Gyula Ipar utcai szülőházáról, Onozóné híres kocsmájáról, a József Attilát útba
indító Koroknay-nyomdáról
stb. Nemcsak a helyet tárgyalja: a hozzá fűződő irodalmat is; így — a Szeged az irodalomban témakörben — Móricz Zsigmond, a népi
írók, Tamási Áron és mások szegedi irodalmi matinéit. Ha maradtak is a könyvben
átfödések — így Ágnis ángyó, a szegedi kufa többször említett alakja vagy a szegedi
munkásotthon irodalmi eseményeinek megismétlése — a hely kultuszába különféle
irodalomtörténeti korszakok rétegeződnek bele, ami magyarázza az olvasó különös
élményét, a könyv megkapó atmoszféráját.
Péter László helyismereti munkája a városi tanács művelődőésügyi osztálya
kiadásában kétezer példányban jelent meg. Ebből következik, hogy rövidesen várható a második kiadása. Ennek reményében vetem föl: érdemes volna a könyvhöz
— a turista dolgát tovább könnyítő — térképet, továbbá — az irodalomtörténészek
igényeit szolgáló — jegyzetapparátust is csatolni.
GREZSA FERENC

Történelmi polémia regényben elbeszélve
FÉJA GÉZA: VISEGRÁDI ESTÉK

Minden nemzeti történelem részben mitológia; mitologikus méretekben látott és
ábrázolt eseményekkel és hősökkel, a nemzeti múlt és a nemzeti sors nagy szimbólumaival. S ha a történettudomány hitelesen méri fel az események és hősök
valóságos szerepét, hatását, a mítoszok nem okozhatnak zavart. Sőt talán szükség
is van rájuk, a történelmi közösségek kohézióját gyakran erősítik, mint ahogy a
modern nemzetek kialakulását is egy-egy nemzeti eredetmítosz segítette elő. A történetírásnak persze időről időre meg kell vizsgálnia őket, s el kell vetnie a tarthatatlanokat, le kell hántania a megőrizhetők elavult, káros vagy retrográd elemeit.
A magyar nemzeti mitológia legnagyobb és legnépszerűbb fejezete kétségtelenül
az 1848—49-es forradalom és szabadságharc története. A 48-as „mítoszban" alighanem újkori történelmünk legfontosabb tapasztalatai és problémái sűrűsödtek; a
magyar progresszió, a nemzeti függetlenség, a szomszédos népekkel való együttélés
és a nemzeti önismeret megannyi feladata és akadálya lépett színre és kapott erőteljes jelképeket, részben a forradalom és szabadságharc eseményeiben, részben protagonistáiban. E jelképessé növekedett hősök és események között valóban van
néhány, akit és amelyet sajátos mitológia, sőt az archaikus mítoszok evokálta szenvedély övez. Főleg két hős: egy államférfi és egy katona, Kossuth és Görgey.
Görgey Artúr hagyományos epitetonja az egymást követő nemzedékek tudatában az „áruló". Valójában nemcsak a múlt század függetlenségi és nacionalista történetíróinál, hanem a felszabadulás utáni történetírásban is. És mindig csupán egy
szűk értelmiségi kör, vagy pontosabban a közvéleménnyel dacoló tudósok és művészek egy szűkebb köre tagadta a rászórt vádakat, s mutatta meg egyéniségének és
szerepének bonyolultabb ellentmondásait, amelyek a kategorikus minősítést lehetetlenné teszik. Sőt e körben léptek fel olyanok is, akik „áruló" helyett „bűnbaknak"
tekintették a tábornokot, akit a közvélemény áldozott fel a nemzeti illúziók és a
nemzeti mitológia oltárán. Szűk volt ez a kör, ám a magyar szellemi élet kiváló
képviselői alkották: Gyulai Pál, Arany László, Péterfy Jenő, Ignotus, Hatvany Lajos,
Pethő Sándor, Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula, Sárközi György, Németh László —
és most Féja Géza, aki ú j könyvével, a Visegrádi estékkel Görgey Artúr „táborába"
állt, s a tábornok rehabilitációját sürgeti.
