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Hermann Veronika

„THE STARS LOOK VERY 
DIFFERENT TODAY”

A kulturális átöltözés reprezentációs technológiái 
a fogyasztás mediális gyakorlataiban

A technológiai, kulturális és mediális környezet egyre radikálisabb vál-

tozásai miatt manapság aligha lehet közhelyektől mentesen vizsgálni 

a fogyasztás, az identitás és a kulturális átöltözés fogalmait. A szimbo-

likus tartalmak társadalmi kontextusának felvázolásakor egyre rövidebb 

idő alatt kényszerülünk átértelmezni a fogalmak korábbi kiterjesztését, 

az egyes társadalmi gyakorlatok elgondolhatóságát, vagy éppen látható-

ságát. Az idő, a modernitás és a tapasztalat szerkezeteinek átalakulása 

nemcsak a technológiai determinizmus leegyszerűsítő, a technológiai 

fejlődést leginkább a veszély és a kiszolgáltatottság minőségein keresz-

tül értelmező felfogásait erősíti, de ennél jóval szerencsésebb módon 

azokat az új típusú cselekvéseket és interakciókat is, amelyeken keresz-

tül a reprezentáció új technológiái létrehozzák a korszakra jellemző tu-

dásformákat, melyek az információ közvetítése és továbbadása mellett 

a társadalom közösségeinek egymáshoz való viszonyát is átalakítják. 

A hegemón politikai és kulturális hatalom ideológiáival szemben a késő 

modernitás médiaelméletei a társadalom, a technológia és a kultúra 

együttes vizsgálatával ezen fogalmak egymásra utaltságát, ugyanakkor 

kiszolgáltatottságát is modellezik. Amennyiben Michel Foucault Az én 

technológiái című tanulmányában1 a címadó szintagma azokat a műve-

leteket jelöli, amelyeken keresztül egy individuum elér valamiféle erényt 

vagy boldogságot – vagyis saját maga önbeteljesítő jóslataként mindig 

egy lépéssel hátrébb lesz a vágyott célhoz képest –, úgy a kulturális kör-

nyezet hasonló elemzésekor lehetséges a kultúra technológiáiról beszél-

ni, amelyek egy adott korszaknak vagy episztémének mindazon műve-

leteit jelölik, amelyek létrehozzák a korszak sajátos narratíváit, valamint 

megalkotják önmagáról kialakított tudásának mátrixát. A kultúra 

technológiájában minden művelet olyan, egymástól nem függetleníthe-

1 Michel Foucault, Technologies of the Self = Technologies of the Self. A Seminar with Michel 
Foucault, szerk. Huck Gutman – Patrick Hutton – Luther H. Martin, University 
of Massachusetts Press, Amherst, 1988.

tő interakciókat jelöl, amelyek alkalmassá teszik az episztemológiai 

jellegzetességeket önmaguk láthatóvá tételére, vagyis egy jelen idejű 

reprezentációs lánc megalkotására, ismétlésére és fenntartására.

A kulturális átöltözésnek a dolgozat alcímében bevezetett fogal-

mát az alábbiakban nemcsak önmagán, hanem az identitás, a fogyasztás, 

a láthatóság és a reprezentáció fogalmain keresztül szeretném bemu-

tatni, hangsúlyozva, hogy a kifejezésben konnotálódó mozzanatosság 

a késő modern nyugati társadalmak kultúrtechnikáinak metaforája. 

Az átöltözés alakzatában ugyanis nemcsak a gyors egymásutánban 

következő és elmúló trendek vannak jelen, hanem – ennél sokkal 

reve la tívabb módon – a kamufl ázs/mimikri fogalmaival illusztrálható 

episz temológiai jellegzetesség is. A fenti fogalmak mellett a kulturális 

átöltözésnek a kulturális identitás kialakításában és a szimbolikus fo-

gyasztási gesztusokban tetten érhető jelenségét egy olyan példán – David 

Bowie Space Oddity című szövegén – keresztül szeretném majd bemu-

tatni, amely a magától értetődő, rejtőzködésre, álcázásra, folytonos 

identitásváltásra épülő fogyasztási és képtermelési gyakorlatok mellett 

a politikai és társadalmi kontextus alakító hatásaira is refl ektál. A példa 

kifejtése előtt azonban muszáj tisztázni a dolgozat teoretikus vázát al-

kotó fogalmakat, amelyek közül az első és talán legfontosabb a szim-

bolikus identitás keretbe helyezése.

Identitásmodellek a kultúratudományban

Az identitás, az identitásválság és az identitásmodell az elmúlt évtizedek 

társadalom- és kultúratudományi diskurzusainak vezető fogalmaivá, 

a velük való foglalatosság pedig intellektuális divattá vált. Ennek okai 

azonban éppen olyan fontosak és árulkodók, mint maguk a fogalmak, 

történeti, elméleti és tudománytörténeti belátásaikkal együtt. Az iden-

titás fogalma és gyakorlata olyan mátrixban helyezkednek el, amelynek 

alkotóelemei az identitás kapcsán egyén és közösség, egyén és törté-

nelem, jelen és múlt idő, lokális és temporális kiterjesztés rendszereit 

hívják életre. Az identitás fogalma minden társadalom- és kultúratudo-

mányos részdiszciplinában módosításokkal ugyan, de jelen van. Peter 

Stachel Identitás. A kortárs társadalom- és kultúratudományok egy köz-

ponti fogalmának genezise, infl álódása és problémái című tanulmányában 

Gerhard Altmannra hivatkozva megjegyzi, hogy az identitás fogalma 

a kortárs kultúratudományi elemzésekben gyakran a „hermeneutikai 
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újrahasznosítás” funkciójával bír, s ez a kifejezés jól példázza az identitás-

