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E lég régen történt meg, hogy Bereményi Gézá-
nak igazán jó, új könyve jelent meg: az utób-
bi időben, de mondhatnék akár évtizedeket is, 

nem az írói jelenlét hiányzott (az írónak folyamatosan 
jelentek meg új könyvei, mindenfélék, érdekesek és ér-
dektelenek egyaránt), de – megítélésem szerint – fon-
tos és emlékezetes mű ezek között nem nagyon volt. 
Így aztán egészen a Legendáriumig kell visszamenni, 
ha egy korábbi jelentős nagyepikai műre vagyunk kí-
váncsiak Bereményi pályáján. Márpedig ez a korábbi 
regény 1978-ban jelent meg…1

Most azonban a Magyar Copperfield megjelenése azt 
mutatja, a hosszas, több mint negyven éves várakozás 
mégsem a terv elodázásával vagy végleges feladásával 
telt el, hanem valóban érlelődött a szerzőben a feladat. 
Így elkészült egy új, fontos regény, amely más fénybe 
állítja Bereményi egész pályáját is. Immár nem a 70-es 
évek egykor fontosnak tűnő, majd regényíróként telje-
sen eltűnő nagy reménységét kell benne látnunk, aki 
forgatókönyvíróként, majd rendezőként, illetve Cseh 
Tamás alkotótársaként dalszövegíróként is folyama-
tosan jelen volt a magyar szellemi élet palettáján, sőt, 
ezekben a tevékenységeiben jelentősnek is mondható 
(miközben szinte szabadulóművészként függetlenedett 
mindig azoktól a  szerepektől, ahová éppen beskatu-
lyázták volna: amikor regényt vártak tőle, inkább no-
vellista lett és drámaíró, majd forgatókönyvíró, ezzel 
párhuzamosan dalszövegíró, végül filmrendező, hogy 
aztán mégiscsak, most, amikor erről már szinte min-
denki letett, újból regényíróként tűnjön föl). A Ma-
gyar Copperfield szerzője olyan prózaíró, aki képes re-
agálni az újabb irodalmi alakulástörténet számos je-

lenségére is, miközben nem adta fel a csak rá jellemző 
prózaépítkezés legfontosabb értékeit sem.

