A retardált archívum

Az eddigi fél év helyett két hétre szűkült az adópénzből fenntartott, közszolgálati Magyar
Rádió internetes archívumának ”emlékezete”. Such György rádióelnök szerint javulás a
jövőben sem várható. A Népszabadság információi szerint elképzelhető, hogy a jövőben az
archívum emelt díjas SMS fejében lesz használható1.
Ez a lépés nem csak a világban tapasztalható trendekkel megy szembe, de ellentétes
mindazzal, ami egy közszolgálati adó feladata a 21. században,

Magyarországon. A

korlátozás és fizetőssé tétel helyett az egyetlen helyes út a bővítés, az ingyenes
hozzáférhetőség technikai lehetőségének fenntartása, a jogi hozzáférhetőség javítása.
A Magyar Rádió (és ha már itt tartunk a Magyar Televízió) akkor is a magyar kultúra
legfontosabb intézménye, ha csak 1%-ék hallgatja vagy az épp aktuális hatalom szégyentelen
kiszolgálója. Adóból való finanszírozását semmi más nem indokolja mint az a tény, hogy a
Rádiónak, kereskedelmi versenytársaival szemben olyan tartalmak, értékek, hangok
megszólaltatása is feladata, amikkel a kereskedelmi logikára épülő rádiók nem tudnak és/vagy
nem akarnak foglalkozni. AZ MR azért kapja tőlünk a pénzét, hogy olyan tartalmakat is
sugározzon, olyan társadalmi csoportokat is megszólítson, amik és akik kívül esnek a hirdetők
18-43 aktív kereső célcsoportján. Ha nem így lenne, kereskedelmi rádiónak hívnánk.
Az internet előtti világban a rádió elsődleges funkciója a folyamatos élő adás biztosítása volt.
Emellett a funkció mellett hajlamosak vagyunk elfeledkezni egy másik, legalább ilyen fontos
funkcióról: az archívum építéséről, fenntartásáról. A Magyar Rádió archívuma a modern kori
Magyarország egyik legfontosabb kulturális intézménye, a 20. század politika-, társadalom- és
kultúrtörténetének pontos lenyomata, őrzője2.
Az internet mindennapossá válása ezt a két funkciót azzal segíti, hogy lebontja a fizikai
akadályokat mind a műsorsugárzás, mind az archívum hozzáférhetősége elől. Az online adás
teszi lehetővé, hogy külföldről is követni lehessen az otthoni eseményeket (újrarajzolva ezzel
a magyar kulturális közösség földrajzi határait), az online archívum teszi lehetővé, hogy
áthidalható legyen nem csak a 9 órányi, de akár hathavi időeltolódás is (átalakítva ezzel a
kulturális emlékezet időbeni kiterjedését). A Magyar Rádió erre érzékeny munkatársai
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(köztük mindenek előtt Ferenczi Imre) az elsők között ismerték fel az internet és az online
archívum adta lehetőségeket, nem lehetünk elég hálásak nekik ezért.
Mi egy közszolgálati adó feladata az online korban? A rádió vezetője szerint „a közrádió
elsősorban tartalom-előállításra és annak analóg módon való terjesztésére kapja egyelőre az
adófizetők pénzét”. Tévedés. Az MR feladata éppen az lenne, hogy újradefiniálja a
közszolgálatiság fogalmát egy olyan mediális környezetben, ahol a közszolgálati rádiónak
nem csak a magyar, kereskedelmi és közösségi rádiókkal, magyar és kereskedelmi
televíziókkal, a külföldi kereskedelmi rádiókkal és televíziókkal kell versenyben maradnia, de
az interneten elérhető magyar vagy külföldi forrásból származó audiovizuális tartalmak
mindent elsöprő kínálata is a hallgató/néző figyelméért versenyez. Nyitott kérdés, hogy ha
nem lenne, szükséges lenne-e létrehozni egy közszolgálati adót az interneten, ahol elvileg
mindenki, aki internetezik szabadon megszólalhat. De ha már vannak, léteznek, mert
megörököltük őket, nem kérdés, hogy a meglévő közszolgálati intézményeknek jelen kell-e
lenniük az online tartalomkínálatban.
Ez a jelenlét nem korlátozódhat az élő adásra, vagy a két hetes archívumra. Ennek a
jelenlétnek azt kell céloznia, hogy minden, ami valaha a közszolgálati intézményekben (MR,
MTV, MTI) létrejött, digitális formában elérhető legyen a magyar nyelvű közönség számára.
Ezt a célt tűzte ki a brit közszolgálati adó, a BBC, amikor úgy döntött, a BBC televíziós
archívumát digitális formában hozzáférhetővé teszi. Az 500 adást elérhetővé tevő tesztprojekt eredményeinek kiértékelése ezekben a hónapokban zajlik3.
Az MR vezetőjének döntése, hogy e versenyben ő nem, vagy csak indokolatlanul korlátozva
kíván részt venni, elfogadhatatlan.
