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1994 májusában jelent meg az ABCD Interakt!v Magazin próbaszáma. A negyedévente CD-
ROM-on megjelenő folyóirat a magyar digitális kultúra egyik korai, izgalmas kísérlete volt. 1996 
végéig megért 10 számot, aztán az egésznek vége lett. Az alkotók egyikeként azt gondolom, 
nehéz volt, de megérte. Egymásra kacsintva mondhatjuk (kinek melldöngetés, kinek hátbavágás): 
megértettük a kor szavát. Tán még egy picit rohantunk is előre. Aztán tova és szanaszét. 10 éve 
kezdtük. Most van alkalom, most van idő hátra arcra, hogy egy kicsit a múltba nézzünk. Az 
előadás nem akar mást, csak emlékezni arra, ami egyszerűen jól esett, szép volt, jó volt. 

A történet 

Az ABCD előzményeként azt adhatjuk meg, hogy 1993-ban Nyírő András kollegámmal közösen 
elkészítettük és megjelentettük az első magyar multimédia CD-ROM-ot, a ’Politika for Windows’-t. 
Ez a lemez a politikai rendszerváltás évében, 1989-ben megjelent közös könyvünk bővített 
multimédiás változata volt. A ’Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához’ című könyv a 
magyar kommunista politikai rendszerről megjelent adatok (szövegek, képek, zenék, listák, 
videók stb.) rendezett gyűjteménye volt, mely a multimédia-technológiák hazai megjelenésekor 
adta magát a multimédiás feldolgozásra. A CD-ROM megjelenése után elmentünk Bíró 
Istvánhoz, az IDG Magyarország vezetőjéhez azzal a javaslattal, hogy csináljunk közösen egy 
olyan, CD-ROM-on negyedévente megjelenő magazint, amely egyszerre tartalmazna – a kiadó 
profiljába vágó – informatikai cikkeket, illetve kulturális, irodalmi, történelmi, zenei, filmes 
témákat, rovatokat. Végül is belevágtunk, s 1994 májusában megjelent a próbaszám, majd a 
sikeres piaci fogadtatás után 1994 szeptembere és 1996 novembere között még további 9 számot 
(közte egy angol nyelvű válogatást) készítettünk el. Két és fél év alatt összesen 10 szám került a 
piacra. Volt olyan szám, amit 5000 példányban nyomtunk ki – messze meghaladva minden 
kezdeti várakozást. 

Multi-mix 

Az ABCD számítástechnikai és kulturális témák furcsa keveréke volt. Mindvégig létezett egyfajta 
(igaz, fokozatosan csökkenő) elvárás az informatikai témák megjelenítésére. Ez részben abból 
fakadt, hogy a kiadó maga egy multinacionális, számítástechnikai lapkiadó óriás, az IDG nevű cég 
hazai leányvállalata volt, ami nyilván informatikai irányú kiadói, újságírói tudást, piacismeretet 
jelentett. Másrészt létezett egy feltételezés a potenciális felhasználók érdeklődési területeiről is. 
Azt gondoltuk ugyanis, hogy az ABCD közönségének összetételét technikai értelemben 
meghatározza az a tény, hogy a multimédia CD-ROM-ok lejátszásához megfelelő számítógépre 
van szükség, s mindez akkoriban (a számítástechnika terjedésének kezdeti időszakában) a 
technikában, az informatikai szakmákban jártasabb felhasználók magasabb arányát kellett hogy 
jelentse. 
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A szerkesztőség összetételéből fakadóan azonban kezdetektől fogva jelentős volt kulturális témák, 
cikkek, alkalmazások száma, sőt és ezek aránya idővel egyre csak emelkedett. E két hatás 
eredőjeként az ABCD-vel egy olyan egyedi, vélhetőleg nehezen megismételhető kiadvány, olyan 
kulturális mix jött létre, amely – rövid időre – magába tudott olvasztani, össze tudott fogni 
egymástól távol levő szakmákat, értékeket, szempontokat, témákat. 

