
Keszeg Vilmos A történetmondás ant-
ropológiája címû kötetét a Kriza János
Néprajzi Társaság és a Babeº-Bolyai Tu-
dományegyetem Néprajz és Antropológia
Tanszéke egyetemi jegyzetként adta ki.1

A kötet azonban nem csupán e diszciplí-
nák narratológiai tantárgyaihoz alkalmaz-
ható. A történetmondást a narratív prag-
matika területén vizsgálva a kötet jóval
túlmutat tankönyv mivoltán, alapvetõ ké-
zikönyvként használható a média- és
kommunikációelmélettõl kezdve a folklo-
risztikán keresztül a kulturális antropoló-
giában, etnológiában irodalomtudomány-
ban, szociológiában, történettudomá-
nyokban, azaz tágabban a kultúrakutató
tudományokban egyaránt. Keszeg Vilmos
tanítványaként tudom, hogy olyan egye-
temi elõadásokon elhangzott tananyag
jegyzetét tartja kezében az olvasó, amely
egyrészt kipróbált, másrészt amelyben a
kutatástörténet, az elmélet, a módszertan
– a kötet tartalmas sûrûsége és elmélyült-
sége ellenére – takarékosra és célorien-
táltra van állítva: egyetlen fogalom vagy
kutatástörténeti utalás sincs feleslegesen
csak a halmozó, felejthetõ, oktató listázás
kedvéért. Azaz sem a tudománytörténeti,
tudományelméleti háttér, sem a primer
szöveganyag nem áll öncélúan egymagá-
ban, hanem mindig csak annyiban és úgy
kerül bemutatásra, amennyiben az élõ
kultúra változásában való megértésében,
élõ alkalmazásban értelmet nyerhet. Így 
a szakirodalom, a terminológia, a tudo-
mányos szemléletek és módszerek a be-
mutatott elemzésekben értelmüket, funk-
ciójukat, aktuális használhatóságukat iga-
zolják. Az élõ kultúrafelfogásnak ezen
pragmatikai módszere éppen a diákok
legkínosabb mai kérdéseire ad választ, ti.

hogy mire jó a mai néprajztudomány, 
és milyen nyelven lehet nem anakronisz-
tikusan használni a mai megértésben.
Hogyan tudjuk tudományos értelemben
korszerûen vizsgálni, használni, alkalmaz-
ni, értelmezni a népi kultúrát, a folklórt,
a tömeg- vagy populáris kultúrát és ennek
régebbi vagy újabb tudományait? Mi ér-
telme van vagy hogyan lehet fiatal kuta-
tók számára értelmet nyerõen beszélni a
mese morfológiájáról, a siratóének tipoló-
giájáról, a mítosz narratív struktúrájáról a
21. században? Milyen megértési lehetõ-
ségek bontakoznak ki a kultúrakutatás
ezen szemlélete felõl? Miként dolgozható
össze egy összehangolt problémafelvetés-
be az a régi tudományos megérzésünk,
hogy a reklám és a mese, az élettörténet
és a mítosz a homo narrans világaként és
produktumaként a folyamatosan alakuló,
újraalakuló, újrateremtõdõ (kollektív és
egyéni) identitásának meghatározó alakí-
tója. A történetmondás antroplógiája
kötet nem annyira rögzített teoretikus vá-
laszokat, mint inkább a narratív pragma-
tikai szemlélet perspektívájából olyan 
lehetõségeket, módokat mutat be, amivel
azt példázza, bizonyítja, hogy ténylege-
sen hogyan és milyen nyelvezeten lehet
úgy gondolkodni a hagyományosabbnak
tartott folklórról és az élõ mai kultúráról,
hogy az a mai tudományos problémafel-
vetésekben korszerûen értelmet, funkciót
és relevanciát nyerjen.  