koncepciók elmúlt évtizedekben végbement erőteljes infl álódását.2

Az egyéni, családi, közösségi, etnikai, vallási, kulturális, szexuális, 

politikai vagy nemzeti identitás elgondolásai azonban egymást is meg-

határozzák: szinkrón és diakrón kiterjedésük egymástól sok esetben 

elválaszthatatlanná teszi őket. Az identitás jelen dolgozat felfogása szerint 

nem adottság, hanem folyamat, egyszerűbben fogalmazva: nem csu-

pán sors, hanem választás kérdése is, és bonyolult gyakorlatok sorozatá-

ból áll. Ez azonban nem volt mindig adottnak tételezhető, s leginkább 

a posztmodern korban vált közhellyé. Az identitás legegyszerűbb meg-

határozása szerint személyes azonosságot és folyamatosságot jelent, 

azon feltételrendszerek összességét, amelyek mentén a személyiség 

integritása háborítatlanul teljesül. E feltételrendszereket befolyásolja 

a történeti idő, a társadalmi tér, a családi környezet, a szocializáció elsőd-

leges és másodlagos keretei, amelyek viszont maguk is módosulásoknak 

vannak kitéve. Éppen ezért az identitás egy folyamatos újrateremtés 

alatt álló praxis, amely a szöveghez hasonlóan az újraolvasás kénysze-

rében az újrateremtés lehetőségét kapja meg. Társadalomtudományos 

szempontból az identitás artikulációjának ugyanúgy köze van a tár-

sadalmi nyilvánosság szerkezetéhez, mint a szokássá vált ízlés vagy 

a társadalmi imaginárius egymással korreláló fogalmaihoz.

Az 1980-as években jelentkező „identity boom” és „identity talk” 

nem független a humán tudományok, elsősorban az irodalomtudomány, 

a történettudomány és az antropológia önértelmezési válságától. A kul-

turális antropológia – egyebek mellett James Cliff ord, Cliff ord Geertz 

és George E. Marcus írásai nyomán kialakuló – „Writing Culture-vita” 

néven elhíresült belső kritikai diskurzusának egyik fő belátása, hogy az 

etnográfi ai és antropológiai módszertanok jelentős része nem a megfi -

gyelt, hanem a megfi gyelő identitását helyezi a középpontba. A kultúra-

tudományi diskurzus általában a közösségi identitást vizsgálja, az egyé-

nit pedig ennek függvényében értelmezi, noha az imént leírt belátások 

alapján ez fordítva is működőképesnek tűnhet. Induktív vagy deduktív 

módszer helyett valószínűleg a leghelyesebb magukat a viszonyrend-

szereket, s nem az azokban esetlegesen hierarchizálódó szereplőket vizs-

gálni, elkerülvén a kollektív identitás esszencializálásának csapdáját.

A kultúrát szövegnek tekintő, a kultúra szövegszerűsége mellett 

érvelő, az irodalomtörténetet társadalomtörténetként is értelmező, az 

2 Peter Stachel, Identitás. A kortárs társadalom- és kultúratudományok egy központi 
fogalmának genezise, infl álódása és problémái, Regio 2007/4., 3–5.

irodalmi szöveget egy történeti-társadalmi hagyomány részeként olvasó 

és olvastató résztudományágak és elméleti iskolák – úgyis, mint az 

irodalmi antropológia, a kritikai kultúrakutatás, a posztstrukturalista 

ideológiakritikán alapuló mikrotörténetírás és mikroszociológia, vagy 

az irodalomelmélet újhistorista paradigmája – abban voltaképpen egyet-

értenek, hogy az alapvetően nyelvi problémaként megjelenő láthatóság, 

illetve az abból részben következő, részben konstruálódó reprezentációs 

hálózat hatalmi és ideológiai, vagyis végső soron politikai kérdés, amely 

társadalmi kontextusban (is) kritikai elemzés alá vonható.

Mivel a kultúrát nem lehet homogénként elgondolni, az identitás 

stratégiái is különfélék lesznek, amelyek mind egy folyamat részei. 

A folyamat termékeként létrejövő, változásban lévő kulturális identitás 

olyan szimbolikus termék, amely folyton alakul, amelyet folyamatosan 

létre kell hozni és le kell bontani, amelyben – a hagyományhoz hasonlóan 

– benne lehet állni, de folyton újra bele kell lépni. Edmund Leach brit 

szociálantropológus többféle módon értelmezhető elmélete3 szerint 

a kultúra társadalmi helyzetek metaforikus öltözeteként írható le. Az 

egyik értelmezés szerint a kultúra követ ugyan általános szabályokat, 

de egyedi módon áll össze, mert az individuumokat egyre kevésbé köti 

a hagyomány. Ez azt feltételezi, hogy például a menekültek vagy az 

emigránsok esetében létrejöhet a kulturális átöltözés anélkül, hogy fel-

tétlenül marginalizálódna az egyén. A másik értelmezés szerint azonban 

ha a kultúrára mint öltözékre tekintünk, akkor a másik kultúrájához 

az idegenség képzete fog kapcsolódni, a – valódi vagy metaforikus, 

horizontális vagy vertikális – helyváltoztatás pedig meztelenséget, ru-

hátlanságot fog jelenteni. A meztelenség csakis akkor szűnik meg, ha 

a „hely” kultúráját, annak ruházatát ölti magára, vagyis, Bourdieu termi-

nusával élve, ha a saját stigmatizációját rejti el valamiféle asszimilatív 

kamufl ázzsal. A kultúranélküliség tehát természetes marginalizációt és 

tabusítást jelent, csakúgy, mint a fi zikai meztelenség, amelyhez még 

ma is számos szabály, tabu, tiltás kapcsolódik.

