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1 Ezek kö zül csu pán egy (La kás kul tú ra) létezettazállamszocialistaidőkben,amásikhárommárapiacgazda
ságiversenyterméke(Ott hon, Szép Lak, Tér és Rend). Hivatkozásaimbanlerövidítemafolyóiratokcímét(LK,O,
SzL,TR).Mivelamagazinokbansokképesoldalszámozatlan,hivatkozásaimbanakönnyebbségkedvéértcsupán
afolyóiratokrövidítésétésamegjelenéshónapjáthasználom.

2 Ilyen pél dá ul az Át ri um, a Bú tor Trend vagy a Sza lon.
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Arendszerváltozáselsőévtizedénekvégefeléegyreélesebbenrajzolódnakkiamagyartár
sadalom radikális átrendeződését mutató folyamatok. Tanulmányomban azt vizsgálom,
hogyagazdasági,politikaiéstársadalmiváltozásokmiképpenhatottakamindennapiélet
egyiklegfontosabbszínterére,azotthonra,pontosabbanamagyarlakberendezésbenkiala
kulóújalapelvekreésszokásokra.Mivelaház/lakásnemcsupánazadottkorgazdasági
technikaifejlettségénekbizonyosszintjétképviselő,esztétikaiértékekethordozóépítészeti
objektum,hanemabenneélőszemélyekmagánés társaséletének terepe,viselkedésiés
gondolkodásinormáikbegyakorlásánakésmegjelenítésénektereis,tanulságosnaklátszika
kilencvenes években végbemenő változásokat ebből a nézőpontból is szemügyre venni.
Jelenelemzésaztigyekszikfeltárni,hogyantermelimegnégyképesfolyóiratbeszédmódja
a pol gá ri nak nevezetttársadalmiidentitástudatotésezenbelülanőnőiesnemijellegétés
alanyipozíciójátazújmagyarpiacgazdaságésarégiuniverzálisnemikétosztatúságfeltét
eleiközt–lakásbelsőkbenelbeszélve.

Elemzésem anyagát azok a lakáskultúrával, lakberendezéssel foglalkozó magazinok
alkotják,amelyekhazánkbannagypéldányszámbankerülnekforgalomba,ésalehetőleg
szélesebbolvasóközönségetcélozzákmeg.1Nohavizsgálódásaimhosszúévekrenyúlnak
vissza,konkrétszövegelemzéseimcsupánaz1998asévelsőnyolchónapjánaktermésére
vonatkoznak.Nemfoglalkozomittahasonlótematikájú,deközönségét tekintveszűkebb
vásárlórétegnek(aszakmaivagygazdaságielitnek)szántmagazinokkal.Ezekugyanisspe
cializáltnakmondhatóbeszédmódjuk,delegfőképpenárukmiattkizárjákazátlagmagyar
közönségszélesebbrétegeitolvasóikköréből.2

Afényképeketkészítőférfiakatleszámítvaavizsgáltnégylakberendezésifolyóiratottúl
nyomórésztnőktermelik,hiszenacikkekelsősorbannőiszakújságírókszellemitermékei.
Ezért is szembetűnő, hogy anégymagazin szerkesztőségi hierarchiájának csúcsánötven
százalékbanférfiakállnak(anégyképeslapfőszerkesztője/vezetőszerkesztőjeközülkettő
férfi).Alakberendezésiötletekreéstanácsokraváróközönségszinténnőkbőláll,akikelső
sorbanavidéki(alsó)középosztálybasorolhatók(Vadas1998:33).

Asokasodólakáskultúrafolyóiratokegyreszélesebbéváló(női)vevőköreaztfeltétele
zi,hogyamagyargazdaságicsodaműködésbe lépett, ésegyre többen igényelneknívós,
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3SusanArpad„TeachingWomen’sStudiesinHungary”ésChrisCorrin„Genderedidentities:women’sexperi
enceofchangeinHungary”címűtanulmányábankülönkülön,deegymássalvalójábanegyetértveelemziamagyar
nőkhelyzetétarendszerváltásutániévekben.Megállapítják,hogyazamerikaiésabritnőkkelösszehasonlítvaa
magyarnőktőláltalábansúlyosabbéstöbbfélecsaládifelelősségekvállalásátkérikszámon,mintanyugateurópai
vagytengerentúlinőktől(sezamegállapításérvényesamagyarnőkönmagukkalszembentámasztottelvárásaira
is).Efeladatoktúlméretezettségemiatttúlnagyahibalehetőségésahibákatkövetősúlyosazonosságtudatválság,
bűntudatéshaszontalanságérzésamagyarnőkkörében(Arpad1993ésCorrin1992).

gyakrannyugateurópaitestvérlapokbólválasztott,felsőközéposztálybelivagyakárarisz
tokrata enteriőröket okulásul fölhasználó lakberendezési tippeket fokozatosan bővülő és
szépülőotthonukba.Ezzelszembenviszont,ahogyVadasJózsefmegállapítja,abútorvásár
lásikedvcsökkent,ígytehát„azolvasókegyrészekompenzál(nézelődésselhelyettesítia
vásárlást),másikrészecsupánhasznosésolyanötletekrevadászikbennük,amelyeksegít
ségévelkevéspénzből is valami csodát tehetotthonában” (Vadas1998:33).Amintának
tekintettluxusvillák,aműkincsektőlrogyadozómúzeumlakásokvagyakárasokmillióért
átalakítottpanellakásoktulajdonosaitehát,mintahogyeztVadasismegállapítja,nemabból
atársadalmiosztálybólkerülnekki,amelybőlazolvasóközönségtúlnyomótöbbsége.

