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„Ki őrzi meg az internetet?” 
A digitális archiválás magyar 
vonatkozásai

Ezelőtt egy esztendővel örömmel lapoztuk fel a BME Szociológia és Kom-
munikáció Tanszékének, valamint az ELTE Média és Kommunikáció Tanszéke 
kezdeményezéseként szervezett, a Kultúra a digitális forradalom idején-konfe-
renciasorozat első kötetét, amely Kulturális iparágak, kánonok és  lterbuborékok 
címmel „öltött testet”, Bárány Tibor, Hamp Gábor, valamint Hermann Veronika 
szerkesztésében. A (konferencia)sorozat második kötete az idén jelent meg, A ma-
gyar internet történetei címet viseli, és Tófalvy Tamás szerkeszti.

Rezumat (Problemele arhivării informaţiei de pe internet – aspecte legate de cultura maghiară)
În articolul nostru analizăm cartea redactată de Tamás Tófalvy, A magyar internet történetei (Aspectele istoriei internetului 

maghiar). Editura Typotex, Budapesta, 2021. În acest volum se editează al doilea ciclu dintr-o serie de conferinţe organizate 
despre „istoriile” internetului maghiar. Volumul este divizat în patru capitole mari. „I. Informaţie, societate”, „II. Web, arhivare”, 
„III. Pop, cultură”, „IV. Conţinut, servicii”. În cele 14 articole conţinute de acest volum, autorii studiază problemele păstrării 
sau pierderii informaţiilor de pe „internetul maghiar”, posibilităţile unor arhivări realizate de organizaţii nonguvernamentale 
maghiare, dar și internaţionale (de exemplu: Wayback Machine), dar se cercetează și problematica interferenţei politicii în 
„memoria colectivă digitală” a culturii maghiare.

Cuvinte cheie  internet maghiar, arhivare, Wayback Machine
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Abstract  (Problems of archiving information on the Internet – issues related to Hungarian culture)
In our article, we analyse the book edited by Tamás Tófalvy: A magyar internet történetei (Aspects of the history of the 

Hungarian internet). Typotex Publishing House, Budapest, 2021. This volume publishes the second cycle of a series of conferences 
organized on the “histories” of the Hungarian Internet. The volume is divided into four large chapters. “I. Information, society”, 
“II. Web, archiving”, “III. Pop, culture”, “ IV. Content, services”. In the 14 articles contained in this volume, the authors study 
the problems of preserving or losing information on the “Hungarian Internet”, the possibilities of archiving by Hungarian and 
international non-governmental organizations (ex. Wayback Machine), but also investigates the issue of political interference 
in “the collective digital memory” of the Hungarian culture.
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A tizennégy cikket tartalmazó tanulmánygyűjteményt a szerkesztő humo-
ros felütésű bevezetője indítja, ahol Tófalvy az „i  abb” Bush komikus-anakro-
nisztikus szóbotlását („interneteken”) vezeti át egy plurális, fragmentált digitá-
lismédia-konceptusba, ahol bizony az egységes (meta)narratívák, a következetes 
kronológiák nem mindig bírnak egyértelműséggel – ez a sokszor már visszake-
reshetetlen, visszanyerhetetlen kontinuitás-hiátus adja a „történetek” kifejezés 
legitimitását, mert hiszen a magyar internet, „kiterjedésben” és tartalomban lett 
légyen bármennyire is behatárolható, a kutatók számára megragadhatatlan ma-
rad, mert – amint az kiderül a kötetből – a jelenben érvényesülő „viselkedésének” 
teljesebb körű megértéséhez szükséges lenne olyan információk  gyelembevétele, 
melyek – főleg műszaki, infrastrukturális, intézményi, no, meg politikai okok mi-
att – már egyáltalán nem, vagy pedig nem úgy, nem olyan formában, esetleg nem 
abban a médiumban hozzáférhetőek, mint genezisük idején voltak. 