Fogyasztás és szokásrend: a kulturális átöltözés

A kultúra öltözékként való tételezése emlékeztet Roland Barthes divat-

szemiotikai monográfi ájára,4 amelyet megjelenésekor rengeteg kritika 

3 Edmund Leach, Culture & Communication. Th e Logic by Which Symbols are Connected, 
Cambridge UP, Cambridge, 1993.

4 Roland Barthes, A divat mint rendszer, Helikon, Budapest, 1999.
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közösen jegyzett Th e World of Goods című monográfi ája6 is hivatkozik 

Henry James Th e Bostonians című regényére, illetve általában a 20. szá-

zad eleji nagypolgári irodalom azon retorikai alakzatára, amely külön-

féle termékeken és fogyasztási szokásokon keresztül egy egész társadal-

mi struktúra szimbólumrendszerét képes megjeleníteni. James maga 

ezt a tárgyak birodalmának („the empire of things”) nevezte, s valóban, 

nála mesteribben kevesek tudtak a tárgyi kultúrából olyan narratívát 

alkotni, amelynek valódi társadalmi tétje is lehet. Ezt a retorikai meg-

oldást én az egyszerűség kedvéért a fogyasztás metonímiájának neve-

zem. Ez az alakzat nemcsak a szépirodalomban, hanem a szórakoztató 

irodalomban, a különféle publicisztikai műfajokban, majd a 20. század 

közepétől a tömegmédia képeiben is megjelenik, és adott esetben ki-

fejezetten hasznos lehet a társadalomkutató számára, aki konkrét ter-

mékekből és szokásokból kiindulva keres válaszokat általános társadalmi 

kérdésekre (lásd Bourdieu és Foucault vonatkozó írásait).

A sztereotipizált helyek és identitások kulturális adottságként való 

tételezése kitörli azokat a létező mentalitásokat, amelyek felülírták 

a fogyasztás koloniális szemléletét, és marginális csoportokból main-

stream fogyasztókat csináltak. Az ízlés leválasztása a természetesség 

kategóriájáról már a modernségben elkezdődött, mára pedig alapve-

téssé vált. Az ízlés ugyanis nem a külső elemek jele vagy a szépséghez 

való hozzáférés szintje, hanem az osztályzók osztályzása. Catherine 

Driscoll Chanel: Th e Order of Th ings című tanulmányában7 Michel Fou-

cault A szavak és a dolgok című monográfi ájának belátásait alkalmazva 

amellett érvel, hogy a divat utópiája addig működik, ameddig nem 

kell megvalósulnia. A tükörhöz hasonlóan olyan heterotóp tér, amely-

ben az én (self) nemcsak visszatükröződik, hanem megfi gyelés alá is 

kerül. A fogyasztásantropológia adottnak tekinti, hogy az anyagi kul-

túra elemei nem egyenrangúak, viszont kérdésként teszi fel, hogy mi 

a fogyasztás szimbolikus jelentősége, és annak mi köze van a reprezen-

táció politikájához. A reprezentáció a láthatóság kulcsfogalma, rend-

szereinek logikája pedig nem homogenizál csoportokat, szokásokat és 

identitásmodelleket úgy, mintha azok egymásból következnének. Az 

identitás vizuális meghosszabbításaként is működő anyagi kultúra meg-

értésének előfeltétele az azt megalkotó kategóriák kritikai elemzése, 

illetve az egyéni fogyasztási szokásokkal összekapcsolódó, refl exióra 

6 Mary Douglas – Baron Isherwood, Th e World of Goods. Towards an Anthropology of 
Consumption, Routledge, London–New York, 2001.

7 Catherine Driscoll, Chanel: Th e Order of Th ings, Fashion Th eory 2010. június, 135–158.

ért, azonban azóta egyre inkább fölértékelődik, mert kiderült, hogy 

korántsem csupán az öltözékre, vagyis a fi zikai ruházatra alkalmaz-

ható – hanem például a kultúrára is. Barthes e monográfi ájában olyan, 

a jelen témára és az identitás elgondolhatóságára vonatkozó kitételek 

is vannak, amelyeknél érdemes egy pillanatra megállni. A divat mint 

rendszer bizonyos értelemben mintaszerűen kínálja fel magát a jeltu-

dományi elemzésnek, amennyiben jelölőknek és jelentetteknek pontos 

spektrumát határozza meg, és saját logikáján belül nem lehet megcáfolni. 

