
BEREMÉNYI GÉZA:  
MAGYAR COPPERFIELD 

Egy önéletrajzi regény (vagy, ahogy a kötet belső 
címe alatt szerepel: „életregény”) Bereményi Géza 
esetében — előzetes ismereteinkből kiindulva — a 
művészi sokoldalúság egybefoglalását tételezné fel: 
egy többek között író, rendező, dalszöveg- és for-
gatókönyvíró életének történetéből nem marad-
hatnak ki azok a nagy eredmények, amelyek ma-
radandóvá tették a nevét. A Magyar Copperfieldben 
viszont minderről szó sincs: azelőtt véget ér (az 
egyébként több mint 600 oldalas) regény, mielőtt 
a művész bármelyik maradandó művét megal-
kotná. A kisgyerekkorból induló és a még húsz éves 
kor előtt véget érő történet Bereményi Géza életének 
mindössze egy szeletét jelenti, mégis életregényként 
tételeződik. Nem egyértelmű, hogy milyen meg-
fontolás állhat e mögött, talán szerénység, vagy 
pusztán terjedelmi okok, talán egy folytatás lehe-
tősége, de akár az is indokolhatja, hogy a kötettel 
elsősorban a személyiség gyökereinek feltárása volt 
a cél. Mindenesetre a jelentősebb művészi közlé-
sek nélküli életet meséli el, mentesen mindentől, 
ami ezen — a magyar kultúrában betöltött szere-
pének vonatkozásában — túlmutatna. Mintha 
azt mondaná: a művész után most már jöhet maga 
az ember. 

A Magyar Copperfield ugyanakkor nem előzmé-
nyek nélküli; mind Bereményi filmművészetén, 
mind irodalmi munkásságán belül jellemzőek 
azok a művek, amelyekben feldolgozásra kerülnek 
az alkotó életének egyes részletei. Ezek egymáshoz, 
illetve jelen regényhez való viszonyítása is izgal-
mas lehet (például mindenképp figyelemreméltó, 
ahogy a szintén részben a korszakot, részben Be-
reményi gyermekkorát bemutató Eldorádó egyes 
ikonikus jelenetei is felismerhetőek a szövegben, 
melyeket a regény jó arányérzékkel mélyít vagy épp 
fűz tovább), ugyanakkor nyilvánvalóan tettenér-
hetők lesznek markáns szemléletbeli különbségek 
is (például az Eldorádónál maradva: míg ott főként 
a kor az elmesélendő, az egyes élet inkább ahhoz 
tartozó illusztráció, itt az egyén élete van fókusz-
ban). A Magyar Copperfield ezek mentén bizonyos 
fokig betetőzésként is felfogható: az eddig vala-
melyest homályosabb és indirekt módon megmu -
tatott, saját életből vett élmények most életregénnyé 
rendeződnek — még ha csak az élet egy korai sze-
lete kerül is kidolgozásra, Bereményi művészeté-
nek közismertebb jegyei nélkül. 

Amivel itt mégis számolhatunk, az a művészi 
hajlam első megnyilatkozásainak, illetve a külön-
böző művészeti ágak felé vonzódás legkorábbi je-

leinek előásása az emlékek sokaságából. Így például 
az első megtanult dalok a pár éves koráig otthont 
jelentő Teleki tér udvarának lakóitól, az első talál-
kozás mesékkel, versekkel, az első színházi élmény 
az udvarbeli Zsigmond bácsival, vagy a szintén vele 
tett látogatások nagy írók sírjaihoz — ezek mind-
egyike a művészi érzékenység születésének csírái 
lehetnek. Emellett megelőlegezik azokat az első ver-
seket, első rövid novellákat is, amelyek megszü-
letéséről már részletesen beszámol a regény, és ame-
lyek már Bereményi művészetének kezdeményei. 
A nyelvvel való, kezdetektől bensőséges kapcsolat 
is fontos helyet kap, a Lulikám mint első kimondott 
szó; a részletezett, első találkozások bizonyos sza-
vakkal (kilincs, szükség); egyes szó szerint értett szó-
lások — például: „Talán mondtam is neki, hogy 
most akkor faképnél hagylak, mert ez a kifejezés 
tetszett nekem. (…) Láttam is azt a faképet egy mozi 
bejárata mellett” (43.) —, mind a tudatos nyelvi ki-
bontakozás állomásai. Sokatmondó az a nyelvi te-
hetetlenség is, ami egy óvodai bábjáték utáni vi-
tában merül fel a kisfiúban — „Mi, alsósok pedig 
csak ültünk, mert nem találtunk szavakat, amikkel 
a saját részünket kivehettük volna” (49.) —, amely-
ből szintén a nyelvvel való szoros, egyben reflek-
tált viszonyra következtethetünk. 

