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Először a kommunikáció érdekelt. Azután a politika. Majd a kettő együtt: a 
gyakorlatban politikai újságírásként, elméletben pedig politikai kommunikációként. 
Innen pedig már könnyen engedhettem annak a csábításnak, amelyet a Szabó 
Márton egyetemi előadásaiban megmutatott sokszínű világ jelentett, és amelyben 
később a “diszkurzívok” közé keveredve egyre inkább elvesztem. Ma is ebben a 
világban élek, és miközben a Political Capital elemzőjeként dolgozom, az elméleti 
belátások a szemem előtt alakulnak át a politikai mindennapi gyakorlatává, és 
fordítva. Az átjárhatóság, az éles és merev elválasztottság felbomlásának élménye, 
filozófia, irodalomelmélet és politológia találkozása határozza meg leginkább 
érdeklődésemet. Így van ez akkor is, amikor csupán zenével foglalkozom: black 
metalt játszom, játszottam egy zenekarban, vagy technót és kísérleti elektronikus 
zenét hallgatok otthon.
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