Nem csoda hát, ha a kötetben szereplő minden tanulmány kivétel nélkül 
erős hangsúlyt fektet „Az Elsők”-re, tehát azokra az incipitekre, amelyekből az-
tán, többé-kevésbé szervesen , de kinőttek azok az újmédia-formációk, melyek a 
jelenlegi-közelmúlti magyar kultúra fontos referenciái.

A volumen négy fejezete a magyar vonatkozású digitális médiumok külön-
böző aspektusainak leírását foglalja magába. Az első fejezet, amely az Információ, 
társadalom címet viseli, három tanulságos cikket foglal magába. A könyv első 
tanulmánya Szijártó Zsolt és Németh Szilvia által írt, A digitális átmenetiség kor-
dokumentuma. Adalékok a Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához 
című könyv elemzéséhez címet viseli. A szerzők szerint az 1989-ben megjelent Se-
gédkönyv egy olyan „határtárgy”, egy olyan médiatörténet-korszakhatár-átmeneti 
entitás, amelynek az analízise révén árnyaltabban megérthetjük a magyar digitá-
lis média kialakulásának tendenciáit. A cikk alkotói gazdag „memoáranyagra” 
– interjúkra, visszaemlékezésekre – hagyatkozva visszafejtik ezen „határtárgy” 
keletkezéstörténetének mediális vonatkozásait, elemzik a Segédkönyv számára 
megalkotott proto-adatbázisok „láttatást elősegítő” szerepét a magyar kultúrá-
ban is (sajnos) meghatározó szerepet játszó szocialista rendszerű hatalmi rend-
szerein belül. Ugyanakkor tanulsággal bír azon megállapításuk is, hogy a könyv, 
hiába számított – stílusosan mondva – forradalminak a saját korában (mind az 
integrált információt, mind a létrehozását illetően – ugyanis ez volt az egyik első 
olyan magyar nyelvű kötet, melynek a szerkesztéséhez a Word szövegkezelő egy 
korai változatát is segítségül hívták), viszonylag jelentéktelen visszhangban része-
sült, ami hosszú kutatómunkát végző az alkotók életét is negatívan befolyásolta. 
A Segédkönyv szerzői (Kelemen Gábor, Nyírő András, Szakadát István és Szaka-
dát László) ugyanakkor, amint megállapítják a tanulmány írói, a magyar digitális 
média jelentős szereplőivé váltak a későbbiekben. 

Az első tanulmány gondolatmenete így természetes átmenettel folytatódik 
Szakadát István (alias Syi) Tagolt tudás. A szöveg műveletesítése című írással, 
amely szintén a Segédkönyv történetéből és annak különféle mediális manifesz-
tációiból, működéseiből kiindulva készít roppant precíz szövegtípus-de  níció-
kat. A szövegelméleti fejtegetések fontos vonatkozása az, hogy a befogadói oldal 
felőlről is értelmezi az analóg formátumú szöveg, a hipertext, valamint a digitális, 
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strukturált, asszociációk könnyű megkonstruálását lehetővé tevő adatbázist. Syi 
Jerome Bruner nyomán a tudásátadás, -elrendezés két nagy rendszerét különíti el: 
a narratívat, valamint a paradigmatikust – ez utóbbi sikerét leginkább a digitális 
adattárolás és -rendezés gazdag lehetőségei teremtették meg. Ennek a kulturális-
transzfer-elméletnek a fényében a paradigmatikus tudástranszfer a lehető legha-
tékonyabban valósítja meg az absztrakciót, mivel egy-egy állításnak sok predi-
kátumhoz (táblázatfejléc-elemhez) történő hozzárendelését teszi lehetővé, amely 
sűrű szemantikus hálók formájában válik jelentéshordozóvá/jelentésteremtővé.