Bereményi könyve a lejeune-i „önéletrajzi paktum” 
jegyében építi ki az önéletrajziság és az őszinteség illú-
zióját.2 Maga a regény persze – bölcsen – sehol nem 
állítja, hogy valamiféle vallomásosság jegyében állna 
(leszámítva legföljebb a mű műfajjelölő alcímét, amely 
azonban az egyáltalán nem bevett kategória, az „élet-
regény” meghatározást tartalmazza). A fülszöveg, amely 
a kiadói stratégia lenyomata, persze érthető módon az-
zal érvel a könyv mellett, hogy „Bereményi Géza rég-
óta várt önéletrajzi regénye”-ként határozza meg. Ám 
Bereményi könyve igen jól játszik el az állítás és leple-
zés írói műveleteivel (s ezzel képes is lépre csalni a gya-
nútlanabb olvasókat, akik azt hiszik, egyszerű önélet-
rajzot olvasnak, s nem regényt – bár az eddigi kritikai 
recepció többsége ebben az óvatlanságban azért nem 
marasztalható el): lépten-nyomon valódi, referenciá-
lis háttérrel rendelkező nevekkel találkozunk mint a mű 
szereplőivel, ezek s a felidézett helyszínek visszatérően 
felidézik az író korábbi műveit is (ideértve egyébként 
a Bereményitől rendezett filmek világát éppúgy, mint 
a  hozzá csupán forgatókönyvíróként kötődő filmek 
utalásait). Csak néhány példa erre. Az olvasó új funk-
cióban látja feltűnni a Vetró Géza nevet, amely koráb-
ban az András Ferenc rendezte Veri az ördög a feleségét 
című film veterán pártember hősének a neve volt (a for-
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gatókönyv egyik szerzője volt Bereményi), a „fej”-ként 
emlegetett Pierre a Gothár Péter rendezte Megáll az 
idő egyik hősének a neveként lehet ismeretes, akárcsak 
a Szukics Magdáé (ennek a filmnek a forgatókönyvét 
is Bereményi írta), vagy éppen a Fáskerti név a Cseh 
Tamás előadásában ismertté vált Frontátvonulás egyik 
funkcionárius hősének a neve (a regényből most azt 
tudjuk meg, hogy a főhős-narrátor anyjának a főnö-
két hívták így: 341.), Rajnák, aki itt az Apáczai Gim-
názium – állítólag egykori ávós – igazgatóhelyettese, 
a Halmi című tragédia egyik szereplőjeként bukkant 
föl korábban, s persze a Megáll az időben is ott volt 
egy ilyen nevű ellenszenves figura (Rajhona Ádám em-
lékezetes alakításában). Bár érdemes megjegyezni, s ez 
fényt vet Bereményi csalafinta regényírói technikájá-
ra is, hogy az Apáczai ekkori igazgatóhelyettesét, aki 
egyébként valóban 36 évig töltötte be ezt a posztot, 
s  „nyugdíjaztatásáig megmaradt egy eszme kapuőré-
nek” (393.), nem így hívták… Vagyis Bereményi ko-
rábban és visszatérően eljátszott azokkal a  nevekkel, 
amelyek életének fontos epizódjaihoz tartoztak. Itte-
ni felbukkanásuk úgy is felfogható, mint eredeti kon-
textusuk megadása – ám ez a játék sem tudja feledtet-
ni jelen regényének a  „megcsináltságát”. Merthogy 
a kezdetben következetesnek látszó alapelvek, amelyek 
a  szöveg úgynevezett „őszinteségét” látszanak garan-
tálni – a kronologikusság, az utólagos kommentárok 
elkerülése, a csak az emlékezés ritmusának követése – 
több esetben látványosan megtörnek, s így világossá 
válik, hogy ezek csupán narratológiai fogások. Amit 
akár manipulálásnak is lehetne nevezni, ha valaki ér-
téknek tekinti az alanyi őszinteség szövegteremtő ere-
jét. Ilyen jelenet például az, amelyben a főhős-narrá-
tor véletlenül rájön arra, hogy gyűlölt nevelőapjának 
szeretője van: „Két vagy három napja láttam meg a Rá-
kóczi úton valamit, amit nekem titkolnom kellett sa-
ját elhatározásom szerint, és nem is mondtam el soha 
senkinek. Egészen mostanáig. De most megírom, azt.” 
(364.) A szöveg egésze szempontjából persze közöm-
bös, hogy ezt a voltaképpen hétköznapi titkot koráb-
ban kimondatlannak fogadjuk-e el – de az a retorika, 
amely ezt a regénybeli közlést megalapozza, jól mutat-
ja Bereményi írói technikáját. (Ennek a technikának 
a hatásosságát mutatja, hogy a regényről született ed-
digi kritikák mennyire gyakran idéznek éppen ilyen 
mondatokat és szituációkat a regényből.) Persze nem 
arról van szó, hogy ez az eljárás az igazság vagy meg-
tévesztés ellentétpárjával lenne leírható, hiszen a Ma-
gyar Copperfield mégsem önéletrajz, hanem regény, 
amelyben a szerző bravúrosan és nagy erővel képes fel-
idézni egy illúziót: az önéletrajz illúzióját. Ezek olyan 
pillanatokban mutatkoznak meg a legleplezetlenebbül, 
mint például az igazi apa halálának az elmondása, amely 
ráadásul ki is vezet a regényidő precízen megadott vi-
lágából, tehát csak utólagos reflexióként s asszociáció-