A fenti példák azonban majdhogynem kimerí-
tik a szerző művészetére való utalásokat, a regény 
ugyanis egészen másra helyezi a hangsúlyt. E te-
kintetben külön figyelmet érdemelhetnek a re-
gényszerveződés módozatai: árulkodó lehet, hogy 
melyek azok a biztos pontok az emlékáradatban, 
amelyek medret adhatnak az élettörténetnek — il-
letve útjelzők lehetnek arra nézve is, hogy mire kell, 
mire lehet érdemes emlékezni. Kezdetben részben 
a különböző helyszíneknek van jelentős emléke-
zésszervező erejük: a nagyszülők lakása és a Teleki 
tér 9. udvara, a piac, majd az óvodák jelentik a vi-
lágot, sőt, kezdetben a hely realizálódik az egyet-
len viszonyítási értékként: „az volt az én babonám, 
hogy az itteni embereket, a házak lakóit, meg a 
pia ci népséget, vevőket és árus kereskedőket is ez 
a hely hozta létre, vagyis szülte meg ide mind. Mert 
honnan máshonnan kerülhettek a Teleki térre én-
velem együtt, ha nem a helyből támadtak ide” (61.). 

A tér mellett bizonyos rövidebb életszakaszok 
már főként az élettörténetben meghatározó sze-
mélyek neveivel vagy időpontokkal lesznek fém-
jelezhetők. A konkrét időpontok esetében azonban 
ennél — a korszak sajátosságaiból kifolyólag — 
többről van szó. A történelem mint az emberi sor-
sot alakító erő szól bele az élet folyásába, néhol akár 
teljesen más irányt szabva neki. 1956 eseményei pél-
dául központi jelentőségűek: olyan erőket szaba-
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dítanak fel az elbeszélőben, melyek azon túl, hogy 
első versének témáját is meghatározzák, a lázadás 
képét szintén felébresztik, amely aztán a nevelő-
 apával való leszámolásnak is egyik megelőlegező 
mozzanata lehet. Ám nemcsak maga 56, de 56 em-
lékezete is tanulságos. A lázadás után nem marad 
el a konformizmus, beletörődés megélése sem — 
például egy iskolai ünnepségen, ahol az egyik párt-
tag akadozó beszédét megszakító „EL-FE-LEJ-TET-TE!” 
közbekiabálást már csak ennyi követ: „Semmi 
hatás, megmaradt a fegyelmezett csönd” (374.). De 
épp ilyen kijózanító hatású az 56-osok pár évvel ké-
sőbbi, egy szilveszter éjszakán megfogalmazott sor-
sa: „Akinek esze volt közülük, ha nem halt meg, 
disszidált, aki megmaradt és itt maradt, az vagy át-
ment nyusziba besúgónak (…) vagy megőrült. Fel-
száradnak, mint egy pálinkafolt” (627.). Ugyan-
akkor maga a kommunizmusban megélt fiatalkor, 
vagy csak annak egyszeri példája, hogyan lehetet -
leníthet el egy balatoni nyaralást a kor és annak sa-
játos eljárásai, szintén jól mutatja, milyen megha-
tározó viszony áll fenn a kor és az egyén sorsa 
között. Az pedig, hogy egyes történelmi dátumok 
néhol már szinte misztikus módon fonódnak 
össze az elbeszélő életével — a 61-es űrutazás és 
a vérszerinti apával való első találkozás csakúgy 
egy napra esik, mint a csernobili katasztrófa és az 
utolsó találkozásuk napja —, a szerző személyes 
élettörténetén túl az emberiség és az egyes ember 
sorsközösségére is rámutathat. Egy másik emlék 
felidézésekor pedig megfogalmazódik az a gon-
dolat is, miként lehet az egyes ember emlékeiből 
korrajz, akár az eddigi kor-egyén egymásrahatá-
sát is megfordítva: „az erősen megmaradtak nem 
véletlenül vésődtek belém. Hanem azért, mert azok 
egy egész időszak lényege. És sorba állítva nem-
csak szellemkép lehet belőlük, hanem sűrítmény, 
a korszak piszkos lelke” (389.). 