Szakadát István a cikkét, amelyben a komplex, tűpontos de  nícióhalma-
zok erős olvasói oda  gyelést igényelnek, „előadás-szerű”, játékos-humoros „ki-
szólásokkal” oldja, így aktivizál a befogadói számára egy másik médiumot: az 
oralitásét, ezáltal egyúttal műveletesítvén is saját szövegét, amely így meg is 
cselekszi azt, amit leír/elmond. Emellett számunkra megnyugtató volt olvasni a 
Syi-tanulmány lezárásának nagyon is pozitivista pragmatikájú, de ugyanakkor 
„ultraposztmodern” módon hiperrelativizáló (szöveg)referencia-kritikáját is: 
„Minden keretezés, minden keret merev, miközben a világ képlékeny. És nincs, 
nem is lehet, mindenre kiterjedő, végleges és érvényes világmagyarázó sémánk.” 
Ez a látszólag pesszimista befejezés (nem artikulálhatjuk abszolút analóg módon 
a világunkat) azonban épp ennek, a Tófalvy-szerkesztette volumennek a létjogo-
sultsága mellett érvel: épp a digitálismédia-módon képlékeny, illékony, efemer en-
titások „keretezésének” a megkísérlése olyan tudományos imperatívusz, amelyet 
folyamatosan kell végezni – főleg amiatt, mert ezek az eleve szerkesztett, paradig-
matikus és funkcionális rendszerek a használatuk során ugyanúgy elhasználód-
nak, önmagukkal analóg hiányokat gyűjtenek magukba, amelyeket csak folya-
matos „újrakeretezéssel”, jelentésparaméter-teremtés vagy restauráció során lehet 
hatékonyan műveletesíteni.

Az első fejezetet Andok Mónika A nők átalakuló lehetőségei az infokommu-
nikációs iparágakban. A digitális inklúzió változása Magyarországon az elmúlt 
évtizedben című, nagyívű, sok statisztikai adatot mozgató tanulmánya zárja. 
Sajnos, ebben, az első két cikkhez hasonlóan ugyancsak egy nagyívű elvrend-
szerhez hozzárendelődő cikkben nyomát sem leljük azok rejtett humorának, 
könnyedségének: ez az írás a magyarországi nők mediális lehetőségeinek hol 
reménykeltő, hol pedig mérsékelten optimista felvázolása. Andok megállapítja, 
hogy jóllehet érzékelhető tudatos felzárkóztatási szándék, oda  gyelés, a 2017-es 
magyar Digitális Jólét Program 2.0 dokumentumban mindössze kétszer foglal-
koznak a nők helyzetével. Szerzőnk az európai (optimalizációs) tendenciákkal 
szinergikus mozgású, de alkalmanként azoktól nagyságrendekkel lemaradó női 
jelenlétet azonosít a magyar digitáliákban. A cikk írója globális trendek mentén is 
megmutatja a nők sajátos digitális viselkedését, pl. akkor, amikor a „feminizmus 
negyedik hullámát” a digitális médiák robbanásszerű elterjedéséhez – és az ebből 
szervesülő demokratikusabbá válásához – rendeli. 

A tanulmány zárása azonban újólag pesszimista, hiszen a médiában dolgozó 
nőket ért zaklatások mértékének növekedéséről számol be.

Számunkra a legérdekesebbnek a kötet második nagyfejezete tűnt, amely a 
Web, archiválás címet viseli. Az itt közölt három tanulmány Syi/Szakadát István 



ME.dok • 2021/4

110

tanulmányának következtetéseit teszi át  zikai dimenzióba, azáltal, hogy rákér-
dez arra, hogy miként lehet a tagolt tudást hatékonyan tárolni a digitális világ 
illékony közegeiben.

Golden Dániel – újólag – személyes vonatkozású esettanulmánya (Lappangó 
örökség. Az Internet Expo Magyar Pavilon és az archiválás problémái) egy különle-
ges internetes felület, az Internet Expo Magyar Pavilon sorsát ismerteti, genezisé-
től kezdve a digitális feloldódásáig, töredék-emléktárggyá történő elenyészéséig.

