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SZABÓ ORSOLYA

„Egy ízig-vérig amerikai lány”
CATHERINE CAMBRIDGE-I HERCEGNÉ PRODUKCIÓJA ÉS RECEPCIÓJA 
A VANITY FAIR ÉS A PEOPLE OLDALAIN

„Amerikai vagyok, és úgy gondolom, hogy Will & Kate fantasztikus”.1 Ez a bejelen -
tés, mely akár egy Névtelen Amerikai Royalisták nevû csoportban elterjedt bemu-
tatkozásként is könnyedén megállná a helyét, Tgd46 (nick)nevéhez köthetô, aki
az amerikai People internetes oldalán osztotta meg a világgal rajongását a brit her-
cegi pár iránt. A kommentelô logikus döntést hozott, amikor a People-t használta
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erre a célra, hiszen az elsôsorban hírességekkel foglalkozó magazin mind offline,
mind pedig online formájában rendkívül nagy érdeklôdést mutatott a brit királyi
ház iránt az elmúlt négy évtizedben, s a család új tagját, Catherine Middletont is
igen lelkesen mutatta be a nem kevésbé lelkes amerikai közönségnek. 2011-ben,
„Will & Kate” esküvôjének évében a magazin diadalittas hangulatban jelentette be:
„[a]z olvasók azt mondták nekünk, hogy »annyira odavannak« Catherine hercegné-
ért”,2 s ez a visszajelzés senkit sem döbbenthetett meg túlzottan, ugyanis mind a
hercegnével3 kapcsolatos cikkek alatti kommentek száma, mind pedig a People
ma gas 2011-es eladási mutatói elôre jelezték a közvélemény-kutatás eredményét. 

Ez a figyelemreméltó érdeklôdés azonban nem annyira egyértelmû, mint ameny-
nyire elsô látásra gondolhatnánk – s egyáltalán nem tekinthetô feszültségektôl men-
tesnek. Ebbôl a szempontból igen szimptomatikus lehet már a „fantasztikus” szó
felbukkanása is, hiszen az angol „fantastic” (akárcsak magyar megfelelôje), nem
kizárólag pozitív értelemben használható: a kifejezés – többek között – a „bizarr”
és a „valószerûtlen” jelentéstartalmakat is magában hordozza. Bár Tgd46, a tôle
idézett mondat szövegkörnyezetébôl kiindulva, nemigen gondolkodhatott ilyesmi-
ben, valójában a negatív vagy zavart hozzáállás sem lenne különös egy amerikai4

részérôl a Catherine Middleton hercegnévé válásával létrejött „Will & Kate”-jelen-
ség kapcsán. Az Egyesült Államok lakói ugyanis (történelmük és társadalmi beren-
dezkedésük miatt) elvileg nincsenek arra kondicionálva,5 hogy csodálatosnak tart-
sanak egy hercegnét – egy brit hercegné esetében pedig ennek különösen igaznak
kellene lennie. Így aztán nem annyira meglepô, hogy a népszerûség hangorkánjá-
ból kihallatszanak kritikus hangok is, amelyek gyakran nem is annyira magát
Catherine-t, hanem az amerikai közönség elfogadó, sôt éltetô és igenlô reakcióját,
valamint a hercegné kiterjedt médiareprezentációját problematizálják, és egyér -
telmûvé teszik, hogy számukra még a Catherine-re irányuló negatív figyelem is túl
sok lenne. Tgd46 szavaitól csak néhány kommentnyire Carrie például megkérdô-
jelezi a brit királyi család új tagjára irányuló reflektorfény érvényességét: „Miért
érdekli ez az amerikaiakat? Azt akarjuk, hogy ez az elavult intézmény itt is jelen
legyen?”6 A vitát igen komolyra fordító PJA még direktebben fogalmaz a Vanity
Fair egyik online cikke alatt: „Nem azért háborúztunk, hogy megszabaduljunk
ezektôl az emberektôl?”7

