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ges, talán bambuszból készült cső, mint a 

bőséges a nyári eső); a falon a tárnák műszaki 

ábrái között ott lógnak a Növekvő Város feltá-

róinak nem kevésbé szakszerű rajzai. Sehol egy 

felirat, támpont, sehol egy tárlatvezető, aki 

magyarázatot adhatna. 

Amikor aztán leesik a nézelődőnek, miről is van 

szó, onnantól nincs is szükség idegenvezetőre: 

az exponátumok hirtelen történelmi ready-

made-ekké változnak, elkezdenek műtárgy-

ként viselkedni (hiába vannak többen), Gellér B. 

kerámiaobjektumai és képei a bányák láthatat-

lan, de feltétezéseink szerint bizonyosan létező 

szellemvilágának materializációivá válnak. egy 

olyan láthatatlan történelem bizonysága lehet 

ez, mely jóval izgalmasabb a valódinál, mert 

egyrészt nem olvashatunk róla a bédekkerek-

ben, másrészt nem szült annyi erőszakot, fél-

remagyarázást és ködösítést, ami a szlo-

vák-magyar viszonyban sem elhanyagolható 

szempont. Amit a pécsi képzőművész az elmúlt 

negyed évszázadban lassan felépített, kiállí-

tásról kiállításra bővített, fejlesztett, a város, 

melynek saját nyelve, ábécéje, belső története, 

mitológiája, vallása van, ismerjük a rítusait, 

játékait, csecsebecséit stb., rozsnyón meg-

találta a tökéletes helyét, itt összeér a múze-

umi és az elképzelt múlt, hiszen mind a kettőt 

utólag konstruálják, csak az egyikre előássák a 

bizonyítékot, a másikra pedig kitalálják. és egy 

óvatlan pillanatban a szemünk sarkából meg-

láthatjuk, amint az objektumok mögül elővil-

lan Borges, Milorad pavić, Ismai Kadare, orhan 

pamuk, Danilo Kiš elégedett ábrázata, a szer-

számok és munkagépek között feltűnik Tsúszó 

Sándor és jára Cimrman, a két kitalált művész 

alakja, majd mindannyian felemelkednek a föld 

fölé, együtt kuncognak és levitálnak a többi 

kitalált szellem és démon között.

Ilyenkor az ember csak áll, és némileg megren-

dülve megkérdi magától: ez csak egy kiállítás, 

vagy a dolog maga? Alighanem az utóbbi, de 

semmiképp sem ugyanaz másképp.

pedig kerek húsz éve, 1989-ben jártam elő-

ször Gellér Brúnó posztmodern városában a 

budapesti Dorottya Galéria kiállításán. Akkor is 

hasonlók jutottak eszembe, mint amiket most 

leírtam (a történelmi ready made-ekre vonat-

kozó rész nélkül, persze). Azóta elég sok helyre 

elvetődtem, megnéztem Armageddont, a Colos-

seumot, az ankarai hettita múzeumot, láttam 

rengeteg várostervezési és ideális városokat 

bemutató kiállítást: nekem ez mind a Növekvő 

Városhoz képest volt az, ami. Mondják rómáról, 

Szentpétervárról, Barcelonáról, prágáról, hogy 

rabul ejt. Aki egyszer bejárja a Növekvő Várost, 

azt minden más város csak hozzá képest ejti 

rabul, egyedül itt ér össze a kint és bent, a fent 

és lent, teremtés és alkotás, az egyetlen hely, 

ahol az ember nem turista, hanem otthon van,  

a sajátjai között. 

Lénárd Anna

Nem tudom én se  
magamat felfogni...
Tárlatnézés feLugossy Lászlóval 
(Kifürkészhetetlen)

 � MűvészetMalom, Szentendre 
 � 2009. március 8 – április 13.

• Lénárd Anna: Tavaly volt kiállításod a Szentendrei Képtárban,1 ehhez képest idén 

a Művészetmalomban teljesen új műveket mutatsz be. A mostani kiállításon min-

den azóta készült, a tavalyi egy év termése?