A személyes vonatkozások sokaságának zavarónak „illene” lennie egy ob-
jektív tudományos munkában, viszont a digitális technológiák robbanásgyor-
sasággal történő terjedésének és hasonló sebességű sorozatos átalakulásainak 
köszönhetően a kötetünk kutatói gyakorlatilag kénytelenek voltak megélni jelen-
legi kutatásaik tárgyát jelentő médiamutációkat, és épp ezeknek az új (digitális) 
médiáknak a más médiumokban történő nehezen-rögzíthetőségéből fakadóan az 
emlékezés műveletesítése is sajátosan hatékony archeológiát tesz lehetővé. Alkal-
manként, amint mind Golden, mind a kötet többi szerzői is többször említik, ko-
rukban fontos digitálismédia-entitások jelene kizárólag az emlékezés médiumára 
is korlátozódhat.

A cikk írója kifejti, hogy mind az Internet Expo Magyar Pavilon, mind az 
egyéb, vele analóg archívumok sorsát a műszaki (formátumbeli) elavulás mellett 
az intézményi struktúrák instabilitása is negatívan befolyásolhatja. Az intézmé-
nyek rendszerének alakulását meg, természetesen, az épp regnáló politikai beren-
dezkedések szándékai determinálják.

Az intézményi instabilitásra adott frappáns válaszként említi Golden hang-
súlyosan az Internet Archive Wayback Machine nevű, gigantikus léptékű ameri-
kai civil kezdeményezést, amely manapság gyakran az egyetlen forrása azoknak 
a tartalmaknak, amelyek nagy dokumentumértékkel rendelkező „digitális kultu-
rális almanachok”-ként nagyban hozzá tudnának járulni egy-egy adott korszak 
megértéséhez.

Ugyancsak az archiválás esetlegességének problematikáját járja körbe, és a 
digitális médiákban manifesztálódó közösségi emlékezet működési mechaniz-
musairól szól Mester Tibor Archiváló közösségek, közösségi archívumok. Felhasz-
nálói gyűjtemények a hálózati kultúrában című tanulmánya, amely a „Régi Pécs” 
nevű, laikus helytörténész által működtetett Facebook-oldal példájából kiindulva 
bontja ki a közösségi archiválás gyakorlatának rendszereit. A lokális érdekeltségű 
„közérdekű szolgáltatás” alapos elemzése mellett szerzőnk kitér a nagyobb lépté-
kű, professzionális archiváló fórumok működésére is – így az Europeanában vagy 
a Fortepanon lebonyolított közösségi „címkézési”, kategorizálási, azonosítási, ér-
telmezési stb. műveletek közösségi dimenzióját is áttekinti, azonosítván az ezen 
gyűjtemények körül – legtöbbször civil kezdeményezések során, ad hoc módon 
létrejövő – csoportok sajátos jellemzőit, belső hálózatainak rendszereit elemezve. 

