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John Fiske 

MADONNA1

Madonna, aki az 1980-as évek közepe óta a popkultúra meghatározó jelensége, 
a kutatók számára kimeríthetetlen vizsgálódási terület. Sikerében legalább ak-
kora szerepe van a videóinak és a személyiségének, mint a zenéjének – amiről 
egyébként a legtöbb kritikus rossz véleménnyel van. Szintén nem elhanyagol-
ható, hogy Madonna rajongói és reklámanyagai, csakúgy, mint a róla megjelenő 
riportok és kritikák, sokkal nagyobb fi gyelmet fordítanak arra, hogy hogy néz 
ki, ki is ő valójában, és mit képvisel, mint hogy milyen a hangzása. 

Ebben a fejezetben ezért Madonna külsejét, személyiségét, dalszövegeit és 
az azokban megjelenő képeket fogom vizsgálni, mivel ezek hordozzák az éne-
kesnő leginkább hozzáférhető jelentéseit. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy 
a zenéje nem fontos, hiszen a zene teremti meg az alapot minden máshoz, és 
annak az érzelmi intenzitásnak vagy felfokozott ságnak a kiváltója, ami nélkül 
az összes többi mit sem számítana a rajongóknak. Az viszont kétségkívül igaz, 
hogy a zenéből származó élvezetet határozott an nem könnyű elemezni, és 
ugyanilyen nehéz azt a kultúra terjesztésében oly fontos szerepet játszó szavak-
ban és képekben kifejezni.

Azelőtt , hogy imázsa világszerte ismertt é vált volna, Madonna egyáltalán 
nem volt sikeres: eleinte legalábbis zenéje önmagában kevés volt ahhoz, hogy 
az énekesnőt a popkultúra egyik legfontosabb szereplőjévé tegye. 1984 őszén 
aláírt egy szerződést a Sire Recordsszal, „ahová a Warner Brothers azokat az 
embereket küldte, akikről úgy gondolta, hogy a lemezeik nem lesznek túl ke-
lendők” (Countdown Magazine Special Annual 1985: 2). A Borderline-t és a Holidayt 
játszott ák ugyan néhány szórakozóhelyen, a Madonna nagylemez azonban csak 
lassan fogyott . A második album, a Like a Virgin már elkészült, de még nem ad-
ták ki. Aztán a Warner Brothers megbízta Arthur Piersont, hogy készítsen egy 
kis költségvetésű videoklipet a Lucky Starhoz. Pierson egyetlen délután alatt  

1 A fordítás alapja: Fiske, John (1995) Madonna. In uő: Reading the Popular. London. Routledge. 95−114.
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forgatt a le az egészet egy fehér stúdióhátt ér előtt , és a végeredményként meg-
születő videó a listákon az első tíz közé röpített e a dalt. A Madonna album el-
adási adatai szintén az egekbe szöktek, karácsonyra pedig piacra dobták a Like 
a Virgint. Mindkét nagylemez több héten keresztül listavezető volt. 1985 már-
ciusában bemutatt ák a Kétségbeesve keresem Susant (Desperately Seeking Susan) 
című fi lmet, mely a dalok és klipek tinédzser (többnyire lányokból álló) kö-
zönsége mellé a felnőtt eket is odavonzott a. A fi lm rendeltetése az volt, hogy a 
videoklipeket segítse a „Madonna-imázs” megteremtésében – ezt a kifejezést a 
média 1985-ben vég nélkül ismételgett e, Madonna pedig tőkét kovácsolt belőle 
magának, amikor kialakított a Boy Toy2 stílusát, és így kelendővé váltak a ke-
reszt alakú fülbevalók, ujj nélküli csipkekesztyűk, a rövid, köldököt szabadon 
hagyó blúzok, fekete csipkés ruhadarabok és mindazok a vizuális szimbólu-
mok, amelyeket Madonna a védjegyévé tett . 

Áprilisban kezdetét vett e egy koncertkörút (az előcsarnokokban természete-
sen mindenütt  a Madonna-imázs kellékeit árulták), a VHS-piac számára pedig 
előástak egy régi fi lmet, az Egy bizonyos áldozatot (A Certain Sacrifi ce), amit mo-
ziban sohasem mutatt ak be. Előkerült néhány főiskolás meztelen fotó is, amiket 
a Playboy és a Penthouse magazinok meg is jelentett ek, 1985 végén pedig Madon-
na és Sean Penn esküvője – a „titkos” helyszín ellenére – világszerte nagysza-
bású médiaesemény volt. Más szóval: Madonna példája kitűnően illusztrálja a 
kapitalista popipar működését, amely megteremt egy (valószínűleg rövid éle-
tű) divatot, az ebben rejlő lehetőségeket maximálisan kihasználja, és rengeteg 
pénzt sajtol ki a társadalom egyik legtörékenyebb és leginkább kihasználható 
rétegéből, a fi atal lányokból. 

Ez a jellemzés azonban nem kielégítő (bár nem szükségszerűen pontatlan), 
hiszen azt feltételezi, hogy a Madonna-rajongók pusztán „kulturális idióták”, 
akiket a kultúripar fejesei tetszés szerint és saját érdekükkel ellentétesen mani-
pulálhatnak. Ez nemcsak gazdasági, hanem ideológiai manipulációt is jelentene, 
hiszen a gazdasági rendszert a patriarchális kapitalizmus ideológiája támasztja 
alá és fogadtatja el. A gazdaságot és az ideológiát sosem lehet szétválasztani. 

Rengeteg bizonyíték igazolja ezt a nézetet. Madonna klipjei arcának és tes-
tének szexuális kisugárzására építenek, és gyakran mutatják őt olyan pózban, 

2 A Boy Toy kifejezés jelentése: „fi úk játékszere”. Madonna eredetileg az övén viselt ilyen feliratot, de a 
kifejezést később kiterjesztett ék az egész Madonna-imázs jelölésére. (A ford.)  
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amely a férfi nak való behódolást és alárendelődést fejezi ki (lásd. Burning Up). 
Nagy hangsúlyt kap a külső hasonlóság közte és Marilyn Monroe között  (fő-
leg a Material Girl klipjében), ami intertextuális utalás egy másik olyan sztárra, 
aki – az általános vélekedés szerint – sikerét szintén annak köszönhett e, hogy 
képes volt megtestesíteni a férfi fantáziákat. A Countdown magazin 1985-ös „A 
20 legszexisebb sztár” listáján Madonna a harmadik helyet foglalta el egyedüli 
nőként 19 férfi  mellett  (Countdown 1985. december: 35). Mindebből arra lehetne 
következtetni, hogy Madonna azt tanítja fi atal női rajongóinak, hogy úgy lássák 
magukat, ahogy a férfi ak látnák őket; vagyis a patriarchátus női alatt valóiként 
ünnepli őket, és ezzel a patriarchális hatalom megbízott jaként lép fel.  

Ám ha Madonna rajongói nem „kulturális idióták”, hanem saját akaratukból 
döntenek úgy, hogy őt nézik, őt hallgatják és őt utánozzák, nem pedig valaki 
mást, akkor kell, hogy legyen valami repedés vagy hézag Madonna imázsában, 
amely kibújik az ideológiai ellenőrzés és irányítás alól, és lehetővé teszi a kö-
zönség számára, hogy tagjai olyan jelentéseket hozzanak létre, amelyek a saját 
társadalmi tapasztalataikhoz kötődnek. A közönség számos tagja számára ez a 
társadalmi tapasztalat a hatalomnélküliség és alárendeltség érzése, és ha Ma-
donna a jelentésalkotás helyszíneként nem azt a célt szolgálja, hogy ezt termé-
szetesnek fogadtassa el, akkor bizonyára lehetőséget kínál az ellenállásra. Az 
imázsa ez esetben nem modellértékű jelentésként funkcionál, amely követendő 
példát állítana a patriarchális társadalomban élő fi atal lányok elé, hanem a pat-
riarchális uralom és a női ellenállás, a kapitalizmus és az alárendeltség, a felnőt-
tek és a fi atalok erőit összemérő szemiotikai összecsapás helyszíneként. 