Ezen tanulmány célja, hogy felkínáljon egy lehetséges választ a fenti kérdések-
re, s hogy lekövesse azokat az erôvonalakat, amelyek mentén a cambridge-i her-
cegné amerikai médiaprodukciója és befogadása szervezôdik. Elemzésemben ar ra
kívánok rámutatni, hogy a Catherine Middletont övezô egyesült államokbeli mé -
diafigyelem mértéke és a reakciók intenzitása (legyenek azok negatív vagy pozitív
hangoltságúak) nagyon is érthetô. A (fél)idegen (külföldi, angol, sôt: idônként
egyenesen „gyarmatosítóként” érzékelt) hercegné amerikai jelenléte ugyanis a hír-
név királyi elôjogokhoz hasonló aspektusait, valamint a Chris Rojek által megfo-
galmazott „elért” (achieved) és „öröklött” (ascribed) hírnév8 fogalmait olyan mó -
don problematizálja, amely az Egyesült Államok közönségét egészen ismerôs di -
lemmákkal állítja szembe. Catherine a társadalmi osztályok közötti különbségekkel
való szembenézésnek, ehhez kötôdôen az amerikai álom kérdésének, a meritok-
rácia ideáljának és az ízig-vérig amerikai lány (all-American girl) típusának (sztere-
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otípiájának) ellentmondásos felületeként is képes mûködni az amerikai kö zönség
szemében, s így médiajelenléte legalább olyan bonyolult és speciális képet mutat
az Egyesült Államokban, mint hazájában.

A fenti fogalmak közötti interakciók feltérképezéséhez két népszerû amerikai
magazin, a People és a Vanity Fair online változatának néhány cikkét és kom ment -
 jét használom fel, s a szoros olvasás módszerével elemzek olyan szövegrészlete-
ket, amelyek a hercegné származásával, családi hátterével és reflektorfénybe kerü-
lésének módjával foglalkoznak. Az általában pletykalapként definiált People-t és az
önmagát közéleti magazinnak nevezô Vanity Fairt némileg eltérôen fogom kezel-
ni; ennek az az oka, hogy míg az utóbbi inkább hosszabb, elemzô jellegû narratí-
vákat közöl – melyek esetében a nyíltan vállalt önreflexió sem ritka jelenség –, addig
az elôbbi – különösen online formájában – gyakran nem megy tovább az esemé-
nyek leíró ismertetésénél. Ez azonban természetesen nem jelenti azt, hogy a
People látszólag „ártatlanabb”, vitára kevésbé közvetlenül felhívó írásai feszültség-
mentesek lennének. Mi több, ennek éppen az ellenkezôje igaz, amit talán az fed
fel a leginkább, hogy az olvasók sokkal jelentôsebb mértékben reagálnak kom-
mentek formájában a magazin gyorsan áttekinthetô, a pletyka logikája mentén
szervezôdô írásaira, mint a Vanity Fair nagyobb lélegzetû cikkeire. A két magazint
ezen különbségekbôl következôen használom eltérô módon: a People esetében el -
sô sorban a kommentekben megfogalmazott gondolatokra, míg a Vanity Fair kap-
csán inkább a cikkekben megjelenô felvetésekre koncentrálok majd, miközben
igyekszem párbeszédre bírni a különbözô szövegeket és rétegeket.