Valójábanazonbanaképeketésszövegeketfogyasztókanyagilehetőségeiésafogyasztás
rafelkínálttermékekárai,illetveazadottenteriőrökmegvalósításiköltségeiközttátongóűr
nemisolyanmeglepő,minthinnénk.Sőt,arendszerváltásekritikuselsőévtizedébenéppen
séggelindokoltnakismondható,hogyamegrázkódtatásoksorozatátátélő,sokakszerintgyö
kértelennéválómagyarnépességbőléppenanőkvásároljákszenvedélyesenamásfajtaéletek
bebepillantólakberendezésimagazinokat.Ezeketlapozgatvaugyanisafogyasztóikapitaliz
musgerjesztettevágyakmenténnemcsaktárgyi,hanememberikörnyezetüketisújrafogalmaz
hatják, sőt nemi öndefinícióra ismódjuk nyílik. Hiszen a hangsúlyozottan heteroszexuális
elbeszélésekaképekésszavakjelzőrendszerébenolyannemilegtúldetermináltélményanyag
galdolgoznak,amelybenanőiolvasókújraélhetik,megerősíthetik,vagyéppenséggelújraraj
zolhatjáknemiazonosságukat,azaztárgyakbanésterekbenmegjelenítettnőiességüketésnői
mibenlétüket.Alakáskultúrárólszólólapoktehátnempusztánegybizonyosúj,kapitalistaés/
vagypolgáriértékrendszertmegjelenítőésszimbolizálótárgyakrólésetárgyakkalberendezett
belsőterekrőlszólnak,hanemnagyjábólegységesbeszédmódjukkalegyideális(abb)naktartott
nőiéletvezetésésazújkornakmegfelelő,„lényegibb”nőiségreceptjétisadják.

Etekintetbennemesnekmesszeazoktólanőknekírottszerelmesponyváktólésúgyne
vezettnőilapoktól,amelyeketmegannyinőbújmunkábamenetmunkábóljövetvonaton,
villamosonésautóbuszon.Kultúránkugyanistipikusannőitémáknaktartjaazérzelmeket,
tehátazezekrőlheteroszexuáliskörnyezetbenszólószövegeket(aszerelmesregényt),atest
szépítését,díszítését(azöltözködést,kozmetikát,fodrászatot),továbbáatestreprodukció
ját,amelybenlegalábbolyanfontosazevés,aszülésésagyermeknevelés,mintazotthon
teremtés – legalábbis, ami a lakberendezést illeti.Mert a házépítés és átalakítás e lapok
tanúságaszerint„férfimunka”,melyetmintegyakeményridegvasbetontfészekképuhító
ésmelegítő„nőimunka”,aberendezkedéskövet.Ilymódonariporterésariportalanyoszt
jaanagytársadalmikonszenzust:„[a]zotthonteremtéstténylegnőifeladatnakvagyinkább
képességnekérzem”(SZL/7).

Alakáskultúramagazinokteháttipikusan„nőies”témáthoznak,amelyneknemijellegét
mégegyértelműbbéteszikakonyhafelszerelésekésbútorokhirdetéseimellettmostanában
megjelenő,nőknekszántkozmetikaireklámok.Azotthonésacsaládmegteremtése,továb
báösszetartásaMagyarországonegyébkéntishagyományosanésegyértelműennőifeladat,
sőta feleségésanyaegyszemélyikötelessége,amelybebeletartozikagyermekek iskolai
teljesítményéértvalóteljeskörűfelelősségis.3
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Acsaládmintamagyarnőnőiességéneklegfőbbbizonyítékaésnapiértékelésénektere
pevalójábanegyreközpontibbhelyetfoglalelmindamagyarpolitikaipártoktöbbségének
retorikájában,mindamindennapi élet szintjénegyolyanországban, aholaközépvágya
hajtjaalakosságtúlnyomótöbbségét.Atudatos(közép)osztályépítésvoltaz1998asparla
mentiválasztásikampányleghangosabbjelszavais,éseszempontbólnemelhanyagolható
tény, hogy a későbbgyőztessé váló párt vetette be leggyakrabban a „polgár” szómágiát.
Euroamerikaikulturálisjelenség,hogyatársadalmakbanfőkéntanőkteljesítikazosztály
hovatartozásstátuscsoportbeli(rendi)tagsággávalóátalakításánakfeladatát(Collins1998:
165):anemiszerepekmunkamegosztásábananőkazok,akikaférjésacsaládosztályának
státusmegjelenítését végzik. E tekintetben tehát fokozott társadalmi és kulturális munka
hárulapolgárosodniakarómagyarnőkre,hiszenőkteremtikmegapolgárcsaládlátványos,
akívülállókszámáraiskönnyendekódolhatóhomlokzatát.Bármilyparadoxulhangzikis,
azintimszféránaktartottotthon,amelyamagyartársadalombanaközelmúltállamszocialista
világaellenierődítménynekvagylegalábbismenedéknekszámított(amelyetteháteközhi
edelem szerint nem járt át a politika fertője), manapság éppen belsődlegességével válik
igazánkülsődlegessé,azazapolgárosodó(vagypolgárosodnivágyó)családstátuscsoport
jegyeitakülvilágfelémegjelenítőhomlokzattá.Enneklétrehozásatehátolyannőifeladat,
amelynekszükségszerűvelejárójaanőpolgárikontextusbanújrafogalmazottnőiességének
(teháttársadalminemének,feminitásának)ésazeztlegitimizálóéskifejezésrejuttatónemi
szerepeinekmegjelenítéseis.

Nézzükmegelőszörazt,hogya lakáskultúrafolyóiratokbeszédmódjahogyan termeli
megéshogyantermeliújraa„polgárnak”és„polgárinak”mondottdiszkurzívjelenséget.A
bemutatott lakásbelsőkvagyegyesbútorokéstextíliákleginkábbakkorkapnak„polgári”
jelzőt,amikortárgyimivoltukkalszimbolizálnakegyolyanvilágot,amelybenrend,anyagi
biztonság,remény,egységesstílusuralkodott,hiszenamegismeréséstudásepisztemológiai
bizonyosságátaJózanÉsz,azakaratéscselekvéshatáraitpedigazErkölcsgarantálta.Ily
módon tehát a vágyak is rendezettek és rendben tartottak voltak amaguk „természetes”
folyása szerint.Mint ahogy a kanti félrehallásokbanmeglehetősen bővelkedő következő
szövegbőlmegtudjuk:„Régenegypolgár,haotthonáttervezgette,aztistudta,hogyhollesz
a teáscsészéjénekahelye–amaipolgárainkazonbanszinte reménytelenülbolyonganak
zűrzavarosvágyaikstílusakadályokkaltűzdeltlabirintusában…Minthaapolgárraolybiz
tosanjellemzőjózanészveszettvolnaellegelőbb:tudásaannak,amitakarok,sabizonyos
ság,hogyhelyesencselekszem”(TR/2–3).Enaivkozmológiaalapjaegyolyannarratíva,
amelyvalamiféle„természetesboldogság”állapotátkonstruáljamegaszövegekben,sez
drámaianütközikatermészetelleneskáosszal,tehátajelenkórképével.