Az ehhez hasonló önreflexiók, beavatások az 
emlékezés, valamint az emlékek megírásának fo-
lyamatába nagy számban vannak jelen a szöveg-
ben. Érdekes, ahogyan az olvasottak teljesérvényű 
hitelét is megingathatják olyan kiszólások, mint pél-
dául a „kiszámíthatatlan memóriám” (271.), vagy 
az a betoldás, amelyben az írás jelenében a szer-
ző a híradóban látott gyerek életkorából következtet 
arra, hány éves lehetett ő maga a soron követke-
ző jelenetben (211.). Ez a viselkedésmód sikeresen 
alakít ki egy olyan befogadói attitűdöt, amely meg-
értéssel, elfogadással, sőt, szimpátiával viszonyul 
a leírtakhoz. A szerző nem leplezi kimódoltsággal 
a bizonytalanságot, ellenben tudósít róla, és felfedi 
a saját élettel való elszámolás nehézségeit — így 
pedig az önéletírás bizalmas folyamatába is bete-
kintést enged. Továbbá az olyan szöveghelyek is, 
mint: „A fenti szavakkal fejeztem be tegnap az 
írást” (211.), vagy az arra való utalás, hogy go-

lyóstollal írja le élete történetét, csak még benső-
ségesebbé teszi az egyébként is jelentős kitárul-
kozást — mindemellett azt a különleges hatást is 
megképzik, mintha a művet keletkezésének fo-
lyamatában, megírásának jelenében érnénk tetten. 

A komoly törekvésekkel, mélyről felhozott em-
lékek közönség elé tárása ugyanakkor olyan titkok, 
személyes traumák feltárásához is vezet, ami által 
egy igen bátor vallomássá válik a regény. Talán a 
mű legérzékenyebb rétegét az identitás fenyege-
tettségének, valamint az annak megőrzéséért folyó 
küzdelemnek a drámája jelenti. Az elbeszélő gyer-
mekkorába nagy fordulatot hozó és a legsötétebb 
emlékekért felelős nevelőapa — akinek a szöveg 
szerint legfőbb szándéka, hogy a gyermek meg-
utálja saját magát — váltja ki a gyerekben talán a 
legnagyobb erőfeszítéseket az én megtartására, az 
önbecsülés megőrzésére. Az elásott ólomkatona tit-
kos lelőhelyének (44.) mint a személyiség elold-
hatatlan darabjának őrizgetése, vagy az ecetes 
uborka üvegéről saját névnek választott „Czetes 
Géza” — „aki nem egy ütött ember” (300.) —, jól 
szemléltetik az énnek saját védelméért folytatott har-
cát. Ugyanakkor a különböző nevek (először a még 
gyermeki tisztaságú Lulikám, majd a Vetró, később 
Rozner Géza) a személyiség egyes stációinak el-
nevezései is lehetnek (vagy szintúgy akár tájéko-
zódási pontok is). Ezt árnyalja tovább a már emlí-
tett Czetes Géza, vagy a cím Magyar Copperfieldje 
is, mely nevek mind csak közelítenek a személyi-
ség magvához, de megnevezni egyik sem tudja azt 
(később, az anyai nagyszülei után felvett Beremé-
nyi névig a regényben nem jutunk el). Az elbeszélő 
egy ponton önmagára mint „személyiségzavaros 
Czetes-Vetró-Rozner Géza” (301.) hivatkozik, ez pe-
dig több későbbi különös viselkedésre, vagy utó-
lag már az elbeszélő számára is érthetetlen emlé-
kekre szintén magyarázatot adhat. 