„Bár mindössze egy hónap múlva a brit királyi család tagja lesz, a sportos és la -
za Kate Middleton mindig is ízig-vérig amerikai lánynak tûnt”.9 Ez a kijelentés (a
Va nity Fair Egy Kennedy Erzsébet királynô udvarában10 címû cikkének kezdô-
mondata) már önmagában érdekes fordulat lehet a gyanútlan olvasó számára – a
2011. április 1-jén közölt írás többi része azonban még több meglepetést rejteget.
A magazin ugyanis a bennfentes bizonyosságát sugallva jelenti be egy ponton,
hogy a Kennedy családhoz vezetô szálat vélt felfedezni Catherine családfáján. A
hírt már-már hihetôvé teszi, hogy az íráshoz illusztrációként (és egyben „bizonyí-
tékként”) csatolt fotón gyanakvó arckifejezésû, barna hajú kislány hajózik Bill és
Hillary Clinton, Edward M. Kennedy (John F. Kennedy elnök öccse) és más ven-
dégek társaságában, miközben a kép jobb oldalán, szélnek feszülve, büszkén leng
az amerikai zászló. „Camelot11 nem bukott el – egyszerûen csak bikontinentális”12 –
vonja le a Vanity Fair a konklúziót, s ezen a ponton már tényleg kezd nyilvánva-
lóvá válni, hogy mirôl is van itt szó. Ha Catherine hercegné már Kennedy volt,
mielôtt hozzáment volna William herceghez, az elsô ránézésre azt jelenti, hogy az
amerikai álom valóban mûködik – és nem csak az Egyesült Államokban, hanem az
Atlanti-óceán másik partján is. Méghozzá olyan nagy energiákat megmozgatva,
amelyek még a brit királyi házat is segítenek bevenni: lám, egy középosztálybeli
an gol lányból is lehet ír származású amerikai trónörökös-feleség az Egyesült Ki -
rályságban. Errôl pedig mindenképpen tudósítani kell Amerikában is, lehetôleg
mi nél nagyobb gyakorisággal.

A történet azonban nem ennyire egyszerû (már amennyiben annak tûnt eddig):
ha sikerül túllépnünk az elôbbi gondolatot szervezô nemzetközi káoszon, akkor
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néhány igazán nagy kihívást jelentô csavarra is felfigyelhetünk. Elôször is, a reme-
kül kidolgozott koloniális visszavágás-fantáziát, melyben egy amerikai ír beván-
dorló klán diadalmaskodik a brit monarchia felett, némileg azért összezavarja,
hogy az amerikai álomnak szükségszerûen nem lehet érvényes végpontja a királyi
csa ládba való beházasodás. A királyi ház funkciójának, fontosságának elismerése
ugyanis éppen az egyik lényeges feltételt érvénytelenítené: az amerikai álomnak
az amerikai populáris tudattalant ma is sokszorosan átszövô eleme a James Trus -
low Adams klasszikusában, Az amerikai eposzban is megfogalmazott „egyenlô
lehetôség”13 ideálja, melyet egy rangok mentén szervezôdô társadalmi berendez-
kedés szükségszerûen aláás. Ráadásul nem csak arról van itt szó, hogy a brit ki -
rályi cím megszerzése kevéssé releváns ebben az esetben: a probléma felüti a fejét
a Kennedyek kapcsán is, akiket igen gyakran emlegetnek „Amerika királyi család-
jaként”. Ez az összetétel egyrészt eleve önellentmondás, másrészt pedig ép pen úgy
az öröklés és a születési elôjogok logikáját erôsíti, mint a brit monarchia meghódí-
tása.

Az igen ambivalens kérdéseket megbolygató, exkluzívnak beharangozott
transz  atlanti „leleplezés” természetesen csak április 1-jei tréfa volt, s azt a királyság
és felsôbb osztályok iránti rajongást parodizálta, amely már a Kennedyek kapcsán
is a hatalmába kerítette az amerikaiakat a XX. század közepén. Az (ön)ironikus
írásban prezentált információkat tehát nem kell komolyan venni – a humor forrá-
sát vi szont már annál inkább. A cikk (melynek szerzôje egy ponton hozzáfûzi,
hogy „a Kate rokonságával kapcsolatos hírek sokkolóak ugyan, de azért nem tel-
jesen vá ratlanok – különösen ezen magazin olvasói számára”14) sokat elárul arról,
hogy a Vanity Fair – és az egész amerikai média – miként próbálja elérhetôvé,
emészt hetô vé tenni a hercegné alakját a saját közönsége számára, s jelzi azt is,
milyen erôvonalak mentén szervezôdnek a befogadói reakciók. Catherine
Middletont ugyan soha nem nevezték a médiában amerikainak, s arról sem igen
eshetett szó, hogy az Egyesült Államok hirtelen királysággá alakulna, ám a fenti
sztereotípiák, mítoszok és ideák kérlelhetetlen búvópatakként bukkannak fel a
hercegné médiaprodukciójában és -recepciójában. Úgy tûnik tehát, hogy Catherine
azért tud vonzó maradni az egyesült államokbeli média számára, mert angolsága
ellenére specifikusan amerikai indulatok és vágyak projekciós felületeként képes
mûködni, miközben a produkció és recepció folyamataiban számos belsô ellent-
mondás is ki rajzolódik. 