A kritikai kultúrakutatás fejlett ségének jelenlegi fokán két, egymást átfedő 
módszertani útvonalat nyújt, amelyeket össze kell kapcsolni, a köztük lévő el-
téréseket pedig át kell hidalni, ha meg karajuk érteni ezt a kulturális küzdelmet. 
Az egyik módszer etnográfi ai eredetű, és azt várja tőlünk, hogy azokat a je-
lentéseket tanulmányozzuk, amelyeket a Madonna-rajongók ténylegesen (vagy 
látszólag) létrehoznak vele kapcsolatban. Ebbe beletartozik az, hogy meghall-
gatjuk őket, elolvassuk a leveleket, amelyeket a rajongói magazinokba írnak, 
vagy megfi gyeljük, hogy hogyan viselkednek ott hon, illetve nyilvános helye-
ken. A rajongók világa vagy viselkedési formái természetesen nem önmagukért 
beszélő empirikus adatok; ezek szövegek, amelyeket ugyanolyan elméleti meg-
közelítéssel kell „olvasni”, ahogy „Madonna szövegeit”. 
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Ez átvezet bennünket a másik módszertani lehetőséghez, amelynek alapja a 
szemiotikai és strukturalista szövegelemzés. Ez azt jelenti, hogy a szöveg je-
lölőit – vagyis annak konkrét megjelenési formáját – szoros olvasásnak vetjük 
alá, de azzal is tisztában vagyunk, hogy a jelölteket nem magában a szövegben 
találjuk, hanem a szövegen kívül, kultúrájuk mítoszaiban, ellenmítoszaiban és 
ideológiáiban. Ez a módszer azt is felismeri, hogy a hatalom társadalombeli 
megoszlása párhuzamba állítható a jelentések szövegbeli eloszlásával, és hogy 
a társadalmi hatalomért vívott  küzdelmek párhuzamba állíthatók a jelenésekért 
vívott  szemiotikai küzdelmekkel. Minden szövegnek és minden olvasatnak van 
társadalmi, és ennélfogva politikai dimenziója, amely részben magában a szö-
vegben, annak struktúrájában, részben pedig az olvasó társadalmi kapcsolatai-
ban, illetve ezeknek a szövegre gyakorolt hatásában fedezhető fel. 

Mindebből az következik, hogy minden elemzés alapjául szolgáló elmélet-
nek van egy társadalmi dimenziója is, amely szükségszerűen része az elemzés 
által feltárt „jelentéseknek”. A jelentések ezért viszonylagosak és változatosak: 
csupán az állandó, ahogyan a szövegek összefüggésbe kerülnek a társadalmi 
rendszerrel. A kulturális elemzés ezért megmutatja mind azt, hogy a domináns 
ideológia miként épül be a szövegekbe és a befogadó szubjektumokba, mind 
pedig azt, hogy a kompromisszumos, ellenálló vagy ellenzéki olvasatokat mi-
lyen textuális tényezők teszik lehetővé. A kulturális elemzés akkor jut kielégítő 
eredményre, ha a ténylegesen létrehozott , történetileg és társadalmilag beágya-
zott  jelentések etnográfi ai megközelítését a szöveg szemiotikai elemzésével 
kapcsolja össze. A szemiotika összefüggést teremt a szöveg szerkezete és a tár-
sadalmi rendszer között , hogy kiderítse, hogyan jönnek létre ezek a jelentések, 
és milyen szerepet játsszanak abban a kulturális folyamatban, amely a jelentése-
ket a társadalmi tapasztalatt al, illetve általában a társadalmi rendszerrel hozza 
összefüggésbe. 

Tehát Lucy, egy 14 éves rajongó, a következőket mondja egy Madonna-posz-
ter látt án:

Kurvás és csábító… de amikor ő csinálja, az teljese oké; tudod, mire gondolok: 
ha bárki más csinálná, az tényleg kurvás lenne, az egy igazi kurva lenne, érted, 
de nála ez belefér, ez elfogadható… bárki másnál totál felháborító lenne, ami 
ostobán hangzik, de nála teljesen oké, érted, mire gondolok. (1985. november)
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E rövid megnyilatkozás kapcsán több dolgot is kiemelhetünk. Lucy csak patri-
archális szavakkal tudja leírni Madonna szexualitását – „kurvás” és „csábító” –, 
de küzd a bennük megtestesülő férfi dominancia ellen. Ugyanakkor a saját szub-
jektivitásában megtestesülő férfi dominancia ellen is küzd. Az „elfogadható” és a 
„totál felháborító” között i ellentét nem egyszerűen a női szexualitás ábrázolásá-
val van kapcsolatban, hanem kivetíti azt a feszültséget is, amit a kamaszlányok 
éreznek, amikor megpróbálják feloldani a szexualitásuk pozitív, női felfogása 
és az erről kialakított  idegen, patriarchális kép között i ellentétet, mely utóbbit 
egyébként a rendelkezésre álló nyelvi és szimbolikus rendszerek az egyetlen 
lehetőségként kínálnak fel. Madonna „kurvás” szexualitása „elfogadható” – de 
kinek a szemében? Lucyéban egész biztosan, mint ahogy az összes többi hozzá 
hasonló lányéban is, akik a saját bőrükön tapasztalják, mennyire problemati-
kus egy elnyomó ideológiában egészséges szexuális identitást kialakítani. E pu-
hatolódzó következtetés alátámasztásához azonban további bizonyítékra van 
szükség. A 15 éves Matt hew, aki nem kifejezett en Madonna-rajongó, ugyanezen 
beszélgetés keretében fejtett e ki az énekesnő házasságával kapcsolatos vélemé-
nyét. Úgy gondolta, az egész csak egy-két évig tart majd, és azt is megjegyezte, 
hogy nem szeretne Madonna férje lenni, mert „ő minden fi ckónak megkeseríti 
az életét.” Lucy egyetértett  abban, hogy Madonna házassága nem fog sokáig 
tartani, de nem igazán tudta megindokolni, hogy miért, leszámítva, hogy „a 
házasság nem illik hozzá”. Lucy emellett  pozitívan nyilatkozott  Madonna ama 
kívánságáról, hogy „nyílt házasságot” szeretne. Lucy problémája valószínűleg 
abból a felismerésből ered, hogy a házasság egy patriarchális intézmény, mely-
re nézve a Madonna által képviselt szexualitás veszélyt jelent; ez természete-
sen nem a hagyományos és könnyen elhárítható veszély, amit a nő mint kurva 
képvisel, hanem ennek radikálisabb formája, amit a maszkulinitástól független 
nő testesít meg. Amint azt később látni fogjuk, Madonna megtagadja vagy ki-
gúnyolja a nőábrázolás patriarchális konvencióinak maszkulin olvasatát. Talán 
ez az oka annak, hogy a Time szerint sok férfi  nehezen tudja kezelni Madonna 
szexualitását, és „att ól tartanak, hogy becsapják őket” (Time 1985. május 27.: 
47). Lucy és Matt hew eltérő módon és eltérő társadalmi pozícióból egyaránt 
felismerik, hogy Madonna szexualitása képes arra, hogy megkérdőjelezze vagy 
veszélyeztesse a femininitás és maszkulinitás uralkodó defi nícióit. 
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„Madonna legjobb barátja”, a Countdown Magazine-nak írt levelében szintén 
utal az énekesnő férfi dominanciával szembeni ellenállására: 