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Féja Görgeyje élete alkonyán, visegrádi magányában idézi fel (a már halott)
Kossuth alakját, s vele viaskodva akarja igazolni önmagát és cselekedeteit. A regény
a tábornok igazát kutatja, s felmenti őt minden hagyományos vád alól. Ezúttal nem
lehet feladatunk, hogy számot vessünk e vádakkal és a regényben fellépő Görgey
Artúr érveivel, hiszen ez a korszak történészeinek, közelebbről a regény történészkritikusainak feladata. Tény, hogy Féja történelmi forrásokból, illetve az. igen széles
körű Görgey-irodalomból merít. Érveiből kitetszik, hogy általában magának a tábornoknak emlékirataira (Mein Leben und Wirken in Ungarn in den Jahren 1848 und
1849., Leipzig 1852.), Leiningen-Westerburg Károly aradi vértanú tábornok naplójára,
Görgey Istvánnak, a tábornok öccsének és „védőügyvédjének" könyveire, valamint
Steier Lajos, Pethő Sándor és Kosáry Domokos tanulmányaira, monográfiáira építi a
rehabilitációt. E munkák valóban igazolták Görgey vitatott működésének számos
mozzanatát, elsősorban azokat, amelyekre az „árulás" vádja épült. Így az 1848. december 30-i móri ütközet irodalmából kiderült, hogy Perczel e csatát saját kezdeményezésére vívta, s a vereség nem Görgey számláját terheli. A váci nyilatkozat
kiadásáról is többen megállapították, hogy a történelmi helyzet szükségszerűségét
fejezte ki, minthogy a királyhű tisztikarral csak a szentesített törvények alapján s a
magyar alkotmány védelmére hivatkozva lehetett folytatni a hadjáratot. Buda ostromát valójában nem Görgey, hanem a kormány szorgalmazta, s így nem a tábornok
felelős azért, hogy az osztrák hadsereg időt nyerve újjászerveződhetett, s a császári
diplomácia megszerezhette a cári segélyt. Végül a legfőbb vád: a világosi árulás
vádja is megdőlt az idők során, hiszen Dembinszky és Bem temesvári csatavesztése
után Görgeynek valóban nem sok választása maradt. S hasonló módon dőltek meg
Görgey árulásának további bizonyítékai.
Az árulás vádját Kossuth híres „viddini levele" fogalmazta meg, amely keserű
indulattal vetett számot a szabadságharc bukásával s a bukás okaival. Az emigráció
aztán széles körben terjesztette ezt a vádat, sőt itthon is általánossá vált, mint
számos történelmi és irodalmi dokumentum, köztük Vörösmarty őszinte, ám igaztalan szenvedéllyel írott verse igazolja. Kosáry Domokos mutatta ki A Görgey-kérdés
története című, hatalmas forrásanyagot mozgató könyvében, hogy az árulási vád az
emigráció gondolkodásából következett, amely illúziókban ringatta magát, s nem
akarta elfogadni azt, hogy a magyar forradalmat a nemzetközi reakció túlereje verte
le. „Az »árulás« — írja Kosáry — az emigráció gondolkodásánák volt feltétele, s
nem a passzivitás politikájával függött össze. A Görgey-vádat nem a nemzet, hanem
a menekültek politikai önbizalma kívánta meg. Ha a túlerő győzött, elhitetni a nemzettel ennek ellenkezőjét: hamis nemzeti illúzió ápolása."