Barthes egy francia divatmagazin egy évfolyamát veti alá szemiotikai 

elemzésnek – természetesen már emiatt is rengeteg kritika éri. A kon-

cepció, hogy Barthes szerint háromféle ruhát lehet megkülönböztetni, 

ezek pedig az írott ruházat (a ruha leírása a magazinban), a képi ruhá-

zat (értelemszerűen a fénykép – a majdnem húsz évvel később íródott 

Világoskamra című kötetben ezen elemzések egy része megjelenik), 

illetve az aktuális ruházat, amely az éppen adott megvalósulást/variá-

ciót jelenti (jelöli).5 A legfőbb kritika Barthes divatszemiotikájával 

szemben, hogy látszólag indokolatlanul von le következtetéseket jelek 

halmaza alapján, miközben elemzéseinek nincsen szociológiai beágya-

zottsága vagy relevanciája. Mindeközben a későbbi életmű, különösen 

pedig a Világoskamra és a Mitológiák alapján világos, hogy a posztstruk-

turalista ideológiakritika korai változata már benne volt a látszólag 

csupán jelelméleti elemzésben, hiszen a divat rendszerét Barthes való-

jában nem anyagi, hanem kulturális fenoménként kezelte. Ily módon 

az öltözékek elemzésében benne van a kulturális átöltözés lehetőségé-

nek előfeltevése is. A divat a kultúrának olyan szimbolikus terméke, 

amely alkalmas arra, hogy metaforizáljon látszólag egymáshoz nem 

kapcsolódó minőségeket, és szimbolikus identitásokon keresztül legi-

timáljon különféle mentalitásokat, amelyeket csak maguk az identitá-

sok bonthatnak le.

A fogyasztásantropológia egyik alaptétele szerint a tárgyak önma-

gukban semlegesek, jelentésüket használatuk társadalmi kontextusá-

ban nyerik el. A fogyasztásnak egyszerre van szimbolikus, társadalmi, 

anyagi és politikai jelentősége. Ennek azonban – az előzőekben felvázolt 

társadalomtudományos praxis miatt – korántsem csak a megvásárolt, 

avagy szinkrón időállapotban fogyasztott tárgyakra és rendszerekre van 

hatása. Mary Douglas antropológus és Baron Isherwood közgazdász 

5 Uo., 11–36.
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épülő viszony. A fogyasztás ugyanúgy része a társadalmi rendnek, mint 

a munka, egyáltalán nem mindegy azonban, hogy a fogyasztáson ke-

resztül megalkotott identitásmodelleket mennyire tekintjük lezártnak: 

nyitottságuk és fl uiditásuk éppen jellegükből adódó alapfeltételük.

Major Tom: a kultúrtechnológia alakzata

A világhírű angol előadó, David Bowie egyik legismertebb alteregója 

az 1969 júliusában megjelent Space Oddity című dal elbeszélője/főhőse, 

Major Tom, vagyis Tom őrnagy. A folytonos alakváltásai, identitáscse-

réi, változó előadói perszónái miatt Kaméleonnak is nevezett Bowie az 

egyik első előadó volt a könnyűzene történetében, aki az identitását tette 

áruvá, és radikális stílus- és személyiségváltásaival hívta föl a fi gyelmet 

a szimbolikus identitás és a szimbolikus fogyasztás efemer jellegére. 

A kamufl ázs Bowie esetében nem a gyors és tét nélküli hangulatingado-

zás jele volt, hanem annak kifejeződése, hogy az egyre összetettebbé 

váló kulturális mezőben a személyiség szükségképpen mozaikszerűen 

áll össze. E mozaik darabjai nem öncélúan váltakoznak, hanem adaptív 

módon erősítik egymástól való különbözőségüket, a hangsúlyt folya-

matosan egy másik aspektusra áthelyezve. Bowie, valamint az ő hatására 

megjelenő előadók életművében a kulturális praxis egyszerre a gya-

korlat metaforája és a metafora lebontása, hiszen gyakran szó szerinti 

ruhacserével fejeznek ki egy jóval nagyobbnak tételezhető kulturális 

léptékváltást.

A David Robert Jones néven született Bowie annak köszönhetően 

vált kultikus előadóvá, hogy a korszak társadalmi és kulturális önelbe-

szélési nehézségeire olyan stratégiával reagált, amely – bár sokszor imp-

licit módon – tömegek számára tette beláthatóvá a lezárt (karteziánus) 

kategóriák végét. Bowie a 20. század második felének egyik legnagyobb 

ikonja. Szupersztár, aki a hatvanas évek végén Mick Jaggerrel nagyjából 

egy időben ismerte fel a polgárjogi mozgalmak és a társadalmi változá-

sok jelentőségét, és azt a megváltozott kulturális igényt, amelyet azok 

életre hívtak. Mindketten érzékelték az identitás fogalmainak gyors 

átalakulását, és megértették, hogy a popkultúrának alkalmazkodnia kell 

a kor szelleméhez. Az identitás már nem sors, hanem választás kérdése 

lett, amelyből könnyen árucikk válik. Bowie különböző korszakaihoz 

egészen új személyiségeket épített fel; nélküle nincs Madonna, nincs 

Prince és egyáltalán nincs Lady Gaga. A Space Oddity sikere azonban 

nemcsak az áruba bocsátott személyiség győzelmét jelzi, hanem sajátos 

példája annak, hogyan tesz valamit sikeressé a technológiai, társadal-

mi és politikai körülmények megfelelő együttállása, hogy aztán végül 

olyan kulturális termékké váljon, amely azóta is szinte követhetetlen 

intertextusként kering a médiaszövegek és -képek között. A dal sikeré-

hez egyszerre volt szükség a korszak hidegháborús fegyverkezési ver-

senyére és retorikájára, a sci-fi  műfajának népszerűségére, Stanley 

Kubrick később még hivatkozandó ikonikus mozijára, a technológiai 

vágyak társadalmi képzetté történő átalakulására, valamint a korabeli 

társadalmi és polgárjogi mozgalmakra. Az alábbiakban e tényezőkön 

keresztül elemzem a Space Oddity című dal komponenseit és kontextu-

sait, amelyek egyébként egyszerre olvashatók médiaszövegként és kul-

turális termékként.

