ábrát).

Ez egyúttal azt is jelenti, hogya vallásos emberek nem jelente
nek kívánatos vásárlói célcsoportot, ugyanis sokkal kevesebbet fo-
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3. ábra

A vallásosság és a fogyasztói státus összefüggése
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ElA felnőtt lakosság egésze

..... Az egyház tanítását követem"

*"Nem vagyok vallásos"

A vallásos emberek
mint vásárlók

A második tézis

Pozitív diszkrimináció

gyasztanak, mint az átlag, ritkábban cserélik fogyasztási javaikat,
tendenciaszerűen az olcsóbb cikkeket vásárolják, "túlzottan" árér
zékenyek, és reklámokkal. marketing-eszközökkel nehezebben be
folyásolhatóak.

Egyszóval a "downmarket"-et jelentik, amely nünden marke
ting- és reklámszakember rémálma.

Ez azzal a következménnyel jár, hogya "kereskedelmi" médiu
mok nemigen fognak olyan műsorokat műsorra tűzni, amely a
vallásos emberek marketing- és reklámszempontból "értéktelen"
rétegéhez szólna. Ezt nem azért fogják tenni, mert "üldözik a val
lást", hanem egyszerű üzleti megfontolásokból, hiszen a vallásos
közönségnek szóló műsorok környékén nem, vagy csak nagyon
olcsón tudnák reklámidejüket értékesíteni.

Ebből fakad második tézisem: a "közszolgálati" médiumok egyik
felemelő küldetése és fenntartásuk értelme a közösség szempontjá
ból az - mint azt korábban már kifejtettem -, hogya társadalom
alacsonyabb érdekérvényesítési képességgel rendelkező, hátrányos
helyzetű csoportjainak is nyilvánosságot biztosítson, továbbá, hogy
ezeket a csoportokat pozitív diszkriminációban részesítse.

Mint láttuk, a vallásos emberek pontosan ilyen csoportot jelen
tenek.

A "közszolgálati" médiumoknak annál inkább is kötelessége
ezt a pozitív diszkriminációt érvényesíteni, mert a vázolt okok
miatt a "kereskedelmi" médiumok, gazdasági érdekeiktől vezérel
ve, tovább fogják fokozni azt a máris meglévő - elsősorban szo
ciológiai okokkal és nem politikai szándékokkal magyarázható 
tendenciát, hogy ezen rétegek kisebb eséllyel férnek hozzá a nyil
vános fórumokhoz. Ehhez kapcsolódóan fontosnak tartom ismé
telten hangsúlyozni, hogy ezen emberek nem elsősorban mint
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"vallásosak" vannak hátrányban, hanem mint nők, idősek, szegé
nyek, vidékiek és képzetlenek. Mindazonáltal "vallásosként" való
pozitív diszkriminációjuk pozitív hatást gyakorolhatna egyéb élet
területeikre is.

A harmadik tézisem kifejtéséhez vegyük szemügyre a 4. ábrát. Jól
látjuk, hogy a vallásosság nem független a politikai pártpreferenci-

4. ábra A vallásosság alakulása az egyes politikai
pártok szavazói körében

százalékban
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áktól. Bizonyos pártok támogatása tendenciaszerűen együtt jár a
vallásossággal, míg másoké inkább a vallástalansággal jár együtt.

Tudjuk, vannak politikai pártok és mozgalmak, amelyek a töb
bieknél gyakrabban, egyesek pedig kifejezett előszeretettel hivat
koznak a vallásos értékekre és érzelmekre, felhasználva és kihasz
nálva azok sokfajta értelmezést lehetövé tevő kódrendszerét. Ez
szív ük joga. Minden párt úgy politizál, ahogy akar és tud. Ez
nem az egyházak és nem is a médiumok felelőssége.

Ugyanakkor a "közszolgálati" médiumoknak kötelességük őr

ködni a politikai kiegyensúlyozottság, elfogulatlanság, objektivitás
és pártatlanság elvein. Az egyházaknak pedig nem szabad úgy
tenniük, mintha ezek a politikai tények nem léteznének.

A harmadik tézis Ezért a közszolgálati médiumoknak úgy kell támogatniuk az egyhá-
zak erkölcsi-morális és társadalomintegrációs küldetését, továbbá úgy
kell pozitív diszkriminációban részesíteniük a vallásos közönséget,
hogy azt semmi esetre és semmilyen körülmények között se használ
hassák ki politikai pártok és politikai érdekcsoportok a maguk céljaira.

Meggyőződésem, hogy amennyiben a "közszolgálati" médiu
mok és az egyházak a téziseimben megfogalmazott alapokra he
lyezik viszonyukat, új korszak nyílhat meg a bizalommal teli
együttműködés előtt.

Hogy ez megtörténhessék, mindenekelőtt tisztázni kell az
együttműködés alapelveit. Ehhez próbáltam meg hozzájárulni.
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