Ennek a komplexitásnak a lehetôségét pedig az teremtette meg, hogy Cathe -
rine hírnevének „vegyi összetétele” egymásnak feszülô, egyszersmind egymással
össze is fonódó komponensekbôl áll. Edgar Morin szerint „a XX század, mely kirá -
lyo kat csinált a sztárokból, sztárokká tette a királyokat”,15 Chris Rojek Celebrity cí -
mû könyvében pedig arról ír, hogy „[a] modern társadalom kialakulása során a
hírességek töltötték ki azt a hiányt, melyet a királyok isteni jogába vetett néphit
hanyatlása és Isten halála okozott”.16 Rojek a hírességfogalom17 létrejöttét az
Egyesült Államok függetlenedéséhez köti s hozzáteszi, hogy „[a]z amerikai forrada-
lom nemcsak a kolonializmus intézményeit, de a monarchikus hatalom ideológiá-
ját is meg kívánta dönteni […], helyükbe állítva a mindennapi ember eszméjét”.18

Bár a modern híresség születése talán nem köthetô ennyire egyértelmûen (s kizá-
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rólag) Amerikához – a sztár jelenségét Morin például a mozi amerikai és európai
kez deteivel kapcsolja össze –, az kétségtelen, hogy az amerikai hírességkultusz (és
az amerikai hírességek kultusza) mindig is meghaladta a máshol tapasztalt mérté-
ket és intenzitást. Ezen kívül pedig nincs még egy olyan kultúra a világon, amely
annyira elôtérbe helyezné, s a hírnévvel annyira összemosná a hétköznapi ember,
az egyszerû állampolgár boldogulásának és lehetôségeinek kérdését, mint az
Egye  sült Államoké.  

Így aztán Rojek megállapítása, mely szerint „a monarchia helyébe a hírességek
léptek mint az elismerés és az odatartozás szimbólumai”,19 az igen nagy mennyiségû
sztárral rendelkezô, s Hollywood jelenségét is magáénak tudó Ame rikával kapcso-
latban mindenképpen mûködôképes lehet. Még akkor is így van ez, ha Rojek gon-
dolataival a People egyik kommentelôje – Kim – valószínûleg nem egészen értene
egyet. A Kate: Egy hercegné terhességi útmutatója” 20 címû írás alatt folytatott be -
szélgetésben ACW, Kim vitapartnere, így reagál azokra a véleményekre, melyek
írói ellenérzésüket fejezik ki Catherine felfokozott médiajelenlétével kapcsolatban:
„Sokkal […] érdekesebbnek tartom [Catherine-t], mint a Kardashianeket és a Loha -
neket,21 vagyis az USA úgynevezett királyi fenségeit”.22 Kim felháborodik ACW sza-
vain, és így fogalmaz: „Egyetlen értelmes ember sem gondolja az USA-ban, hogy a
Kardashianek és a Lohanek királyi személyek. Ez a legostobább dolog, amit vala-
ha hallottam. Amerikában nincsenek királyok. Ez az ötlet totálisan szem ben áll az
amerikai álommal”.23