Moldován István nagylélegzetű írása (A könyvtárak digitalizációjától a di-
gitális könyvtárig. Honlapok, adatbázisok és a webarchiválás kérdései) a Mester 
Tibor által megkezdett gondolatmenetet folytatja. Elméleti, tudománytörténe-
ti fontosságban ez a fejezet a Szakadát/Syi által írt részhez mérhető, hisz olyan 
intézménytörténeti információkat tartalmaz, olyan archívum-műveletesítéseket 
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ismertet és elemez, amelyek ily rendszerezett formában, ily áttekinthetően nem 
artikulálódtak még. A nagyon alapos technikatörténeti áttekintővel induló, 
könyvtárkatalógusok digitalizálásának kezdeti problémáit, kihívásait értő mó-
don bemutató írás amiatt is tanulságos, hogy tudatosítja, hogy milyen manifesz-
tációjú, milyen ergonómiájú interfészek, és milyen műszaki műveleteket lehető-
vé tevő, erősen látható „gépparkkal” indultak ezek a – maguk korában sokszor 
kísérletieknek gondolt – projektek, és miként forrtak ki belőlük a mai, még a az 
újoncok által is könnyen kezelhető, több dimenzióban szűrhető, összetett digi-
tális adatbázisok. Olvashatunk a cikkben a MEK kezdeteiről, az első magyaror-
szági digitális adatbázisokról – azokról a „határtárgyakról”, „határesemények-
ről”, amelyek mára már ki is hulltak a médiák világából, szemléletváltást hoztak 
a ’90-es évek magyarországi információkultúrájába. „Ki őrzi meg az internetet?” 
teszi fel ezt a kategorikus kérdést Moldován, de, mint kifejti, ez nehezen megva-
lósítható, hiszen hiába lépne életbe egy törvény, amely amolyan internetes „kö-
telespéldány-leadást” írna elő a weboldal-üzemeltetők számára, nagy műszaki 
jellegű, személyi jogra, szerzői jogra stb. vonatkozó kihívásokkal állítana szembe 
még egy törvénykező szervet (államot) is. Szerzőnk emellett azt is hangsúlyozza, 
hogy nagyon fontos lenne az internet tartalmainak minél precízebb archiválása, 
hiszen a rögzítési következetlenségek miatt bekövetkezhet az, hogy a jelenre vagy 
a közelmúltra „sötét digitális középkorként” fognak majd tekinteni a jövő törté-
nészei. Tófalvy bevezetőjével egybecseng a cikk írójának az a megállapítása, hogy 
a könyv (tehát lineárisan összeszerkesztett információk halmaza,  zikai formá-
ban tárolva) mint tudásrögzítő nagyon megbízhatónak bizonyult az évszázadok 
alatt, és, amint azt a kötet szerkesztője is kijelenti, az interneten tárolt informá-
ciók „meglepően törékenyek”, és egyik (archiváló) médium nem kell föltétlenül 
kizárja a másikat. 

A könyv harmadik nagyfejezete – Pop, kultúra – érdekes szubkulturá-
lis jelenségekbe vezeti be az olvasót. Radnai Dániel Szabolcs tanulmánya – Az 
autenticitás és az eredetiség nyomában. Az Omega együttes és rajongói az online 
térben (2004–2020) – kitér arra, hogy milyen eseményértelmezési, esetenként 
emléktárgy-műveletesítési gondokat jelent az, hogy az Omegának a mai napig 
nincs kanonikus „nagy narratívája”, és hiába áll fenn az, hogy az együttesről és 
az együttestől hatalmas mennyiségű információ érhető el könnyedén hozzáférhe-
tő digitális platformokon, amelyeket a közösségi tudás is folyamatosan gazdagít, 
a töredezettség, a non-lineáris adatstruktúrák számos archiválási (és, implicit 
módon: visszakeresési) problémát generálnak az Omega történetében. Az Ome-
ga-rajongók számára valóságos kincs lehet ez a tanulmány, hiszen épp ezeket az 
információszilánkokat próbálja meg áttekinthetővé rendezni, strukturálni – ter-
mészetesen a fejezet szabta határokon belül. 

A következő fejezet, Fodor Péter tanulmánya (A mémektől a Puskás Aréná-
ig. Néhány megjegyzés a TrollFoci történetéhez) szintén egy szubkultúrába avat 
be minket. Az előző cikkhez hasonlóan ugyancsak személyes érintettségről, az 
elemzett témai iránti erős érdeklődésről árulkodó írás nyomon követi, hogy mi-
képpen vált a TrollFoci közösségi médiás „mémgyárból” sajátos sportújságírássá, 
és miként használhatóak az általuk készített játékos-humoros médiatartalmak 
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akár értékes sporttörténeti forrásokként is, valamint erős „  gyelemfenntartó” 
médiaentitásokként, amely, ugye, nagy szó ebben a végletesen fragmentált  gyel-
met „gyakorló” médiaközegben.