• feLugossy László: Nem, a tavalyi kiállítás visszatekintőbb volt, a nyolcvanas 

évektől kezdve adott egy szűk áttekintést. ott csak egy új installációt készí-

tettem, a hely szellemének megfelelően. Viszont ezek a képek itt a Művé-

szetmalomban az elmúlt három évben készültek, gyakorlatilag újak, még soha 

nem mutattam be őket. Azért akartam új munkákat bemutatni, mert — fur-

csa módon — még mindig fiatal művésznek érzem magam, mármint lelkileg, 

az új munkáim mindig jobban izgatnak, mint a régebbiek. Mindig az új helyze-

teket szeretem, bírom jobban, azt, amit az adott pillanatban művelek. Min-

dig az aktualitás, a jelen idő inspirál, az, ami éppen körülvesz minket. Szeretet-

tel gondolok vissza a régi képeimre is, amelyeket a hetvenes-nyolcvanas, illetve 

1  feLugossy László: DERMEDTEN. Szentendrei Képtár, 2008. júl. 26 — aug. 31. 

felugossy lászló
álönvallomások a /V/ álság ellenére I-V-ig, 2008, C-print, 60 × 40 cm egyenként
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a kilencvenes években készítettem, de mozgat 

egyfajta aktualitás, fontosnak tartom, hogy 

a művészet mai, de mégis idő nélküli legyen. 

Arra persze sosem gondolnék, hogy a konk-

rét napi hírekre reagáljon, inkább arra, hogy az 

aktualitás mint absztrakció formálódjon, ala-

kuljon át időtlenné. 

• 1997-ben költöztél el Sárospatakra, de azóta 

is rendszeresen megjelensz Szentendrén, kiál-

lítasz...

• A kapcsolat nem szakadt meg, visszajárok, 

itt másfajta lehetőségeim vannak — már kiállí-

tások terén —, mint Sárospatakon. Azt gondo-

lom, hogy Szentendre azért elég fantasztikus 

egy kisváros...

• Még mindig?

• Még mindig. Bár a kohézió már nem olyan 

tökéletes a dolgok építésére, mint a nyolcvanas-

kilencvenes években volt...

• Mennyi maradt meg a régi városból?

• Kevés, minden kommercializálódott. Maga 

a város is kommerszebb lett, turistaparadi-

csommá vált. ez a maga módján nem biz-

tos, hogy baj, sőt... örülhetünk is neki, hogy 

az emberek szeretik ezeket a kacskaringós kis 

utcákat. ugyanakkor sok minden megváltozott, 

mint ahogy bennem is megváltozott sok min-

den. jobb kicsit távolabbról szemlélni a dolgo-

kat, mint benne élni ebben a kicsit stresszesebb, 

Budapesthez közeli kisvárosban... Már nem 

ugyanaz, a báját elvesztette... De vannak más 

bájai, van egyfajta erő benne most is, nem rossz 

itt létezni, de nekem az elvonulás szükségesebb 

volt, mint az állandó pörgés.

• A Művészetmalom három emeletét megtöltő kiállítást, amelynek kurátora Farkas 

Viola volt, nem megnyitóbeszéddel, hanem két performansszal nyitottátok meg...

• Nem szeretem az ünnepélyes beszédeket a megnyitókon, arra gondoltam, hogy 

a megnyitó legyen annyira szabad és élő, amennyire csak lehet. Nonkomformista 

megnyitót akartam — amit nem turbózunk fel —, felszabadult hangulatban, min-

denféle mesterkéltség nélkül, fiatalokkal és a régi barátaimmal. 

• A fiatalok között ott van a Vajda Lajos Stúdió új generációja is...

• ennek örülünk, mert mi voltunk az első generáció, akik elindítottuk a Stúdiót. 

Akkor ez nem fogalmazódott meg még így bennünk, de vágyunk volt, hogy  

a fiatalok folytassák a maguk módján, amit mi elkezdtünk… 

• A megnyitón az egyik fiatal Stúdió-tag, Csató Máté felidézte egy, a hetvenes 

években készült performanszodat. Annak idején befújtál borotvahabbal és megbo-

rotváltál egy tévékészüléket, Máté erre az ötletre alapozva készített önálló művet, 

egy videóperformanszot.2

• A Godot Galéria szervezett egy performanszest-sorozatot a Gödörben3, ott lát-

tam a munkát, nagyon tetszett, meghívtam Mátét a megnyitóra. lényegében egy 

filmről van szó: a videó Máté fejét mutatja, a megnyitón aztán jött Fekete jéé a 

borotvahabbal, és ahogy borotválta a tévékészüléket, úgy kopaszodott a filmen 

Máté feje. Közben hihetetlenül erős, szuggesztív hatású hangokat kevertek alá, de 

ezeket sokszor nem is értetted, olyan gyorsan mentek egymás után a computerrel 

összevágott szavak, mondatok… csak nagy nehezen jöttél rá, ki mit is mond...