Persze itt nem cél egy pszichológiai olvasat 
megkísérlése, mindössze említésre méltó az a sa-
játos lélektani háttér, amely mind az ambivalens 
viselkedéseket, mind a „semmilyennek lenni” 
(231.) gyakori vágyát is indokolhatja. Az a trauma, 
amely a nevelőapa kiszámíthatatlan viselkedésé-
ből fakad, a soha meg nem felelés Apuka számá-
ra az énnek mintha bizonyos szintű hasadását idéz-
né elő: „Minden kettős lett, amihez az én második 
névadóm hozzáért. Kettévált minden, mint tüze-
lőfa a baltától” (232.). Így a közöny megtanult at-
titűdje válik az én épségének megőrzése kapcsán 
az egyik fő eszközzé, később pedig a múlt hátra-
hagyásának vágyával is összekapcsolódik: „két bő-
röndöt viszek oda, semmi mást, és fogadhat bár-
mi, nekem arról nem lesz véleményem, mert még 
csak saját tulajdonságaim sem lesznek. Senkinek ér-
zem én magam, az is maradok, egy semmilyen ér-
kezik oda, az ismeretlenbe. De jó!” (454.). A közöny 
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azonban, csakúgy, mint a legodanemillőbb hely-
zetekben is gyakran szinte visszafojthatatlan, 
szenvtelen „röhögés” élesen szembekerül a láza-
dás csodálatával, holott épp a legemblematikusabb 
emlékek kötődnek lázadó emberekhez vagy cso-
portokhoz: a jampecek, a „fejek”, vagy a forrada-
lom után a papírfecnik leszaggatása mind a múlt 
legmaradandóbb képeihez tartoznak. 

Talán a mű tetőpontja is (már amennyiben le-
het egy önéletrajzi regényben tetőpontról beszél-
ni) a már említett lázadás Apuka ellen a tanévzá-
ró napján. Ekkor az elbeszélő megveri nevelőapját, 
majd elhagyja a lakásukat, ettől a naptól számít-
ja szabadságát is. Mindazonáltal Apuka a regény 
egyik központi alakja, a múltfeldolgozás a mű egy 
részében a vele kapcsolatos emlékek, lelki-fizikai 
bántalmak köré szerveződik. Így maga a regény 
is a lázadás eszközévé válhat, a múltban eltűrt sé-
relmek leírása, nevén nevezése a traumák narra-
tivizálása mellett mintha utólagos fellépésként, el-
számolásként is szolgálna. Apuka mellett néhány 
tanár is hasonlóan esik áldozatául a visszaemlé-
kezésnek, ám akár életformák elleni lázadásról is 
beszélhetünk (legyen az akár a kereskedők világa 
vagy az édesanya magatartása). A Magyar Copper -
field tehát érzékeny számvetés egy gyermek- és if-
júkor minden maradandó, személyiségformáló 
részletével, mindenekelőtt azonban mély önvizs-
gálat, személyes utazás, ahol — mint az ólomka-
tona titkos lelőhelye esetében — „már végleg bi-
zonyos, hogy senki se, csak én” (46.). (Magvető, 
Budapest, 2020) 

SZEMÁN KRISZTINA 

A MÍTOSZ ÉS A MÓDSZER 
(ÁT)VÁLTOZÁSAI 
Világok között.  
Tanulmányok Ovidius életművéről 