Azért írok, hogy elítéljem azokat az embereket, akik mindenfelé azt írják és 
hangoztatják, hogy Madonna kurva és lotyó, csak azért, mert nyíltan beszél a 
szexről, megmutatja a köldökét, és nem szégyelli azt mondani, hogy csinosnak 
gondolja magát. Hát én csodálom őt, és szerintem nagyon bátor, amiért mer 
egyszerűen önmaga lenni. Idehallgassatok lányok, mindnyájan! Úgy gondol-
játok, szép szemetek, szép hajatok, jó alakotok van? Volt már valaha, hogy a 
barátaitokkal fi úkról vagy szexről beszélgett etek? Hordotok néha bikinit? Hát 
akkor a ti mércétek szerint ti mind kurvák és lotyók vagytok!!! Szóval kérdem 
én, vajon igazságosan ítéltétek meg Madonnát? 
(Madonna legjobb barátja, Wahroonga, NSW. Countdown 1985. decem-
ber: 70.)

A levélíró Madonna bátorsága iránti csodálata, amiért „mer egyszerűen önmaga 
lenni”, szintén azt bizonyítja, hogy a lányok problematikusnak érzik az olyan 
szexualis identitás kialakítását, amely az ő érdeküket szolgálja, és nem a domi-
náns férfi ét. Ezzel van összefüggésben Madonna köldökének átszexualizálása is. 

A köldököm a legerogénebb testrészem. Nekem van a legtökéletesebb köldököm 
– szabályos és nem szöszös. Ha beledugom az ujjamat, az ingerület az egész ge-
rincemen végigszalad. Ha egy fal mentén 100 köldök sorakozna egymás mellett , 
akkor is pontosan tudnám, melyik az enyém. (Madonna 1985) 

Ez esetben nemcsak az fi gyelemre méltó, mekkora élvezetet jelent Madonna 
számára a saját teste, hanem az is, micsoda örömöt talál ennek hangoztatásá-
ban: olyan szexuális-fi zikai élvezetről van szó, amelynek semmi köze a férfi ak-
hoz, és amikor ennek alapjává a köldököt teszi, egy olyan női testrészt választ, 
amelyet a patriarchátus általában nem ruház fel a férfi nak kedvező szexuális 
jelleggel. Madonna a voyeur hagyományosan maszkulin élvezetét és hatal-
mát is elbitorolja, amikor azt állítja, hogy száz másik közül is képes lenne 
felismerni saját köldökét, amelynek tökéletességét büszkén hirdeti. Madonna 
lehetőséget ad a fi atal lányoknak, hogy saját női szexualitásukban számukra 
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is kielégítő, „független” jelentéseket találjanak. Íme még néhány Madonna-
rajongótól származó idézet: 

Nagyon szexi, de nincs szüksége férfi akra… egyszerűen jól megvan egyedül is. 
(Time 1985. május 27.: 47) 
Ötleteket ad nekünk. Ez az igazi női emancipáció, nem félni att ól, mit gondol-
nak a pasik. (Time 1985. május 27.: 47)

A hatalomszerzés érzése, amely áthatja ezeket a megjegyzéseket, igen jellem-
ző a tinédzser rajongókra. 1987 novemberében a „Forgass Madonna-klipet!”-
versenyhez kapcsolódóan az MTV interjút készített  egy csapat „imitátorral”, 
a Madonna imázsát saját ruhatárukból, saját kiegészítőikkel reprodukáló ra-
jongókkal. Amikor megkérdezték, miért öltöznek így, a következő válaszokat 
kapták: „Így megnéznek bennünket az emberek” vagy „Ha így végigmegyek az 
utcán, az emberek észrevesznek”. A mi kultúránkban a nyilvánosság szemében 
a tinédzser lányok alkotják a népesség egyik legjelentéktelenebb és legvisszahú-
zódóbb csoportját; az itt  megnyilvánuló magabiztosság nemcsak üres pózolás, 
hanem, nagy valószínűséggel, igazi önbecsülés forrása. Az az elterjedt véleke-
dés, miszerint a Madonna-„imitátorok” híján vannak a saját öltözködési stílu-
suk kialakításához szükséges kreativitásnak és birkamód követik kedvencüket, 
fi gyelmen kívül hagyja azt a nagyon is lényeges dolgot, hogy ezek a rajongók 
Madonna stílusának átvételével egyfajta hatalomforrás mellett  sorakoznak fel. 

A „Forgass Madonna-klipet!”-verseny nyilvánvalóvá tett e, hogy a Madonna 
nyújtott a élvezet a rajongók szemében igen gyakran a hatalom megragadásának 
momentumaival kapcsolódik össze. A versenyben a rajongóknak a True Blue 
című dalhoz kellett  klipet forgatniuk, és az MTV 24 teljes órán keresztül vetítet-
te a beérkezett  munkák közül arra érdemesnek kiválasztott akat. Számos videó 
a hatalom témájával játszott , gyakran a fantázia elérhetetlen, de nem elképzel-
hetetlen szintjén, mint például az az alkotás, amelyben iskolás lányok győztek 
le és kötöztek meg egy tanárt, aki ócsárolni merészelte Madonnát; a tanár csak 
úgy kaphatt a vissza a szabadságát, ha elismerte a popdíva zsenialitását. Egy 
másik videó a végletekig fokozta a hatalommal kapcsolatos fantáziálást: a klip 
családivideó-stílusban kezdődik, amint két kisgyerek a tengerparton játszik; 
aztán a kislányt hirtelen egy, az Egyesült Államok zászlajára hasonlító törül-
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köző takarja be, míg a fi út egy sarló-kalapácsot ábrázolóba bugyoláltan látjuk. 
Ezután a klip azt mutatja, ahogy az amerikai lány és az orosz fi ú külön-külön 
cseperednek a saját hazájukban, miközben telefonon és levélben folyamatosan 
tartják a kapcsolatot. Végül a lány az USA elnöknője, a fi ú pedig a Szovjetunió 
elnöke lesz, és egymást iránti szerelmük megakadályozza a küszöbön álló nuk-
leáris háborút. 

Egy kevésbé radikális videó sokkal közelebbi kapcsolatot ábrázolt a hatalmat 
szerző rajongó és mindennapi élete között . A hősnő kikíséri barátját a vasútál-
lomásra, aztán a vonat indulása után megfordul, és boldogan öleli át odakint 
várakozó barátnőjét. Önfeledten ugrándozva táncolnak végig az utcán, és ruhá-
kat vásárolnak egy bazárban. Ott hon a barátnő különféle Madonna-ihlett e sze-
relésekbe öltözik, hősnőnk pedig eközben ujjongva tapsol. Mindegyik ruhához 
más-más férfi típus jelenik meg az ajtóban, de a két lány legnagyobb örömére 
mindegyik kosarat kap. Aztán a hősnő barátja visszatér, és az utolsó snitt en hár-
mójukat látjuk, amint kart karba öltve táncolnak az utcán – aztán ahogy kinyílik 
a plán, észrevesszük, hogy a barátnő másik oldalán ott  van az egyik visszauta-
sított  fi ú is, és az egyre táguló képkivágatban egyre több elutasított  fi ú bukkan 
fel egymás után, hosszú sorban lógva a barátnő karján. Ez a videó megmutatja, 
hogy a lányok képesek az „imázsukkal” irányítani a kapcsolataikat, és a lány-
lány kapcsolatot éppolyan erősnek, ha nem erősebbnek látt atja, mint a fi ú-lány 
kapcsolatot. 