Elakáskultúramagazinoktanúságaszerintlétezetttehátavilágnakegyolyankegyelmi
állapota,amelyettranszcendentálisrendezettséghatottát,sezanapiviselkedéstegységesen
azerkölcsi„jó”rangjáraemelte,ateáscsészékhelyétpedigazuniverzálisésobjektíveléte
ző„szépség”rendezőelvealapjánjelölteki.Ezafolyamatosanvisszatérőésreferenciaként
használt,értékekkeltelítetttörténelmiidőszakparamétereibenazonbansohanemtisztázott,
hiszen,bárvízválasztójóésrossz,szépéscsúnya,polgáriésnempolgáriközött,astratégi
aifontosságúje lölt továbbijelölőláncokkalválikmégparttalanabbáéshomályosabbá.

Nyilvánvaló,hogya lakáskultúramagazinoknemtartalmazhatnak történelmi tanulmá
nyokat, hiszen beszédmódjuk határait kijelöli a meghatározott tematika, a célközönség,
továbbáafizetőhirdetőkésazújságírókszakmaiszempontjait(ésismeretségikörét)érvé
nyesítő érdekhálózat, amely rendszerezi és kanalizálja a potenciális fogyasztóközönség
vágyait.Ilymódontehátazolvasó,teljesenindokoltan,nemtudósértekezéstkap,hanem
csevegőstílusbanelőadottbútor,függönyésakülsőbelsőépítettterekáltalsugalltéletmód
ajánlatokat.Ezekmellénagyonisjólbeilleszthetőegyfetisizált,tehátkontextusátólmeg
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fosztott és valorizált Múlt, amely éppen parttalan nosztalgiát generáló természete miatt
válikhasonlóképpenárucikké,tehátafogyasztástárgyává.Aszövegtechnológiailagelőállí
tottMúltésamagasiparitechnológiávalgyártott,régmúltatidéző,antikizáltTermékáru
kapcsolásanyilvánvaló.Eztegyértelműenbizonyítjákalakáskultúrabeszédmódbatökéle
tesen illeszkedőképesszöveges reklámok, amelyek részletesenkidolgozott, nosztalgikus
történetekbeágyazvanemcsakbútort,textíliátkínálnak,hanemaMúlthoztársulóÉrzéstis
árusítják,együttanagymamával,nagypapával,unokával,egyszóvalacsaládiboldogsággal.
Ezekbenatörténetekbenaztánösszecsúszika„boldogbékeidők”koraésa„nagyanyáink
kora”,hiszmindkettőelveszett.Aszövegekenátsütazezekhezazidőkhöztársítottidillés
biztonságutánivágy:

Élemégemlékeinkbenanagymama,akicsakisaszámárafenntartottfotelbenüldögélvehor
golgattacsodacsipkéit?Hátagobelindíszeskiszsámoly–amiacserépkályhaoldalánszerény
kedett,éscsakamesehallgatásokidejérelettazestfőszereplője–megvanemég?Sazöregko
mód,amelysóhajtvanyikorogvaadtamegmagátakutatógyermekkezeknek,túlélteeazévti
zedeket? Visszahoznáke a gyermekkori álmok tanúit? Lehetetlen – mondják sokan.Mégis
egyretöbbenvannak,akiknemtudnakbelenyugodniazelvesztettharmóniába,ésmegpróbálják
aztújramegteremteni.Mertakicsakegyszerisvégigsimítottaanagypapasakkasztalánakintar
ziáit,vagyálmodottkucorogvaakárcsakegykopotthokedlinaboldogcsaládiéletről,aznyug
hatatlanul keresi a régmúlt idők hangulatát. Szerencsére manapság már nemcsak esztergált
oszloposkoloniálbútorokkísérlikmegarégiotthonfelidézését.Amúltunkirántélővágyódást
megértetteazolaszS…cég,amelyefelismerésnekköszönhetőenazelmúltharmincévsorána
nemzetközibútorpiacmeghatározójalett(TR/4–5).

Ekedvesnekésboldognaktűnőmesébenmindenszintevérfagyasztóanelőreelrendezett,
vagyúgyismondhatnánk,„normális”.Akiszsámolynakmegvanahelyeakályhamellett,
ahovaesténkéntagyermekül,mintahogyannagypapának,nagymamánakismegvanamaga
nemiszerepeibőltermészetesenadódóvalóságosésvirtuálistérbenelrendelthelye.Mertki
hallottmáranagyszalonkanapéjánheverésző,mesétolvasógyermekről,amellettehorgolga
tónagypapárólvagyasakkozgatónagymamáról?Ittmindenrendes,rendezettésrendszerető,
de legfőképpenhe lyén való,mint amásik reklámban is, ahol – az idilltmegzavaró szülői
generációkiiktatásával–azolvasóismétminthajdaniunokaszólíttatikmeg,hogyanagyma
másidőkrevisszaemlékezvénbuzgónvásároljonésfogyasszon.AhirdetésszövegMúltatés
Érzelmetnosztalgiábacsomagolóelőrejelzéseszerinttehát,hamegvesszükakínáltabroszt,
azbizton„[n]agymamáinkkonyhájánakhangulatátidézivissza”(LK/7).

A„nagymama”hívószótehátcsipketerítőtéskonyhátjelölabbanahistorizálószöveg
környezetben,amelybenatörténelembármikorreprodukálhatónosztalgiákbanoldódikföl,
saszemélyesérzések,ideértveacsaládiboldogságotis,„intenzitásokká”hígulnak(Jameson
1993: 16), azaz legyárthatóakká válnak egyegy nagymamát idéző abrosszal együtt. A
berendezésitárgyaknakpedig„áltörténelmimélységet”kölcsönözazezekkelegyüttbármi
kormegvásárolhatómúlt(Jameson1993:20).Emellettszembetűnőmégeszövegekbena
szabadságéskorlátozásszigorúdialektikájais.Mígegyfelőla„nagymamáink”szótárgyak
ban szabadon reprodukálható, így bármikormegidézhető és újraélhető,mindigjelenlevő
múltrautal,addigmásfelőlennekapiaciszabadságnakkifejezettenfeltételeanagymama
heteroszexuális és generációs normatívák szerinti kötöttsége, tehát többszörösen szigorú
társadalminemibehatárolása.Hiszenazáruk szabadáramlása és a látszólag rugalmasan
működtethető történelmigépezet–ecsaládinosztalgiamesékszerint–elképzelhetetlena
nagymamaésnagypapa,nőésférfi,továbbánagyszülőésunokaköztinemiésgenerációs
ökonómia nélkül, amely nagymamára nézve erősen korlátozó hatású. Boldogságtörténet
ugyanisalakáskultúralapokárureklámjainakszintjénnemalapulhat,mondjuk,almásdere
sénszabadonvágtató,lobogóhajúnagymamákra.