• Te is előadtál egy performanszt Szirtes Jánossal és Molnár Ágival. Köteleket 

feszítettetek ki az oszlopok közé, amiket azután az emberek kezébe is adtatok.  

Ez a közönség bevonásával készített háló mindenkit megtartott, aki rá mert dőlni...

• A performansznak több rétege is volt. jános és ági az emberek kezébe adta a 

végtelennek látszó kötél egy-egy szakaszát, hogy fogják meg és tartsák meg úgy, 

hogy a végén rádőlhessünk és ne zuhanjunk le a földre. Megnyugtatóan jó kezekbe 

kerültek a kötél szakaszai, mert nem zuhantunk el. ez a bizalom rétege volt.

• „Az önmagunkra fordítható fejadag folyamatosan csökken.” Ez az egyik kiál-

lított mű címe, és ennek a szövegnek egy hosszabb változata ment a performansz 

ideje alatt. Alapproblémának tartod, hogy nincs időnk?

• ez volt a performansz verbális rétege. Gyakorlatilag lassan nem lesz, nincs 

időnk magunkra... A világ annyira telezsúfolja az agyunkat, és millió álfontos fel-

adattal próbálkozik, hogy önmagunkkal már nem igazán tudunk foglalkozni, pedig 

2  Csató Máté: Konvergens evolúció, videoperformansz, 2009. 
3  Godot performansz estek 2., Gödör Klub, Budapest, 2009. febr. 25.
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erre is nagy szükségünk lenne. Tudatos, hogy az embertől el szeretnék venni 

önmagát. Többrétegű a kizsákmányolás, nemcsak fizikailag, anyagilag, hanem 

szellemileg is. ha kicsit érzékenyebbek vagyunk, reagálnunk kell erre a dologra. 

Valamilyen módon meg kell ezt fogalmazni. 

• Vizuálisan vagy verbálisan?

• A történelmi időkben sokkal lényegesebb volt a vizuális, mint a verbális gon-

dolkodás. Ma az emberek szeretnek beszélni, és azt gondolják, beszéddel min-

dent el tudnak mondani. pedig a szavak nem is ugyanazt jelentik nekem, és 

neked és nekik. Különböző jelekkel beszélünk, de ez egyben egyetemes jel 

is, kozmikus. Meg kell találnunk a pontosabb arányokat. Imádom a költésze-

tet, de az igazi dolgok ott is vizuálisan történnek, jelképekben, metaforák-

ban, asszociative. A modern költészet radikális megnyilvánulásaiban a szavakat 

mintha eltörölnék, talán azért, hogy jobban érvényesüljön a megfogalmazandó 

élmény kitárulkozása. De nemcsak szavakkal vagy képekkel állíthatunk dolgo-

kat, hanem magával a létezéssel is. Nem fontos még műveket sem csinálni, de 

ha olyan a létezés, akkor az formát — magatartásformát — ölt, ami minta tud 

lenni. ugyanúgy elmondhatja az egész életet, mint homérosz a saját korában, 

vagy egészen mások, egészen máshol.

• Az interjú elején az aktualitás, a reagálás fontosságáról beszéltél, most pedig 

egyfajta magatartás-formáról, művészi alapállásról, amely megtart a káosz köze-

pette. A meghívón is szereplő, öt printből álló sorozatod (álönvallomások / a (V)

álság ellenére, 2008) mintha éppen azt mutatná, hogyan állsz meg a saját létezé-

sedben a jelenlegi gazdsasági-szellemi válság közepette.

• örök válság van szerintem. Amióta én élek, mindig szó volt erről. átmeneti 

korszakban élünk, ahogy Krúdy Gyula mondta a Szindbádban — mindig egy átme-

neti kor résztvevői vagyunk… Itt már annyi átmenet és válság volt, hogy már bele 

sem szeretnék gondolni. Azt csak reméljük, hogy jobb lesz a jövő, közben pedig 

nem lesz jobb.

• Rögtön a bejáratnál egy négy printből álló sorozat felirataként találkozunk a kiál-

lítás címével. Két előember társaságában Mona Lisa, előttük kis asztalon műtárgyak, 

alattuk a felszólítás: ÓVAKODJ AZ INFORMÁCIÓTÓL! A LÉNYEG NEM VÁLTOZIK! 