ként kaphat helyet a műben (miközben korábban ép-
pen ennek a lehetősége látszott kiiktatva lenni a nar-
rációból): „És ha már az összetartozás szóba került, fel-
tétlen meg kell említenem egy másikat is. Valamit, amit 
mindeddig halogattam. Majdnemhogy el akartam hall-
gatni. Márpedig ezt is közölnöm kell, nélküle semmit 
sem ér az egész. Jó, legyen kerek a kép, következzen itt 
a korszak naptárának egyik rögeszméje, a dátumok pa-
ranoiás kapcsolata az életemmel. Benne az én apám el-
ső és utolsó felbukkanásának összefüggése a birodal-
mi Szovjetunióval.” (603–604.) Ez a regény vége felé 
található passzus azért is figyelemre méltó, mert az itt 
emlegetett „paranoiás” kapcsolat – az apa, Vetró Gé-
za először Gagarin fellövésének a napján tűnik föl sze-
mélyesen a  fiú életében, utolsó találkozásukra meg 
a csernobili katasztrófa idején kerül sor – a valós tény-
közlést átminősíti szimbolikus elvvé, s  ilyenformán 
kompozíciós elemmé, s ezzel visszamenőleg is leleple-
zi, hogy ilyen megoldások már alighanem korábban is 
működtek a regény szövegében. S ennek komoly je-
lentősége van a szöveg státuszának a megítélésében. Ha 
nem tudnánk szembesíteni semmivel ezt a regényt, ak-
kor akár azt is hihetnők, megkaptuk Bereményi élet-
rajzának legpontosabb vázát. Csakhogy éppen a  ko-
rábbi művek, valamint az író életének a nyilvánosság 
előtt elég jól dokumentált jellege (például a számos in-
terjú) miatt vannak egyéb referenciák, így jól látható, 
Bereményi mennyire írói alapanyagnak tekintette sa-
ját életét (nem először, hiszen korábbi művei is rend-
re innen indultak el, gondoljunk akár csak korábbi re-
gényére, a Legendáriumra vagy éppen drámájára, Az 
arany árára).3 Ha figyelmesebben olvassuk a szöveget, 
az is feltűnhet, hogy Bereményi csak látszólag emleget 
mindig valós személyeket: voltaképpen igen finoman 
bánik a nevekkel, ha olyasvalakiről van szó, aki még 
életben van, vagy a róla szóló passzusok ránézve kíno-
sak lehetnek, megelégszik a keresztnévvel (mint pél-
dául a kisszerűnek és ellenszenvesnek ábrázolt egyko-
ri magántanítója esetében, akit csak Feriként emleget, 
pedig a regény szövege szerint utánanézett az életének, 
vagy plátóinak ábrázolt balatonfüredi szerelme eseté-
ben, akit meg csak Zsuzsaként emleget a történet so-
rán). Sőt, az életrajz kronologikus rendje szempontjá-
ból is vannak hiányok – ám ez csak akkor lenne a za-
varó, ha a szöveg valóban önéletrajznak akarna látsza-
ni. Az a  viszony, amely ezt a  regényt a  korábbi 
életműhöz köti, felfogható lenne akár úgy is, hogy az 
akart és végre megírt főmű immár leleplezi az „igazsá-
got” – ám talán helyesebb és kevésbé óvatlan egy má-
sik metódus, amely inkább a korábbi szövegekből is 
ismeretes motívumok, szituációk, személyek szövevé-
nyének az újraszituálásaként és átértelmezéseként fog-
ja föl a regény világát. Azaz nem a végső, sőt eredeti 

„igazság” tárul föl a könyv lapjain, hanem egy másféle, 
csak írói léttel rendelkező, fiktív világ művészi igazsá-
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ga. S bármennyire is trivialitás ennek hangsúlyozása, 
tán mégsem fölösleges: hiszen maga Bereményi is el-
játszik ezzel a lehetséges hatásmechanizmussal, mi több, 
szinte egész életműve ezzel játszott el. Eljutása az 
önéletrajziság kereteihez szervesen következik egész 
írói alapállásából, de arról sem feledkezhetünk el, hogy 
mikorra elkészült ezzel a  regényével, az „új vallomá-
sosság” kortünetté, sőt kordivattá vált. Bár bizonyos 
értelemben produktív divattá, ha olyan szövegekre 
gondolunk, mint Vida Gábor Egy dadogás története cí-
mű műve vagy akár Nádas Péter Világló részletekje: ezek 
a könyvek a saját sors elmondásának poétikájából ki-
indulva, azaz az „önéletrajzi paktum” lehetőségeit ki-
használva értelmezik regénypoétikává a biográfiát. Be-
reményi korábban a  recepcióban gyakran úgy szere-
pelt, mintha „realistább”, „életközelibb”, „igazabb” író 
lett volna a 70-es, 80-as évek ún. „prózafordulatá”-nak 
emblematikus íróinál – alighanem ezért is, ellenpont-
ként került be Kulcsár Szabó Ernő egyik első könyvé-
nek három elemzett példaregénye közé a Legendárium, 
Nádas Péter Egy családregény vége és Esterházy Péter 
Termelési regény című művei mellé. 4 Ezt az ellenpont 
jelleget erősíti, hogy Kulcsár Szabó későbbi munkás-
ságában Bereményi regénye és egész életműve nem is 
vált állandó hivatkozási ponttá, szemben a másik két 
író munkásságával: Kulcsár Szabó későbbi irodalom-
történetében a Legendárium már csak egy kurta felso-
rolásban szerepel, önálló elemzést nem kap abban a fe-
jezetben, amely egyébként Esterházynak és Nádasnak 
van szentelve.5 Pedig ma már nem az eltérések, hanem 
inkább a párhuzamosságok a feltűnőek, bár persze ez 
nem azt jelenti, hogy Bereményi poétikája összemos-
ható vagy felcserélhető lenne az Esterházyéval vagy 
a Nádaséval – ám annyi kétségtelenül látszik, hogy az 
önéletrajzisághoz való viszony szempontjából nincs di-
ametrális különbség Bereményi és két írótársa hason-
ló karakterű művei között. Ezt az új regény tette iga-
zán nyilvánvalóvá. Még akkor is, ha kétségtelen: ez 
a mű szántszándékkal szorította vissza a korábbi szö-
vegekre tett, s funkcionálissá emelt, intertextuális uta-
lásokat, vagyis nem kívánta megjeleníteni saját reflek-
tált viszonyát korábbi magyar és világirodalmi folya-
matokhoz – mondhatni, ez a könyv nem akart „na-
gyon okos”-nak mutatkozni (szemben Esterházy és 
Nádas életművének tudatos és erősen intertextuális ka-
rakterével). Ennek egyik látványos jele, hogy Beremé-
nyi mennyire keveset kezdett a könyv címébe emelt, 
erős utalással, amely ráadásul műfaji kódként is felfog-
ható – leszámítva egyetlen szövegrészt, amely azonban 
csak a főhős-narrátor kedves és példaadó olvasmánya-
ként emlegeti, amikor lázadása jeleként visszaüt a ne-
velőapjának, s végleg elhagyja a lakását: „Néhány na-
pot voltam ott mint szökevény. Julikától kaptam száz 
forintot, hogy feltűnés nélkül elvegyülhessek a város-
ban, ha kirándulni támadna kedvem. Abból két köny-