Multi-mánia 

Az ABCD meghatározó embere – főleg a kezdetekben – Nyírő András főszerkesztő volt, aki 
mindvégig kereste a technika-adta új lehetőségeket, illetve folyamatosan hozta az újabb és újabb 
feldolgozandó témákat, érdeklődő szerzőket. Az ABCD másik meghatározó embere Yasar Meral 
volt, aki az ABCD egyedi és egységes képi látványának kidolgozásával önmagában is hatalmas 
értéket, teljesen új műfajt teremtett Magyarországon, mely komoly mértékben hozzájárult az 
ABCD sikeréhez. Magam pedig – szerkesztői feladatokon, illetve az egyes számok technikai 
megvalósításával kapcsolatos munkán túl – próbáltam összefogni azoknak az embereknek a 
munkáját, akik a szerkesztőségben különböző témákért, rovatokért, tevékenységekért voltak 
felelősek. A magazin rövid története során a szerkesztőség tagjai voltak: Kelemen Gábor (hálózat 
rovat), Gerényi Gábor (digitális zenei technikák, MIDI), Barczi Imre (technikai témák és minden 
más), Dombi Gábor (irodalom), Komár Erzsébet (film), Turi László (ez meg az), Rényi András 
(műelemzések), Kovács István (programozás), Pereczes Zsolt (animációk és programok), 
Harajda András (sok apró téma), Bánki János, Arany Sztaniol (zenei témák), Skultéti Péter 
(videók készítése). 
Az új lehetőségek keresése, kihasználása sok érdeklődő, kreatív embert vonzott a szerkesztőség 
közelébe, és külsősként sok lelkes szerző, alkotó járult hozzá az egyes számok összeállításához 
(többek között Szilágyi Ákos, Horváth Iván, Vágvölgyi B. András, Nyírő Lajos, Szőnyei Tamás, 
Kondákor László, Nánási Pál, Rényi András). Akármilyen státusban volt is, aki az ABCD-nek 
dolgozott, az úttörők hitével, az úttörés izgalmával dolgozott. 
Multi-izgatott mániákusok voltunk valamennyien. 