Ugyancsak egy sajátos niche-doméniumba kalauzol Molnár-Kovács Doroty-
tya írása (A motivációs kultúra és annak paródiája a magyar interneten. Plaká-
toktól a Demotiváló Facebook-oldalig), amely – természetesen már a témájából 
fakadóan is, viszont a kellő tudományos távolságtartás mellett – szintén imple-
mentálja a kötetben több fejezet esetében azonosítható kritikus humort. A csak 
mosolyogva olvasható tanulmány alapos összesítése annak a „motivációs kultú-
rának”, amely jelenünkben oly nagy terjedelmű digitális tereket sajátított ki ma-
gának, hogy szükségszerűen meg kellett jelennie annak a „netfolklórnak”, amely 
parodizálja ezt a globális jelenséget, valamint ennek a magyar „vadhajtásait”. A 
cikkben több oldalnyi felvezető utal ezen „műfajok” közül az „elsőkre”, azokra a 
még o   ine határtárgyakra, amelyekből kifejlődött napjaink ezen nehezen kike-
rülhető, alkalmanként már bosszantó jelensége. A műszaki háttér vonatkozásá-
ban Molnár-Kovács is utal a Wayback Machine-platformra mint a régi „magyar 
internet” egyes elemeinek immár kizárólagos őrzőjére, viszont a legérdekesebb 
megállapítása az, hogy a Demotiváló köré szerveződött Facebook-közösség kiváló 
érzékkel promoválja az igazán jó (humoros, ironikus, parodisztikus stb.) tartal-
makat, míg a „nyersanyagban”, tehát a kiparodizált tartalmakban túlteng a köz-
hely, az értéktelen tartalom.

A fejezet utolsó cikke sajátos digitalizálási folyamatokat ismertet, és szin-
tén egy rétegkultúrába enged betekintést. A Márfai Molnár László által írt Retró 
oldalak a magyar interneten. A Retronóm és a Szétszedtem project című írás 
két olyan webes platformot elemez, amely az 1960–1990-időintervallum sajátos 
(magyar) tárgyvilágát mutatja be a digitális térben. A fejezet két végletét mutatja 
be a „retró”-netnek: míg a Retronóm „a populáris nyilvánosság […] egyik nagy 
látogatottságú fóruma”, ahol intenzív a közösségi interakció, a szerkesztők mo-
derálása minimális, addig a Szétszedtem egyszemélyes munka, ahol egy blogger 
(egy bizonyos „Béka” nevű felhasználó) – dokumentálja a hobbiját (legfőképp régi 
elektromos készülékek szétszerelése, értelmező magyarázása). Márfai tanulmá-
nya tematikája a szempontjából a Mester Tibor archiváló közösségeket vizsgáló 
cikkével képez szerves, fejezeteken átívelő egységet.

Viszont a negyedik, és egyben utolsó fejezet nem szolgál ily üdítő, akár szó-
rakoztatóknak is nevezhető tartalmakkal, mint a megelőző részek legtöbb cikke. 
Ebben a részben három írás azt elemzi, hogy miként interferálódott a politika 
magyarországi és erdélyi digitális médiumokkal. Gálik Mihálynak Az origótól az 
[origo]-ig. Az Origo hírportál piacra lépése és életciklusa a Matáv, majd a Magyar 
Telekom szervezetében (1998–2016) című elemzése széleskörű, több tudományte-
rület – a médiatörténettől a gazdaságtudományon át az antropológiáig – módszer-
tanát ötvözve bontja ki azt az összetett folyamatot, amely során az Origo a Matáv 
tartalomszolgáltató kezdeményezéséből, gyakorlatilag piaci alapokon szerveződő 
médiaorgánumból politikai tartalmak hangsúlyos hordozójává vált. A cikket kü-
lönlegesen tanulságossá teszik az alapos kronológiák, a belső, vállalati események 
pontos láttatása – egészen a könyvvizsgálók (pl. a PricewaterhouseCoopers) je-
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lentésének elemzéséig, az Origo sorsának globális gazdasági, valamint mediális 
trendekbe illesztéséig.