Jellegzetes, hogy az emigrációból, illetve az itthonmaradottak közül olyanok
képviselték határozottabban és egyértelműbben az árulás vádját, akik felett azóta
többé-kevésbé ítéletet mondott a történelem. így Szemere Bertalan, akit most Féja
nem minden ok nélkül jellemez neurotikus, sőt paranoiás embernek, vagy szélsőségesebb formában az az Asbóth Lajos, aki honvédtábornokból az osztrák kormány
fizetett besúgója lett, s provokátorként tevékenykedett az Almássy-féle összeesküvés
szervezésében, majd leleplezésében. Velük szemben Klapka György, aki pedig távolról sem tartozott Görgey hívei közé, 1881-ben felmenti a tábornokot az árulás vádja
alól. „Görgey — írja — nem önző, nem cinikus indokból ártott hazájának; nem
volt ő áruló, aki hazáját el akarta volna adni. Ellensége volt ő az osztrák elnyomatásnak, és a legnagyobb elégtételt érezte volna, ha seregei élén Bécsben a békét
diktálhatja." Sőt az első heves nyilatkozatok után, Kossuth is árnyaltabb módon
fogalmazta meg az árulás vádját, ha véglegesen nem mentette is fel Görgeyt,
„ . . . m i d ő n — fejti ki — Görgei nevével e szó: áruló hozatik kapcsolatba, ez alatt
gondolkozó magyar ember nem érti azt, hogy ő pénzért, anyagi haszonért árulta el
hazája ügyét (...) ilyen vád Görgeit nem terheli. Vannak sötét, vannak Herostratusi
jellemek, melyeket a rosszra nem anyagi érdek rugója mozdít. Megteszik az első
lépést ambitióból, irigységből. Azután, nehogy gyöngének látszanak, beledisputálják
magukat az átalkodottságba. Inkább bukjék az ügy, mintsem hogy a siker mások
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nevére fényt derítsen." Persze ez a minősítés sem kedvező, ám ha romantikus túlzással is, lélektani magyarázatot akar adni, s ezzel meghaladja azt a kategorikus és
egyszerűsített vádat, amit az „árulás" jelent.
Görgey bizonyára nem volt „áruló", azt azonban nem lehet tagadni, hogy súlyos
hibák és következetlenségek terhelik, ilyen következetlenség például az április 14-i
függetlenségi nyilatkozat körüli ellentmondásos tevékenysége. Midőn Kossuth Gödöllőn április 8-án felvetette a trónfosztás gondolatát, Görgey a hadsereg legitim érzéseire hivatkozott. A függetlenségi nyilatkozat után mégsem mondott le, mint Gáspár András, a honvédsereg egyik legjobb tábornoka, s nem is tiltakozott, mint Damjanich, sőt április 29-én kiadta komáromi nyilatkozatát, amely egyetértve a történtekkel, további harcra szólította fel a seregeket. Ennek ellenére állandóan foglalkozott a függetlenségi nyilatkozat visszavonatásának gondolatával, s közeledett a
debreceni „békepárt"-hoz is. Ennél súlyosabban esik latba, hogy a világosi fegyverletétel után, már klagenfurti száműzetése idején, tétlenül nézte tábornoktársainak
kivégzését. Ez a tétlenség az ütközetek során rettenthetetlen és elszánt katona esetében különös rejtvényt jelent. (Görgey magatartásának ezt a szakaszát különben
Féja Géza is kritikával illeti.)
A szerep és a tevékenység belső ellentmondásait nyilvánvalóan két körülmény
.magyarázza: Görgey társadalmi helyzete és emberi egyénisége. A tábornok a m a gyar polgárosodó középnemesség képviselője volt, aki szemben állt az osztrák önkénnyel, de nem azonosította magát a forradalommal; az alkotmányos monarchia
híve volt, s elvetette a republikánizmust. Görgey a márciusi törvények és a magyar
alkotmányosság védelmében lépett fel, s ellenezte a későbbi forradalmi és függetlenségi fejleményeket. Szerepét és ideológiáját lényegében így jelölte ki a marxista
történetírás, például Spira György A magyar forradalom 1848—49-ben (1959) című
monográfiája vagy Varga János A Görgey-kérdéshez
(Valóság, 1960) című tanulmánya. S ezt a képet adja Görgeyről Illyés Gyula is, Petőfi-életrajzának lapjain,
anélkül, hogy az árulás vádját felelevenítené. „Görgeyt — olvassuk — a forradalom
vetette föl, nem ok nélkül: kitűnő szervező és fegyelmező volt, erős akaratú, hidegvérű, bátor katona, imponáló egyéniség. Bár ne lett volna. Mert épp csak forradalmár nem volt; főleg nemzeti forradalmár nem. Noha annak hitte magát." Féja Géza
(elsősorban Zichy Ödönnek, Jellasics kémjének felakasztatására utalva) ennél forradalmibbnak látja Görgey szerepét. ítéletét a rehabilitációs vállalkozás sodrában alakította ki; s ez az ítélet nem kis mértékben ellene mond a történetírásnak, amely,
úgy tetszik, hitelesen választotta el Görgeyt a forradalom képviselőitől.