 
replika108



 replika 109

A„békebeli”ésa„nagyanyáinkkora”olyanretorikaieszköz,amelyaszószorosértel
mében a rábeszélés szolgálatában áll, mivel e szavak a szemantikai és/vagy időhatárok
lebegtetésével szinte bármit jelenthetnek.A „békebeli füles Berzserfotel” (O/7) például
nemcsupánkényelmesülőalkalmatosság,hanememblémájaisannakatörténelmimúltnak,
amelyakellemesésbiztonságoséletkategóriájávalírhatóle.A„békebeli”ésa„nagyanyá
inkkora”különkülönishelyettesíthetőkbármilyen,azolvasókáltalszemélyesenmegélt,a
felnőttkortávolságábólkifejezettenkellemesnekvagyéppenfelhőtlenülboldognaktartott
korszakkal,amelyetazértékekfelruházotttelítettségejellemez.Ezáltalábanaromantikus
költőkáltalvalorizáltGyermekkor,ahogyfentipéldáinkismutatják,amely,mintWords
worth állítja, a világegészet érzékeinkkel és értelmünkkel harmonikus egységbenmegélt
első, de egyben utolsó életszakaszunk. Visszatérve a lakáskultúrabeszédmód racioná
léjához,agyermekkorvalóbanegyidejű–többekközt–anagymamákkorával,báréppen
séggelanagypapákévalis,akikrőlegyébkéntfeltűnőenkevésszóesikelapokhasábjain.

Azépítettterekberendezésétpolgárinakdicsérniannyitjelentalakáskultúrabeszédmód
ban,hogyazokvagy„régiségek”(ezmegintnagyjelentésmezejűszó,hiszenebbeakate
góriábatartozhatazecikkekkönnyedmodorábanhivatkozott„stílbútor”ugyanúgy,minta
rendkívüllazánértelmezett„antikbútor”is),vagyrégiségekbenyomásátkeltőújiparitár
gyak.Bár–ritkán–a„polgári”–azeleganciaéskimértségokán–jelenthet„modernet”is
(„korszerűpolgárieleganciátszolgálófrancialakberendezőiésbútortervezőitörekvések”).
E„modernpolgári”törekvésekmégismúltidézőkabbanazértelemben,hogykorunkvad,
rohanó életével szemben egy kiegyensúlyozottabb és lassúbb régi időt idéznekmeg, sőt
jóindulatúanráiskényszerítikazthasználóikra,mivel„céljukamodernizáltéletformaszol
gálata”(O/4).

Eltekintveazonbanekivételesesetektől,apolgáriszintemindigafentebbelemzettMúlt
talkapcsolatos,amelyvilágosoppozícióbanállamodernnel:„[h]ogyaz[avéglegesotthon]
pontosanmilyenlesz,modernvagyrégiségekkelberendezettpolgári,esetlegegészenmás,
nemtudom…”(LK/5),írjaaszerző.Másutt,azIparművészetiMúzeumbanmegrendezett
La kás trend ’98 kiállítástösszegezveígynyilatkozikacikkíró:„[a]miakiállításváltozatos
ságát illeti, akadt antikot idéző, nosztalgikus »polgári«, avantgárd, posztmodern ésmás,
perszesohasemgyűjtőszóvalillethetőbútor,berendezés,textília…”(LK/6).Ebbenakon
textusban nyeri el aztán normatív funkcióját az a polgári attitűddel rendelkező család,
amelyrőlelismerően jegyzikmeg,hogy„[a]nagymamabiedermeierkanapéjáhozragasz
kodtakalakók”(LK/5).

Apolgárcsalád,dekiváltképpenapolgárasszonyegyébkéntisjellemzőenhagyományőr
ző,akiarégiségeket„kimenti”(példáulalomtalanítássoránutcárakerültszemétből)vagy
„átmenti”(példáulazértékekrevakrokonoktól)egyarraérdemesebbújkörnyezetbe(asaját
jába).Azutcára kivetett vagy a padlásra felhányt potenciális értékmegmentője azonban
nemcsupánapolgáriélelmesség,szemfülességésvégsősorontakarékosságmegtestesítője
ediskurzusszerint(báralerobbantrégiségekszakszerűfelújíttatásaazátlagmagyarkere
setetmeghaladó,meglehetősennagytőkétkíván).Ezarégiségmentőpolgárasszonyugyan
isnemmás,minthárommagyartörténelmikorszakfelettszárnyalóallegorikusnőalak,aki
elakáskultúratörténelemmitikusaranykorából–vagymásképpenapolgáriboldogbéke
időkből/nagyanyáinkkorából–azátmenetibarbárság,azazazállamszocializmuspanelkö
zönyének és panelrabságának korszakán keresztül egy civilizáltabb, értékeket ismerő és
elismerő,régitfolytatóújpolgárikorba„mentiát”anagymamavagyaszomszéddüledező
neoreneszánszkomódját.Ugyanabarbárságkoránakindexeebbenabeszédmódbanrendre
a „lakótelep” (amelyet szeretnek a további elborzasztás céljából „panelnek” hívni, noha
nemmindenmagyarlakótelepkészültpanelestechnológiával),alakótelepépítőkszocialis
tamorálja–amelymentesaszaktudástól,szépérzéktőlésmunkaerkölcstől–mégsemcsu
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pána„telepen”fejtettekibomlasztóhatását.Arégipolgárlakásbanis,hatehette,rombolt,
dúltéskorlátozott,mintahogyazidézettinterjúalanyismegjegyzi:„[e]zegy[kommunista
lakáspolitikaáltalkikényszerített]leválasztottlakás,amelyasokatemlegetettésáhítottpol
gárivilágbangyönyörűésigazánjóhangszigetelésűlehetett”(SzL/6).

Ezekbőlapéldákbólvilágosankirajzolódikazazeredetmítosz,amelyalakásbelsőkkri
tikáján keresztül igyekszik megteremteni a rendszerváltással meghirdetett pol gá ro su lás 
értéktartományának feltöltését, ezen polgári értékek jogfolytonosságát és végső soron
legitimizációját.Azotthonanőnek,azazaháziasszonynakanyánakfeleségnek„természe
tes”,teháttesteúgymondbiologikumátólmeghatározottterepeéséltetőközege;követke
zésképpenőaz,akiazújkorújpolgáriotthonátmegteremteniésacsaládkiszolgálására
legalkalmasabbbelsőtérrérendeznihivatott.Őaztehát,akirégiségbeszerzéseivelgondos
kodikaboldogbékeidők/nagyanyáinkkoraésazújidőkösszekapcsolásárólésarról,hogy
asilányköztfelfedezzeazértékest.