vet vettem, és egy kockás füzetet, […]. A másik regény 
a Copperfield Dávid volt, emlékszem. A magyar ifjú-
ság számára átdolgozta Ottlik Géza. Az meg nekem 
kellett nagyon, mert alakmásomként figyeltem fel kis-
kamasz főhősére, még amikor gyerek voltam. Egyedül 
az az olvasmányom hiányzott nekem, semmi más.” 
(439–440.) Az utalást persze erősíti, hogy a  főhős 
a Copperfield Dávid megszerzésével egyidőben kezdi 
el írni abba a bizonyos kockás füzetbe első novelláját, 
tehát olvasmány és az íróvá válás folyamata összekap-
csolódik – viszont gyöngíti az, hogy a narrátor ezek 
szerint már korábban ismerte a könyvet, ám erről az 
első élményéről a regényben egy szó sincsen. Így Di-
ckens mégiscsak ezen a tematikus szinten s ezen egyet-
len célzás erejéig lesz fontos, pedig a nevelődésregény 
19. századi paradigmáját is sokoldalúan megjeleníthet-
te volna a Magyar Copperfield – éppen az eltérések ki-
emelésével, hiszen Bereményi hőse nem „válik” vala-
kivé, akivé a regény narrációja megteremti, hanem csak 

„lesz” és „lézeng” – ám ez a szerkezet nem mélyül el 
a dickensi szövegalkotás és hősteremtés kontrasztjával. 
Mondhatni, a nevelődésregény hagyományát a regény 
folyamatosan elhalasztja, majd a  zárlattal ki is oltja 
a lehetőségét, s így egyedül a gyermeki szenvedéstör-
ténet-jelleg őrződik meg, kombinálva az íróvá válás 
csak sejtetett, látens és sugallt jelenlétével – s ez igen-
csak felemásan őrzi vagy folytatja a dickensi tradíci-
ót.6 Ezért is tűnik zavarónak és pontatlannak a regény 
címe, mert a szöveg éppen poétikailag nem tud szer-
ves kapcsolatba lépni vele – noha az persze tagadha-
tatlan, hogy a címadás gesztusával az egyéni életút ál-
talánosító, mi több, térségi jellege hangsúlyozódik, s ez 
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nem elhanyagolható írói szándék, mint ahogy az sem 
lényegtelen, hogy a regény bizonyos mozzanatai (pél-
dául a  főhősnek az olvasásba menekülése) akár a di-
ckensi szöveg fényében is felfoghatók.

