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Guld Ádám

Sztárnak lenni

Hírnév és hírhedtség dimenziói a mediatizált nyilvánosság korában

Sztárság, hírnév, hírhedtség. E fogalmak elválaszthatatlanul összefonódtak hétköz-
napjainkkal. De vajon mi rejtőzik a „bárkiből lehet sztár” közhelye mögött, s mit is 
értünk a sztárság fogalmán? Milyen új jelenségek, jelentések rakódtak rá a fogalom-
ra, s mindez hogyan függ össze a mediatizált nyilvánosság színterén zajló újszerű 
folyamatokkal?

Kétségtelen, hogy a sztárság és a hírnév még néhány évtizeddel ezelőtt is egészen 
mást jelentett, mint ma. Könnyen lehet, hogy manapság már csupán szemcsés, fe-
kete-fehér filmek és fiókok mélyén megsárgult fényképek képesek megidézni ezt a 
hőskort, amikor Hollywood még valóban az álmok földjét jelentette. De kiben ne 
bujkálna némi nosztalgia e korszak után, amikor olyan bálványok tűntek fel, kiknek 
karizmatikus egyénisége máig ámulatba ejti a mozirajongókat és a könnyűzene sze-
relmeseit. Vajon mennyiben voltak ezek a sztárok mások, mint napjaink hírességei? 
Mi tette őket halhatatlanná és a popkultúra örökérvényű ikonjaivá? Ahhoz, hogy e 
kérdéseket megválaszoljuk, érdemes átgondolnunk, mit is jelentett azelőtt sztárnak 
lenni.  

A kifejezés hagyományos értelmében a sztár olyan személyt jelöl, aki kimagasló 
tehetsége, egyedülálló, megismételhetetlen alkotásai és népszerűsége révén a film-
művészet, a zeneművészet vagy általánosságban az előadó- és alkotóművészet széles 
körben ismert és elismert alakja (Maureen 2004, 11). Ebben az értelemben sztárnak 
lenni mindig is kiváltságos dolog volt, a sztár bizonyos értelemben a társadalmon 
felül áll, az ismertség, népszerűség, gazdagság és fényűzés olyan szféráiban mozog, 
mely az átlagember számára szinte elképzelhetetlen és gyakorlatilag elérhetetlen. A 
sztár megközelíthetetlen idol egyben, rejtélyes jelenség, akit mindenki ismer, mégsem 
ismer igazán senki. Az igazi sztár sorsa nem egyszer tragikus, roppant magasságok 
és kétségbeejtő mélységek váltakoznak benne. Azonban a korábbi hírességek egyik 
legfőbb jellemzője éppen az, hogy mindeközben csillaguk nem halványul, sőt haláluk 
után több évtizeddel is fényesen ragyog. Mindebből következik, hogy valódi sztárok 
nem születnek gyakran. Marilyn Monroe, Elvis Presley, Greta Garbo, Marlene Diet-
rich, James Dean, vagy Fred Astaire – hogy csak néhányat említsünk az állócsillagok 
közül – olyan hírességek, akik kétségtelenül a sztároknak e szűk körébe tartoznak, s 
felejthetetlen alkotásaikkal örökre feliratkoztak a halhatatlanok névsorába.
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Nyilvánvaló azonban, hogy napjainkban sztárnak lenni már egészen mást jelent, 
mint amit föntebb sugalltunk. Elég sorra vennünk néhányat azokból az új keletű kife-
jezésekből, amelyek a híradásokból, szórakoztató műsorokból, újságok és magazinok 
hasábjairól köszönnek vissza. Így a film- vagy popsztár megszokott terminusai után 
napjaink médiafogyasztójának a sztárséf, sztárfodrász, sztárpolitikus, sztármodell, sztár-
ügyvéd, valóságshow-sztár, sztárfeleség, sztárbaba stb. kifejezések is egyre ismerősebben 
csengenek – az új kifejezések megjelenése szorosan összefügg a sztárság fogalmának 
átalakulásával (Munk, 2009).