Analóg tematikát dolgoz fel a kötet szerkesztője is: Tófalvy Tamásnak A 
függetlenség alakváltozásai. Hatalom, platformok és az Index a magyar online 
médiapiacon (1999–2020) című elemzése az Origo konkurenciáját, a hosszú ide-
ig hangsúlyozottan kormánykritikus Index portált ismerteti, ugyancsak olyan 
szempontok alkalmazásával, amelyek rámutatnak az olvasók számára is mani-
fesztálódó események mellett azokra a politikai, gazdasági mechanizmusokra 
is, amelyek 2020 nyarán oda vezettek, hogy az Index szinte teljes szerkesztősége 
beadja a lemondását a megváltozott tulajdonosi, szerkesztőségi viszonyok miatt. 

Ezzel a két cikkel alkot szerves egységet Botházi Máriának a Szerkesztősé-
gek lélegeztetőgépen. Az erdélyi online média húsz éve című áttekintése, amelyben, 
többek közt, feldolgoz egy, az erdélyi magyar digitális médiák főszerkesztőivel 
készített mélyinterjú-sorozatot, amelynek a következtetése, hogy – legfőképp 
a kisméretű piac miatt – a legtöbb erdélyi magyar nyelvű médiaportál szintén 
nagymértékben függ a politika által leosztott erőforrásoktól.

Ugyancsak a második, valamint harmadik fejezet tanulmányaiban elemzett 
gondolatokkal rokon eszmefuttatást olvashatunk Barkóczi Flórától, aki a Képző-
művészet és kollektivitás a korai magyar interneten. Az Artpool, a C3 és az Éjje-
li Őrjárat 1990-es évekbeli weblapja és tevékenysége című cikkében három olyan 
webes platformot analizál, amelyek ugyancsak rétegérdeklődésre tartanak szá-
mot, viszont egyértelműen szélesebb közönségeket céloznak meg, mint pl. egy 
Szétszedtem-oldal, így motivált az ebben a fejezetben történő elhelyezése.

A szintén a kommunizmus (többek közt: esztétikai vonatkozású) sötétségé-
nek kompenzálására létrehozott Artpool, a közösségszervező C3 vagy Éjjeli Őrjá-
rat lett légyen archív vagy jelenleg is „élő” felületei a magyar internet pótolhatat-
lan értékeit hordozzák.

A hatékonyan fejezetekbe szervezett, az egymással intenzív dialógusban álló 
cikkek sűrű információtartalmú, de olvasmányos kötetet képeznek. Viszont hiába 
a lenyűgöző információtömeg, hiába nagyon intenzív a könyv által keltett asszo-
ciációrendszer, hiába az alapos, predikátumok és propozíciók köré történő szer-
kesztés, maguk a tanulmányok írói ismerik el, hogy csak fragmentumokat tudtak 
visszaemelni az emlékezetbe a magyar internet digitális szilánkjai közül. Ennek 
a fényében ez a könyv tulajdonképpen egy olyan metonimikus határtárgyként (l. 
fent: Szijártó és Németh tanulmányát) tételezi önmagát, amely „ómédiumként” 
az elsők között próbálja meg szisztematikusan, nem-digitális formátumként in-
tegrálni és fragmentumaiból rekonstruálni (s ezen fragmentumokon keresztül 
felmutatni, műveletesíteni, láttatni) a digitális terekben kibontakozó újmédiumok 
illékony temporális dimenzióit, töredezett narratíváit és alkalmanként nem szok-
ványos ikonikáját.

Tófalvy T. (2021, szerk.). A magyar internet történetei, Typotex Kiadó, Bu-
dapest.