Bereményi igen átgondoltan jelenít meg egy magyar 
irodalmi kánont a főhős felnövekedésének folyamatá-
ban. Ez a kánon kezdettől határozott ízlést mutat, s ez 
nyilvánvalóan tudatos és utólagos írói döntés, s nem 
egyszerűen a saját olvasmányélmények dokumentatív 
bemutatása. A narrátor egyik első olvasmánya éppen 
Márai Sándor a Tolnai Világlapja egyik 1936-os szá-
mából: „Mindenesetre ez volt az első írás, amire em-
lékszem, hogy végig tudtam olvasni. Egy tárcanovel-
la. Könyvet olvasni csak később tanultam meg. És így 
tudtam meg, mi az, hogy Napóleon, hogy filmszínész, 
hogy forgatás, hogy megőrülni, hogy az a savanyú arcú 
író Márai Sándor. Mert ott volt az írónak a képe a tár-
canovella címe mellett, amit azóta elfelejtettem, csak 
az író nevét meg a csodálkozásomat nem.” (99.) A név 
kiemelése aligha véletlen: Márai naplóját aztán a fel-
nőtt főhős Amerikából hazarepülvén is olvassa tiltott 
olvasmányként (271.). A pápai időszak leírásából kide-
rül, hogy a narrátor Pilinszkyt tartja a legnagyobb élő 
költőnek, mellette pedig Weöres Sándort, miközben 
nincs szó arról, korábban mit és miért olvasott ezektől 
a szerzőktől (a regénynek aztán része is lesz egy Weöres 
pápai tartózkodásáról szóló, botrányosan végződő író-
olvasó találkozó leírása, amelyen a főhős is jelen van: 
559–565.). Egy előretekintő, a  regény időrendjéből 
kilógó utalás erejéig pedig Mészöly Miklós is feltűnik, 
s nemcsak ez említés szintjén, hanem olyasvalakiként, 
aki írásban meghívja a  főhőst az ötvenedik születés-
napjára rendezett háziünnepségre („Megjelent az első 
könyvem, egy novelláskötet, és akkor valaki azt java-
solta, küldjem el Mészöly Miklósnak, mert az olyan 
író, akinek egy magamfajta induló feltétlenül be kell 
mutatkozzon.”). (237.) Ez így kétségtelenül tudatos 
megjelenítése egy irodalmi értékrendnek, különösen, 
ha hozzászámítjuk ehhez a Tűztánc antológiának iro-
nikus és távolságtartó megjelenítését mint a főhős pá-
pai magyartanárának irodalmi ízlését jelző tényezőt 
(a tőle szervezett szavalócsoport kínos fellépésének le-
írását lásd: 569–575.). A felmutatás és elhárítás egy-
mást erősíti, s ennek azért van külön jelentősége, mert 
a regény a főhős íróvá válását már nem akarja részle-
tesen leírni, így ezek a megoldások sejtetik meg az ol-
vasóval a majdani, a regényvilágon már kívülálló, új 
szerep igazi dimenzióit – pontosabban azt, hogy Be-
reményi ezt hogyan akarja ábrázolni, hol is kívánja sa-
ját magát láttatni. Mert azért az életmű olvastán egy-
általán nem bizonyos, hogy éppen ehhez a kánonhoz 
való tartozás sejlik föl az olvasóban.

A könyv több, lehetséges szerkezeti-kompozicionális 
megoldást sejtet, ám ezek sem lesznek a szöveg alap-
struktúrájává. Például a regény első mondatai így szól-

nak: „A kezdet kezdetén magamban léteztem. Aztán 
fölém hajolt a legelső másvalaki, akkortól tudok emlé-
kezni. Mint később kiderült, a nagyanyám, Róza volt 
ő, és akkor kettesben lettünk.” (7.) Az egység állapota, 
amely aztán kettéoszlik, voltaképpen egy isteni terem-
tő aktus, szövegszerűen a bibliai teremtéstörténet pro-
fán leírása. Ez mint a gyermeki képzelet alapállapota 
jó lehetőséget kínált volna az írói alkotás metaforája-
ként (ahogyan a csecsemő létrehozza a saját világát, az 
író is úgy teremti meg a sajátját) – ám ennek a könyv 
egészében nem lesz folytatása. Legföljebb a nagymama, 
Róza vallásosságának a későbbi jellemzése látszik hoz-
zákapcsolódni, ám ez sem bizonyul általános szöveg-
szervező elvnek (Róza háttérbe szorulásával ez a vallá-
sos-mágikus kontextus kikerül nyom nélkül a regény 
szövegéből, motívumként nem tér vissza). S az íróvá 
válás későbbi fázisai sem utalnak vissza erre a – valljuk 
be, kissé romantikus ízű – teremtőaktusra.