Az efféle szófordulatok két jelentős változásra hívhatják fel a figyelmünket. Egy-
részt úgy tűnik, hogy a „sztár” szó jelentése mára inkább egy fajta ismertséget, hírnevet 
jelent, s nem feltétlenül kapcsolódik olyan átütő erejű, kiemelkedő teljesítményhez, 
amilyet a korábbi fogalomhasználat feltételezett. Ez esetben a sztár egy olyan, akár 
teljesen hétköznapi szakmát űző személy is lehet, aki esetleg a szakmája területén 
véghezvitt kiemelkedő teljesítményével, elsősorban mégis inkább a média által terem-
tett nyilvánosság eszközeivel élve válik közismertté.

A másik észrevételünk ennek a felismerésnek a továbbgondolásából következik, 
és a „valóságshow-sztár”, a „sztárfeleség”, a „sztárbaba” kifejezések kapcsán körvona-
lazódik. A sztárság fogalma itt már semmiféle kézzelfogható teljesítménnyel nem 
hozható összefüggésbe. Olyan ismertségről beszélünk tehát, ahol a hírnév a hírnév 
jogán generálódik: azokról a közszereplőkről van szó, akik arról híresek, hogy híre-
sek. Közülük sokan Andy Warhol idézetének megfelelően – „negyed órára bárki lehet  
híres” – valóban csak pillanatokra élvezhetik a nyilvánosság kitüntető figyelmét, majd 
éppoly gyorsan tűnnek el média süllyesztőjében, ahogyan megjelentek.

A sztárság fogalmának változását ugyancsak jól példázza az a folyamat, ahogyan 
a hírnév és a hírhedtség kategóriái észrevétlenül fúzióra lépnek. Míg korábban nem 
volt kérdéses, hogy a sztárság alapvetően pozitív jelentésű fogalom, mára a helyzet 
jóval sokszínűbbé vált. Amerikában már nem számít új keletű médiajelenségnek, 
hogy negatív teljesítménnyel, vagyis a hírhedtség kategóriáján keresztül is sztárrá le-
het válni. Jellemző példa lehet az O. J. Simpson-ügy vagy a nálunk talán kevésbé 
ismert Peterson-ügy: mindkét esetben a gyilkossággal vádolt férj szerzett akkora mé-
dianyilvánosságot, amelyre korábban aligha láthattunk példát. Azóta kutatásokkal is 
sikerült alátámasztani, hogy a média fokozott érdeklődése, a vádlottak motivációinak 
és családi hátterének tematizálása csaknem ugyanannyi néző szimpátiáját váltotta ki 
a vádlottak iránt, mint ahányan az áldozatok pártjára álltak (Maureen. 2004. 15).

Ugyanakkor a médiában megfigyelhető tendenciák azt mutatják: szerencsére nem 
feltétlenül kell gyilkosnak lenni ahhoz, hogy valaki valódi tehetség nélkül váljon glo-
bális méretekben ismert szupersztárrá. Jó példa erre az amerikai örökösnő, Paris Hilton 
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esete, aki mesés vagyonán kívül jobbára gátlástalan, kicsapongó életmódja kapcsán vált 
hírhedté. A botrányhősnő példáján keresztül annak a fordított irányú jelenségnek is 
tanúi lehetünk, ahogyan a már elve meglévő ismertség termeli ki a hírnévhez kapcso-
lódó teljesítményt. Így Hilton kisasszony esetében is érdekes kísérleteknek lehetünk 
tanúi, ahogyan hírnevét a film, a popzene, vagy a divat világában próbálja kamatoztat-
ni, több-kevesebb sikerrel.