Mintahogyazalábbinőnekisdisznókelévetettgyöngyönakadtmegaszeme,amelyet
sietettarraérdemtelenkörnyezetébőlkiemelni:

[e]gy újságbanmeghirdetett ebédlőgarnitúrát néztek éppen egy lakatlan, lerobbant lakásban,
amikorháziasszonyunkszeme–haazeladásrakínáltbútorokonnemis–megakadtamostoha
sorsrajutottablakon.Azonnalmegvásárolta,pedigakkormégfogalmasemvolt,hovaistehet
né(O/7).

Mintazelbeszélésbőlkiderül,akincsnemsokáramegtaláltaméltóhelyétatársalgóele
gánsnaknevezettfehérülőgarnitúrájamögött,saszoba„legfőbbékessége”lett.Nohahasz
nálatiértékevalójábannincs,hiszenfénytmáshonnaniskapaszoba,mégisanappalielen
gedhetetlentartozékávávált:„arégiólomüvegablakbetét,amelyabelsőlépcsőházranyí
lik[…]esténkéntkülönösenszép,amintátszűrődikrajtaakintivilágításfénye”(O/7).Az
üvegtáblaapolgárasszonyjóvoltábólotthonukreprezentációsterébenstátusteremtőszim
bolikustárggyá,apolgárihomlokzatékesdarabjávávált,amelyazörököltés/vagykimen
tettbútorokésmásdíszítőtárgyaktársaságábanméltóképpenjelenítimegaházaspár/család
jólététésfelsőközéposztálybelihelyzetét.

Mint tudjuk, a patriarchális társadalmakban, így amagyarban is, hagyományosan a női
szereprepertoárbatartozottazotthonteremtés;denemcsupánazotthonkialakítása,hanema
lakberendezésalapelveinekkidolgozásais.Azelsőátfogójellegű,lakberendezésselkapcsola
tosmagyarművet, amely 1876ban jelentmeg, Beniczky Irma írta (Buzinkay 1992: 17).
Beniczkyifjúságiéspedagógiaikönyvekszerzőjevolt,denőilapokszerkesztőjekéntisműkö
dött.Gya kor la ti szép tan című könyvében hasznos tanácsokkal szolgált olvasóinak a lakás
tájolásánakkiválasztásában,ahelyiségekegymáshozvalóviszonyánakmegtervezésében,sőt
részletesenelőírtaaztis,hogya„társalgó”kétablakaköztifalraabiedermeierszokásoknak
megfelelőentükröthelyezzünk,apamlagotátlósanasarokbaállítsuk,afennmaradóürestér
kitöltésérepedigállványttegyünk,amelyetazáltalajavasoltnövényfajtákkalékesítsünk.Az
ilymódonberendezettháromvagynégyszobáslakástavárosiközéposztálynakajánlotta.Ez
alakáseszménynemsokáigtartottamagát,hiszenaz1880asévekbenmárcsakaközéposz
tályalsópereménelhelyezkedőkispolgárságigényeitszolgáltaki.

1882ben megjelent következő, szintén lakberendezéssel foglalkozó könyvében (A 
művészetaházban)mársokkaltágasabb,hatszobáslakásttartottaközéppolgárságszámá
ramegfelelőnek,hangsúlyozottansok„műízlésűtárggyal”azaktuálishistorizálóeklektika
jegyében.Azelőzőkönyvlakáseszményéhezviszonyítvaújdonságotjelentettittaszalon
megjelenéseésszerepénektaglalása:„[a]szalonbanakülvilággalérintkezikacsalád,sitt
tehátaháznaklegfényesebboldalátkellmutatnia”.Aközéposztálylátványoserősödésének
és kulturális öntudatosodásának térbeli megjelenése volt tehát ez a hangsúlyozottan a 
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4Ittkellmegjegyezniazt,hogyazelemzettlakáskultúrafolyóiratokbanelőször1998júniusábanjelentmeg
hasonlójellegű,nevelőoktatócikkaszalonról,melynekcélja,BeniczkyIrmakönyvéhezhasonlóan,eszobatí
pusnakamagyarotthonteremtőiéslakberendezőiköztudatbavalóbevezetésevolt(SzL/6).Többmint110évvel
későbbtehátszükségesvolt–hasonlóanaszinténoktatójellegű,porcelánokkal,szőnyegekkel,díszdobozokkal
ésmásberendezésitárgyakkalfoglalkozócikkekhez–elmagyarázni,történelmitávlatbahelyezni,sőtaktualizál
ni a szalonműfaját, amelyet az írást felvezető újságírónő helyeslőleg így kommentált: „lehet, hogy a polgári
életmódújraéletrekeltialakásfeledésbemerülthelyiségét,aszalont?”Alapokbeszédmódjábanfellelhetőtár
sadalomkritikántúl(amelyjogosanpanaszkodiktársadalmikulturálisamnéziáról)lényegesészrevennünkecikk
kapcsánaztapozitívtársadalmifejleménytis,amelyaszalonkultúrabevezetésiésfelélesztésikísérletébenrejlik.
Úgytűnik,apolgáriéletformátvinnikívánókköztvannak,akikstátushovatartozásuktárgyakbanvalómegjele
nítésén kívül nyitnak kifelé, s igénylik a privát és a közszféra közti kapcsolatteremtést, a nagyobb szabású,
kultúraformálótársaságiéletetis.

5Megjegyzendő,hogyekétszobatípus–acselédszobaésagyerekszoba–mégagazdagabbpolgárházakban
isalegkisebbalapterületűésértékűhelyiségvolt.Ezaztjelezte,hogynemcsakacselédek,hanemagyermekekis
erősenalárendelthelyzetbenvoltakamanapsággyakraneszményinekéskövetendőnekfeltüntetett régimagyar
polgárcsaládokban.