A másik lehetséges, felsejlő tagoló elem a főhős ne-
vének változásaiból rajzolódhatnék ki: a Vetró Géza – 
Rózner Géza – Bereményi Géza névsor egymásutánja 
(beleszámítva a Czetes Géza kitalált nevet is, amellyel 
a gyermek főhős saját magát jelöli) ugyanis nemcsak 
az időbeliség szempontjából, hanem az identitás meg-
szilárdulása szempontjából is fontos szekvencia lehetne. 
Csakhogy egészében a szöveg nem ennek a változásnak 
a sorrendiségére épül: a fölvett Bereményi név felbuk-
kanása csak előreutalásokban (s ilyenformán esetlege-
sen) tűnik föl, s így nem válik az énazonosság célelvű 
elemévé. Annak ellenére sem, hogy a néhány elszórt 
utalás egyik tanulsága éppen az, hogy a főhős-narrá-
tor szerint ez nagyapjának a neve (pedig lehetne egy-
szerűen az anyáé is) – márpedig ez az identitás hatá-
rozott értelmezésére látszik utalni, egyértelműen kije-
lölve azt a személyt, akihez a felnövekedő főhős-narrá-
tor viszonyulni szeretne, s akinek a szerepét soha nem 
tudja sem átvenni, sem betölteni. A főhős ugyanis le-
írja azt a jelenetet, amikor első novelláskötetét elviszi 
az igazi apjának: „Kezébe adtam a vékony könyvecs-
két, és mentegetőztem, amiért anyai nagyapám nevét 
használom íróként.” (438.)

A regény felépítése a kompozíció egésze felől néz-
ve nem mutatkozik igazán átgondoltnak; azt is mond-
hatnók, inkább novellisztikus szerkesztés jellemzi, az-
az az egyes fejezetek sokkal gondosabban és jobb rit-
musban vannak poentírozva, mint a könyv egésze. Ez 
nyilván összefügg azzal is, hogy az előzetes részpub-
likációk is az egyes fejezetekkel voltak azonosak, te-
hát az író mintha inkább a külön-külön is megjelen-
tethető szövegegységek megírására koncentrált vol-
na – ami nem is meglepő az életmű egészét tekintve 
inkább a novellista léthez szokott szerzőtől. Az utolsó 
fejezet, amely persze jó érzékkel Utószó-nak van nevez-
ve, lezárásként banálisnak hat (igaz, a címadás mint-
ha fel is mentené az alól a funkció alól, hogy befeje-
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zésként fogjuk fel): az előfelvételisként bevonuló nar-
rátor a főtőrzsőrmesterrel dialogizál – már amennyire 
párbeszédnek tekinthető az ilyen típusú, egyenlőtlen 
katonai kommunikáció. Ehhez képest az utolsó előtti 
fejezet (a  voltaképpeni regényzárlat) jól megkompo-
nált, szimbolikus erejű, 1964 szilveszterén játszódó tö-
megjelenetet tartalmaz, amelyben a regény egyik kulcs-
mondata is elhangzik. Az ötvenhatos tetteiért elítélt 
Tibor (akinek egyébként a teljes nevét a regény sehol 
nem tartalmazza) ezzel a hangsúlyos, akár jövendölés-
nek is beillő mondattal írja körül búcsúzásakor a fő-
hős-narrátorra váró sorsot: „Te vagy átmész majd öt-
perces zsenibe Magyarországon, vagy maradsz te »kis-
fiú«. A kisfiú karrier, a zseni: öt perc. Plusz alkohol.” 
(627.) A „kisfiú”-nak maradás ugyanis a regény kulcsa: 
az apanélküliség (pontosabban: a méltatlan vagy bito-
rolt apai szerep jelenléte), az ebből fakadó fel nem nö-
vekedés, az infantilizálódás mint generációs jellemző 
régtől jellemző jegye Bereményi pályájának – gondol-
junk arra, innen nézvést egyáltalán nem véletlen, hogy 
egyik korai drámája, a Halmi vagy a tékozló fiú éppen 
a Hamlet ilyen szempontú parafrázisa volt.7 A Magyar 
Copperfield főhősének az élete a lefojtottság, a szerep-
játszás, a másnak mutatkozás önvédelmi mechanizmu-
sairól szól, ezeknek a felismeréséről és működtetéséről 
(talán éppen ezért nem volt alkalmazható mindenestül 
egy 19. századi nevelődésregény tradíciója és poétiká-
ja). Ez válik aztán korjellemző és térségi sajátossággá – 
s talán ennek következetes megvalósítása a regény leg-
főbb értéke. Ez ugyanis nemcsak a főhős-narrátor éle-
tének keretét határozza meg (a második világháború 
végétől 1964-ig, amíg a regényidő tart), hanem a ré-
tegzetten megjelenített, a  20. század elejétől induló 
magyar történelem alapszerkezetévé válik, amely a fő-
hős számára nagyszüleinek a történeteiből válik megis-
merhetővé és továbbmondhatóvá. Ezzel függ össze az 
is, hogy az életút elmondásának zárómozzanatává az 
előfelvételis katonaság kezdőpillanata, a bevonulás vá-
lik. Tünetértékű, hogy nem megy tovább az alapvető-
en (bár nem mindenestül) kronologikus narráció en-
nél a pontnál: a nagy átmeneti rítus, amely a felnőt-
té válás szimbolikus pillanata is lehetne, már nem fér 
bele a regény koncepciójába (ezt a helyzetet egyébként 
néhány éve Garaczi László regénye, az Arc és hátraarc 
örökítette meg, az előfelvételis létet mint az önállóso-
dás lehetőségét és kudarcát). Noha egy anekdotikus 
elvű önéletrajzi építkezésnek még csak ezután követ-
kezhetnék el a nagy esélye: a katonáskodás zárt világa 
s utána a pesti egyetemi évek fölöttébb hálás ábrázo-
lási lehetőséget kínálnának. Hogy milyet, ahhoz talán 
elegendő megnézni a kötet utolsó harmadában szerep-
lőként fontos szerepet játszó Galántai Ambrus vissza-
emlékezését az Eötvös Collegiumban eltöltött éveiről 
(ahol egyébként emlegeti is „Róznert”, az egykori gim-
náziumi osztálytársat és évfolyamtársat, akiről jegyzet 