Ebben a klipben, csakúgy mint az ugyanebben a műsorban élőben megin-
terjúvolt „imitátorok” esetében, az „imázs” kontrollásása nem csak felszínes 
játék a külsővel, hanem a társadalmi kapcsolatok, és így a társadalmi identi-
tás kialakításának és irányításának is eszköze. A Madonna által felkínált érzés, 
hogy hatalomra tehetünk szert, elválaszthatatlanul összekapcsolódik azzal az 
élvezett el, amely az ént, a szexualitást, illetve az egyén társadalmi kapcsolatait 
meghatározó jelentések kontrollálásából fakad. 

Madonnának azonban, mint minden popsztárnak, nemcsak rajongói vannak, 
hanem „gyűlölői” is:

Amikor szombat vagy vasárnap este leülök a tévé elé, mindig a Madonna-szót 
hallom, és már rosszul vagyok tőle, más sem érdekli, csak hogy hogy néz ki. Biz-
tos órákat tölt azzal, hogy magára aggatja azt a sok vacakot, és mi a fenének kell 
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folyton a köldökét mutogatnia? Mindnyájan tudjuk, hogy van neki. Az egész 
családom szerint egy szánalmas liba, aki imádja önmagát. (Countdown Annual 
1985: 109)  

Itt  megint azt látjuk, hogy a „gyűlölet” Madonna szexualitására összpontosul: 
a fenti sorok szerzője azt kifogásolja, hogy Madonna kurvaként pózol, hogy 
úgy festi és úgy adja elő magát, hogy az ember alantasabb oldalára gyakoroljon 
hatást. De igazán éle az utolsó mondatnak van, amelyben megfogalmazódik 
a felismerés, hogy Madonna szemmel láthatóan élvezi a szexualitását, amit a 
levélíró (aki nyilvánvalóan maszkulin személyiség, még ha biológiailag nem is 
férfi ) a nő egocentrikusságának tulajdonít, és ezért elítél. 

A lányok azonban nem tekintik önzőnek vagy egocentrikusnak Madonna 
önimádatát; ellenkezőleg, szerintük ebből fakad a vonzereje. Ennek a jelentősé-
ge akkor válik nyilvánvalóvá, ha a jelenséget a tinilányoknak szánt egyéb mé-
diatermékek kontextusában vizsgáljuk. McRobbie (1982) bebizonyított a, hogy 
a „tinédzser sajtó” a lányok testét, és ezáltal szexualitását, jellemzően egyfajta 
problémasorozatként konstruálja meg – a mellük nem megfelelő méretű vagy 
alakú, a bőrük patt anásos, a hajuk élett elen, a combjuk túl vastag, a menstruáció 
megviseli őket – a lista vég nélkül folytatódik. A hirdetők, akiknek az ilyen ma-
gazinok elég nagy gazdasági hasznot hoznak, természetesen mindig elő tudnak 
állni egy olyan termékkel, amely, adott  áron, megoldja a problémát.   

Madonna közönségének megoszlását jól mutatják a Countdown magazin 
1986-os közvélemény-kutatásai. Utcahosszal vezett e az énekesnők rangsorát (a 
második helyezett nél négyszer több szavazatot gyűjtve), és „A 20 legszexisebb 
sztár” listáján egyedüli nőként a harmadik helyet szerezte meg. Ugyanakkor a 
Turkey of the Year3 címért folyó versenyben szintén második lett . Vagy imádják, 
vagy gyűlölik, ami egy nő számára egyáltalán nem meglepő helyzet a patriar-
chális társadalomban. A patriarchális társadalom ugyanis képtelen a nőket női 
szempontból, női fogalmak alapján megérteni, amit mi sem bizonyít jobban, 
mint hogy a nőiséget kett éválasztja az angyal-szűz és a sátán-kurva végletesen 
ellentétes kategóriáira. 

3 A Turkey of the Year cím jelöltjei hagyományosan az év legnépszerűtlenebb közszereplői. A listát többnyire 
különböző kategóriákban (politikusok, sportolók, előadóművészek stb.) állítják össze. (A ford.)
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Madonna ezt az ellentétet tudatosan és parodisztikus céllal használja ki: 

Amikor még kicsi voltam – emlékszik vissza – a nagymamám arra kért, ne járjak 
el férfi akkal, szeressem Jézust, és legyek jó kislány. Úgy nőtt em fel, hogy kétféle 
nő képe lebegett  előtt em: a szűzé és a kurváé. Egy kicsit ĳ esztő volt. (National 
Times 1985. augusztus 23/29: 9) 

Madonna szüntelenül a patriarchális társadalomban élő nő e két, ellentétes je-
lentésére utal: a Like a Virgin klipjében felváltva jelenik meg a menyasszony Ma-
donna fehér ruhában és az énekesnő Madonna fekete, testhezálló öltözékben; a 
Madonna (a Szűzanya) nevet egy szexuálisan aktív nő viseli; az apácáktól átvett  
kereszt egy alig fedett  keblen, vagy egy érzékin kunkorodó köldökön díszeleg. 
„Kislánykoromban gyönyörűnek látt am az apácákat… Sosem volt rajtuk smink, 
és mindig olyan nyugodt volt az arcuk. Az apácák kívánatosak.” (National Times 
1985. augusztus 23/29: 9) 

E két ellentétes jelentésnek Madonna szövegeiben való keveredése nemcsak 
e jelentések férfi dominanciában betöltött  szerepére hívja fel a fi gyelmet, vagyis 
arra, hogy a férfi  akár csodálja és imádja, akár megveti és kihasználja a nőt, a nő 
csakis a maszkulin szubjektum pozíciójából tehet szert jelentésre. Madonna azt 
is kétségbe vonja, hogy a nőkről lehet-e egyáltalán ilyen bináris oppozíciókkal 
fogalmat alkotni. A vallásos ikonográfi a használata se nem ájtatos, se nem szent-
ségtörő. Madonna épp arra törekszik, hogy a valláshoz kapcsolódó vizuális és 
tárgyi elemeket megszabadítsa ett ől az ideológiai ellentétt ől, hogy használhassa 
őket és örömét lelje bennük, méghozzá olyan élvezet és olyan jelentések kialakí-
tásához kapcsolódóan, amelyek számára fontosak, és nem a domináns ideológia 
képviselői és leegyszerűsítő bináris gondolkodásmódjuk számára: 

Mindig volt nálam néhány rózsafüzér. Egy nap úgy döntött em, hogy az egyiket 
nyakláncként fogom hordani. Mindenben, amit teszek, van egy csipetnyi iró-
nia. Különös egyveleg ez – gyönyörű szimbolizmus: a keresztre feszített  Jézus 
Krisztus a szenvedést jelképezi, és aztán az egészet mégsem veszem komolyan. 
Úgy tekintek rá, mint ikonra, amihez nem társul vallásosság. Számomra ez nem 
szentségtörő. (National Times 1985. augusztus 23/29: 10)  
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A kereszt nem ájtatos, és nem is szentségtörő, hanem gyönyörű: „Amikor kato-
likus iskolákba jártam, úgy gondoltam, hogy a hatalmas keresztek, amiket az 
apácák hordanak, igazán gyönyörűek.”

