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Ismert, elismert, 
közismert, népszerű, celeb

Az ismertség szintjeinek jellemzőiből

Ismert

Az ismertség valamely sze-
mélyre, közösségre, tárgykörre vo-
natkozó tapasztalat, tudás, a  véle-
mény, információ meghatározott 
területe. A  valóságra, annak egy 
területére vonatkozó személyes és 
közösségi tapasztalat, általánosítás 
megnyilvánulása. Valakit, valamit 
tapasztalatból valamilyennek tar-
tanak, számolnak vele, igazodnak 
hozzá. A  közművelődés világának 
szervezői, szereplői, dokumentu-
mai zömében az ismertek köréből 
kerülnek ki. Domináns jelzői: meg-
szokott, hagyományos, nevezetes, 
jelentős, nagyhírű, nagynevű, híres, 
hírneves, tekintélyes, hozzáértő, 
jellegzetes, speciális, elterjedt, köz-
tudomású, köztudott, közismert, 
közhírű, közszájon forgó, tudvalé-
vő, nyilvánvaló, sokak által elfoga-
dott valaki, valami, kapcsolat, alko-
tás, jelenség.

A  kicsik is derűsen dúdolják: 
„Ismert erdei körökben az az álta-
lános nézet…” Alan Alexander Mil-
ne (1882-1956) Micimackó (1926). 
Fordította Karinthy Frigyes.

Elismert

Állami, regionális, lakóhelyi, 
intézményi, civil közösségi okle-
véllel, kitüntetéssel, dicsérettel, 
jutalommal, gratulációval méltá-

nyolt valaki, akinek tisztelik sze-
mélyét, teljesítményét, amit a nagy 
nyilvánosság fórumain közösségi 
értéknek, kincsnek, kiváló egyéni 
produktumnak fogadnak el. A köz-
művelődés területén ezt szolgálják 
az EMMI Kultúráért Felelős Állam-
titkárság, illetve a Nemzeti Művelő-
dési Intézet által életre hívott ku-
ratórium javaslata alapján odaítélt 
kitüntetések, kulturális intézmény 
minősítések. Öröm azt a tenden-
ciát tapasztalni, hogy egyre nő a 
helyi kulturális élet szervezéséért, 
kultúrájáért, közművelődéséért, 
közösségi életének támogatásáért 
stb., a  speciális hagyomány-gyűjtés 
és -őrzés érdekében kifejtett erő-
feszítések elismeréseként odaítélt 
képviselő-testületi díjak formája 
és száma, amelyeket sokszor civil 
személyek kapják. Azok a napok, 
amelyeket egy település vagy kisré-
gió speciális értékeinek közismertté 
tétele érdekében rendez (kolbász, 
szilva stb. fesztiválok, napok) nem-
csak a kulináris élvezeteket tárják 
lakosaik és visszatérő látogatóik elé, 
hanem mindennapjaik kultúrájának 
egy-egy különösségét is.

Ez azt is üzeni, hogy a helyi kul-
túra élénksége nemcsak a képvise-
lőtestület támogatásától, intézmé-
nyei tevékenységének színvonalától, 
hanem a település lakóinak helyi ér-
tékek iránti szeretetétől, felmutatá-
sától, szellemi értékeik ismeretétől, 
megbecsülésétől is függ.

Népszerű

Az a személy, intézmény, szol-
gáltatás, akit/amit a tömegek mél-
tányolnak, aki/ami közismert, 
közkedvelt, nagyhírű, aki/ami 
közszeretetnek örvend, nagysze-
rű, nevezetes, illusztris, jeles, fel-
kapott, divatos, menő, nagymenő. 
Lehet keresetlen, könnyed stílusú, 
népies, vulgáris, populáris, hozzá-
férhető, megfi zethető, közkedvelt, 
felkapott, rokonszenves, tömegek-
nek tetsző, közérthető avatatlanok 
számára is.