6Ahagyományosangol társadalomnőketszigorúankorlátozó intézményésszokásrendszerételemezve jut
1929benarraakövetkeztetésreVirginiaWoolfkésőbbhíresséváltA Room of One’s Own(Sajátszoba)címűesszé
kötetében,hogyanőkfizikai,jogi,szellemiésművésziegyenjogúságaanyagifüggetlenségükeléréséntúlfügg
attólis,hogyvanesajátszobájuk(„ifwe[…]havefivehundredayeareachofusandroomsofourown…”).

világ felé reprezentációs igénnyel fellépőhelyiség.A szalonbannemcsupán selyemmel
kárpitozottgarnitúrátkellettelhelyeznisfalaitdúskárpitokkaldíszíteni,hanemgondos
kodnikellettmellszobrokrólésacélmetszésűképekrőlis,továbbáazasztalravetettdísz
kötésűkönyvekrőlésalbumokról,hiszen,mintBeniczkyírja:a„dúsdíszéskiállításúgy
szólván szükséges, nem csak azért, hogy megmutassuk, miszerint a szalon a modern
műveltség semleges színhelye,4 de annak bizonyítására is, hogy annakmagaslatán áll”
(Buzinkay1992:19).

ÁltalábanvéveisjellemzőjevoltazonbanBeniczkylakásideáljánakalátványra,aszín
padiasságra törekvés: az írónő a lakásnak inkább a díszletszerűségét, tehát reprezentatív,
szimbolikusvoltáthangsúlyozta,mintahasználatifunkcióit.Ezastátusmegjelenítőigény
azonbanegyértelműenférficentrikusvolt.Amagyarhagyományoknakésakormagyarszo
kásainakmegfelelőenhiábaálltacsaládrendelkezésérehatszoba,egyetlenegysemjutott
apolgárasszonynak.Akorszaklakótérbenmegjelenítettnemihierarchizáltságátígyjellem
ziérzékletesenBuzinkayGéza:

Ezasajátosannőiszoba[nőiszalon]Magyarországon[…]nemalakultki,illetveritkán,inkább
csakanagypolgárilakásokbanvoltmeg.Anappaliazegészcsaládszobájavolt,nemcsakanőé.
Miközbenaháziasszonytazegészlakás„főfelügyelőjének”,acsaládmegszervezőjénekvagy
összetartójának,érzelmesebben„háziangyalnak”nevezték,valójábannemvoltsaját,különtere
(Buzinkay1992:22).

Atekintélyescsaládfőnekezzelszembenkijártazún.férfiszalon,amelyaközös,családi
szalononkívülkülönhelyiségetbiztosítottarra,hogyaháziúrsajátszűkebbbarátitársaságát
zavartalanul fogadhassa, valamint a férfiszoba vagy dolgozószoba, amely külön szobát
képezett,ésahovaacsaládházikönyvtáraiskerült.Tekintvehogyaháziúrnakjobbházak
nálkétsajátszobájaisvolt,sacselédnekésagyerekeknekisjutottkülönszoba,5továbbá
létezettazöltözéscéljáralétesítettmegnagyobbítottfürdőszoba,azún.öltözőszobavagya
ruhákattárológardróbszobais,anősajátszobától,tehátprivátszférátólvalómegfosztatása
különösenélesmegvilágításbanmutatjabeanemekszerintimerevmegkülönböztetést:a
férfinakpusztánnememiattbiztosítottprivilégiumait,amelyekértnemdolgozottmeg,ésa
nőnekpusztánnememiattelszenvedetthátrányait,amelyekrenemszolgáltrá.6
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WohlJanka1882benmegjelentAz ott hon címűkönyveilyenformánkivételesésszokat
lanigényekkellépettföl,mikornemcsakatestihigiéniafontosságárahívtafelafigyelmet
afürdőszobaésavízöblítésesWCtelepítésével,hanemméganőiszobavagyboudoirszük
ségességét ishangsúlyozta.Aboudoiranősajátszobájavolt,amelybenemcsakpihenni
húzódhatottvissza:ezvoltegybendolgozószobájais.WohlJankanagyműveltségű,több
nyelvenbeszélő,világlátottírónőésköltőnővolt,angolból,franciából,németbőlfordított,
nővérévelirodalmiszalonttartottfenn,ésbárrövididőre,aNőkMunkaköre(1872)című
nőiemancipációslapotisszerkesztette(Buzinkay1992:21).

Az1998asévnyolchónapjánaknégylakáskultúramagazinjátforgatvamegállapítható,
hogyMagyarországonmég a gazdag középosztály körében sem jellemző lakberendezési
öt let a boudoirvagyakülönnőidolgozószoba(nohaláthatunkszámospéldátférfidolgo
zóra vagy legalábbis dolgozósarokra). Van persze bemutatott lakás, amely fiatal, család
nélkülinőé,amiviszontWohlJankaidejébenlettvolnaszokatlan.Mégis,aszövegekésa
képek tanúsága szerint a valamilyen szempontból mintának ajánlott otthonok túlnyomó
többségébenasok,gyakortavélhetőenkihasználatlanhelyiségközülegysemnyújtaházas
ságbanélőcsaládosnőneksaját,különteret.Sőt,haazasszonyotthondolgozik,dicséren
dőnek találják amunkavégzésére szolgáló helyet átmenő forgalmúvá alakítani, ahonnan
mégmindigirányíthatóéskiszolgálhatóacsalád.

Társadalmimegegyezésszerintanőimunkaugyanismás,mintaférfimunka(mikénta
nőierényismásrautal,mintaférfierény),hiszenazelvonulást,koncentrációtésháborítat
lanságotfeltételezőférfimunkávalszembenanőimunkalényegeabármikormegszakítha
tóság:anőmunkájátacsaládiigényeknekmegfelelően,tehátbármikorabbalehethagyni
ésújralehetkezdeni.Másfelőljellemzőrá,hogymonotonrepetitívésreproduktív,melynek
unalmasságátadicsérttervezőkéslakberendezőkatéralakítássalésaberendezésseligye
keznekcsökkenteniésoldani.Ezértnépszerűemagazinokbanazáltalukamerikaikonyhá
nak nevezett, a nappali felé nyitott vagy azzal egybeépített konyha (ezt a megnevezést
egyébkéntazEgyesültÁllamokbannemismerik),hiszenaháziasszonynincselzárvacsa
ládjátólvagyvendégeitől,mígsokatemlegetett„birodalmában”,akonyhábantevékenyke
dik.Mint az egyik irigylésreméltó fiatalasszony sem, aki nyugodtanvégezheti asszonyi
teendőitakárpárhuzamosanisaszámáraideálisankialakítotttérben:„[a]lentiközösségitér
alkalmascsaládiegyüttlétekre,apicik–haúgytetszik–biciklizhetnekisatágastérben,
miközbenamamafőz”(SzL/6).