A hírnév és hírhedtség jelenségét boncolgatva, megállapíthatjuk, hogy a hazai 
folyamatok talán gyorsabban igazodnak a nyugati trendekhez, mint az élet bármely 
más területén. A fogalom klasszikus értelmében Magyarországon mindig is proble-
matikusnak látszott sztárságról beszélni. De ki vitatná, hogy például Karády Katalin, 
Szeleczky Zita, Latabár Kálmán, Kabos Gyula, Jávor Pál vagy Csortos Gyula telje-
sítményével és népszerűségével ne emelkedett volna a külföldi sztárokat megközelítő 
magasságokba?

Viszont, ahogyan nyugaton, úgy nálunk is úgy sejlik, a híradásokból és a magazi-
nok címlapjairól kiveszőben vannak az igazán nagy nevek, s helyüket az úgynevezett 
„bulvársztárok” foglalják el. Ma már nekünk sem kell a szomszédba mennünk egy 
bűnözőből lett hírességért, mint amilyen Ambrus Attila, nekünk is van magyar Paris 
Hiltonunk Kelemen Anna személyében, magyar Britney Spears-ünk, akit Zimány 
Linda testesít meg, vannak botrányos életű playmate-jeink és az őrület határán tán-
coló, kiégett valóságshow-sztárjaink.

Eközben az igazán jelentős személyek nagyrészt nálunk is háttérbe húzódnak, 
egyre többször fogalmazzák meg az elbulvárosodott nyilvánosságtól való tudatos el-
határolódásukat, s ily módon egyre problematikusabbá válik annak megítélése, hogy 
ki is a valódi sztár. Mára világosan látszik: a médiában való megjelenés gyakorisága 
nem egyenesen arányos az elért teljesítménnyel. A valódi hírességek nagyrészt itthon 
is eltűnnek, s a hazai bulvársztárok iménti felsorolását még hosszan folytathatnánk. 
Mindenesetre, e néhány példa is jól érzékelteti a sztárság, a hírnév és a hírhedtség 
kategóriájának hazai átalakulását.

A hírnév révén ily módon elénk táruló kép kétségkívül a mediatizált nyilvános-
ságban zajló átalakulásokat is jól érzékelteti. Egy olyan kiszélesedő nyilvánosságról 
van szó, melyben a médiafogyasztók kegyeiért (figyelmünkért) egyre több cég száll 
versenybe. A médiakultúra alapvetően profitorientált világában e figyelem megszer-
zése egyet jelent az anyagi haszonnal (Kellner, 1995.). Így korántsem meglepő, hogy 
az efféle vállalkozások ipari szintre emelték a hírek előállítását. Ez egyben azt is jelen-
ti, hogy kiéleződik a verseny a legfrissebb és legérdekesebb események felkutatására 
és közlésére. És mi történik akkor, ha nincs elég hír? Ez esetben a híreket nem felku-
tatják, hanem „csinálják” (Angelusz, 2003.).
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E folyamat eredménye lehet az is, hogy napjainkban a hírnévnek már sokkal több 
köze lehet a média kielégíthetetlen információéhségéhez, mint a híres emberek valódi 
teljesítményéhez. Az egymással versengő médiumokon érezhetően fokozódik a nyomás, 
hogy műsoraikat, az újságok és magazinok hasábjait kellő mennyiségű információval 
töltsék fel. Könnyen lehet, hogy ez a vákuum hozza létre a sztárság és a hírnév felhígu-
lását is, mindezt egy olyan médianyilvánosság kereti között, ahol – úgy tűnik – a minő- 
séggel szemben a mennyiség kerül előtérbe. Ezzel párhuzamosan jelennek meg a mé-
dia-percemberkék, akik ideig-óráig fenn tudják tartani a nyilvánosság érdeklődését, 
de csak addig, amíg a közönség a következő médiacsalira rá nem harap. Mindeközben 
a médiában megjelenő nyilvánosság tere elbulvárosodik, s látszólag fontosabbá válik 
az, hogy ki mennyit hízott vagy fogyott, kinek van új szeretője, és kinek ment tönkre 
a házassága, mint az, hogy milyen tényleges teljesítmény áll egy illető mögött.