A világűr meghódításának valódi lehetősége, illetve az űr immáron 

nemcsak elképzelt, hanem fényképezett látványának popularizáló-

dása kiterjesztette a tér kulturális elképzeléseit. A világűr már nemcsak 

a hidegháború fegyverkezésének egyik fontos stratégiai terepe volt, ha-

nem a társadalmi térszerkezet legitim részévé vált. Az 1960-as évek 

számos társadalmi forradalma, majd az 1970-es évek technológiai és 

képi robbanása példásan követhető végig a korszak populáris kultúrá-

jának reprezentációs elemeiben. A Space Oddityt David Bowie 1969 feb-

ruárjában írta, de csak hónapokkal később, 1969. július 11-én jelent 

meg, a David Bowie című második stúdióalbum első kislemezeként. 

1969-ben a hidegháború a csúcsra jár, a kétosztatú világrend csatájában 

az űrverseny az egyik legfontosabb, valódi és szimbolikus téttel egyaránt 

rendelkező hadviselési forma. 1969 júliusában már a teljes nyugati világ 

– de az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság mindenképpen – 

lélegzetvisszafojtva fi gyelte az Apollo 11 küldetésének alakulását, hogy 

aztán éppen kilenc nappal a Space Oddity megjelenése után, 1969. július 

20-án bekövetkezzen a késő modernitás egyik legfontosabb média ese-

ménye, a holdra szállás.

A holdra szállás szimbolikus társadalmi képzetté vált, hiszen egy-

szerre jelentett fontos politikai csapást a Szovjetunió számára, de talán 

még fontosabb, hogy közben az emberi teljesítmény, a tudomány és 

a technika apoteózisa is lett. Az sem véletlen, hogy – mint a legtöbb 

ismert médiaesemény – számos összeesküvés-elmélet és manipuláció 

táptalaja. Daniel Dayan és Elihu Katz híres meghatározása szerint a mé-

diaesemény az ünnep antropológiai sajátosságait adaptálja a hétközna-

pok logikájára, térben és időben megszakítva a mindennapi ritmust, 
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és monopolizálva az eseményt.8 Media Events. Th e Live Broadcasting of 

History című monográfi ájukban olvasható, hogy a médiaesemény vala-

miféle társadalmi konszenzuson alapul – a kötetet ért legfőbb kritikák 

azonban éppen azt emelik ki, hogy a médiaesemény nem visszatükrözi, 

hanem megteremti a konszenzust, a társadalmi imaginárius tér gene-

rátoraként. A holdra szállás társadalmi képzetében egyszerre működött 

politikai és tudományos narratíva, a látszólagos egyetértés pedig, amit 

létrehozott, hasonlóan kettős volt. Az eseményt megörökítő képek nem 

azért működtek szimulákrumként, mert kitörölték belőlük a referen-

ciát, hanem azért, mert soha nem is volt bennük korábbi valóságos kép. 

A holdra szállás és a Space Oddity mindössze néhány nap különbséggel 

alkották meg a korszak társadalmi imagináriusát. Nem csoda, hogy 

a dal Bowie addigi (és azóta is) egyik legsikeresebb kislemezévé vált, 

amellyel elsőként került az angliai eladási és lejátszási listák élére.

A címbeli hangsor anaforikusan visszhangozza az előző év, a szim-

bolikus 1968 egyik legnagyobb fi lmsikerét, Stanley Kubrick 2001: A Space 

Odyssey című fi lmjét,9 amely bevallottan hatással volt Bowie dalának 

nemcsak a címére, hanem a cselekményére is. A Space Oddity ugyanis 

egy fi ktív asztronauta, Major Tom elbeszélése, illetve párbeszéde a földi 

irányítóközponttal („Ground Control to Major Tom”). Tom őrnagy az 

űrben rácsodálkozik a Föld és a csillagok valódiságának poétikusságára, 

közben azonban valami bajt is észlel, hiszen leszámol az életével, és a 

feleségének is üzen („tell my wife I love her very much, she knows”). 

A Space Oddity nemcsak aktuális témája vagy megkapó, emblematikus 

szövege miatt vált hivatkozási ponttá, de közel tíz évvel későbbi ikoni-

kus videója miatt is, amely egyrészt Stanley Kubrick mozijának képeit, 

másrészt a korban az űrkutatás miatt népszerű és elterjedt képeket hasz-

nálja fel. A dal azonban már megjelenésekor rímelt Kubrick és Arthur C. 

Clarke művére, hiszen tonális felépítésében megidézi például Richard 

Strauss Also sprach Zarathustra című hangkölteményét, amely a fi lm 

egyik emblematikus zenei betétje, és amelyet Strauss Friedrich Nietzsche 

azonos című traktátusa alapján szerzett.

