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Az utóbbi években vált közismertté és közhasználatúvá a celeb szó. Az angol nyelvb?l ered, a celebrity
kifejezésb?l. Jelentése: hírnév, híresség, híres ember, ismert személyiség.

Mindazok, akik e jövevényszót napi szinten használják, gondolom, soha nem vették a fáradságot, hogy
utánanézzenek eredeti jelentésének, s?t, bizonyára nem is érdekli ?ket mindez. Azonban nemcsak a szó jövevény,
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de maga a fogalom is. A mai magyar hírességek, a „celebek” ugyanis nem egyenrangúak, vagy nyersebben
fogalmazva: nem egyenérték?ek a régebbi korok hírességeivel. A mai kor hírességei ugyanis meglehet?sen kétes
hírnévnek örvendenek, láthatja ezt mindenki, aki képes követni kiteregetett magánéletüket.

Hazánk „hírességei” amúgy nemritkán tiszavirág-élet?ek. Ma még minden pletykalap címoldalán szerepelnek,
holnap már azt sem tudja senki, egyáltalán léteztek-e valamikor.

A mostani celebek a botrányokról híresek, nemritkán hírhedtek. A bulvárlapok nélkül legtöbbjüknek senki nem
jegyezné meg a nevét, bár e népszer?ség értéke er?sen megkérd?jelezhet?. Ezek a sajtótermékek nem riadnak
vissza egy-egy ember legintimebb titkainak kiteregetését?l sem, hiszen a vaskos, nemritkán egyenesen sért?
megfogalmazású f?címek adják el a lapot. Nem véletlen tehát, ha valaki reggel felszáll valamelyik
tömegközlekedési eszközre, és körülnéz, szinte soha nem lát a kezekben egyet sem a napilapok közül, viszont a
bulvársajtó minden terméke képviselteti magát. Ennyire pletykaéhes a magyar? Ennyire alacsony a kulturális
mércéje? Ennyire megcsömörlött mára már mindenki a politikai pártok csatározásaitól vagy éppen
semmittevését?l, a forint gyengülését?l, a világ legkülönböz?bb pontjain fellángoló, egyre véresebb és egyre
kíméletlenebb háborúktól? Vajon tényleg az olcsó pletyka feledteti csak mindezt? Ennyire kevéssel is beérjük?
Az 1930-as, 1940-es években is voltak „celebek”, bár akkor hírességeknek hívták ?ket. Gondoljunk csak Karády
Katalinra, ikon volt ?, aki megjelenésével, eleganciájával példaképpé vált. Ismert, közkedvelt személyisége volt a
legfels?bb társadalmi köröknek, és soha nem hozott volna szégyent sem önmagára, sem a hazájára a
viselkedésével. Tömegeket vonzott egy-egy filmjével, biztos kasszasiker volt minden egyes vetítés. Rejtélyes
magánéletének még ma is vannak titokban maradt részletei, és bár nem egy szokványos életút volt az övé,
mégsem volt soha ízléstelen. Ismeretlen volt az akkori sztárvilágban a mai harsogó, szemérmetlen kitárulkozás.
Karády azonban csak egy volt korának számos felejthetetlen m?vésze közül, rajongói természetesen még a szót
sem ismerték: „celeb”.
Ma nem a tehetsége által vagy valamilyen különleges tudás birtokában válik valaki a legkönnyebben ismertté.
Gondoljunk csak a valóságshow-k „sztárjaira”, akiket, ha túlélik az els? kiszavazást, máris celebként emleget a
média, pedig a „tudásuk” mindössze annyi, hogy képesek a kamerák el?tt élni legintimebb magánéletüket,
exhibicionista hajlamaiknak köszönhet?en. Sajnos nemcsak a bulvársajtó, de a televízió sem törekszik az igényes,
értékes m?sorok készítésére. Valamikor nem lehetett volna esti f?m?sor az, hogy az egyik celeb vacsorára várja a
másik három celebet, miközben nyomon követhetjük, ahogy ügyesen bevásárol, majd ahogy a konyhában
szerencsétlenkedik, és aztán megérkeznek a vendégek és pletykálkodások, nevetgélések közepette elfogyasztják
a feltálalt ételeket. Ezzel a m?sor véget is ér, ennyi az egész. Cselekmény nincs, mondanivaló nincs, üzenet és
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tanulság sincs. Illetve tévedek, igenis van mondanivaló. Ma, amikor kimondhatjuk, hogy hazánkban van
gyermekéhezés, amikor vannak társadalmi rétegek, amelyek a létminimum alatt élnek, akkor megmutatják nekünk,
hogy léteznek olyan emberek is, akik eleve a pazarlás szellemében vásárolhatnak élelmiszereket, hogy aztán
valamilyen ehetetlen fogást csapjanak össze bel?lük, amelyr?l már a kezdet kezdetén tudják, hogy úgyis a
kukában köt ki.
Folytathatnám a sort a sztárfodrászokkal, akiknek a szalonjában csillagászati árakat kérnek a sokszor egyáltalán
nem sztárfrizurákért, de vannak még ennél is rosszabbak! A sztárügyvédek, akik ma divatos elnevezésüket annak
köszönhetik, hogy közismert ügyekben képviselték hol az alperest, hol pedig a felperest. Én bízom abban, hogy
valójában ?k maguk sem örülnek a köznyelvben mostanában elterjedt ragadványnevüknek. Néhány évvel ezel?tt
egy bizonyos sztárzsarut lehetett látni a médiában szinte naponta. Mostanában pedig egyre több a celeb-politikus.
Az internetes közösségi oldalak elterjedésével a politikusok is közönség el?tt élik napjaikat, magánéletük egy
részét. El?fordul olyan is, amikor egy-egy volt celeb téved politikai pályára, remélve, hogy korábbi ismertsége
el?nyére válik majd.
Nem könny? a celebek élete! Újságírók hada lesi minden mozdulatukat, hogy bennünket, az állítólag erre kiéhezett
közönséget mindenr?l tájékoztassák.
Vámos György – magyarhirlap.hu
Tisztelt olvasók! Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát,
a következ? címen: https://www.facebook.com/flagmagazin
- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!
Köszönettel és barátsággal!
www.flagmagazin.hu
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