Kamaszlány rajongói Madonnában hasonlóképp a nőiség olyan jelentéseit 
fedezik fel, amelyek lerázták magukról a szűz-kurva ellentétpár kötött ségeit. 
Ezek a rajongók Madonna imázsában a szexualitás pozitív, nőközpontú ábrá-
zolását látják, ami az énekesnő független, önmagát felvállaló egyéniségére tett  
folyamatos utalásokban fejeződik ki. Ez a látszólag független, önmeghatározó 
szexualitás att ól olyan jelentős, hogy a patriarchális ideológián belül és annak 
ellenében fejti ki hatását. A szembehelyezkedő jelentéseknek szüksége van a 
patriarchális jelentésekre is, hogy legyen minek ellenszegülni. A Playboy maga-
zin (1985 szeptember), olvasói érdekeit képviselve, kizárólag Madonna patriar-
chális szexualitásáról vesz tudomást, az ellenállóról nem: 

Színpadi vonaglásainak legjobbjai és Boy Toy hangja a fülledt szexet az azt 
megillető pozícióba helyezte: a rivaldafény középpontjába. (Playboy 1985. 
szeptember: 122)

Ám a Playboynak még Madonna patriarchális szexualitásának hangoztatása 
közben is el kell ismernie, hogy az énekesnő ezzel együtt  parodisztikusan alá 
is ássa azt, hogy tökéletesen kézben tartja a domináns ideológia használatát, 
miközben nem válik annak alárendeltjévé: 

A hangja és a teste az ajánlólevelei, de Madonna titka valószínűleg a szatirikus él. 
Tudja, hogy ennek az imázs cécónak a nagy része baromság: tudja, hogy te tudod. 
Amíg mind benne vagyunk, élvezzük együtt ! (Playboy 1985. szeptember: 127)         

A paródia bizonyos elemei nagyon árnyaltak, és nehéz őket egy szöveges elem-
zés korlátai közé szorítani, de vannak olyan elemek is, mint például a Marilyn 
Monroe-ra és az ő főszereplésével készült musicalekre tett  utalások, amelyek 
sokkal nyilvánvalóbbak. Az árnyalt paródia Madonna tudatos kamerahaszná-
latában rejlik, amellyel egyszerre gúnyolja és követi mintaként a női szexualitás 
konvencionális ábrázolásait. Ezt még egyik exszeretője is alátámasztja: „Az a 
kép alakult ki róla, hogy ő egy kurva, de szerintem ez az egész csak kitaláció. 
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Csak megjátssza, hogy ő a kitartott  ribanc. Ne feledjék, én látt am Madonna má-
sik oldalát is.” (Prof. Chirs Flynn, idézi: New Idea 1986. január 11: 4)

Madonna tudja, hogy szerepet játszik, és mivel ez a tudatosság része az elő-
adásnak, a közönség számára lehetővé válik, hogy ne a domináns ideológia által 
felvetett  kérdésekre feleljen, és ezáltal ellenálló szubjektum pozícióba helyezked-
jen. A Material Girl klipjét néző intelligens férfi  tudja, ahogy Madonna és mi is, 
hogy amit lát, az csak színjáték. Azokat, akik az előadást szó szerint veszik, és 
nem ismerik fel benne az önparódiát, vagy a patriarchátus ideologikus szubjektu-
maiként üdvözölhetjük, vagy ők azok, akik elutasítják az üdvözlést, megtagadják 
maguktól az élvezetet, és nem hajlandók részt venni a kommunikációban: 

A The National Enquirer, ez a szaft os pletykákból élő, hetente megjelenő maga-
zin két tudós pszichiáter véleményét idézi, akik elítélik Madonnát, mondván, 
támogatja a tinédzserkori promiszkuitást, a pénz és a materializmus szeretetét 
hirdeti, és hozzájárul a családok értékvesztéséhez. A feministák revizionizmus-
sal vádolják az énekesnőt, hogy feltámasztja a manipulatív nőt, aki kacérsága 
és furfangja révén érvényesül. Madonna erre így válaszol: „Azt üzenem Gloria 
(Steinem)-nek és a bandájának, hogy lazuljanak el, és legyen már egy kis hu-
morérzékük. És nézzék meg a Material Girl klipjét. A végén a pénz nélküli, érzé-
keny fi ckó kap meg.” (National Times 1985. augusztus 23/29: 10)

Madonna következetesen paródia tárgyává teszi a konvencionális nőábrázo-
lást, ami igen hathatós eszköz lehet a domináns ideológia megkérdőjelezésé-
re. A paródia célpontjának meghatározó vonásait eltúlozza és kigúnyolja, és 
ezáltal azokat is gúny tárgyává teszi, akik „bedőlnek” az ideológiai hatásnak. 
Madonna módszere azonban még ennél is tovább megy: ő nemcsak a sztereo-
típiákat teszi nevetség tárgyává, hanem a sztereotípiák létrejött ének módját is. 
Olyan nőként jeleníti meg magát, aki kézben tartja az imázsát és az imázs kiala-
kításának folyamatát is. Mindez a szemiotikai folyamat másik, befogadó felőli 
oldalán lehetővé teszi, hogy az olvasó is hasonló kontrollt gyakoroljon saját je-
lentései felett . 

Madonna túlzásba vitt  ékszer- és sminkhasználata, valamint stílusbeli kilen-
gései hasonló mozgásteret adnak az olvasónak. A túlzás, a mértéktelenség az 
ideológia megkérdőjelezésére ösztönzi az olvasót: a túl harsány rúzs az ízlé-
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sesen kifestett  száj képzetét ingatja meg, a túl sok ékszer a női díszek patriar-
chátusban betöltött  szerepét vitatják. A mértéktelenség túlcsordul az ideológiai 
ellenőrzés korlátain, és lehetőséget teremt az ellenállásra. Madonna túlzásba 
menően érzéki ajkbiggyesztése és szájfestése tehát értelmezhető úgy, hogy nem 
azért néz ki így, mert a patriarchátus ezt írja elő számára, hanem azért, mert ő 
tudatosan ezt az imázst választja. Nem azért visel magán vallási szimbólumo-
kat (és nem azért használ vallásos nevet), hogy támogassa vagy megtámadja a 
kereszténység patriarchátusban (és kapitalizmusban) betöltött  szerepét, hanem 
mert úgy döntött , hogy ezeket szép és szexis díszítőelemeknek tekinti. Madon-
na a rendelkezésére álló szimbolikus rendszerekből a saját jelentéseit hozza lét-
re, és azzal, hogy e rendszerek saját jelölőit használja, ám elutasítja vagy gúny 
tárgyává teszi azok jelöltjeit, bebizonyítja, hogy ő maga képes saját jelentéseket 
létrehozni. 