Miért mindent, miért ingyen, és miért nem emelt díjas SMS-ért? Tisztában vagyunk vele,
hogy a magyar rádió archívuma nem csak kulturális értelemben, hanem piacilag is érték, és
ezt az értéket, megfelelő garanciák mellett, ha lehet, bevételre kell váltani. A bevételt azonban
nem az otthoni felhasználóktól kell remélni. Az archívumot saját örömükre, okulásukra
használó, otthonról adásokat (akár ezerszám) letöltögető felhasználókkal e használatot kétszer
megfizettetni védhetetlen rablás. A befizetett adóforintjaikon keresztül a magyar
állampolgárok kifizették a műsor előállításának, sugárzásának, analóg és digitális
archiválásának minden költségét. Másodjára is megfizettetni ezt a költséget velük, velünk
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nem lehet. És nem csak azért mert mindez igazságtalan. Hanem azért sem, mert a rádió
archívuma (akárcsak a könyvtárak) azért kapnak adópénzt, hogy aztán senki ne szorulhasson
ki a kulturális javakhoz való hozzáférésből csak azért, mert alacsony jövedelmű. Nem
kívánjuk Such Györgynek, hogy akárhányszor könyvtárba megy, egy emelt díjas SMS-nyi
összeget kérjenek tőle minden kikölcsönzött könyvért, de mégannyira sem kívánjuk ezt
azoknak, akiket minden ilyen díj kizár a kulturális javak hozzáféréséből. A Magyar Rádió
archívuma ugyanis mindazoké, akik ezt a saját zsebükből kifizették: a magyar adófizetőké.
Akkor is, ha a webes statisztikák szerint 2006-ban jó esély van arra, hogy átlépje az 1 milliót
az archívumból letöltött oldalak száma. Az 1 millió oldalletöltés4 x 180 Ft/SMS = 180 millió
forint talált pénz (amit esetleg az archívum fejlesztésére lehet felhasználni) azonban rossz
kalkuláció. AZ MR valószínűleg akkor sem jut szignifikáns bevételhez az archívum fizetőssé
tételéből, ha azt végül bevezeti. A mostani két hetes limit nyilván azért ennyi, mert erre az
időszakra koncentrálódik az archívumi letöltések túlnyomó része. A maradék (becsléseink
szerint 20%-nyi) kereslet túlnyomó része vélhetőleg azonnal eltűnik5, amint fizetnie kell,
hiszen annyi minden más, ingyenes, izgalmas, okos, felkészült forrás van még online. Az
archívum fizetőssé tételének árát azonban mindenki megfizeti: azok, akik az archívumot
kutatásra vagy oktatási célból szeretnék használni, de nem tudják, azok, akik információt
keresnek, de az nem hozzáférhető, azok, akik a piacon nem vagy csak drágán megszerezhető
tartalmak iránt érdeklődnek (legyenek azok Ligeti György felvételek vagy rádiókabarék),
azok a rádiós szerkesztők, akik így hallgatókat vesztenek, azok, akik végül mégiscsak fizetnek
másodjára azért, amit egyszer már kifizettek, tehát mindannyian, akár használjuk aktívan az
archívumot, akár nem.
Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy annak a kereskedelmi vállalkozásnak, amelyik
piaci lehetőséget lát az archívum újrafelhasználásában ne kellene megosztani a piacon
realizált profitját az archívummal. AZ MR kérjen pénzt a kereskedelmi célú felhasználásokért,
tegyen meg mindent, hogy az archívum nyitva álljon mindenki előtt, aki képes azt
profitábilisan felhasználni. A BBC Kreatív Archívum6 modellje, az archívum kereskedelmi
értékesítése pont ezt a modellt ülteti át a gyakorlatba: az archívum minden brit állampolgár
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számára szabadon hozzáférhető, az onnan letöltött anyagok átalakíthatók, feldolgozhatók,
remixelhetők, más anyagokba bedolgozhatók, amíg a felhasználás nem profitszerzésre
irányul. A kereskedelmi célú felhasználás viszont pénzbe kerül. A szabad, ingyenes, nem
kereskedelmi célú felhasználás a lehetséges piaci potenciál legfontosabb indikátora, ez jelzi a
piaci szereplőknek, milyen javakra van esetleg igény a piacon is.
A közpénzből finanszírozott, közszolgálati archívum kapuit minél szélesebbre kell tárni. A hat
havi elérhetőséget nem szűkíteni kell, hanem az archívum digitalizálásával bővíteni. Az
archívumi anyagok lementését, felhasználását, adott esetben átalakítását nem megakadályozni
kell hanem a megfelelő jogi konstrukció7 kidolgozásával megengedni8, támogatni, bátorítani.
Ezt követeli a finanszírozás módja. Ezt követeli a közszolgálatiság jelentése. Ezt követeli a
piaci értékesítés igénye. Ezt követeli a józan ész.
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