Hazánkban a szellemi elit színe-
java a felvilágosodás óta mindig arra 
törekedett, hogy a hasznos ismere-
tek terjesztésével segítse a kevésbé 
műveltek boldogulását. Tessedik 
Sámuel lelkész, majd Mária Terézia 
királynő testőre, Bessenyei György 
kezdeményezése után végre 1841-
ben gróf Széchenyi István támogatá-
sával jött létre a hasznos ismereteket 
terjesztő Magyar Természettudomá-
nyi Társulat, amely 1901-ben Társa-
dalomtudományi Ismeretterjesztő 
Társulatként, 1953-tól Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulatként sokez-
res, aktív tagsággal működött. Elő-
adásaival, lapjaival, nyelvtanfolya-
maival, csillagvizsgálóival jelentős 
szerepet tölt(ött) be a közműveltség 
emelésében, a  hazai ismeretterjesz-
tésben.

Elnöke ma: Vízi E. Szilveszter 
akadémikus.
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Sztár

Ragyogó, divatos csillag, valamely 
közösség kivételes bánásmódban 
részesülő, túlbecsült tagja. Sztár az, 
akinek ismertsége, elismertsége, tekin-
télye nemcsak azok körében érvénye-
sül, akik kompetens megítélők, hanem 
azokon túl, széles körben is. Jellemző 
rá: a tömegeknek tetsző viselkedés, 
kommunikáció, a  körülrajongott-
ság, a  felkapottság, életének ese-
ményeiről, kapcsolatairól sok hír, 
széleskörű publicitás. Leggyako-
ribb jelző a művészek, a sportolók, 
az orvosok, az ügyvédek körében. 
A  hazai és a nemzetközi tömeg-
kommunikáció, a  stadionok nagy 
kulturális rendezvényeinek kedvelt 
szereplője.

Celeb

Az angol szó a médiából a 21. 
század elején terjedt el a „celebrity” 
kifejezés rövidüléséből.

Elsődleges jelentése: „ünnepelt”, 
felkapott híresség, nevezetes ember, 
ismert személyiség.

Az ismertség alapja azonban nem 
szükségszerűen az illető tudása, ill. 
egyéb autonóm képessége, hanem egy, 
a média által róla mesterségesen kiala-
kított kép, amely beépül a fogyasztók 
(olvasók, hallgatók, nézők) gondolatvi-
lágába.

A  celeb a média által mestersége-
sen bálványozott „sztárok” gyűjtőneve. 
Ők, akik „önmagukat adják”, akiknek 
ingatag személyiségét néha valame-
lyik kereskedelmi csatorna valamilyen 
üzleti céllal agyzsugorító műsornak 
megvásárolja. A  celeb az, aki másból 
nem tud megélni, ezért bohócot csinál 
magából. A  celebek olyan médiasze-
mélyek, akiket a tömegkommunikációs 
műsorkészítők konstruálnak a közön-
ség szórakoztatása érdekében. Szinte 
kizárólag a magánéletük nyilvánossá és 
érdekessé tételével képesek magukat a 
képernyőn tartani. A pozitív vagy nega-
tív népszerűségre szert tett celebeket a 
szórakoztatóipar, a  tömegkommuniká-
ció hírújdonság igénye termeli, a média 
konstruálja. Léte, viselkedése, öltözkö-
dése „megcsinált” reklámtéma lehet a 
bulvárlapokban. Hírük révén sokan kí-
váncsiak rájuk, és ha sikeresen lovagol-
ják meg a hullámokat, akár szépen jöve-
delmezhet számukra a jelentős ismert-
ség. Aki taszító, az ugyanannyira lehet 
beszédtéma, mint az, aki rokonszenves. 

A  taszító azért érdekes, mert általa a 
nézők saját magukkal kapcsolatos én-
képbeli problémáikat tudják lazítani. Rá 
lehet vetíteni azokat a dolgokat, ami-
ket nem szeretnek magukban, és amik 
miatt aggódnak, hogy ilyenek néha nap-
ján. Kiváló bűnbak egy ilyen celeb.