Aberendezkedéskalandostörténetételmondó,háziasszonynakvagyaházasszonyának
nevezettnő–hasonlószereplogikaszerint,mintahorgolgatónagymama–tipikusancsa
ládanyaivagyvendéglátóháziasszonyiminőségébenvanjelenalakáskultúrabeszédmód
ban.Demivelalakásokhangsúlyozottanalakóksajátoséletmódjátésszemélyiségéthiva
tottak szolgálni (ezért is kapnak dicséretet azok az építészek, akik először megbízójuk
munkájáróléséletvezetésérőlérdeklődnek),feltűnő,hogyabemutatott,családdalrendelke
zőnőilakástulajdonosok–igenkevéspéldakivételével–homogénháziasszonyicsoportot
képeznek.Ezakkorválikmégszembetűnőbbé,mikoralakástulajdonosalkalmasintpoliti
kusasszony,sszemélyételegánsotthonamellettízletesgyümölcsleveséértéridicséret.

Aközelmúlthiánygazdaságábansúlyosbeszerzésigondokkalküszködőlakástulajdonos
(amikormégprofesszionálislakberendezősemakadt)vagyannakgyermekemára–erőfor
rásainakfüggvényében–óriásiválasztékalapjánrendezkedhetbe.Ezapiacgazdaságokoz
taszabadáruáramlásésárukínálategyfelőlszakértőivezetésselésremekmesteremberekkel
valóbannívóslakásbelsőket(is)eredményezett,másfelőlviszontkülönösmonotóniaelőse
gítője és fenntartója lett.Az 1980as évekLa kás kul tú rá ival összehasonlítva szembetűnő
változásrafigyelhetünkfelatekintetben,hogyanégylaplakáskultúrabeszédmódja1998
banmilyenkitüntetettfigyelmetszentelannak,hogyegyenteriőrvajonnőiesnekvagyfér
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fiasnakmondhatóe.Ezatárgyakbanéstéralakításbanisészleltnemidifferenciálásaszer
zőkszerintazújidőkdicséretes„másságra”törekvésénektudhatóbe,hiszensajátegyedi
ségünkkifejezésétmanapságmárakárbútorokéskelméksegítségévelisérvényrejuttathat
juk.Mintmegtudjuk,„[a]»mutasdmegotthonod,smegmondom,kivagy«elvalapján[…]
rögtönlátni,hogy”atárgyaltlakást„művészrendeztebemagának,akiegészenbiztos,hogy
fiatal,ésegészenbiztos,hogynő”(O/6).Azotthontehátolyanönkifejezőeszközkénttéte
leződik,amelymintegytérbelimeghosszabbításaésszimbolikusmegismétléseabennelakó
személyiségének,foglalkozásának,sőtneménekis.Aképekésahozzájuktartozómagyará
zószövegekellenbenaztsugallják,hogyanőkésaférfiak,sahozzájuktartozónőiesés
férfiasenteriőrökviszonylagnagybiztonsággalelőremegjósolhatóstílusjegyekkel,jólföl
ismerhetőtechnológiaszerintgyártódnakleelapokhasábjain.Ilymódonnemcsakegyedi
ségükben,hanem–aszerzőkszerint–tipikusságukbanismegragadhatókaberendezkedési
szokások,mert„[a]hogyanvannaklegénylakások,ugyanúgyléteznektipikusleánylakokis”
(LK/3).

Alakáskultúrabeszédmódbananőiesneknevezettlakberendezésmelegségetéslágysá
gothangsúlyoz,pasztellszíneket,filigránbútorokat,melyekköztnépszerűakönnyednád
ésarattan(LK/6,SZL/7).Anőilakberendező/lakástulajdonos,mintafféletipikusnaktartott
nő,akiszeretitestétdivatosruhába,arcátdivatossminkbeöltöztetni,alakóteretis„felöl
tözteti” (O/6), sőtmég a falakat is, így nagy biztonsággalmegtippelhető, hogy amásik
cikkbenmegdicsért„jólöltözöttfalak”nemférfitervező/tulajdonoslakásátékesítik(O/7).
Anőiesneknevezettberendezésrejellemzőkavirágoshuzatok,hímzettéshorgoltterítők,
fodrok,drapériákéstükrök,aburjánzónövények,asoksokmütyür(LK/8),amelysohael
nemapadónőidíszítőkedvetsejtet.Azíróasztal,havanilyen,kicsi.(Arégibútorésújbú
torkereskedésekbenkülönműfajazúgynevezettnőiíróasztal,amelylegfeljebblevélpapír
nyi helyet biztosít használójának, tehát valójában inkább nagyméretű, íróasztalt formázó
nipp,minthosszantartókoncentrálástéskutatástkívánómunkavégzéséreszolgálóhaszná
latitárgy.)

Érdekes, hogy e beszédmódban a világ olyan elvágólagosan kétosztatúnak tételezett,
hogymégegyesművészetikorszakokonbelülismegkülönböztethetőkkéválnakanemijel
legetmagukonviselőnemzetistílusváltozatok.Mintmegtudjuk,„[a]szecesszióbelga–fran
cia–olasz–spanyolváltozataegytemperamentumosabb,latinszellemiségűágkéntanőies
organikus indaként hajlékony éskígyózóvonalvezetést kamatoztatta” (SzL/6).Kérdéses,
persze,hogya„latinos”temperamentumúfemininszecesszióbahogyantagozódikbeegy
lélegzettelamáskorlassú,hideg,északinaktartottflamandokésvallonoklaktaBelgiuma
magaszecessziójával.Deittalényegúgyisaz,hogymeglássukazigen–nem,fehér–fekete,
fehér bőrű–színes bőrű, világosság–sötétség, szellem–test, férfi–nő oppozíciókra épülő
binárisdinamikaműködésmódját,amelyazelőítéletekéssztereotípiákismertmódszerével
megfellebbezhetetlenbiztonsággalosztjafelerőpozíciójaszerintavilágot.