A szerep belső ellentmondásainak másik magyarázata a tábornok egyéniségében
rejlik. A Görgey „jellemtelenségéről" vagy „törpeségéről" kialakult nézetek bizonyára nélkülözik a valóság hitelét. Az azonban kétségtelen, hogy bonyolult személyisége nem nélkülözi az ellentmondásokat. Alakját alighanem az írók ragadták meg
hitelesen, hitelesebben, mint a történészek, akik általában adósak maradtak a személyiség mélyebb elemzésével, s csak a történelmi szerep vizsgálatára tettek kísérletet. Illyés a tábornok hideg, számító, reálpolitikus egyéniségét világította meg,
nemcsak a Petőfi-életrajzban, hanem Fáklyaláng című drámájában is. E reálpolitikus
•és hidegen gondolkodó egyéniség, aki mindig a valóság feltételeihez igazította terveit és döntéseit (talán túlságosan is), természetszerűleg éles ellentétben állt korának romantikus magatartásformáival. Németh László Az árulóban ezt a Görgeyt: a
xomantikus korral szembekerülő s némiképpen a nemzeti romantika áldozatává váló
józan és szenvedély nélküli történelmi egyéniséget idézi meg. S Negyven év című
pályaképében is erről beszél, midőn a dráma keletkezéstörténetét világítja meg.
„Görgey — írja —, ha követett is el hibát, nem volt áruló; bűnbakul azért kiáltották
.ki szívesen, mert a szabadságharc vezérkarában senki sem szerette: a romantikus
táblabírák közt őt, a vegyészt, már a természettudomány szelleme érintette. A romantika önbírálatát, amely Európában s nálunk is 48 után következett be, ő 48-ra
elvégezte, s ez a romantikus szívre erőltetett fegyelem, »-blazírtság-« volt az, amit
mint pulykacsibét a tyúkalj, a nemzet az áruló szó rávetésével vert ki maga közül."
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Ám még Illyés es Németh előtt alighanem Móricz Zsigmond talált rá Görgey
karakterének alapvető tulajdonságaira. Harmincéves korában regényt akart írni
róla, majd 1912 tavaszán meglátogatta az agg tábornokot, cikkben számolt be tapasztalatairól, s 1930-ban kitűnő tanulmányban foglalta össze mindazt, amit a tábornok
szerepéről és egyéniségéről tudott. Két alapvető tulajdonságát különbözteti meg
Görgeynek: a politikai ösztön és tájékozódás hiányát, és a katonai szakszerűséget.
„Ez volt a magyar história legnagyobb kondottierije" — írta. Majd: „Nem volt ezzel
az országgal semmi koncepciója. Nem volt az életével sem. Nem akart hódító lenni,
és nem akart államalkotó sem. Rendkívüli katonai zseni volt, aki ezzel a zsenivel
nem akart alkotni, nem akart uralkodni, nem akart uralmat alapítani sem magának, sem az államnak. A nép katonájának tekintette magát, nem kellett neki sem
főhatalom, sem jutalom. Különösen komplikált jellem volt: eszköz akart lenni
csupán a Sors kezében. Egy szál kard, semmi más." S végül: „Szakember maradt a
katonai mezőkön, a legnagyobb zsenik közül, de nem nyerte el az élet politikai
bölcsességét."