A nyilvánosság bulvárosodása szinte megállíthatatlan jelenségnek tűnik, s ezzel 
párhuzamosan egyre jellemzőbb, hogy a nyilvános szférában is megjelennek a magán-
szféra elemei. Ma már nem titok, melyik honatyánk pattan kerékpárra a belvárosban, 
ki és hol tölti az ünnepeket, melyik politikusunknak született gyermeke az utóbbi 
hónapokban. Sokan persze népszerűségük fényesítésének érdekében élnek tudatosan 
a média és a bulvársajtó eszközeivel (Meyrowitz, 1995.). S hogy ez milyen hosszú 
távú hatással lesz a nyilvános szféra tekintélyére? E kérdésre, a jelenség viszonylag 
újabb keletű természete okán, talán csak évek múlva kaphatunk választ, de az szinte 
bizonyos, hogy a folyamat nem itt fog megállni.

A teljes borúlátás azonban nem indokolt. Sokak szerint a sztárság és hírnév kate-
góriáinak átalakulása nemhogy ártalmatlan, de egyenesen üdvözítő változás, mely egy, 
a korábbinál nyíltabb és demokratikusabb nyilvánosság kereteit teremti meg (Császi, 
2003., 2005., 2008/a). Az új típusú médianyilvánosság, a régebbi konvenciókat levet-
kőzve, olyan környezetet teremt, amelyben azok a társadalmi rétegek (s azok tagjai) 
emelkedhetnek ki az ismeretlenség homályából, melyek/akik korábban csak távoli 
csodálói lehettek az ismertséggel járó hírnévnek. 

Kétségtelen, hogy ez az újfajta nyilvános közeg elsőként a kereskedelmi adók 
tematikájában kezd formát ölteni. E csatornákon egyértelműen a szórakoztatás 
az elsődleges cél, amely eleve önmagában hordoz egy közvetlenebb, hétköznapibb 
hangvételt (Császi, 2008/b). A műsorok nem akarják mindenáron megteremteni 
az objektivitás látszatát, sőt, egyértelműen a szubjektivitás válik meghatározóvá. E 
környezetben már a sztár sem látszik elérhetetlen bálványnak, hiszen itt elsősorban 
nem a hihetetlen magasságokkal, hanem a hírességek magánügyeivel, mindennapi 
problémáival találkozunk. Ez a nyilvánosság széles teret enged a hétköznapi emberek 
érvényesülésének is. Ők hol kimagasló tetteik, hol pedig hétköznapi gondjuk-bajuk 
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kapcsán kerülnek a televízió képernyőjére vagy az újságok címlapjára. Kétségtelen, 
hogy ezeket az embereket a fogalom hagyományos értelmében soha nem nevezhet-
nénk sztároknak, ám az tagadhatatlan, hogy egyéni sorsuk bemutatásával, s pusztán a 
médiajelenlétükkel is sokakban ébreszthetik fel a reményt.  

A sztárság, hírnév, hírhedtség dimenzióinak feltárása túlmutat e rövid írás kere-
tein, mely talán alkalmas arra, hogy felvillantsa ama főbb pontokat, melyek körül a 
vizsgált fogalmakban bekövetkezett változások körvonalazódni látszanak, s amelyek 
egyben felhívják figyelmünket a mediatizált nyilvánosságban végbemenő újszerű fo-
lyamatokra. Egyértelmű, hogy a közvéleményt az említett kérdések egyre élénkeb-
ben foglalkoztatják. A témával foglalkozó magyar nyelvű írások viszonylag kis száma 
pedig azt mutatja, hogy a társadalomtudósokra, szociológusokra, kommunikáció- és 
médiakutatókra még sok feladat vár, míg a jelenség pontos természetét feltárják.
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