A 2001: A Space Odyssey egyike a legtöbbet hivatkozott fi lmeknek, 

amely nemcsak az 1960-as évek végének technológiai izgalmát és pa-

ranoiáját, a tudományos-fantasztikus zsáner iránti vonzódását mutatja 

8 Daniel Dayan – Elihu Katz, Media Events. Th e Live Broadcasting of History, Harvard 
UP, Cambridge (Mass.), 1992.

9 Az összehasonlító elemzés sajátosságai miatt a dolgozatban eredeti címmel fogom hivat-
kozni Stanley Kubrick fi lmjét, hogy ezáltal is megmaradjon a két kulturális szöveg címé ben 
visszhangzó fonemikus hasonlóság.

be, hanem a bekövetkező társadalmi változásokat, a személyiség (person-

hood) integritása és elbeszélhetősége körül keletkező kérdőjeleket is 

tematizálja. Az már csak magától értetődő illúzió, hogy a 2001: A Space 

Odyssey egyik főszereplőjét éppenséggel David Bowmannek hívják. 

A vándorlás, sodródás, otthonkeresés évezredes kulturális toposzát a cí-

mében megidéző „űrodüsszeia” a teret már nemcsak a látható, hanem 

a láthatatlan világra, az űrre is kiterjeszti, így veszi szimbolikusan bir-

tokba azt. Ha sarkosan akarok fogalmazni, a Space Oddity szövegének 

sokszor citált „the stars look very diff erent today” (a csillagok nagyon 

másnak tűnnek ma) sora nemcsak a dal elbeszélőjének űrbéli pozíciójára, 

hanem a természeti tapasztalatok emberi fogalmakkal történő leírásá-

nak lehetetlenségére, az egyes korszakokban megjelenő, folyamatosan 

korszerűsödő és alakuló fogalmiságra is utalhat, amennyiben a csilla-

gokról alkotott tudást a természettudományos fejlődés iránymetafo-

rájának tekintjük. S miért ne tennénk, hiszen a csillagok, csillagképek 

– illetve a hozzájuk kapcsolódó közös tudás- és alakzatrendszer – a leg-

ősibb mitológiákban ugyanúgy jelen vannak, mint a legkorszerűbb 

asztrofi zikában.

Itt érdemes megemlíteni Chris Hadfi eld kanadai űrhajóst, aki nem-

csak küldetéseivel, hanem a közösségi médiában kifejtett tevékenysé-

gével, illetve a Space Oddity űrben való előadásával hívta fel magára 

a fi gyelmet. Hadfi eld egy 2012-ben kezdődő űrutazás alatt kezdte el 

a Föld bolygóról, illetve az űrbéli életről készített fotóit különféle közös-

ségi oldalakra – elsősorban a Twitterre és a Facebookra – posztolni, 

amely tevékenységével nemcsak többmilliós követő- és rajongótábort, 

de szponzorokat is szerzett magának. Hadfi eld médiareprezentációja 

a menő, a korszellemmel haladó asztronauta képzetét alkotta meg, aki 

ugyanolyan biztosan mozog a popkultúra és a web 2.0 világában, mint 

a világűrben. Az igazi népszerűséget ugyanis azzal szerezte, hogy az 

űrállomáson kezdett dalokat énekelni és rögzíteni. Az első, űrben fel-

vett szám a Jewel in the Night című karácsonyi dal volt, amelyet 2012 

karácsonyán tettek fel a Youtube videomegosztó portálra, ezt pedig még 

számos másik követte. Legnézettebb videója pedig – aligha meglepő 

módon – éppenséggel az, amelyben David Bowie Space Oddity című 

dalát énekli. A dalban megidézett Major Tom, aki a világűrből szemléli 

a gyönyörű kék bolygót, Hadfi eld személyében nemcsak új narrátort, 

hanem alakmást kap, hiszen a dalszövegben rejlő metaforák a valódi 

világűrben leomlanak, meglehetősen érdekes reprezentációs helyzetet 

létrehozva. A 2013-ban készült felvétel csak a Youtube-on jelenleg több 
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mint 33 millió megtekintésnél jár, a járulékos nézettség pedig valószí-

nűleg ennél jóval magasabb.

A videó legutóbb az idén Zürichben rendezett, Manifesta nevű euró-

pai kortárs művészeti biennálén10 szerepelt kiállítási installációként 

2016 júliusa és szeptembere között. Ez azért is fi gyelemre méltó, mert 

a biennálé címe What People Do For Money volt, tematikája pedig a kü-

lönféle polgári foglalkozások és a (kortárs) művészet közötti viszony, 

az intézményrendszerek és hatalmi pozíciók alkotta feszültség, de azt 

a kényelmetlen kérdést is feszegette, hogyan válik áruvá és eladhatóvá 

a művészet. Ez utóbbi persze évtizedes, bevett közhely, beszélni azonban 

sokan még ma sem szeretnek róla. Hadfi eld videója nemcsak azért ke-

rülhetett a kiállítótérbe, mert egy kortárs művész (Bowie) és egy telje-

sen más foglalkozást űző ember (Hadfi eld) közös produktumáról van 

szó, hanem azért is, mert Hadfi eld hobbivideójából hirtelen kortárs 

művészeti, kulturális és technológiai statement lett, nem beszélve a Bowie 

halála óta automatikusan rárakódó jelentésrétegekről. A médiasztárrá 

váló Chris Hadfi eld utolsó űrutazása után egyébként Bowie ikonikus 

Aladdin Sane lemezborítóján viselt, villámos arcfestésének másolatával 

jelent meg a Maclean magazin 2013. októberi számának címlapján, 

ezzel is erősítve a Bowie-val való vizuális és ideológiai konvergenciát. 