Az In the Groove című dal klipje jól illusztrálja mindezt. A dal a Kétségbeesve 
keresem Susant című fi lm legnagyobb slágere, és a klip a fi lmből vett  képekből 
van összevágva. A fi lm elsősorban arról szól, ahogy a nők napjaink társadal-
mában identitásuk kialakítására és irányítására, és ezen keresztül a férfi akkal 
való kapcsolatuk meghatározására törekszenek. A klip azon nézői, akik a fi l-
met is látt ák, számos olyan utalást fedeznek fel benne, amely ezeket a jelentése-
ket hívja elő, a klipet azonban értelmezhetjük egyszerűen a Madonna-imázst, 
Madonna-stílust népszerűsítő alkotásként is. Madonna kiválasztja a városi lét 
egyes elemeit, ezeket kiemeli eredeti társadalmi, és így jelölő kontextusukból, 
és újszerűen, új kontextusban elegyíti őket, amivel tagadja eredeti jelentésü-
ket. A kereszt ezáltal kiszakad a vallásos kontextusból, a csipkekesztyű pedig a 
burzsoá kifi nomultság – vagy épp fordítva, a bordélyház – közegéből; a szőké-
re festett  haj a szándékosan kivillantott  fekete hajtövekkel többé nem az ócska 
ringyót jelzi, a harisnya és a harisnyakötő pedig már nem a lágy pornó és a férfi  
perverzió jele.

A kapitalizmus termékeinek eredeti kontextusukból való ilyen jellegű kifor-
gatása és új stílusban történő újrahasznosítása – ahogy arra Chambers (1986) is 
rámutatott  – a városi populáris kultúra jellemző gyakorlata:

A metropolisz kommunikációs membránjának ölelésében – fejünkkel a mozi-
vászon, a tv, a videó vagy a számítógép képernyője előtt , a fejhallgató hang-
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szórói között , a rádió mellett , a lemez- és magazinmegjelenések tengerében 
– az „én” megvalósítása egy imázs, egy stílus, egy sor színpadi gesztus kiala-
kításába csap át. 
A boltokban és piacokon megszerezhető dolgok, valamint vágyaink lenyoma-
ta között  lehetséges egyedit és személyeset alkotni. Az eredmény néha kitűnik 
a többi közül, megzavarva és sokkolva a mindennapok jóval kiszámíthatóbb 
logikáját… 
Az individuum az utcai művészet tárgyaként, a nyilvánosság elé táruló ikon-
ként alkotja meg magát: a test a változó urbánus jelek vásznává válik. (Chambers 
1986: 11)

Ebben az utcán összebarkácsolt stílusegyvelegben a kapitalista iparágak árui 
jelölőkké tisztulnak: ideológiai jelöltjeik kiszorulnak, hátramaradnak eredeti 
kontextusaikban. Ezek a felszabadított  jelölők nem szükségszerűen jelentenek 
valamit, nem tesznek szert új jelöltekre; sokkal inkább arról van szó, hogy maga 
a tett , a jelölők ideológiai kontextusból való kiragadásának gesztusa a felhasz-
nálók szóban forgó kontextustól való függetlenségét jelöli. Az alárendeltek ere-
jét jelöli (bármily nehéz is legyen ezt elérni), amely képessé teszi őket arra, hogy 
bizonyos mértékben irányítani tudják a jelentések létrehozásának kulturális 
folyamatát.

A Kétségbeesve keresem Susant nőalakjai, akik társadalmi identitásuk és a kap-
csolataik felett i irányítás megragadására törekszenek, ugyanabban a folyamat-
ban vesznek részt, mint azok a szubkultúrák, amelyek a burzsoázia termékeit 
használják egy olyan stílus kialakítására, amely csak az övék, amely elutasítja 
a jelentést, és ebben az elutasításban az alárendeltek azon erejét mutatja meg, 
hogy képesek kiszabadulni a jelentés által hordozott  ideológia alól. 

Madonna klipjei folyamatosan az imázs kialakítására utalnak; Madonna e 
folyamat fölött  gyakorolt irányítását szintén az imázs részévé teszik. Az imázs 
kialakítására fektetett  ilyen hangsúly az olvasó részéről ugyanilyen kontrollt 
tesz lehetővé, sőt egyenesen provokál a befogadás során. A lányoknak segít fel-
ismerni, hogy a feminin szexualitás jelentéseit igenis kézben tarthatják, hogy eze-
ket a jelentéseket igenis meg lehet úgy alkotni, hogy az ő érdekeiket szolgálják, 
és nem szükségszerű, hogy a szubjektivitásukat teljes mértékben a domináns 
patriarchátus határozza meg. 
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A Madonna dalszövegeiben található számtalan szójáték szintén ilyen kreatív, 
alkotó kapcsolatot feltételez a szöveggel. Szójátékokról akkor beszélhetünk, 
amikor egy szó két vagy több diskurzusban is szerepel, és noha a közvetlen 
kontextus az egyiket a többi elé helyezi, att ól még a többi diskurzus nyoma 
is jelen van. A szójáték sohasem teremt lezárt, befejezett  kapcsolatot ezek kö-
zött  a különféle diskurzusok között  – csupán ütközteti őket, és arra ösztönzi 
az olvasót, hogy először is észrevegye a szójátékot, másodszor pedig hogy a 
diskurzusok e találkozásából a maga jelentését olvassa ki. A szójátékon belül 
az ellentétek és hasonlóságok játéka fölött ébb szabad és nyitott . A Like a Virgin 
ezzel a szöveggel kezdődik: 

Végigcsináltam a vadont [wilderness]4,
Valahogy végigcsináltam.
Nem tudtam, milyen elveszett  vagyok,
Amíg meg nem találtalak.
Vesztes voltam,
Csonka,
Megszívatt ak, szomorú voltam és levert,
De hála neked,
Igen, hála neked
Megint fényesnek és újnak érzem magam.

Mint egy szűzlány, 
Akit életében először érintenek meg,
Mint egy szűzlány, 
Mikor a szíved az enyém mellett  dobban.
Neked adom minden szerelmemet,
A félelmem gyorsan elillan,
Minden szerelmem neked tartalékoltam
Mert csak a szerelem tarthat örökké. 

4 A továbbiakban az elemzés éppen a wilderness szó kett ős jelentésére utal, ami magyarul nem adható 
vissza, egyszerre jelenthet ’vadon’-t és ’pusztaság’-ot. (A szerk.)



382 John Fiske

A populáris kultúra értelmezése című könyvem 5. fejezetében5 már levezett em, 
hogy a szójátékok szemiotikai szertelensége miként teszi őket különösen el-
terjedtt é a populáris kultúrában. Ez alól Madonna dalszövegei sem kivételek. 
Ezekbe a sorokba olyan szójátékok vannak beleszőve, amelyek legalább négy-
féle diskurzust mozgósítanak – a vallás, elsősorban a vallásos szeretet, a sze-
xualitás vagy testi szerelem, a romantikus szerelem és az utcai bölcsesség, a 
városi túlélés diskurzusát. Így aztán a „végigcsináltam” szónak van egy nagy-
városi tapasztaltsággal kapcsolatos jelentése, miszerint „kibírtam, jól jött em ki 
belőle”, de a „csinál” ige a szexuális aktusra is vonatkozhat, és azáltal, hogy a 
„pusztaság” [wilderness] szóhoz kapcsolódik, még Krisztus állhatatosságára 
és a csábításnak való ellenállására is utalhat. A romantikus szerelem diskurzusa 
ez esetben fi gyelmen kívül hagyható. A „pusztaság” [wilderness] szó megint 
csak fontos szerepet játszik a vallásos diskurzusban, ahol az Újtestamentum 
pusztaságára [wilderness] vonatkozik, ugyanakkor a kortárs nagyvárosi élet 
vadonjára [wilderness] is utalhat, amelyben már nyoma sincs az igazi roman-
tikus szerelemnek, a vallásos szeretet világi megfelelőjének. És még folytathat-
nánk a sort. Az „elveszett ” a szexuálisan elveszett re utal, a feslett  nőre, aki csak 
a szexet ismeri, a szerelmet nem; de az utcák labirintusában való elveszett séget 
is felidézi, csakúgy, mint Krisztus vagy az izraeliták pusztaságbeli [wilderness] 
elveszett ségét. A „megszívatt ak” szónak ismét egyszerre van egy a nagyvárosi 
élethez kapcsolódó és egy szexuális jelentése. Így mire elérünk a „szűz”-höz, 
addigra a szó valóságos szemiotikai szupermarkett é vált: a vallásos értelem-
ben vett  szűz, a szexuális értelemben vett  szűz (ami az énekesnőről nyilván-
valóan nem mondható el), az érzelmi-romantikus értelemben vett  szűz (ami 
viszont a vallásos értelemben vett  szűzhöz hasonlóan igaz az énekesnőre), és 
a naiv szűz, akit „megszívatt ak”, és aki „elveszett nek” érzi magát az utcákon. 
Az „érintés, megérintett ség” szónak szintén van vallásos jelentése – úgymint 
„kézrátétel”, „áldás” –, szexualitással kapcsolatos fi zikai jelentése, az igaz sze-
relemre utaló érzelmi jelentése és urbánus közegben jelentheti az őrültséghez, 
kontollvesztéshez közeli állapotot is.   