Multi-kulti 

A kulturális sokszínűség még inkább meglátszott a választott, feldolgozott, elemzett témák, 
cikkek, szerzők esetében. A művészet legkülönfélébb területeiről mutattunk be szerzőket, 
alkotásokat. Az ABCD oldalain megfordultak írók, költők (Eszterházy Péter, Nádas Péter, 
Szilágyi Ákos, Petőfi Sándor, Apollinaire), ruhatervező (Király Tamás), balettművész (Bozsik 
Yvette), filmrendező (Bódy Gábor, Chaplin), képzőművészek (Monet, Kondor Béla, Jovánovics 
Miklós, Moholy-Nagy László), zeneszerzők, zenészek a komolyzene világából (Beethoven, 
Furtwaengler, Fischer Annie, Marton Éva), illetve a könnyűzene különböző területeiről 
(Bizottság, Trabant, Tudósok, URH, Lajkó Félix, Balanescu, Kolinda, East, Oregon, Kispál és a 
Borz, Pierrot, Sexepil, Hortbágyi László, Sebő Ferenc, Beatles, REM). 
Bár a magazinban inkább a művészeti rovatok, témakörök voltak túlsúlyban, azért elő-
előfordultak műszaki vagy társadalomtudományi cikkek, témák is (térinformatikai tankönyvek, 
választásföldrajzi, adatmodellezési, tudománymódszertani írások stb.), és gyakran bemutattunk 
történeti, történészi elemzéseket is (a Szovjetunió, a magyarországi kommunizmus történetéről 
vagy az ötvenes évek államizgatási pereinek dokumentumairól), több számban is történelmi 
videofelvételeket adtunk közre Magyarország közelmúltjának (különösen a rendszerváltás körüli 
időszak) történelméből. Személyes sikernek könyvelem el utólag, hogy az utókornak 
megörökítettük Bibó István hangját is (az örökösöktől megkaptuk és egy részében digitalizáltuk 
azt a felvételt, amelyen legjelentősebb tanulmányát mondta magnóra). 
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A CD-ROM tárolókapacitása az első időben szinte kimeríthetetlenek látszott, de ez csak addig 
volt így, amíg nem kezdtünk el videókat digitalizálni, mert ezután már minden szűkössé vált, s a 
lapszámzárás legnehezebb feladatai közé tartozott a lemezre feltehető videók kiválogatása, 
szűrése – a helykorlátok miatt. Ez persze nem akadályozott meg minket abban, hogy ne tegyünk 
fel minden lemezre olykor „irdatlan” méretű szövegállományokat. A szövegnek ugyanis 
fajlagosan, a mozgóképhez viszonyítva, szinte nem volt tárolóhelyigénye (akkoriban a CD-ROM 
képességeit mindig azzal szemléltettük az új médiával ismerkedőknek, hogy arra ráhelyezhetnénk 
az Encyclopedia Britannica teljes sorozatát). A sokszínűség ezen a területen is megnyilvánult. 
Békében elfért egymás mellett a Biblia teljes szövege (máskor meg a szegények Bibliájának teljes 
képsorozata), Shakespeare összes műve, valamennyi Beatles dal szövege, vagy épp a Magyar 
Narancs kulturális hetilap, a Számítástechnika című szakmai hetilap évfolyamainak teljes 
szövegállománya stb. 
A művek „puszta” bemutatásán túl olykor megjelentek képzőművészeti alkotások, filmek, 
táncesemények, videoklipek műelemzései is (többek között Nyírő Lajos, Horváth Iván, Rényi 
András tollából). Részletesen elemezve mutattunk be olykor egy-egy Kondor Béla vagy Monet 
festményt, Bozsik Yvette táncelőadását, Apollinaire vagy épp Furtwaengler életművét stb. Az 
REM videóklipjét pedig olyan módon elemeztük, hogy kockáról kockára lépegetve megmutattuk, 
milyen vizuális, kulturális utalásokat tesz a klip a festő Carvaggio vagy a filmrendező Jarmusch 
