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Az iro da lom utá ni kul tú ra szel le mi ho za dé ka: a már-már el ve szett nek hitt írás tu dat -

lan sá gát vissza fog la ló ho mo legens, az ol va só em ber új ra lát ni ta nul. A ci vi li zált ol va -
sás ál lí tó lag inherens er köl csi ér té ké bõl ki áb rán dul tan, amely nek ké ret len aján dé kát
csu pán ide ig-órá ig él vez te, Mauglivá lesz is mét a ké pek be ját szó sza vak dzsun ge lé ben.
Ez a fo gyasz tói ta pasz ta lat vad és he do nis ta, úgy hogy a ró la írt be szá mo lók el ke rül he -
tet le nül unal ma sab bak és si vá rab bak. A pop kul tú ra és a tö meg mû vé szet va ló di spe ci -
a lis tái, az al ko tók és a be fo ga dók mind eköz ben pe dig egy aránt úgy van nak ve le, mint
az egy sze ri pro le tá rok a tör té ne lem mel: nem tud ják, de te szik – míg nem min den al ter -
na tí va el fo ga dott üz let ág és ku ta tá si tárgy lesz.
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