E diskurzusok közti kapcsolat nyitott  és megoldatlan, így aktív, produktív 
olvasókat feltételez. A vallásos szeretet, a romantikus szerelem, a szexuális ta-
pasztalat és az utcai bölcsesség között i hasonlóságok és különbségek nincsenek 

5 Fiske itt  korábbi könyvének következő fejezéte utal: Fiske, John (1991) Popular Texts. In uő: Understanding 
Popular Culture. London. Routledge. 99−121. (A szerk.)
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lezárva, hanem továbbrezonálnak és elevenek maradnak. Nincs végső jelentés, 
amely például kimondaná, hogy a vallásos szeretet tagadja a szexualitást, vi-
szont támogatja a romantikus szerelmet és érvénytelenné teszi az utcai bölcses-
séget. Mindebből nem lehet egyszerűen azt a következtetést levonni, hogy az 
utcai bölcsesség és a testi szerelem elutasításra kerül, míg a romantikus szere-
lem és a vallásos szeretet megerősítést nyer. A romantikus szerelem ellentétes 
kapcsolatba helyezhető a szexualitással és a városi túlélés szabályaival, vagy 
belőlük eredő fejlemény is lehet, amelynek növekedéséhez ez utóbbiak adják 
a táptalajt. A szójátékok nem prédikálnak: mindössze témákat, kérdéseket és 
ellentéteket vetnek fel, a nézőt pedig aktív és kreatív részvételre (és ezáltal élve-
zetre) csábítják a megoldás folyamatában.

A szójáték formája mindig ellenáll a végső ideológiai zárlatnak: a különböző 
diskurzusok ütközése által előidézett  potenciális jelentések mindig erősebbek, 
mint az, amelyik a domináns ideológiához kapcsolódik. Ezért a „Boy Toy”, a 
név, amelyet Madonna a vele kapcsolatos termékeknek adott , és amellyel a mé-
dia a popdívát jelöli, értelmezhető úgy, ahogy a Playboy teszi, amikor a „világ 
első számú Boy Toyának” (Playboy 1985. szeptember: 122), vagy „a tökéletes 
Boy Toynak” (Playboy 1985. szeptember: 127.) nevezi Madonnát. Ebben az ol-
vasatban Madonna a fi úk játékszere, de a szójáték az ellenkezőjét is jelentheti, 
hogy a fi ú a játékszer Madonna számára: gondoljunk csak arra, hogy játszik a 
férfi akkal a Material Girl klipjében. Madonna egyébként ez utóbbi értelmezést 
támogatja, amikor így nyilatkozik: „Szeretem a fi atal fi úkat – a 15-16 évesek a 
legjobbak. Szeretem, hogy sima a bőrük és vékonyak. Egy bársonyosan sima, 
szép testet akarok simogatni, nem egy behemótot.”(Madonna 1985)

A Burning Up klipje szójátékok, parodisztikus túlzások és ellentétek köré 
épül. A cselekményben Madonna fehér ruhában vonaglik az úton, miközben 
érzéketlen szeretője iránti reménytelen szenvedélyéről énekel, aki egy autóban 
tart a nő felé, feltehetőleg azért, hogy elgázolja. A fi ú iránti szerelme (látszólag) 
éppoly tehetetlen áldozatt á teszi, mint amilyenek a némafi lmek vasúti sínekhez 
kötözött  sztereotipizált nőfi gurái. Ám a klip utolsó snitt jén Madonnát már a 
kocsi vezetőülésén látjuk, ajkán ravasz, kihívó félmosollyal, a fi únak pedig se 
híre, se hamva. A női tehetetlenségnek ez a cselekmény szintjén megvalósuló 
tagadása a klip alatt  mindvégig egyfajta ellenszövegként funkcionál a dalszö-
veg mellett . 
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Amikor Madonna azt énekli: „Térden állva akarsz látni? Hátrafelé hajlok, most 
boldog vagy?”, eközben az úton térdepel a feléje közeledő autó előtt , aztán meg-
fordul, hátraveti a fejét, és nyakát a megadás legelemibb gesztusaként felkínálja. 
Ám ahogy énekel, a hangszínében és a tekintetében van valami keménység és 
dac, ami ellentmond a testt artás által kifejezett  megadásnak, a férfi hoz intézett  
kérdést pedig provokációvá, ha nem egyenesen fenyegetéssé változtatja. 

A Burning Up szójátékai tompított abbak és kevésbé kiegyenlített ek, mint a 
Like a Virginben szereplők, noha itt  is a vallás és a szexualitás diskurzusai vál-
nak aktívvá. A szexuális jelentés talán nagyobb hangsúlyt kap a szövegben, de 
a vallásos réteg sincs túl mélyen a felszín alatt , hiszen Madonna térdeplésről, 
emésztő tűzről, a szégyenérzet hiányáról és arról a szívében lakozó érzésről 
énekel, amely sosem fog eltűnni onnan. A szexualitás és a vallás ilyetén össze-
kapcsolása látszólag azt a hagyományos ideológiai feladatot látja el, hogy a nők 
kereszténységen belüli alárendeltségével és gyengeségével próbálja igazolni 
a patriarchális társadalmon belüli hasonlóan alávetett  pozíciójukat. A szöveg 
azonban, csakúgy, mint a Material Girl esetében, számtalan lehetőséget teremt 
az olvasó számára, hogy miközben kénytelen elismerni a domináns ideológia 
reprezentációbeli jelenlétét, alá is tudja ásni azt, hiszen a női szexualitás ábrá-
zolása megint magában foglalja ezen ábrázolás eszközeit is, ezáltal megkérdő-
jelezve annak ideológiai hatékonyságát. A bevezető képsor ezt egészen egyér-
telművé teszi. Mielőtt  Madonna énekelni kezd, 33 másodperc telik el, és ezalatt  
21 beállítást látunk: 