Ilymódontehátaposztindusztriálistársadalmakhigh-tech gyártásúbútoraivaléstextíli
áivalegyüttalakáskultúralapokmagyarnőiolvasójamegvásárolhatjaaztanemiidentitás
képetis,amelymegerősítiahazaianyagbólösszebarkácsoltnőiességeszményét.Hiszena
folyóiratokképiésszövegidiskurzusukkaltudatosítjákbenneazt,hogyanőiesnőtestének
mintegymeghosszabbításaanőiestér,avagyanőieslakás,amelylágy,elomló,zabolátlanul
tenyésző(mintteste,hamegnemfékezik),kacérulmagamutogató,ésmégisbensőségesen
meleg,törékenyéséteri,deszolgálatraéskiszolgálásrakész.

Akétpólusúnemilogikaszerintezekutánmegjósolható,hogyaférfiasnakmondotten
teriőr a fentiek ellenkezője,miként tervezője és berendezője is.A férfi e beszédmódban
ugyanisúgytervezmegésrendezbe,hogylakásavagyházasajátalkotása,képmása,szub
jektumánakkreatívmegvalósulásalegyen.Ígyteháta„gondos[férfi]kézmunkájaérződik
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itt”, „a gondosan összeválogat”, „összehangol”, „felöltöztet” vagy „a ház [ura]megállás
nélkülújabbésújabbváltoztatásokontöriafejét”(O/7)típusúszókészletelképzelhetetlen
aférfiasférfiférfiaslakásátjellemzőszövegekben.Haaberendezőférfi,akkorazáltalában
nemegyszerű„háziúr”(a„háziasszony”analógiájára),hanemművészvagyépítészmérnök,
aki „szürrealista kompozíciót” (O/7) és „lakószobrot” hoz létre otthonából (LK/7), vagy
alkotóifantáziájátéliki,mely„aszínek,formákötletekelképesztőengazdagjátékát”ered
ményezi (LK/6). Vagy éppenséggel problémát old meg, például azt, „hogyan lehet egy
füstöskonyhás, elhanyagolt, vénséges parasztházból a huszadik század végén kényelmes
nyaralótteremteniúgy,hogyazértalelkemegmaradjon”(LK/7).

A„Legényotthonpraktikusan”(O/7)típusúférfiasférfilakásokáltalábanjóláttekinthető,
szögletesvonalakbólés sötét színekbőlállóenteriőröket sejtetnek.Gyakorie lapokbana
„férfiasanpraktikus”megjelölésis,vagyazegyszerűségésférfiasságsztereotippárosítása
(O/7),hiszenaférfiróltudniillik,hogyracionális,gyakorlatias,deugyanakkorelvontgon
dolkodásrahajlamoslény.Feltűnőazonban,hogyamennyibenaférfitulajdonos/berendező
otthonanemfelelmegezeknekaneminormatíváknak,mertegyrészthomoszexuális,más
résztbemutatottkúriájábandúsrojtok,puhaszőnyegek,rózsásmintájú,díszesantikbúto
rok,romantikusrendetlenséggelelrendezettvirágcsokrokésvöröskelmébeöltöztetettlép
csőfokokláthatók,tehátalakáskultúrabeszédmódheteroszexuálislogikájábólkövetkezően
semházára,semszexuálisszokásairanemjellemzőkazelvágólagosférfiasságstílusjegyei,
otthonanemnyerielamáskordicsérőenhasznált„nőies”minősítést(O/1).Anormatívés
kötelezőheteroszexualitásüzemmódban tartásáhozszükségesa törlés,azelhallgatásésa
csend.

Merta(normális)férfilakása–különösen,hakamaszfiúrólvagyfiatalférfirólvanszó
–jellegzetesberendezésitárgyakkalrendelkezik.Ezektestiaktivitásra,tehátsportraésszel
lemiaktivitásrautalnak.Tehát(normálisan)nincs ittsemfelhőszerűengomolygótüllfüg
göny, sem dzsungelszerűen burjánzó szobanövénytenyészet, sem hasznavehetetlen dísz
tárgy.Vanellenbensporteszköz,mintpéldáulgörkorcsolya,sílécazágyalatt,bicikliafalra
akasztva, bokszkesztyű az íróasztalra dobva, teniszütő a sarokba állítva; van számítógép
monitorral,CDkállótartókban.Akonyhaszűkös,merttulajdonosa,„halehet,ehelyiség
tájékárasemnéz”(O/7),vagypici,deannálpraktikusabb,aholnincssokhűhó,vagyhavan,
akkoraztadottesetbenvendégseregünnepli.

Mivelalakáskultúrafolyóiratokbanbemutatottképekazéletetkívánjákmegjeleníteni
akeresetlenülodavetettsporteszközökkel,puhatakarókkal,földredobottpárnákkal,asz
talon szétszórt vagy éppen kihullani készülő virágokkal s nem utolsósorban a világítás
megválasztásával,aférfiasésnőiesszobaerősenartikuláltdíszletezésesokesetbenlátha
tóan inkább a lakáskultúrafolyóiratok stábjainakműve,mint a tulajdonosé. Tehát nem
tudni,holkezdődikalakáskultúrabeszédmód,ésholalakástulajdonosbeszédmódja,ha
ezutóbbiönállóan létezikegyáltalán.Ugyanígyvalószínűleg lehetetlen lennekimutatni,
hogya lakástulajdonosnemi identitásánakholvannak intimszemélyeshatárai, éshol a
nyilvánosságnakszánthomlokzata.Anemikülönbözőség/különbségmegtermeléseugya
nisolyanrituálisismétlésseltörténik,hogyafogyasztómagaisegyrésztaszertartásrészé
vé,másrésztannakelőállítójáváválik.Ahogyalakáskultúrabeszédmódbana„polgár”és
„polgári” valójábanmegtermelt szöveg, hasonlóképpen a „férfias”, ill. „nőies” lakás is
diszkurzívjelenség,amelynekgyártásitechnológiájavan.Ezvoltaképpennemmás,mint
a nemi ökonómia kétosztatú, heteroszexuális működésmódjából következő üzemmenet,
amelybenapatriarchátusaszínek,formákésanyagoksokféleségétkétféleségrecsupaszít
vaújratermeliönmagát.

Ahogyamagastechnológiávalműködőbútorgyáraknagyszériábanállítanakelő„régi
ségeket”,aheteroszexuálisökonómiais–anépszerűmagyarlakáskultúrafolyóiratoksegít
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ségével–nagyszériábangyártjalea„boldogbékeidők”nagypapáitésnagymamáit.Azaza
nőiesnőketésaférfiasférfiakat,nemiidentitásukatmegerősítőéskordábantartónőiesés
férfiasszobáikbanavágyottpolgáriotthonmegteremtésénfáradozómagyarnőiolvasóknak
–okulásul.
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