híján aligha tudta mindegyik olvasója, hogy Beremé-
nyi Gézát jelenti): persze ez utóbbi írás kifejezetten az 
Eötvös Collegium felkérésére született, így a témája és 
fókusza meg volt határozva, de jól mutatja egy figu-
rákra és helyzetekre fölépített, tipikus visszaemlékezés 
lendületét.8 Bereményi regényében viszont éppen nem 
erről van szó. Ezért is érzem veszélyesnek, ha a szerző 
elhiszi a kritikai recepció néhány darabjának azt az ál-
lítását, hogy milyen jó lenne, ha kronológiai értelem-
ben folytatná a regényt, mert a kritikus még szívesen 
olvasna a későbbi eseményekről. Aligha hiszem, hogy 
érdemes ezt a csábító szirénhangot követni: az a szer-
kezet és koncepció, amelyet Bereményi itt megvalósí-
tott, nem folytatható az előfelvételis évvel és az egye-
tem világával. A Magyar Copperfieldben a ki nem tel-
jesedés, a korlátozottság észlelése határozza meg a fő-
hős-narrátor önképét, s ez a távlattalanság az ábrázolt 
korszak (a 40-es évekről a 60-as évek közepéig terjedő 
periódus) jellegzetességeként mutatkozik meg, s ezt lo-
gikusan zárja le az 1964-es szilveszter haláltánc-jelle-
ge. S ehhez még csak az a rövid utóhang sem igen il-
lik, amely az Orosházára való bevonulás képét rögzíti.