1. kinyíló női szem
2. fehér virágok, az egyik kivilágosodik
3.  kirúzsozott  női száj (valószínűleg Madonnáé)
4.  kék autó, amelynek lámpái felkapcsolódnak
5.  Madonna fehér ruhában, az úton fekve
6.  görög férfi szobor üreges szemmel
7.  akváriumban úszkáló aranyhal
8.  közeli a férfi szoborról, a szeme világítani kezd
9.  félközeli a szoborról, a szeme még mindig világít
10.  szuperközeli a szobor szeméről, amely még mindig izzik
11.  lánc egy női nyakon, olyan szorosra húzva, hogy belevájódik a húsba
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12.  elmosódó közeli Madonnáról, a lánc szabadon leng körülött e
13.  egy lézersugár, ami vészjósló mintázatot rajzol egy női csuklóra
14.  a lézersugár az akváriumban úszkáló aranyhalra irányul
15.  Madonna leveszi sötét napszemüvegét, és egyenesen a kamerába néz
16.  Madonna ül az úton
17.  Madonna megint leveszi a napszemüvegét 
18.  Madonna háton fekve az úton
19.  a fekete napszemüveg az úton hever, az egyik lencsében megjelenik egy 

szem, aminek realisztikus képébe zöldes elektronikus eff ektek olvadnak
20.  Madonna az úton ül, és a kamerába néz
21.  közeli az úton ülő Madonnáról, aki épp hátrahajtja a fejét

Ebben a szekvenciában alapvetően kétfajta képet különböztethetünk meg: a né-
zés, illetve az alárendeltség, a leigázott ság képeit. Amint arra a görög szobor 
szeme is utal, a nézés tradicionálisan az egyik legfontosabb eszköz, amellyel a 
férfi ak uralmuk alá vonják a nőket, és az ebből fakadó női alárendeltséget jól 
mutatják Madonna behódoló mozdulatai és testt artásai az úton. Az akváriumba 
zárt aranyhal a férfi tekintet által fogságba ejtett  nő ironikus metaforája. A lézer-
sugár azonban már modern, személytelen „nézés”, nem a hagyományos férfi  
szemsugár, és ez kiszabadíthatja a nőt az őt megbéklyózó bilincsekből, ahogy a 
halat is az akváriumból. Madonna éneke ugyanígy szétszakítja a láncot, amely 
korábban szorosan a nyaka köré tekeredett . Később, amikor Madonna arról 
énekel, mennyire kívánja a szeretőjét, és mennyire szeretné tudni, mit kéne ten-
nie ahhoz, hogy elnyerje őt, akkor ismét szorosabbra veszi, majd meglazítja a 
nyaka körül a láncot; a következő kép egy férfi szemekből álló kollázst ábrázol, 
amelyek közé Madonna éneklő ajka ékelődik. A séma megismétlődik; Madonna 
produkciója azt mutatja meg, hogy a nők miként tudnak megszabadulni a férfi  
nézésének és hatalmának fennhatósága alól. Amikor leveszi a sötét napszemüve-
get és egyenesen ránk néz, az annak jele, hogy átvett e a hatalmat a nézés felett : 
azt látjuk, amit látnunk enged. A szemüveg aztán a testét helyett esíti az úton, 
ám a női test nyilvánvaló behódolása és megalázkodása helyett  a szemüvegben 
most egy aktív, elektronikus, mindent látó szem jelenik meg. A Lucky Star klipje 
ugyanígy azzal kezdődik, hogy Madonna lecsúsztatja a napszemüvegét, egye-
nesen belenéz a kamerába, aztán a klip végén visszatolja a napszemüvegét, ám a 
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kett ő között  ő irányítja, hogy mit látunk. A Borderline-ban a férfi  fotós visszatérő 
kép, miközben Madonna egykori fotómodell énjét parodizálja, és a szabadság 
iránti vágyáról énekel. Az elkészült fotó végül egy férfi ak érdeklődésére számot 
tartható (Glamour című) csillogó magazin címlapján díszeleg.  

Madonna tökéletesen tisztában van az imázs fontosságával. Ez egy összetett  
fogalom, hiszen benne van az is, hogy hogy néz ki (milyen a külseje), hogy 
hogyan néz (hogyan tekint másokra, elsősorban a kamerára), és az is, hogy má-
sok hogyan néznek rá. A nézés hagyományosan a férfi ak fennhatósága alatt  áll; 
Freud egyenesen azt állítja, hogy a nézés a voyeurizmus kitágítása révén a hata-
lom gyakorlásának alapvetően maszkulin módja, Madonna azonban elragadja 
ezt a hatalmat a férfi tól, és megmutatja, hogy a nőknek muszáj átvenni az irá-
nyítást a nézés fölött  (annak mindhárom értelmében), ha el akarják érni, hogy a 
patriarchátuson belül beleszólásuk legyen a velük kapcsolatos jelentésekbe. 

Mindennek ideológiai hatékonyságát jól bizonyítja egy diák esszéje: 

Madonna kihívó nézéséhez vagy tekintetéhez – legalábbis szerintem, de talán 
sok más nő is osztja a véleményem – kapcsolódik valamiféle élvezet. A Lucky 
Star táncjelenetében egy ponton Madonna oldalazó léptekkel a kamera felé ha-
lad, és közben roppant provokatívan néz. Egy pillanatra kivillan a nyelve: azt 
várjuk, hogy a szexuális csábítás jeleként mindjárt megnyalja az ajkát. A sejtés 
azonban nem igazolódik be, Madonna ugyanis visszahúzza a nyelvét. Úgy tű-
nik, a kamera előtt i táncának és vonaglásának nagy részét így kell értenünk. 
Madonna csapdát állít a nők szexuális bálvánnyá változtatásának. Azon nők 
számára, akik a saját bőrükön tapasztalták az eff éle elnyomást, ez a helyzet fö-
lött ébb örömteli és élvezetes, miközben a férfi  voyeur pozíciója bizonytalanná 
válik. (Robyn Blair, egy 19 éves rajongó)    

A nézés (a szó valamennyi értelmében), az én és a társadalmi viszonyok jelen-
tései, a hatalom és hatalomnélküliség egymást kölcsönösen meghatározó fo-
galmak – mindegyiknek szüksége van a másik kett őre is, hogy teljessé váljon. 
Madonna lehetőséget teremt rajongóinak, hogy szemiotikai és társadalmi hata-
lomra tegyenek szert; a legalapvetőbb szinten mindez a fantázia révén történik, 
ami viszont olyan hatalommal ruházhatja fel a rajongó énképét, mely hatással 
lehet a társadalmi helyzetekben való viselkedésére. Ez a hatalmat adó fantázia 
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olyan szinten nyújt élvezetet, hogy képes felforgatni a társadalmi normákat, és 
amikor a fantázia kapcsolatba hozható a mindennapi élet körülményeivel – va-
gyis amikor releváns fantáziáról van szó – az ideális elérhetővé válhat. A fent 
leírt rajongói klipek közül az első kett ő vágykielégítő fantáziának tekinthető, 
de a harmadik az elképzelt ideális helyzetet a mindennapi közelségébe hozza. 
Az első kett ő a hatalomszerzés iránti vágyat demonstrálja; a harmadik e vágy 
kielégítésének lehetséges útjait vizsgálja. A fantáziát helytelenül defi niáljuk, ha 
puszta eszképizmusként írjuk le; hiszen bizonyos körülmények között  képes 
megteremteni egy kis léptékű társadalmi változás elképzelt lehetőségeit, vagy 
képes létrehozni a motivációt, energiát a lokalizált taktikai ellenállás számára. 
Az 5.b fejezet6 tovább vizsgálja a fantáziában rejlő pozitív potenciált; egyelőre 
elég annyit megjegyeznünk, hogy Madonna népszerűsége a hatalom és ellen-
állás, a jelentések és ellenjelentések, az élvezet és az irányítás jogáért folytatott  
harc egyvelege. 

Czifra Réka fordítása
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