LÉGY KIFÜRKÉSZHETLEN! És a középső szöveg 

alatt: CSAK A TÖMÉNYSÉG VÁLTOZIK. Mit jelent 

a kiállítás címadó szava és miért az aggodalom? 

• elképesztően, idegesítően racionális és anya-

gias világban élünk, amit nehezen visel az ember, 

miközben azt sem tudja, hogy mi az, amit nehe-

zen visel. A Kifürkészhetetlenségben egy pilla-

natra megpróbáltam kimerevíteni az időt, hogy 

aztán ismét magamra engedjem, hogy meglát-

hassam, amit meg kellene, hogy lássak, s meg-

érezzem a létezés tömény ürességét.

Félreértéseket szerettem volna eloszlatni, mert 

azt tapasztalom, hogy az emberek szeretik 

direkt félreérteni egymást, és ez a félreértési 

kényszer csak fokozódik...

• Egy most nem kiállított, de szintén a közel-

múltban készült munkádon pedig a NE LÉGY 

HÍRES felirat szerepel az önarcképed alatt (Tipi-

kus mintha szlogenek, 2008). Sőt, egyszer azt 

mondtad, hogy senkinek sem lenne szabad híres-

nek lennie, ehhez képest Téged elég sokan ismer-

nek. Híres vagy?

• ezt nem tudom és nem is érdekel. remé-

lem, hogy nem… Talán egy kicsit híres vagyok, 

de nem jó annak lenni. elvonja az energiáidat, 

másra kezdesz figyelni. Azért mondtam, hogy 

ne légy híres, mert egyszerűbb így... a létezésed 

egyszerűbb. A létezésedben tudsz természete-

sebb lenni vagy maradni. én elég későn lettem 

az, ami, és akkor már nem vágytam azokra a 

dolgokra, amikre esetleg fiatal koromban vágy-

felugossy lászló
Kiállítási enteriőr; © Fotó: Szilágyi lenke
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tam volna. A hírnév allűröket hoz elő az ember-

ből, elveszti a természetességét, megváltozik  

a jelleme, és nem pozitív értelemben. elsikkad a 

jellem a felszínességben… Vannak dolgok, ame-

lyek természetüknél fogva híresek lesznek, mert 

sok ember felfigyel rá, de ez más. A kreált híres-

ségeket nem nagyon tudom szeretni. Nem szim-

patikus, ha fiatal korában éri az embert ez a 

fajta dicsőség, meg is romolhat tőle... elveszt-

heti az arányérzékét, és akkor már nem látja 

olyan pontosan a világot, nem tudja a valóságot 

önmaga számára megítélni. előfordulhat, hogy 

néha a hamis dolgokat is igaznak érzékeli. ez 

nem jó. Az egész világ arányt tévesztett azzal, 

ahogy mi is kizsákmányoljuk a saját környe-

zetünket, pedig annak semmi szüksége ennyi 

emberi beavatkozásra. Sokkal egyszerűbb lenne 

a létezés, ha nem szeretnénk annyira a saját 

kényelmünk érdekében birtokolni dolgokat.

• Filozofálsz...

• Igen. Nem! ez egyszerű, ökologikusnak tűnő 

gondolkodás, de még az sem. Arra kéne meg-

tanítani a gyerekeinket, hogy elégedjünk meg 

annyival, amennyiből meg tudjuk teremteni 

azt, ami a létezésünkhöz szükséges. ha hideg 

van, csak annyi energiaforráshoz akarjunk jutni, 

amennyi valóban kell... De az ember nagyon 

nagyon keményen terheli a környezetét, min-

dent onnan akar kiszedni. rá kellene jönnünk, 

hogy vannak olyan energiaforrások is, amelyek-

kel nem pusztítunk, például napenergiával is 

fűthetnénk...esetleg önzetlenséggel.

• Az előbb említett portrékon kívül a földszinti rész 

nagy részét üvegképeid töltik ki. Mi vitt arra, hogy 

átlátszó hátteret válassz a festményeidnek?4

• ezek papírból kivágott, két üveg közé helye-

zett, majd bekeretezett munkák. Az, hogy a 

háttér átlátszó, kivágott, egyfajta koncentrációt 

jelez, így a figyelem csak arra esik, amit ezek a 

kivágások jelentenek. Mintha jégtáblába lenne 

befagyva a rajz, a festmény... 

• Miközben harmadik dimenziót nyitsz a tábla-

kép két dimenziója mellett...