műveire. Műfajilag ide sorolható az is, hogy neves művészekkel készített interjúkat is 
közreadtunk (Nádas Péter, Laurie Anderson, Allan Ginsberg szerepeltek a meginterjúvoltak 
között). Természetesen sor került zenei együttesek életműveinek, lemezeinek vagy koncertjeinek 
bemutatására is. Olykor csak rövid koncert- vagy lemezbemutatót „tartottunk” (Kolinda, Lajkó 
Félix, Oregon), de olykor egész rovatnyi terjedelmet szenteltünk annak, hogy korabeli alternatív 
zenekarok életművét minél alaposabban a közönség elé tárjuk (Bizottság, URH, Trabant, 
Tudósok). Na és, persze, minden számban igyekeztünk látványos „képbemutatókat”, 
„kiállításokat” szervezni, amikor rengeteg képet tettünk hozzáférhető (hol koncertekről, 
táncbemutatókról, hol Japánról vagy az orosz történelemről, hol művészi arcképekről). 
Egyes számokban tematikus blokkokat állítottunk össze, amelyeken belül bizonyos témákat 
jártunk körül az átlagosnál, szokásosnál alaposabban. Az első számok egyikében például 
kimerítően foglalkoztunk a színek világával, egy másik számban pedig az emberi arccal 
kapcsolatos, legkülönfélébb tudományos és művészi teljesítményeket mutattuk be (az 
önarcképfestéstől kezdve a bűnügyi arcfelismerő rendszereken, pszichológiai teszteken át a 
számítógépes arcmodellezési technikákig bezáróan). Egyik külsős szerzőnk (Vágvölgyi B. András) 
négy számon keresztül foglalkozott amerikai témákkal, egy külön számot szentelve a gonzó 
újságírás nagy alakja, „a század legnagyobb degeneráltja”, Hunter S. Tomphson életművének 
bemutatására. Másik állandó szerzőnk magyarországi alternatív zenekarok munkásságát mutatta 
be – képet, hangot, videót, szöveget egybegyúrva. Szilágyi Ákos, neves magyar közíró a ’A 
temetés temetése - szovjet temetés mint totalitárius életünnep’ címmel mutatta be szövegben, 
képben, hangban a szovjet politikai rendszer temetési szertartások iránt kinyilvánított bizarr 
kapcsolatrendszerét. Amatőr csillagászok egy teljes rovatot összeállítottak nekünk az egyik 
számba az évszázad üstökösétől és egy gyönyörű napfogyatkozás képeitől kezdve a Naprendszer 
bolygóinak adatainak és a napórák képeinek bemutatásán át a fényszennyezés témaköréig 
bezárólag. A magyar történelem ötvenes éveit bemutatandó összekapcsoltuk egymással a korszak 
filmhíradóiból válogatott részleteket és a politikai ügyekben hozott bírósági ítéleteket úgy, hogy a 
narratívát Eszterházy Péter ’Anekdot’ című művéből vett, a korszakból szóló történetekkel 
teremtettük meg. Volt olyan szám, amikor – elsősorban az informatikus olvasóink számára – 
megmutattuk, hogy a különböző szakmák világában milyen módon használják a modell, 
modellezés fogalmát (az adatbázis-modellezéstől kezdve a technikai, mérnöki modellek 
készítésének gyakorlatán át az objektumorientált szoftverfejlesztésig bezárólag). 
A nagy kulturális mix érdekes színfoltja volt (sokan emiatt várták az új számok megjelenését) az, 
hogy minden számban feldolgoztunk egy-egy receptkönyvet. Egész oldalas színes képek 
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ínycsiklandózó módon szemléltették, meddig juthat el az, aki megpróbálja el is készíteni az 
ételeket a mellékelt receptek alapján. 