Hadfi eldnak 2015-ben egy nagylemeze is megjelent Space Sessions: Songs 

from a Tin Can címmel („for here am I sitting in a tin can” – mondja 

Major Tom a Space Oddity dalszövegében a földi irányításnak). A lemez 

sikere remekül illusztrálja azt is, hogy a „sztárságnak” milyen fl uid 

átmeneteit hozza létre a megváltozott médiatechnológiai környezet. 

A csillagok tehát nemcsak az égen látszódnak másképpen, hanem át-

vitt értelemben is: a sztárság fogalma is minden korszakban változik 

és terjeszkedik.

Noha Major Tom a Space Oddity homályos narratívája szerint való-

színűleg meghal a világűrben, nemcsak Hadfi eld énekelte újra, hanem 

több későbbi Bowie-dalban is megjelenik szövegszerű és vizuális refe-

renciaként, vagyis feltételezésem szerint nemcsak David Bowie, hanem 

a fi ktív Tom őrnagy is a fogyasztáson keresztül történő ideologikus 

misztifi káció kultúrtechnikájává válik. A fi gura továbbélésének egyik 

magyarázata lehet a 2001: A Space Odysseyvel való tematikus egyezés, 

hiszen a fi lm végén David Bowman újjászületik, illetve újra megterem-

tődik. A másik, valamivel profánabb megoldás (amely persze az elsőt 

10 Manifesta 11: Th e European Biennial of Contemporary Art (Zürich, 2016. június 11. – 
szeptember 18.).

sem zárja ki) az, hogy Bowie saját kulturális idegenségét, folytonos sze-

mélyiségváltásait előszeretettel fejezte ki űrbéli vagy földönkívüli alle-

góriákkal, így például az 1971-es Hunky Dory nagylemezen megjelenő 

Life on Mars? vagy az 1972-ben kislemezként megjelenő (és csak később 

a Ziggy Stardust-dallistához adott) Starman című dalokban is. A Space 

Oddityhez pedig Bowie folyamatosan visszanyúlt az 1970-es évek so-

rán, ahogy a dalhoz készült promóciós videó is csak 1979-ben jelent 

meg. Talán leghíresebb alteregója, Ziggy Stardust is földönkívüli. Az 

1973-ban megjelent Th e Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from 

Mars című lemez, majd a belőle készült fi lm olyan rajongótábort hozott 

Bowie-nak, amely véglegesen bebetonozta a felforgató szerepébe. Ziggy 

Stardust egy űrbéli, androgün fi gura, akivel éppen rejtélyessége és fl ui-

ditása miatt rengetegen tudtak azonosulni. Major Tom azonban nem 

Ziggy Stardust kapcsán tér vissza, hanem – legalábbis intertextuálisan 

– az Ashes to Ashes, a Hallo Spaceboy és a Blackstar című dalokban.

Az Ashes to Ashes című, bibliai utalásokat is tartalmazó dal a Scary 

Monsters (and Super Creeps) című stúdiólemez első kislemezeként jelent 

meg 1980 augusztusában. A dalhoz készült videoklip részben az űrben 

játszódik, a főszereplő pierrot-nak maszkírozva váltogat bohóc, aszt-

ronauta és énekes perszónái között. Nemcsak vizuálisan idézi fel a Space 

Oddityhez készített promóciós videót, hanem szövegszerűen is: „My 

mother said, to get things done, you’d better not mess with Major Tom” 

– a dal univerzumában ugyanis Major Tom egy drogfüggő exűrhajós, 

amit egyébként Bowie-nak a dal kapcsán adott nyilatkozatai is megerő-

sítenek. Az 1995-ös Outside lemezen megjelenő Hallo Spaceboy című 

dal eredeti változatában nem szerepel Major Tom, a slágerré váló má-

sodik megjelenésben azonban már igen. A korszellemet az is kiválóan 

mutatja, hogy ebben a változatban a Pet Shop Boys, a korszak ikoni-

kus dance-pop csapata is énekel, immáron Major Tomot is megidézve. 

„Ground to Major, bye-bye Tom” – hallható a refrénben, amely eredeti-

leg a lebegés szabadságáról és a biszexualitásról szól: az eredeti változat-

ban egy ismeretlen alany, a másodikban azonban gyakorlatilag Major 

Tom válik azon kérdés címzettjévé, hogy a fi úkhoz vagy a lányokhoz 

vonzódik-e. A dal elbeszélője mintha Major Tomnak az 1990-es évek 

new wave/dance-pop irányzatához igazított alteregója lenne, esetleg az 

eredeti Space Oddity folytatása, vagyis ezzel már egy legalább három 

elemből álló kamufl ázs keletkezik. A Space Oddity Tom őrnagyának 

alteregója intertextuálisan jelenik meg egy popslágerben, amelyben 

az alteregó újrakevert változata lesz az egyik főszereplő. Major Tom 
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keresztül alkotnak hálózatot, és ezen hálózat elemei voltaképpen a 