A regényben megjelenő író figurája, aki maga a fő-
hős-narrátor, igyekszik korlátozni az utólagos visszate-
kintés gesztusát, legalábbis ami az utólagos kommentá-
rok beépítést jelenti. Ezért lesz fontos, bár nem követ-
kezetesen végigvitt elem az emlékezés logikája (láttuk, 
a  regény nyitómondataiban már szerepel az emléke-
zés mozzanata), amely egyszerre jelenti a kiemelést és 
az elhagyást: a születéstől induló történet, különösen 
a kisgyermekkorról szóló részek a memóriában meg-
maradt emlékképek kiemelésére épülnek, s a narrátor 
ezeket igyekszik megóvni mind az utólagos kikerekítés-
től és cselekményesítéstől, mind az utólagos kommen-
tálás bölcsességétől. Ez az önkorlátozás ugyan a későb-
biekben már nem működik tökéletesen, s ezzel párhu-
zamosan a narráció több alkalommal kénytelen időben 
olyan visszautalásokat magába fogadni, amelyek már 
a regény cselekvényidejéből is kivezetnek – s ez ugyan 
logikailag nem zavaró, s az önéletrajzi elvvel is össze-
fér, ám az ábrázolás koncentráltságát mindenképpen 
csökkenti. Ilyenformán a regénybe mégiscsak beleke-
rül az írói lét – noha ez csak a regényidőnél későbbi 
jelenségként ábrázolható, s nem szerves része a felnö-
vekedésről szóló narrációnak. Nyilván ezért is oly any-
nyira hangsúlyos az íróságnak – technikai értelemben 
vett – „konzervatív” ábrázolása: a metanarratív részek-
ben a főhős-narrátor saját magáról úgy beszél, mint aki 
töltőtollal, papírra ír. S ez a mozzanat összekapcsoló-
dik az „őszinteség” színrevitelével s a szigorú kronolo-
gikussággal (bár ez éppen ennek felfüggesztésekor fo-
galmazódik meg a legmarkánsabban): „És most vala-
mi azt súgja nekem, hogy megint ne tartsam be az idő-
rendet, pedig feltett szándékom volt, hogy lépésről lé-
pésre haladok az írással. Mégis azzal érzem szükségét 
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folytatni – talán mert kifogyott a tollam, és újat kellett 
előkapnom –, mit mondott Róza, miután bementünk 
az urához a kórházba. Akkor én már felnőtt voltam.” 
(152.) Vagyis Bereményi egy archaikusabb karakterű 
írószerep kereteit rajzolja ki, s ez nem is zavaró diák-
kori önmagának ábrázolásakor (a főhős első novelláját 
természetesen golyóstollal és kockás füzetbe írja a 60-
as évek elején: 440–441.). Ám miközben a  jelenből 
kiinduló, visszatekintő elbeszélés már számon tartja 
a modernebb technikai vívmányok (így például az in-
ternet) jelenlétét is, ez nincs visszakapcsolva a szöveg 
megalkotásának a műveletéhez („Itt tartottam az írás-
ban, amikor most, hatvan év múltán gondoltam egyet, 
interneten rákerestem ennek a korrepetitornak a ne-
vére. Hogy mi van azóta vele, él-e még egyáltalán. És 
megtaláltam.” – 398.). Egyébként ez a fajta „archaiz-
mus” nem újdonság Bereményi életművében: legutób-
bi regényében, amelynek jelenideje az 1970-es évek, 
az ottani főhős, Dobrovics úgy válik íróvá, hogy tol-
lal ír, s az akkori legmodernebb technikát, az írógépet 
csak a sokszorosítás, de nem a „gépbe fogalmazás” esz-
közének tekinti, ahogyan ezt tanácsként meg is kap-
ja a mesterének tekintett írótárstól, Ajváztól: „Azt ta-
nácslom, maradj a kézírásnál, és csak azután vidd be 
a gépbe, amikor letisztázod. Így kétszer átmehetsz raj-
ta.”9 S noha a visszatekintő ábrázolásnak köszönhető-
en a Magyar Copperfield már egészen más jellegű mé-
diatörténeti hátteret tekinthetne szinkrón feltételnek, 
mégis ez a típusú viszonyulás jellemzi az itteni főhős-
narrátort is. Emiatt mégiscsak van némi logikája an-
nak, hogy a Dickensre tett utalás 19. századi aurát lát-
szik kölcsönözni a történetnek. Igaz, ellentmondások 
árán – de hát erről már volt szó.

Ám a regény mégis jelentős teljesítmény. Nemcsak 
Bereményi pályáján jelent új szintet, hanem az utóbbi 

évek irodalmának a mezőnyében is. Emlékezetes mó-
don és erőteljesen mutatja föl egyetlen sors keretein 
belül, egyes szám első személyű narrációval az utóbbi 
évtizedek, a  szocializmusnak nevezett világ elhallga-
tásokra és szerepjátszásra kényszerítő mechanizmusa-
it, az ebben való felnövekedés roncsoló erejét, s a ha-
zugságokra épülő világban csak ilyenformán megőriz-
hető belső autonómia korlátait és lehetséges távlata-
it. S ez messzemenően nemcsak az 1946-tól 1964-ig 
terjedő korszakra jellemző létállapot volt – a későbbi 
gyermekkor, a 70-es és 80-as évek időszakából is fö-
lötte ismerősnek tűnik. S nem vagyok biztos benne, 
hogy a környező világnak ez a szerkezete immár min-
denestül a múlté… Akárhogy is, ez a regény lehetővé 
teszi, hogy átélhetővé, megsejthetővé váljon az őszin-
tétlen közegben való vegetálás, a kiskorúsítás és a cse-
lekvéshiány állapota azok számára is, akik – úgy vé-
lik – ilyen módon nem is lehet élni.

Bereményi annak idején Legendárium címmel ír-
ta meg egy fiktív család történetét. Amit most meg-
csinált, az persze nem az ezzel szembehelyezhető „va-
lóság”, hanem sokkal inkább olyan új legendák létre-
hozása, amelyek számos esetben referenciális háttérrel 
rendelkeznek. S ne feledjük, a „legenda” szó eredeti, 
latin jelentése az, hogy „olvasandó”.   
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