Féja Görgeyről alkotott képe — a magyar irodalom Görgey-ábrázolásai közül —
a Móriczéhoz áll közel. Ő is védelmezni kívánja hősét az árulás vádja ellen, s ő is
politikai határozatlanságát, s ezzel szemben stratégiai szakszerűségét emeli ki. Perczel Mórral, a politikusból lett hadvezérrel szemben Görgeyben látja a „szakembert",
aki természettudományon iskolázott fővel gondolkodik, s éppen ezért nem a vágyait
és ábrándjait teszi a cselekvés mértékének, hanem a tényeket. Az ő Görgeyje így
beszél: „Prókátorkodás helyett, katonai tanulmányaim után, vegytannal foglalkoztam, megismerkedtem az élet elemi törvényeinek hajthatatlanságával. Fölötte népszerűtlen vállalkozás volt ez, és Magyarországon, a szájalás meg az álmodozás kíászszikus földjén nyilván bűnhődés járt érte." Egyetlen, ám lényeges kérdésben nyilvánít más véleményt, mint Móricz: midőn Görgeynek és a forradalomnak a viszonyáról nyilatkozik. Mint mondottuk, álláspontja ebben a vonatkozásban
bírálatot
kíván; nincs okunk arra, hogy revideáljuk a képet, amelyet a történetírás
alkotott
a tábornok polgárosuló középnemesi helyzetéről, monarchikus érzületéről és a forradalmi átalakulással szemben táplált ellenszenvéről. (Ami persze nem jelenti azt,
hogy a nemzeti ügy sírásójának és árulójának kell tartanunk Görgeyt.)
A Görgey történelmi szerepéről folytatott polémia azonban csak a regény egyik
szálát jelenti. Féja ugyanis Görgey mellett Kossuthot is megidézi, hiszen a történeti
polémiát is kettőjük dialógusában, vitájában fogalmazza meg. Közismert, hogy
Görgey és Kossuth között kezdetben a teljes bizalom uralkodott. Kossuth a csepeli
haditörvényszék Zichy Ödön felett mondott ítélete és a fiatal honvéd őrnagy ozorai
helytállása után feltétlen bizalommal viseltetett Görgey iránt, s Görgey is a következő módon nyilatkozott a forradalom vezéréről egy Damjanichnak írott levelében:
„Egyedül Kossuth hisz a forradalomban, a hadseregben és önmagában. Egy antik
tiszta jellem; kár, hogy nem katona." (Ez a levél persze, igazolva az előbb Móricz
nyomán mondottakat, arra is rávilágít, hogy Görgey értékrendjében a katonaság, a
hadsereg állt az első helyen, s nem volt érzéke a politikai küzdelem és szerep iránt.)
A két férfi viszonya később romlott meg, Kosáry Domokos szerint 1849 nyarán,
midőn a vesztes-győri csata után a kormány Szeged környékére rendelte a hadsereget, Görgey pedig Komáromra támaszkodva akarta felvenni a harcot Haynauval.
Ettől kezdve a kormányzó és a hadvezér kapcsolata fokozatosan elmérgesedett, s
régi bizalmuk nem tért vissza többé egymás.iránt. Féja Gézát ezért nehéz helyzet
elé állítják a történelmi események, midőn egyeztetni akar Kossuth és Görgey
között. Kossuth ugyanis, a regény intencióival ellentétben, sohasem békült meg Görgeyvel, és a tábornok is mindvégig csalódással gondolt az államférfira. Az egyeztetés
kísérlete mégis, bizonyos mértékig, szükségszerű volt, hiszen Féja éppen azt akarja
elkerülni, ami a Görgey mellé állók általános tévedése volt, hogy a tábornok igazolását Kossuth politikájának és szerepének elutasítása egészítse ki.