A kötetet a kiadó szerény módon
egyetemi jegyzetként kínálja, ez kissé ar-
ra a tudományos áttörésnek számító ese-
ményre emlékeztet, amikor Szilágyi N.
Sándor 1972-ben a 9. osztályos hangtan
tankönyvet az akkori gondolkodástörté-
netben nemzetközi szinten is paradigma-
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váltó jelentõségû kognitív nyelvészeti el-
méleti keretben írta meg. Hiszen azáltal,
hogy a kötet a történetet és narratív visel-
kedést állítja a kultúrakutatás itt bemuta-
tott szemléletének középpontjába, kris-
tálytiszta egyszerûséggel teremt termé-
szetes relációkat az olyan szétválasztott
néprajzi/antropológiai metaforák között,
mint „hagyományos”, „régi”, (netán „õsi”)
és „új stílusú”, vagy az olyan sokat vita-
tott problémák között, mint lokalitás és
globalitás, nemzeti és európai, hagyo-
mány és modernitás, egyéni és közösségi,
szóbeli és írásbeli, elektronikus, alkalmi
és mindennapi. A narratív viselkedés és
az epikus szövegek kontextuális proble-
matizálása, anélkül hogy elmosná a fi-
nom különbségeket, szintézisben láttatja
a kölcsönhatásban élõ társadalmi rétege-
ket, szerepeket és státuszokat, a népi, po-
puláris és elit regisztereket, a kultúra ese-
ményeit és ezeknek expresszív reprezen-
tativitását. Nem kritikai teoretizmussal,
hanem a történeteket történeti kontextus-
ban elemezve, a történetmondó és befo-
gadó attitûdjeinek, stratégiájának vizsgá-
latában, alkalmazásában. Reflektálva
ugyanakkor arra is, hogy e szemlélet „te-
remtett világa” is tudománykonstrukció.
A szerzõ ugyanakkor a szöveg során a in-
terpretáció sokfélesége, a természetesen
mûködtetett kulturális relativizmus és a
kulturális pluralizmus jegyében választá-
sokat, lehetõségeket mutat, megoldási le-
hetõségeket szemléltet úgy, hogy közben
észre sem vesszük, hogy finoman szélnek
eresztette a szakmához régóta hozzátapa-
dó Don Quijotékat (hiszen egy pillanatig
sem tört pálcát felettük) vagy a nosz-
talgikusan továbbörökített tudományos
(terminológiai, kategorizációs, szemléle-
ti) hagyományokat. 

A kultúra szövegeit átfogó koherenci-
át és a szemlélet sokrétegûségét átszövõ
harmóniát a könyv központi tárgya és fó-
kuszba állított kérdésfelvetésének (a tör-
ténetek és a történethasználó viselkedé-
sei) megértése teremti meg, amelyet a
narrátor, narráció, narratíva, narratívum,
narratológia jelentéskörén keresztül mé-
lyíthetünk el. Ezen belül olyan szövegat-
titûdökre vonatkozó kérdések fogják
össze a narratológiai kutatást, mint hogy
miként és miért mondja, õrzi, titkolja az
értelmezõ a történeteket, miként szelek-
tálja, idézi fel, mire használja vagy hasz-

nálja ki, hogyan érti, kommunikálja, felej-
ti el vagy transzformálja egy másik médi-
umba, hogyan fordítja le, alkalmazza,
adaptálja egy másik generáció, másik
hallgató közösség számára. A kötet ala-
pos terminológiai apparátust, hatalmas
szöveg-adatbázist mozgatva, széles körû
szakirodalomra hivatkozva elemzi a tör-
ténetmondás stratégiáit, céljait, attitûdje-
it. Az olyan kérdések, hogy miként te-
remt kapcsolatokat, valóságreferenciákat
a mesemondás, mi a mesemondás drama-
turgiája vagy miként modern mese a rek-
lám, illetve milyen társadalmat képez a
hírlapreklám, a kutatástörténetben ismert
aspektusokon túl mély rétegû kontex-
tuális elemzést adnak. 

A narratív pragmatika felõl a mese, a
lokális ballada, a rátótiáda, a biografikus
történetek és a hírlapok reklámjai fõfeje-
zeteken keresztül a történet és történet-
mondás funkcionális kontextusvizsgá-
latának koherens és szervesen összetarto-
zó rendszerében a kötet átvilágítja a leg-
változatosabb epikus mûfajokat és folk-
lórjelenségeket a sírfelirattól a káromko-
dáson át a szerencselánclevelekig. A tör-
ténetek között élõ és történetekbõl építke-
zõ embert vizsgáló kultúrakutatásban, ha
a kultúrát kontextuális szervességében
látjuk, az epikus történeteken belül mí-
tosz, eposz, mese, monda, falumonográ-
fia sor mellett a komikum esztétikai kate-
góriája azonos kérdésfelvetés alá húzza a
temetésparódia, adoma, anekdota, a vicc,
a vígballada mûfajait. 