A celebség többféle típusa virul. Né-
hányról:

Formás celebek: azok a hölgyek, 
akik minden címlapon mosolyognak. 
Igazából nem tudni, hogy miből élnek, 
de mindig a legdivatosabb ruhákban 
fl angálnak, tökéletes a sminkjük, ido-
maikat és a mosolyukat vetik be egy-
egy fotózás alkalmából.

Bohóc celebek: A  tömegkom-
munikáció valóság show-iban lépnek 
fel. Ők azok, akik nem rettennek vissza 
a legbrutálisabb szerepektől sem.

Oldalborda celebek: Híres-hírhedt 
férjük oldalán rivaldafénybe jutott 
hölgyek. Férjeik által kerülnek a 
címlapra. Ha elragadja őket a sze-
repelhetnék, mindent megtesznek 
azért, hogy férjük árnyékából kike-
rüljenek, semmi sem drága nekik a 
rivaldafényben való megjelenésért.

Hirtelen celebek: Az ismeretlen-
ség jótékony homályából villannak 
elő egy-egy műsor mellékszereplő-
jeként, majd annyira megszeretik a 
kamerákat, hogy már élni sem tud-
nak nélkülük. Tíz körömmel küzde-
nek minden megjelenésért.

Lefutott celebek: Valaha szebb 
napokat látott személyek, akikre 
igazából már senki sem kíváncsi. 
Bánatukban eladják a lelküket a 
bulvármagazinoknak, és ötvenen, 
sőt hatvanon túl is mutatni akarják, 
hogy ők bizony képesek felvenni a 
harcot egy kishírért is bármelyik 
tini sztárral.

Egy nagymama szerint: a  celeb az, 
aki a névtelen senkiből egyszerre híres 
senki lesz.

A  celebség alapvető társadalmi 
igényt elégít ki. A hozzájuk kapcsolódó 
pletykálkodás, a  kibeszélés erős cso-
portképző mechanizmusnak számít. 
A  pletyka a tradicionális változata an-
nak, amit most az újságok, a  „pletyka-
lapok”, a  tömegkommunikáció műsorai 

szolgálnak. Van köztük olyan, aki azt 
hiszi, hogy saját magát adja; hogy nem 
közvetíti a viselkedésmintát, hanem 
tőle ered.

Ezekkel az emberekkel nem 
együttműködik a média, csak ki-
használja, kifacsarja, eldobja őket. 
A médiák maguk teremtik meg a saját, 
szükségszerűen új és új kulturális tra-
dícióikat, amelyeknek logikája a divat 
logikájával azonos.

A médiát működtető emberek csi-
nálják a celebeket. A  meglévő igény 
valószínűleg az újdonság utáni vágy, 
az unalom elkerülése érdekében. A ce-
lebeknek nincs biztos hátterük, kiszol-
gáltatottak, és ezért sok mindenre haj-
landók. A magánéletük világát hajlan-
dók a nyilvánosság elé tárni, nem csak 
adandó alkalommal. Ez több szem-
pontból is komoly ár. Mert nagyon 
furcsa valakinek a privát élete, ha ezt 
nem saját életként éli, hanem úgy, hogy 
ennek százezrek a szemtanúi. A benne 
lévő, mivel nagyon akarja ezt a szere-
pet, önmagát folyamatosan ismert em-
berként látja. Az újdonság utáni vágy 
mindig együtt jár a megszokott iránti 
igénnyel. A  véleményvezérek, a  plety-
kák terjesztői régen a falu berkein belül 
élők voltak, ma a műsorszerkesztők, az 
ötletgazdák azok.

PLETYKÁZÓ 
ASSZONYOK

Juli néni, Kati néni

– Letye – petye – lepetye! –

Üldögélnek a sarokba,

Jár a nyelvük, mint a rokka

– Letye – petye – lepetye! –

Bárki inge, rokolyája

– Letye – petye – lepetye! –

Lyukat vágnak közepébe,

Kitűzik a ház elébe

– Letye – petye – lepetye! –
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