Kimnek annyiban igaza van, hogy egyik említett család sem kapott soha hiva-
talos királyi rangot, s az is teljesen valószínûtlen, hogy ilyesmi egyszer bekövetke-
zik. Mégsem véletlen, hogy a Catherine hercegnô idegenségérôl folytatott vita so -
rán felmerült az amerikai hírességek „megkoronázásának” problémája. Azt ugyan-
is senki sem tagadhatja, hogy az amerikai hírességek (is) olyan figyelmet képesek
magukra vonni, és olyan elôjogokkal rendelkeznek, amelyek korábban csak az
uralkodókat (vagy esetleg az arisztokráciát) illették meg. Ilyen értelemben a média -
celeb hercegné egyáltalán nem lóg ki a sorból, legfeljebb erôteljesebben hívja fel
a figyelmet a hírnév királyi természetére, mint más hírességek. Mindezt persze elég
kellemetlen végiggondolni, hiszen így nyilvánvalóvá válna, hogy a hírnév, mely az
amerikai álom egyik legfontosabb ígérete, egy privilégiumokkal rendelkezô társa-
dalmi osztályt termel ki. „Az osztályokról folytatott diskurzus” pedig „tabutéma
Amerikában, mert a nemzet húzódozik attól, hogy megvizsgálja, miként mû ködik
napról napra az Egyesült Államok osztályrendszere”24 – hiszen ebben az eset ben
nyíltan el kellene ismerni, hogy ilyesfajta háttérbeli különbségeket az ame rikai
álom hazája is kitermel. A kommentelôk vitája során ráadásul az is nyilvánvalóvá
válik, hogy a hírnév a nem-királyi – és ráadásul amerikai – hírességek ese tében
sem minden esetben kötôdik professzionális teljesítményhez (a Kar dashianeket és
Lindsay Lohant általában ilyen kontextusban szokták emlegetni), s így a hercegné
médiajelenlétének érvényességébôl kiinduló diskurzus a meritokrácia ideáljának
hiányosságait is „kibuktatja”. 

Ebbôl a szempontból rendkívül lényeges a Chris Rojek által elkülönített három
típus: az öröklött, az elért és a tulajdonított hírnév kategóriái, melybôl az elsô kettô
lé nyeges a hercegné szempontjából. „Az öröklött hírnév a származással kapcsola-
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tos:”25 – írja a Celebrity szerzôje – „a státusz a vérvonalból következik. Caroline
Kennedy vagy William herceg hírneve biológiai származásából ered. […] Az egyé-
nek hozzáadhatnak öröklött státuszukhoz vagy elvehetnek belôle […], de öröklött
hír nevük alapjai elôre meghatározottak.”26 Rojek az elért hírnevet az öröklôdés
logikájával szemben határozza meg: erre „az egyén nyílt verseny során, valamilyen
érzékelt teljesítmény kapcsán tesz szert”.27 A tulajdonított hírnév esetében pedig „a
kulturális közvetítôk által végzett, s az egyénre összpontosított reprezentáció tesz
valakit figyelemre méltóvá vagy kivételessé”.28–29

Catherine hercegné alakja azért különösen összetett, mert az öröklött és az
elért hírnév ütközôpontjában található, s erre az amerikai gondolkodásmód rend -
kí vül érzékenyen reagál. A hercegné, abban a pillanatban, hogy belépett William
herceg életébe, jókora adagot kapott az öröklött reflektorfénybôl – viszont nem a
saját családja által. Ez a felállás vagy kategórián kívül helyezi a hercegnét, vagy
pedig még a meritokrácia ideáját aláásó „valódi” öröklött és a tulajdonított hírnév-
nél is negatívabb szerepbe kényszerül. Akik ez utóbbi módon tekintenek Kate
Middletonra, azok hírnévtolvajnak látják: vannak, akik annyira felháborodnak az
általa elfoglalt médiafelület nagyságán, hogy egyenesen „szemétnek”30 titulálják, a
kicsit visszafogottabb Rslavino471 pedig – némi kulturális fordítást is beiktatva
Cathe rine elleni kitörésébe –„a felkapaszkodott aranyásó brit verziójának”31 nevezi
a hercegnét, aki szerinte azáltal tornázta fel magát „a brit társadalom csúcsára”,32