fogyasztás társadalmi gyakorlataiban teljesítik be valódi küldetésü-

ket. E termékek az ábrázolás természetének problémájára nyelv és kép 

dichotómiáján túlmutató, tömegek számára dekódolható módszerekkel 

kérdeznek rá, miközben alkalmassá válnak az ideologikus misztifi káció 

folyamatának bemutatására. A népszerű médiaszövegek fogyasztásá-

ban a reprezentáció és az ábrázolás megértése a társadalmi és kulturális 

gyakorlatokban alapozza meg magát, beillesztve őket abba a mátrixba, 

amelyet Michel Foucault a dolgok rendjének11 nevez A szavak és a dol-

gok című monográfi ában. David Bowie utolsó lemeze a halála utáni 

héten nagyjából minden nemzetközi lista élére került, kislemezei közül 

pedig 2016 januárjában a Space Oddity a harmadik legnépszerűbb letöl-

tés volt az iTunes-on. Különféle hordozókon, különféle összegekért 

különféle emberek számára töretlen a dal népszerűsége, hiszen számos 

választ kínál az elmúlt évtizedekben a személyiség, az egyén és társa-

dalom, a technológia és társadalom viszonyaiban generált kérdésekre. 

Megmutatja, hogy minden magától értetődő látvány és gondolat épp-

úgy társadalmi konstelláció, mint az identitás társadalmi és kulturális 

kiterjesztései. Ezért lehet sokak számára – bármilyen áron – ajándék 

és lehetőség. Ahogyan Tilda Swinton, Bowie jó barátja fogalmazott 

2013 márciusában, a londoni Victoria and Albert Múzeumban rende-

zett Bowie is elnevezésű életmű-kiállítás megnyitóján: „Bár most nem 

vagy itt, Dave, nem is baj, mert mindannyian miattad jöttünk. Rajongó 

fi úk és rajongó lányok, magányosak, szépek, piperkőcök, haverok, herce-

gek és kacsák.” Mindenki, akiket csak a furcsaságuk köt össze. Min-

denki, aki valaha is szeretett volna bárki más lenni.

11 Vö. Michel Foucault, A szavak és a dolgok. A társadalomtudományok archeológiája, Osiris, 
Budapest, 2000, 21–34.

tehát nem maradt ott kultikus zárványként a hidegháborús években, 

hanem töretlenül végigkísérte Bowie előadói karrierjének különös ál-

lomásait.

Utoljára – bár már nem szövegszerűen, inkább allúziókban – a 2015-ös 

Blackstar című dalhoz készült videoklipben jelenik meg, amely sokkal 

inkább működteti a rövidfi lm, mint a videoklip tartalmi és formai je-

gyeit. Számos laikus és professzionális elemzést lehet olvasni arról, 

hogyan tervezte meg a tudhatóan súlyos beteg David Bowie utolsó, 

ugyancsak Blackstar című stúdiólemezét és az ahhoz készült videókat. 

A Blackstar az első kislemez, egyben az utolsó előtti klip volt, amely 

a halála előtt készült. Az utolsó a már címében is a halál és a feltámadás 

képzeteit hordozó, a Youtube-on 2016 januárjában nézettségi rekordot 

döntő Lazarus volt. A Lazarushoz Johan Renck által rendezett video-

klip 2016. január 7-én, három nappal David Bowie halála előtt jelent 

meg, amely nemcsak a dalt és a hozzá készült videót, hanem az egész 

Blackstar albumot – így a címadó kislemezt is – más megvilágításba 

helyezi. A Blackstar olvasható egy gazdag előadói és alkotói életmű 

lezáró darabjaként, de önmagában álló, az életmű egyes meghatározó 

elemeit újrakeverő testamentumként is. A Blackstar dalszövege tele van 

mitikus és rejtélyes utalásokkal. A fekete csillag képében megjelenő el-

beszélő már nem az űrben, hanem egy, a földi és égi binaritásán túl-

mutató, metaforikus helyen tartózkodik, amelyet a dalban a „villa of 

Ormen” nevet viseli. Bár Ormen egy létező falu Norvégiában, a leg-

több vélekedés szerint a furcsa hangzású hely a halál metaforája, vagyis 

egy heterotóp tér, amelyben felfüggesztődnek a valódi terek szabályai. 

A fekete csillag utalhat a Szaturnusz bolygóra, de Elvis Presley azonos 

című dalára is, Bowie ugyanis közismerten nagy rajongója volt Elvis-

nek, és a születésnapjuk is egy napra (január 8.) esett. Számos találgatás 

és rajongói teória veszi körül a Blackstart – a dalt és az albumot egy-

aránt. A szintén Johan Renck által rendezett fi lm főhőse egy nő, aki 

egy halott asztronauta maradványait találja meg. A dal beszélője a rövid-

fi lmben voltaképpen a halott asztronauta, s bár nem nevesítik, a rendező 

és a szerző is utaltak rá, hogy esetleg Major Tomról van szó. Tom őr-

nagy tehát, közel ötven évvel azután, hogy pillantását a kék bolygóra 

és a csillagokra vetette, egy popkulturális-intertextuális végrendelet-

ben ér el égi és földi pályája végére.

Ez a hevenyészett elemzés, illetve a különféle médiaszövegek egy-

másra hatásának (lehetséges) hálózata azt mutatja meg, hogy a kultúra 

és a társadalom szegmensei nem önmagukban, hanem önmagukon 