Multi-média 

Az ABCD sokakat talán azért vonzott, mert sokszínű volt, míg másokat talán az újszerűsége 
fogott meg. Számunkra nagyon izgalmas, inspiráló volt az új média új technikai lehetőségeivel 
kísérletezgetni. A már említett REM-klip elemzése a különböző kulturális utalások, hatások 
felmutatásán túl azért is érdekes volt, mert egy mozgókép-folyam teljesen újszerű elemzési 
lehetőségeit is szemléltette egyben. Nemcsak arra nyílt mód, hogy a mozgókép térbeli részei 
külön elemezhessük, mint egy interaktív képelemzés során, de az videó időbeli részeit, 
kapcsolatait is külön kezelni tudtuk. Persze az interaktív elemzési technikákat messzemenően 
kihasználtuk akkor is, amikor festményeket, szobrokat mutattunk be. Kondor Béla egyik 
festményének elemzésekor például az egész képet „lépésről lépésre” haladva lehetett letapogatni 
és befogadni, miközben ki lehetett nagyítani a részleteket, illetve sokféle további információt 
lehetett még a felhasználókkal közölni, s mindeközben hol kicsi, hol nagy képet nézhetett, hol 
törzsszöveget, hol kisegítő magyarázatot olvashatott az ember. Ha az interaktivitás a felhasználó 
kezébe adta a művek felfedezésének, bejárásának, befogadásának vezérlését, irányítását, akkor mi 
ehhez megteremtettünk mindent, ami ehhez szükséges: rengeteg elágazást tettünk szövegre, 
képre egyaránt, sűrűn összekötöttünk szöveget, képet, hangot, mozgóképet egymással. 
Az ABCD magunk számára egy hatalmas nagy kísérlet és játék volt, s számról számra kerestük az 
interaktivitás újabb formáit. Az interaktív videóelemzés nyilvánvaló lehetőségeinek megvalósítása 
után (amikor a videókliphez kötött szöveg testéből lehet újra és újra a mozgókép különböző 
pontjaira ugrani vagy a narratíva egészén belül maradva további képi, szöveges információhoz 
jutni), próbáltunk még tovább lépni. Komoly programozási munkát igényelt, amikor kipróbáltuk, 
hogyan működhetne az „igazi” az interaktív videó, amikor az interakciót nem a videóklip „mellé” 
rakott hipertext segítségével tudjuk felkínálni, hanem magán a mozgóképi információfolyamon 
kattintgatva lehet a mozgókép más pontjaira ugorni vagy a videó mellett másfajta információkat 
(szöveget, állóképet) megjeleníteni. A fejlesztés sikerült, az alternatív továbblépési lehetőségeket 
kínáló mozit bemutattuk, a közönség nem követelte a folytatást. Nem ez a hely, ahol bővebben 
és szakszerűen ki lehetne fejteni, de annyit azért érdemes jeleznünk, hogy nem is annyira velünk, 
hanem sokkal inkább a műfajjal volt a probléma: szerintünk az interaktív videó műfaja talán nem 
is igazán életképes – alapvetően technikai, befogadási korlátok, nehézségek miatt. 
Sokkal sikeresebb volt – szép médiavisszhangot teremtve – az interaktív zenehallgatás irányában 
tett lépésünk. Az utolsó számok egyikének fő témájává az ’Interaktív Mozart’ kísérletünket tettük, 
melynek során egy Mozartnak tulajdonított, furcsa kotta, egy táblázat és egy forgatókönyv alapján 
többféle melodikus változatban „elő lehet állítani” és persze meg is lehet hallgatni az (alternatív 
kimenetet megengedő) zeneművet. A korabeli szalonokban az egyes ütemek egymás után 
rendelését kockadobással végezték el, majd az újonnan előállt művet zongorán eljátszották 
maguknak, de persze ez nem kis fáradságba került, és éppen ezért vélhetőleg nem is tudták 
meghallgatni a mű összes lehetséges változatát. Az ABCD-n viszont az „alapanyagból” bárki 
saját Mozart-szonátát „keverhetett ki” magának. 
Már az ABCD történetének közepén megpróbáltunk a gyerekek számára érdekes oldalakat 
készíteni, s keresgélni kezdtük az animáció alkalmazási lehetőségeit, de a kezdetekben még 
inkább a gazdag multimedialitásra tudtuk a hangsúlyt fektetni, s kevés igazi animációval tudtunk 
kijönni. Az utolsó számokban viszont már beletanultunk a teljes animációs funkcionalitás 
kezelésébe, és ekkor már minden magunk valósítottunk meg. Önállóan írtunk meg és 
készítettünk el mindent (forgatókönyvet, látványtervet, fázisképeket, szövegeket, hangot, 
effekteket, zenét stb.). A ’Slipták manó meséi’ című interaktív animációnk nagyon fontos lépés 
volt a legfogékonyabb korosztály, a gyerekek felé (sajnos már csak a történet legvégén). 
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Értékelés 

