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A közsszolgálatiság médiaelméleti fogalma az
1920-as évekre tekint vissza. Eszerint a BBC sze-
repfelfogásában jelenik meg. A negyvenes évek
végén kezd kialakulni amerikai változata.
Fokozatosan terjed el Európában, a rádió, majd a
televízió térhódításával nagyjából párhuzamosan.
Lényege az, hogy az állam vállalja, hogy a területén
sugárzott elektronikus média a tájékoztatás, a ta-
nulás és a szórakozás – esetenként tovább részle-
tezhetô emancipációs feladatkörökkel, mint példá-
ul a kisebbségeknek nyújtott médiafelület – olcsón
és teljes körûen elérhetô legyen. A közszolgálatiság
számos koncepcióját áttekintve azt mondhatnók,
hogy két misszió találkozása: az ellenôrizhetô mi-
nôségû információhoz (hírhez, tudáshoz) való em-
beri alapjog elismerése és e jog gyakorlásának álla-
mi biztosítása. Ha abból indulunk ki, hogy az
állam végsô soron a társadalom megbízottja a poli-
tikai választások által, akkor a közszolgálatiság úgy
is felfogható, mint a társadalom saját maga számá-
ra nyitva tartott tájékozódási ablaka a világra,
amelynek elvi és anyagi fenntartását az államon ke-
resztül teszi lehetôvé önmaga számára.
A mindenkori hatalom politikai színezete és a

közösségi hagyományok felôl nézve megkülön-
böztethetô egy szociális és egy piaci megoldási
irány. Míg a szociális megoldás szabály szerint
széles körû tartalomszolgáltatást preferál, amely-
ben a lehetô legtöbb társadalmi csoport hírigénye,
tudásigénye és kulturális igénye kielégül, addig a
piaci oldal a fizetôképesség függvényévé teszi po-
tenciálisan minden információ elérhetôségét.
Utóbbiak azzal kritizálják a szociális felfogást,
hogy az szükségképpen nagyobb infrastruktúrát
tart fenn, mint amekkorára ténylegesen igény van,
illetve azzal, hogy a széles körû közszolgálati sze-
rep óhatatlanul politikai besimulást követel e fi-

nanszírozott piac szereplôitôl, beleértve a közön-
séget is. Magyarán: ha fizetek, azt veszem meg,
amit választottam, ha viszont kapom, nem én dön-
töm el, hogy mi van benne. Erre a másik oldal úgy
válaszol, hogy a kereskedelmi médiára bízott in-
formáció és tudáspiac társadalmilag igazságtalan,
és ellentmond az állam feladatának, hogy az minél
reprezentatívabb és nem profitorientált módon
igyekezzen lefedni a közönség ellátását hírrel, tu-
dománnyal és szórakozással. Eszerint ugyanúgy,
ahogy az államnak meg kell oldania, hogy a tár-
gyilagos tájékoztatás és a társadalmi vitákban való
részvétel ne csak pénz, vagyis piaci siker kérdése
legyen (például legyen roma rádió és tényfeltáró
mûsor a drogosokról és a menekültekrôl is),
hanem az állam is fenntartson legalább fórumo-
kat, ahol ezek életben maradhatnak. Ennek a kon-
cepciónak része az is, hogy a mûvészet (különösen
a sajátosan nyilvános jellegénél fogva) ugyancsak
megérdemel állami fenntartást.
Napjainkban a közszolgálatiság válsága részben

technológiai, részben piaci okokra vezethetô visz-
sza. A globális médiatechnológia nagy tömegeket
választott le a korábban nemzetállami szinten egy-
ségesített közmédia közönségérôl. Ugyanakkor a
kereskedelmi média sok esetben úgy dönt, hogy
színvonalas közszolgálati típusú tartalmat sugároz,
vagyis átveszi az állami média egyes szerepköreit.
A veszély az, ha a jogosan igényelt tudástartalmak
senki földjére kerülnek, és sem az állam nem vi-
selkedik fórumok elfogulatlan fenntartójaként,
sem a piac nem független az amúgy is elfogult ál-
lamtól, de ugyanakkor a maga piaci érdekeitôl sem;
vagyis ha a piac nagy szereplôinek és az államnak
jelenleg az egész euro-atlanti világban látható le-
paktálásában végül a tájékozódáshoz való említett
alapjog biztosítása sérül leginkább.

lis (oktatási, egészségügyi, rendvédelmi stb.) intéz-
ményrendszert. A közpénzeket elvileg a közfeladatok
ellátására költik, de a fentiekbôl látható, hogy ha nin-
csen megfelelô szakmai autonómia, nincs szakmai
kontrollrendszer, nincs több lábon álló – a feladatok-
tól függô –, jól kidolgozott finanszírozási szisztéma,
vagyis ha a gombhoz varrják a kabátot, akkor nagyon
nehéz értelmes, a köz érdekeit valóban szolgáló struk-
túrát építeni. (Ez akkor is így van, ha a féloldalas, el-
torzult, összességében mûködésképtelen egésznek
vannak önmagában jól funkcionáló részei, egységei
is.) Némi túlzással állítható, hogy a kormányzati kul-
túrpolitika leginkább az ideológiai területfoglalásban

(a Magyar Mûvészeti Akadémia helyzetbe hozása) ér-
hetô tetten, minden egyéb szempontból a kormány-
pártokon belüli érdekharcok állása és az ad hoc dön-
tések következményei jellemzik a területet. A struk-
túra hiánya miatt nem tud létezni (és
érdekérvényesítési feladatot ellátni) maga a színházi
szakma sem. Nem elsôsorban a világnézeti megosz-
tottság miatt, hanem mert a feladata ellátására képte-
len rendszer értelmes, közös (többségi) álláspontot
képviselô közösséget sem tud létrehozni (hiszen a
közös nevezô is hiányzik). Igazi nemzeti ügy lehetne
felépíteni értelmesen, a köz hasznát szem elôtt tartva
ezt a rendszert.
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