hogy a megfelelô ágyba feküdt. Rslavino471 vádjára természetesen az elért hírnév
szempontjából is nézhetünk: a hercegné betagozódását a királyi családba lopás
he lyett elkönyvelhetjük valamiféle teljesítményként. Ám az, ha valaki feljebb tud
házasodni (bár kétségtelenül számos képességre van szüksége ehhez) a társadalmi
osztály és a királyság fogalmát eleve igen rossz szemmel nézô amerikai közfigye-
lemben rendkívül kétes értékû eredmény. 

A People magazin közvélemény-kutatása és a Catherinnel kapcsolatos kommen-
tek oroszlánrésze alapján azonban a kép messze nem ennyire sötét, hiszen mind
az öröklött, mind pedig az elért hírnév pozitív (bár még mindig ellentmondásos és
épp ettôl izgalmas) irányba is forgatható a hercegné produkciójában és recepció-
jában. Az öröklött hírnév problémáját a People azzal a huszárvágással próbálja
meg oldani, hogy erôteljesen Catherine külsejére, modorára helyezi a hangsúlyt. A
Catherine szépségét ünneplô magazin „tökéletes tartású hercegnéként”33 emlegeti
ôt, olyan nôként, aki számára éppen úgy eleve elrendeltetett, hogy élete során ki
kell emelkednie az egyszerû alattvalók közül, mint ahogy egy uralkodó leszár ma -
zottjának is ez a megkérdôjelezhetetlen sorsa. A hercegné így szépsége és stílusér-
zéke miatt már-mindig-is királyi jelenséggé alakul a magazinban, mely idôrôl idôre
azt is figyelmen kívül hagyja, hogy a hercegné nem a „princess”, hanem a „du -
chess”34 címet viseli. Ilyen módon a People a kizárólag princessként emlegetett
Disney-mesék szépséges hercegnôit és hercegnéit igyekszik elôhívni az amerikai
tudattalanból, s olyan tulajdonságokkal ruházza fel Catherine-t, amelyek „logikus-
sá”, sorsszerûvé teszik, hogy fenséges figurává váljék. A People tehát tradicionális
genderfantáziákkal telített mesék világába próbálja „menekíteni” a befogadót a tár-
sadalmi osztályokkal kapcsolatos dilemmák veszedelmes dzsungelébôl, s bár so - 109



kan szembefordulnak az ilyesfajta olvasatokkal, számos kommentben is felbukkan
a hercegné „királyi szépségérôl”35 szóló narratíva.  

Hasonló dologgal próbálkozik a Vanity Fair is, ám inkább az elért hírnév (tehát
a meritokrácia) ideájának mentén haladva. A magazin ugyanis a hercegné külsejét
és viselkedését teljesítményként értékeli, s arról számol be, hogy a „tartással ren-
delkezô”,36 Catherine valójában saját „rátermettségének”37 köszönheti, hogy egy
herceg felesége lett. A hercegné ugyanis képes arra, hogy a „sznobizmust […] és a
reflektorfényt hivatalos támogatás vagy útmutatás nélkül kezelje”38 – azaz „mindig
friss”,39 „mindig mosolyog és egy szót sem szól”.40 A dolog érdekessége, hogy ezek
a leírások kísértetiesen hasonlítanak az Amerikai hercegnô (American Princess) cí -
mû valósághow során megfogalmazott elvárásokhoz. A mûsorban, ahol egy ízig-
vérig amerikai lány alaptulajdonságainak csiszolásához látnak hozzá, Elizabeth
Marshall szerint „a brit birodalom osztálykódjait felhasználva”41 azt próbálják bebi-
zonyítani, hogy az (elsôsorban külsôdleges és viselkedésbeli) önmûvelésre irányu-
ló „kemény munka lehetôvé teszi a hercegnôi-hercegnéi státusz elérését”,42 és va -
lóban: Catherine amerikai produkciója és recepciója ezen a ponton még egy elem-
mel bôvül, ugyanis a hercegné kontrollált nôi teste és viselkedése különös együtt -
állásba kerül középosztálybeli származásával, s ez egy újabb aspektust „ránt be” az
értelmezési keretbe. A vonzó, sportos, egészséges és mosolygós ízig-vérig ame -
rikai lány sztereotípiája, mely „vékony, fehér, középosztálybeli és hetero szexu ális
testet”43 feltételez, kimondatlanul, de számos inkarnációban, különbözô rész le tek -
ben bukkan fel a magazin Catherine-rôl szóló írásaiban. A Wills és a valódi lány 44