Az ABCD maga, a magazin létezésének rövid időszaka nyilván elsősorban azok számára igazán 
fontos, akik részt vettek benne. Bár nem szokás, nem ildomos résztvevőként, érintettként 
értékelni a történteket, az eltelt 10 esztendőre hivatkozva talán már megengedhető röviden 
elmondani, mit, hogyan értékelünk ebből a történetből, mi volt az ABCD jelentősége, értéke, 
legfőbb tanulsága 10 év után visszatekintve? 
A rövid értékelést persze már megtettük a bevezetőben, amikor azt állítottuk, hogy a magazin – 
tán még egy kicsit a korát is megelőzve – úttörő kezdeményezés volt a magyar digitális kultúra 
építkezési folyamatában. Ha tanulságokat keresünk, megpróbálhatjuk megmagyarázni azt, hogy 
vajon e siker minek köszönhető? 

A tartalom elsődlegessége 

Az ABCD sikerének, befolyásának talán legfontosabb magyarázó tényezője az lehet, hogy 
ösztönösen felismertük és gyakoroltuk a tartalom elsődlegességének – ma már sokak számára 
nyilvánvaló – elvét. Akkoriban persze ez a tétel közel sem volt annyira széles körben elfogadott. 
Az ABCD indulásának időszaka egybeesett a web forradalmának kezdetével. Akkor és ennek 
kapcsán kezdtek el arról gondolkodni szerte a világban, hogy melyik tevékenységterület, melyik 
szakmacsoport, melyik kompetencia a fontosabb: a hozzáférés, a tartalomépítés vagy a 
tartalomszolgáltatás maga? A kérdés mögött egyébként nagyon gyakran komoly, szakmák, 
szakemberek közötti hatalmi harcok, konfliktusok is meghúzódtak, tehát a kérdésnek messze 
nem csupán csak elméleti jelentősége volt. Ez a szakmai szembenállás olyan módon nyilvánult 
meg az érintettek között, hogy afféle kérdésekről kellett dönteni, mint hogy „milyen témákkal kell 
vagy lehet foglalkozni a magazinban?”, „lehet-e egy számítástechnikai lapkiadónak kulturális 
témákkal foglalkozó kiadványa?”, „miért kell olyan szakembereket a szerkesztőségbe hívni, akik 
nem értenek az informatikához?”, „a Microsoft európai régióvezetőjével kell-e interjút készíteni 
vagy inkább a Magyarországon koncertet adó világhírű popsztárral?” stb. Nos, ma már könnyebb 
azt mondani erre az egész problémahalmazra, hogy a média, informatika és távközlés iparágainak 
kovergenciájából fakadóan a tartalom elsődlegességét kell megállapítanunk, de 10 évvel ezelőtt 
ezért még meg kellett harcolnunk. Mindez persze az ABCD esetében nem annyira tudatos volt, 
mint inkább a helyzetből, a szerkesztőség összetételéből adódott. A technikai előállítók, 
programozók – mérnöki, informatikai - befolyása tartalmi kérdésekben a kezdetektől fogva 
jelentéktelen volt, mivel az induláskor a szükséges informatikai kompetencia megvolt a tartalom 
iránt elkötelezett, nem műszaki indíttatású személyekben (Nyírő Andrásban és bennem). A 
szerkesztőségen kívül azonban naponta találkoztunk olyan nézetekkel, érdekekkel, személyekkel, 
akikkel, amelyekkel szemben folyamatosan meg kellett vívnunk a mindennapok kis csatáit ezen a 
területen. 

A vizualitás fontossága 

Bármennyire is nyilvánvalónak tűnhet ma már az a tétel, hogy a multimédia műfaján belül – mivel 
az a képernyő-kultúra része – a vizualitásnak meghatározó szereppel kell rendelkeznie, ez nem így 
volt a kezdetekben. Ezt a helyzetet ki kellett harcolni, meg kellett teremteni. Az ABCD volt 
Magyarországon az első olyan multimédia alkotás, amely ezt a tételt ténylegesen megvalósította.  
10-12 évvel ezelőtt a multimédia – akkor még jelentős mértékben újnak mondható – műfajának 
világát mérnökök, informatikusok határozták meg, akik, még ha tudatában is voltak a „termék” 
vizuális megjelenése fontosságának, a multimédia-alkalmazások fejlesztése során maguk nem 
tudták a szükséges kompetenciákat, szempontokat e folyamatba beemelni. Az ABCD kezdetén 
nekünk is harcok, konfliktusok árán és csak fokozatosan sikerült elfogadtatni a vizualitás 
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önállóságát, sőt meghatározó szerepét. Az új és egységes látványvilág megteremtésével, 
fenntartásával és folyamatos továbbvitelével viszont kialakítottunk egy olyan új munka-, 
kompetencia- és hatalommegosztási mechanizmust, amely sok későbbi multimédia-fejlesztés, -
munka és -műhely számára irányadónak, követhető mintának bizonyult. 

A kísérletező műhely vonzása, kisugárzása 

Az ABCD rövid fennállása során természetesen az elkészült lemezekkel, azok tartalmával hatott 
elsősorban a magyarországi digitális kultúra kialakulásának kezdetén. Meg kell azonban 
említenünk még azt a másodlagos hatást is, amelyet a történetben résztvevők, illetve az ABCD 
egészének kisugárzása jelentett. Az ABCD szerkesztőségébe, holdudvarába tartozó személyek 
ugyanis a magazin megszűnte után is folytatták addigi tevékenységüket, és a magyar digitális 
kultúra fontos posztjain bukkantak fel a későbbiekben. Az Internetto és az Index, az [origo], a 
Korridor, a Népszabadság és más internetes portálok meghatározó pozícióiba a korabeli úttörők 
kerültek, de a magyar filmtörténeti adatbázis és CD-ROM-sorozat, a MozgóKépTár építését is 
abcd-sek vitték tovább. 

Miért szűnt meg? 