• Igen, ez síkplasztika, ami gyakorlatilag kétdi-

menziós szobor is. Szeretem a táblaképeket, de 

már elszakadtam tőlük, és fontosabb nekem, hogy 

a szemléletem kivágja azt, ami engem érdekel.

ezzel a problémakörrel már a nyolcvanas évek-

ben elkezdtem foglalkozni. Mindig születnek 

variációi, mint annak idején például, amikor a 

szúnyoghálóra applikáltam különböző ragasz-

tókkal. ott is transzparencia született, csak 

másfajta.

• A második emeleten főleg installációkat látunk, 

illetve egy kollázst, amely a már fent említett 

címet5 viseli. Hogyan válogattad a kész tárgyakat, 

amelyeket felragasztottál?

4  Többek között: Rád vagyok kíváncsi (2008) és Sivatagi 
macska és társai (2008)
5  Az önmagunkra fordítható fejadag folyamatosan csökken, 
2008

• ez egy nagyon egyszerű válogatás: övek, konyhai eszközök. Az egyik az embe-

ren van, a másikat az ember használja. leggyakrabban ezeket a hétköznapi dol-

gokat találom meg... és hát egy jó ragasztót is, ami mindent rögzít, szeretek 

ragasztgatni — így született meg ez a kis direkt dadaisztikus összeállítás. A tár-

gyak mellé pedig még odatettem a nulla és az egyes számjegyeket, hadd jár-

jon körbe, mint az óra. A másik munka pedig egy kis smirglitorony (Asztali torony, 

2008). halványan utalok vele arra a másik Toronyra (2008), ami a harmadik eme-

leten van. ez talán emlékeztet a két leomlott toronyra is, legalábbis engem biztos.

• Az itt kiállított munkák — egy festménysorozat és három installáció — mintha egy 

összefüggő gondolatmenetet alkotna...

• Itt van ez a hat festmény, a Hétköznapok (2006). Alig változik valami a hat 

festményen, egyformák a napok, de apróságokban mégis változnak. jelen van, 

ami az élethez szükséges — az ivóvíz. Az asztalokat pedig egy kicsit kifordítottam 

felugossy lászló
501. polgár, 2008, karton, akril, vegyes technika, 140 × 200 cm 

© Fotó: Szilágyi lenke

felugossy lászló
Szöveg és súly, 2008, C-print, 50 × 50 cm
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a formájukból (Lottópingpong, 2008). és hát a 

szerencse — a lottószámok... és a női táskák 

mint sétáló Fantomnők (2009), akik ezen a fehér 

vonalon ellebegnek. Nekem ezek a hétköznapok, 

ezt látom minden városkában: nők jönnek, men-

nek, különböző elegáns vagy nem elegáns tás-

kákkal, élik a mindennapjaikat, viszik magukkal 

az életükhöz való szükségszerűségeket, isszák 

a kis vizüket, várják a szerencséjüket... én se 

tudom, honnan jönnek ezek az ötletek, köve-

tem magam valamennyire, de nem tudom én se 

magamat felfogni. ha becsukom a szemeimet, 

akkor világosan látom maga előtt mindezeket, 

és ott nem szükséges szavakba foglalnom a 

fentieket, és mennyivel árnyaltabb az egész.

• Egyszer bevallottad, hogy az egész Bizottságot 

azért csináltátok, hogy csajozhassatok.

• hát lehet, de erre nem emlékszem, az ember 

időnként beszél össze-vissza. Az erotika tök 

komplex dolog, igen... vagy nem? Csak azért 

vagyok ennyire bizonytalan, mert mindig az vol-

tam… ugyanakkor maga a szerelem csúcskölté-

szet. Ma már minden az erotikáról szól. A nyolc-

vanas években, mikor direkt ezzel foglalkoztunk, 

sokkal prűdebb volt a világ. Ma már bulvártéma, 

így már nem érdekel, mert mindig a bulvárt sze-

retném kompenzálni. Ami túlteng, mindig annak ellenében akarok menni, így már 

ez sem érdekel különösebben. De ha egyedi látásmódban beszélsz róla, akkor 

fontos dolog, mert ez élteti az embert. ebből születnek a gyerekek, meg minden.  

A szerelem még fontosabb, de az már kiveszőfélben lévő szellemi kapcsolat férfi 

és nő között. Kamaszkorom óta mindig úgy éreztem, hogy az a költészettel függ 

össze. Az egész költészet arra találódott ki, hogy szublimáljuk az alapvetően 

kudarcra ítéltetett érzelmeinket.