címû cikkbôl megtudhatjuk például, hogy „Kate vidéki lány, aki szeret sportolni és
lel kes úszó”,45 mi több, annyira szimpatikusan egyszerû életet él, hogy akár a
„szom széd lányként”46 (mely kifejezés az all-American girl szinonimája) is jelle-
mezhetô. A hercegné elsô nyilvános beszédérôl szóló, igen pozitív hangvételû
beszámoló Catherine „nagy, boldog, az angol fogászat csodás gyôzelmét hirdetô
mo solyáról”47 beszél – ami talán ismét rejteget némi öniróniát, hiszen csodás gyô-
zelmek inkább a mûvészi szintre emelkedett amerikai fogászatra jellemzôek, így
aztán az angol hercegné hibátlan mosolya már-már egyesült államokbeli be- és el -
fogadásának az egyik feltételeként mûködik a szövegben. Máshol arról is olvasha-
tunk: bár „Kate lelkesen munkálkodik azon, hogy a királyi család dolgozó tagjává
váljon”,48 a hercegnének az is nagyon fontos, hogy békés kikötôt biztosítson a férje
számára, mely törekvés az ambiciózus, ám gondoskodó természetû ízig-vérig ame -
ri kai lány egyik igen fontos jellegzetessége. A Vanity Fair kiemeli, hogy mikor a
herceg nem dolgozik, „a pár új cocker spániel kiskutyáját sétáltatja”49 a szabad le -
vegôn, Catherine pedig „[e]sténként beleveti magát kedvenc hobbijába, William
leg kedvesebb ételének, a sült csirkének az elkészítésébe.”50 Ezen a ponton, a
People és a Vanity Fair egymás mellé helyezett képei alapján pedig már láthatjuk,
hogy a hercegnérôl szóló komolynak szánt elbeszélések is könnyen eljutnak oda,
ahol a Kennedy-szálat fejtegetô cikk a humor kedvéért vetette meg a lábát: egy ro -
konszenves „all-American girl”, aki képes rákapcsolódni a királyi életformára, bi -
zony megérdemli, hogy boldogságának részleteirôl az (ízig-vérig) amerikai média
is folyamatosan beszámoljon. 110



A fentiek alapján az is kijelenthetô: amikor a Vanity Fair „ízig-vérig amerikai
lánynak” nevezte Catherine cambridge-i hercegnét, egyáltalán nem tévedett. A brit
Cat herine ugyanis úgy képes megbolygatni az Egyesült Államok közönségének
fantáziáját, hogy az egy amerikai hírességnek is becsületére válna. A hercegné
médiajelenléte olyan jelenségeket kombinál, kérdôjelez meg és nyit fel, mint az
amerikai álom és az amerikai „osztályfóbia”, a meritokrácia és az ízig-vérig ameri-
kai lány világa, s ez egyesült államokbeli produkcióját és recepcióját rendkívüli te -
lítettséggel és intenzitással látja el. „Nagy-Britannia annyira szerencsés!”51 – fakad ki
egy anonim olvasó a People magazin számos princess-cikkének egyike alatt. A
kommentelônek nem kellene irigykednie: nagyon úgy tûnik, hogy az Egyesült Ál -
lamok egy saját, amerikai Catherine hercegnét tudhat magáénak. 
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