A borítóján egyszerre száraz és lombos ágú fa tor-
zóját ábrázoló kötet címével a modern Ovidius-ku-
tatás egy fordulópontot jelentő művére utal, nem 
véletlenül. Hermann Fränkel 1945-ös könyve az an-
tikvitás és a kereszténység határán láttatta a költőt, 
s a jelen tanulmánygyűjtemény is valamiféle for-
dulatról kíván számot adni, mégpedig az ókori iro-
dalom megközelítési, értelmezési lehetőségei terén. 
A kötet a 2017-ben, a latin auctor halálának bimil-
leniuma alkalmával rendezett ELTE-konferencia 
előadásain, illetve az Ókor azzal párhuzamos te-
matikus számának írásain alapul, s jelentőségét jól 
reprezentálja a végén olvasható kutatástörténe-
ti összefoglaló — egy ilyesfajta önreflexív gesztus 
egyáltalán nem idegen az ovidiusi poétikától. Dé -
ri Balázs az elmúlt hetven év magyar Ovidius-
 filológiáját áttekintve vázolja azt a termékeny fo-

lyamatot, amely a nagy mesterek megteremtette ala-
pokon hozta létre azt az ELTE-n otthonra találó mű-
helyt, amelynek a középgenerációhoz tartozó, illetve 
ifjabb tagjai közül került ki a kötet szerzőinek dön-
tő többsége. A közelmúlt és a jelen hazai tudomá-
nyos munkáinak fényében Ovidius jó eséllyel te-
kinthető a legtöbbet kutatott latin szerzőnek: 
műveinek megszólító ereje, kérdésfeltevéseinek ér-
vényessége tény. Ezen túl, amint arra az elemzések 
egyike maga is utal (445), az életmű a legmodernebb 
elméleti diskurzusokra is képes rezonálni. Ez 
utóbbiak határozzák meg a négy, arányaikat te-
kintve harmonikus egységből álló kötet általános 
metódusát, amely a forráskutatáson, biografikus ol-
vasaton nyugvó filológiai hagyományt elégtelen-
nek érezve jelöli ki az antik szövegek tárgyalásá-
nak új lehetőségeit és feladatait. 

E felfogás leginkább a kötet első részében ér-
hető tetten, amelynek címe ismét hommage: az Át-
változások költője Szilágyi János György mára ka-
nonikussá lett tanulmányára utal. Az európai 
irodalomban, művészetben felbecsülhetetlen ha-
tású Metamorphoses kapcsán közölt négy írás kö-
zött többirányú diskurzus szövődik. Tamás Ábel 
Ió mítoszát egy Cortazar-novella átváltozástör-
ténetével olvasva össze biopoétikai, zooszemio-
tikai megközelítésben tárgyalja állati és emberi 
kommunikáció, hang és írás, természetes akuszti-
kai fenomének és emberi nyelv(ek) megfeleltetési 
lehetőségeit: lefordítható-e a folyóisten csobogása, 
a szerencsétlen lány-tehén panaszos bőgése em-
berre (latinra, görögre)? 

Természet és művészet kölcsönös reflexiója a 
témája Darab Ágnes írásának, amelynek kiin-
dulópontja a Narcissus-elbeszélés egy önmagán 
túlmutató, művészetelméleti állásfoglalásként 
értelmezhető sora (3,416): Correptus imagine formae. 
A szép ifjú nem egyszerűen önmagába szeret bele 
a forrás mellett, hanem saját, természet alkotta kép-
másába, a vízfelszín imitálta szoborba. Az elbeszélés 
pendantjául Pygmalion művésziből-mesterségesből 
eleven testté-természetté átlényegülő szobrának tör-
ténete kínálkozik, s a két, egymásnak a szövegegész 
igen távoli pontjairól üzenő metamorfózis együt-
tese joggal sorolható az ars és natura, imitatio és vi-
sio esztétikai paradigmáit szembeállító ovidiusi mű-
vészelbeszélések ismert történetpárjai (Minerva/ 
Arachne, Marsyas/Apollo) mellé. 

Az Ovidius-utóélettel kapcsolatos remek köny-
vet jegyző anglicista, Bényei Tamás az erdőt de-
szakralizáló természetpusztítása miatt örökös 
éhséggel, kényszeres konzumációval büntetett Ery-
sichthon mítoszát vizsgálja, kortárs angol irodal-
mi kitekintéssel. Ökokritikai elemzése egy további, 
ugyancsak fákkal kapcsolatos átváltozás bevo-
násával kultusz és kultiváció viszonyát tárja fel, 
rendkívül időszerű jelenségekre reflektálva: míg 
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