Ha viszont az ABCD-t a maga nemében annyira sikeresnek tartjuk, ahogy azt az előző fejezetben 
leírtuk, akkor persze illik feltenni magunknak a kérdést, vajon miért szűnt meg olyan hamar a 
magazin? Természetesen a válasz nem olyan egyszerű! Mivel a magazin megjelentetése üzleti 
vállalkozás volt, a megszűnés okai közt nyilván elsősorban pénzügyi, gazdasági megfontolásokat 
kell keresnünk. A történet utolsó szakaszában, amikor a szerkesztőségből távozott az addigi 
főszerkesztő, és csak a – korábban még együtt megálmodott és közösen elkezdett – hálózati 
magazin, az Internetto építésére fordította energiáit, olyan látens versengő helyzet alakult ki a 
kiadón belül a két kiadvány között, amely később jelentős mértékben hozzájárult az ABCD 
megszűnéséhez. De a történteket egy kicsit messzebbről, nagyobb távlatból szemlélve találhatunk 
ezeknél fontosabb magyarázó tényezőket is. 
Bármennyire is szerettem és hittem abban, amit csináltunk, az eszmét és a gyakorlatot magát, 
aktív résztvevőként megpróbáltam mindvégig érzelmek nélkül, mintegy kívülállóként értékelni 
mindazt, ami akkoriban velünk, az ABCD-vel történt. És ebben a reflexív folyamatban elég 
hamar rájöttem, hogy maga a CD-ROM mint műfaj „halott”. Pontosabban, van valami, ami a 
digitális kultúrán belül legyőzi ezt a médiumot: jön a hálózat! 1993-ban, amikor az első CD-
ROM-ot megcsináltuk, még csak ismerkedtünk az Internettel. Még nem volt igazán grafikus 
böngésző, sokan még a gopher nevű, terminál-alapú információszolgáltatásért lelkesedtek 
(’nomen est omen’: én mindig irtóztam valamiért ettől a szolgáltatástól). Viszont teljes értékű 
távmunkát tudtam végezni (több, mint 10 évvel ezelőtt!) úgy, hogy az egyetem másik épületében 
levő Sun szerveren futó alkalmazásokat tudtam a saját szobámban levő gép képernyőjére 
átirányítani és azokkal dolgozni. 1994 tavaszán, amikor megjelent az ABCD próbaszáma, már 
önálló hálózati rovatban számoltunk be a hálózattal kapcsolatos eseményekről. 1995 késő 
tavaszán, amikor megcsináltuk az első weboldalt a Velencei Biennale egyik magyar résztvevője 
számára, már tudtuk (és Nyírő Andrással ezt meg is mondtuk egymásnak), hogy a CD-ROM 
halott műfaj. 1995 őszén, amikor elindítottuk az Internetto hálózati folyóiratot (abban az időben 
még nem nevezték portálnak), akkor már az is nyilvánvaló volt számomra, hogy az ABCD csak 
ideig-óráig maradhat fent. 1996 végen, amikor megjelent az ABCD 1996/2-es száma, és az új 
szám előkészítésébe kezdtünk volna, az akkor kirobbant, pénzügyi jellegű, a kiadó és a 
szerkesztőség közti konfliktus során már tudatosan hagytam, hogy le lehessen zárni egy nagyon 
izgalmas, kísérletező periódust az életünkben. Az ABCD nem jelent meg többé. 
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CD-ROM-ot azért még csináltunk párat a későbbiekben is (sőt a MozgóKépTár filmtörténeti 
CD-ROM-sorozat készítését és kiadását a mai napig folytatjuk), de a figyelmünk ekkor már a 
hálózati médium felé fordult. 
Volt tehát egy gyönyörű, izgalmas korszaka az életünknek, amikor a digitális kultúra lelkes úttörői 
voltunk, és most, visszatekintve a 10 évvel ezelőtti dolgokra, borzasztó paradoxont kell 
észrevennünk és megértenünk. Bármennyire is digitális eszközökkel dolgoztunk akkoriban, 
bármennyire is digitális termékeket hoztunk létre, az ABCD emlékét csak akkor és csak olyan 
mértékben tudjuk megőrizni, ha és amilyen mértékben a hálózatra átírjuk és elérhetővé tesszük az 
egyes számok tartalmát. Ha a magazin nem kap – utólag – online reprezentációt, a gyakorlatban 
örökre eltűnik a magyar kultúrából, s addig marad nyoma, ameddig az alkotók, illetve az olvasók 
fejében emlékek lesznek róla. 
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