A kötetnek továbbá számos szeré-
nyen meghúzódó, gondolatsûrített alfeje-
zetében, megjegyzésében, elemzéséiben
olvashatunk olyan belsõ kérdéseket, ame-
lyek önmagukban is szemléletváltásnak
minõsülnek (pl. a pszeudobiográfiákról
vagy a történetszerkesztés különféle stra-
tégiáiról, a korszaktudat kifejezõdésérõl a
narratív viselkedésben, a történetek in-
tézményeket, gyakorlatokat, törvényeket,
gondolkodásmódokat legitimáló szerepé-
rõl, az élettörténetek írásbeli közegiségé-
rõl, már a szakma által is kontextualizált
és kanonizált mesemondókról, és még
hosszasan sorolhatnánk).

Keszeg Vilmos korábbi iskolateremtõ
köteteit (A folklór határán, 1996; Homo
narrans, 2002, Alfabetizáció, írásszoká-
sok, populáris írásbeliség, 2008) figyelem-
be véve nem szorul magyarázgatásra,120
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hogy a hírlapok reklámszövegének
autobiografikus funkciói miként alkotnak
egy fejezetet közvetlenül a mesét, balla-
dát, élettörténetet és rátótiádákat tárgyaló
fejezeteket követve. A kötet elemzési
módszereibõl és a kultúra szövegeinek
felfogásából, a történetmondás antropoló-
giájából következik a kérdés, hogy a hír-
lapreklám mint oralité mixte miként épül
a lokális-regionális mindennapi életbe,
miként hat és teremt adott társadalmi
kommunikációt. Milyen társadalomképet
és társadalmat, életérzést és életet kon-
struálnak az újságírásba „alulnézet pers-
pektívájából” betolakodó autodidakta be-
leszólók a nyilvánosság átstrukturálódása
idején a 19. század legvégén, 20. század
elején (a reklámok, családi hirdetések
nyelvén). Illetve miként demokratizáló-
dik a lokális és globális társadalomról va-
ló tudás, milyen – késõbb folklorizálódó –
retorikával ismertet meg, humanizál, per-
szonifikál a reklám feladója mint az „új
idõk hõse” a „nagyvilágból” behozott is-
meretlen tárgyi világot (amit éppen elad-
ni kíván) a helyi közösség számára ezál-
tal, például Torda és Bécs között
mediálva, a helyi közösség életének job-
bítására, modernizálására. Ebben a szem-
léletben a szerzõ szerint a reklám narra-
tív struktúrája tehát – akárcsak a mese – a
hiánytól a megoldásig ível. „A reklám
modern mese, amely a népmesék narratív
struktúráját alkalmazza. A mese hõse a
reklám olvasója, aki a reklámban bemuta-
tott árucikket vagy szolgáltatást igénybe
veszi. A reklám olvasása a hiányérzetét

tudatosítja, a hiány pótlása érdekében ál-
dozatot hoz (utazik, bevásárolni megy,
felkeresi a szolgáltató felet, pénzt fordít
az áru, a szolgáltatás megvásárlására), se-
gítõtársat keres (a reklám feladója, az áru-
cikk forgalmazója, a szolgáltatás biztosí-
tója), erõfeszítései nyomán birtokába jut
a hiányzó értéknek.” 

A terminológiai tisztázások, szemléle-
tek, kérdésfelvetések, példák történetisé-
gükben és funkcionalitásukban, aktuális
használhatóságukban kerülnek bemuta-
tásra. A fejezet végén található Olvasmány
a fejezetben elhangzottakhoz tartozó élõ il-
lusztráció, szemléltetõ hosszabb idézet,
tömörítés vagy hangulatkeltõ példa.

A szerzõ által évtizedekig vezetett ko-
lozsvári néprajz és antropológia tanszék
kutatásaiból kibontakozó és a szerzõ által
megteremtett kontextuselemzõ kolozsvári
iskola arculatának lenyomataként olvas-
hatjuk a kötetet, egyben a kolozsvári isko-
lában folyó narratívakutatások irányadó
ars poeticájaként, amely egyetemi jegy-
zetként nemcsak az oktatást könnyíti
meg, hanem – amikor az egyetemi oktatás
már nem helyi igényeket, hanem egy
nemzetközi piacon sajátos oktatási prefe-
renciákat szolgál majd ki – az iskolát vá-
lasztó fiatal kutatók orientációját is segíti.
Keszeg Vilmos A történetmondás antropo-
lógiája címû kötete az oktatásban nélkü-
lözhetetlen, analitikus, empirikus és
interpretatív, a kultúrakutatásban pedig
tudományos szemléleti mérföldkõ.  

Vincze Kata Zsófia
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