• Felértünk időközben a harmadik emeletre...

• hát, ezek a munkáim itt elég profán dolgok.

• Éppen azt akartam kérdezni, hogy ugye nem véletlen, hogy legfelülre, a padlás-

térbe kerültek a szakrális munkáid...

• lehet így is mondani... profán és szakrális egyszerre. egyfajta „hétköznapi 

memento mori”, ahogy Csizmadia Alexa írta a Műértőben,6 hogy tőle is idézzek. 

ez nekem így soha nem jutott volna eszembe...

• Ezek a munkáid is a táblakép lehetőségeinek határait feszegetik.

• el akartam szakadni a táblaképtől mint formátumtól, de mégis festészettel 

akartam foglalkozni... Számokat, képeket, szövegeket akartam egymással össze-

függésbe állítani, de nem konceptuális, hanem festészeti módon.7 Attól függet-

lenül, hogy a képek több részből állnak, tagoltak, mégis eggyé válnak, egyetlen 

egységgé. ez is egyfajta kollázsos módszer...

• Sok ember a kicsi, bekeretezett képekből összerakott T betűből egyfajta kereszt 

motívumot asszociál.

• én is láttam ezt, és többen is kérdezték. A hétköznapjaimnak tényleg egyfajta 

memento morija... emlékezhetünk a halálra, a halandóságunkra, arra hogy néha 

az ember azt hiszi, örökéletű, és bizonyos emberek úgy is viselkednek. Semmi 

nem gátolja őket, és nagyon gátlástalanul vágják a rendet a világban, pedig, ha 

odafigyelünk magunkra, akkor tudjuk, hogy majd vége lesz az életünknek.

• Az, hogy görög katolikus neveltetést kaptál, közbejátszik az attribútumokhoz való 

vonzódásodban? A görög szimbólumrendszer kétezer év óta töretlen, az ősi liturgiát 

használják ma is.  

Te pedig egész szimbólumrendszert teremtettél magad köré...

• Nem tudom, ennek én ilyen formában nem tulajdonítok nagyobb jelentősé-

get. ez már az abszolút privát szféra. Talán a tudattalanomban benne van. lehet, 

hogy ez egyszerű atavisztikus visszaemlékezés különböző dolgokra, de ezen 

sosem gondolkodtam. 

• Tudatosan valószínűleg nem is működne ez a dolog...

• Kisfiúként csak egy kevéssé érdekelt a vallás, viszont nagyon sokat jártam 

képek közé, templomba, múzeumba. Akkor nem is gondoltam arra, hogy később 

én is ezzel fogom tölteni az időmet, mert más dolog foglalkoztatott — a szín-

ház, a színjátszás. Színésznek készültem, 17 éves koromban billentem a képző-

művészet felé... persze sokat játszottam később is színészként, filmekben is, 

de a képek jobban izgattak. és főleg az, hogy a képzőművészet milyen komp-

lex módon tudja alkalmazni a társművészeteket, mennyire természetes módon 

integrálja a mozgást, a mozgóképet, a hangtól az installációig. Nagyon szélesek 

a lehetőségek...

• Engedj meg egy rossz kérdést. Miért csinálod?

• ha én azt tudnám… Az ember mindig egy dologra gondol: a jövőre, és a jövő 

közönsége, azok a fiatalok. Nekünk azért kell megmutatni, amit csinálunk, hogy 

át tudjunk valamit adni. Bár ez nem olyan tömeges dolog, mint egy rock vagy 

popkoncert... kevesebb fiatal érdeklődik iránta, de azért ha belegondolok, ez is 

egyfajta lehetőség, mert amit csinálunk, közvetett módon megy át a szellemi 

és a lelki létezésbe. A tömegkultúra nyersessége nagyon egyszerű módon löki be 

magát a tudatba, és manipuláció révén rengeteg embert fogyasztóvá tud tenni. 

De mi nem fogyasztókban gondolkodunk, hanem egyénekben, akik majd tovább-

látják az élet jövőjét, ha lehet ilyen nagy szavakat használni. Vagy nem…

6  Csizmadia Alexa: Laca, a kifürkészhetetlen, Műértő, 2008/4.
7  Többek között: Ízig-vérig (2008), Valld be! (2008), és Jövőbe látni (anti-Malevics) (2008)
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