A Görgey-kérdés kezelését ugyanis hagyományosan a „Kossuth vagy Görgey"
alternatíva határozta meg. A 19. század függetlenségi történetírása (például Horváth
Mihály) Kossuthra szavazott, a kiegyezés hívei vagy ideológusai (például Gyulai Pál,
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Beksics Gusztáv), valamint a két világháború közötti konzervatívok (például Szekfű
Gyula, Steier Lajos, Pethő Sándor) Görgeyre. (S talán csak Kosáry Domokos kerülte
el a választás kialakult kényszerét.) Féja Géza jól látta, hogy ezen az alternatíván
(a Görgey-kutatás csapdáján) túl kell jutnia. Ezért úgy akarja igazolni a tábornokot,
hogy egyszersmind Kossuth hatalmas történelmi szerepét is elismeri. Innen ered az
a törekvése, hogy a két hős polémiájából kettejük végső egyetértése és megbékélése
bontakozzék ki. „Én, a halálba induló, önnel, a halottal szeretnék egyezségre jutni"
— mondatja Görgey vei. A regény eredeti célja: a Görgey-rehabilitáció azonban
némiképp megbontja ennek a páros játszmának — Kossuth és Görgey vitájának —
az arányait. Mivel Féja Görgey tevékenységének igazolására "vállalkozott, Kossuthja
alárendeltebb szerepet kap, nem a polémia egyenrangú résztvevőjeként lép fel, sokszor csak „végszavakat" ad Görgeynek, hogy az folytathassa monológját, tovább
sorolhassa érveit. S a két hős regénybeli szerepének aránytalansága gyengíti az írói
vállalkozást is, amely mégiscsak a két történeti személyiség egyensúlyára törekedett.
A „Kossuth vagy Görgey" alternatívát már csak azért is el kellett utasítania
Féjának, mert éppen az alternatívának ebben a hagyományos kényszerében fedezte
fel a nemzeti illúziók egy veszedelmes változatát, amely csupán „hősöket" és „árulókat" állít a közvélemény elé. Már Péterfy Jenő egy 1885-ös tanulmányában (Pozsonytól Tiszafüredig) arról beszélt, hogy a Görgey-kérdés megoldásának egyetlen
akadálya a közvéleménynek az a meggyőződése, hogy minél' fényesebb Kossuth,
annál sötétebb Görgey, s hogy képtelenség két személyiség antagonizmusának jegyében megítélni egy jelentős történelmi eseménysorozatot. Féja is ez ellen tiltakozik,
midőn elutasítja azt a közvéleményt, amely „csak árulóban és legendába illő hősben" tud gondolkodni. „ . . . szabad-é rögtön a legsúlyosabbal, az árulás vádjával
jönni? — kérdi Görgeyje. — Becsületükben támadni olyanokat, akik más úton keresik a hon üdvét? Akik ugyancsak életüket tették igazukra? önmagunkat csapjuk be,
ha csupán árulókat és mesebeli hősöket ismerünk. Mikor lészen eszményünk végre
a tényleges ember?" S e kérdések nyomán nyer megfogalmazást az az igen súlyos
minősítés, amelyet a regény hőse korának történetírásáról ad: „A mi történetírásunk
jobbára bábjáték: kinevezett hősöket és eleve kiszemelt bűnbakokat rángat a történelem színpadán." A regénybeli Görgey önfeláldozó módon vállalta a „bűnbak" szerepét, minthogy úgy gondolta, a nemzet önbizalma követeli azt a „hamis tudatot",
amely szerint nem az erőfölény győzte le, hanem a belső árulás. A bűnbakkeresésnek -azonban végül káros következménye lesz, illuzionizmusra csábít, téves képzeteket ültet el. Ezért mondatja Féja Görgeyvel: „Ha a nemzet egyik iegszebb történelmi vállalkozásának bukása után elismeri gyengeségét, bizonnyal elpusztul, mert
önbizalmát adja fel. A bűnbak tartja fenn a nemzet önmagába vetett hitét. Ám a
szüntelen bűnbakkeresés és a bűnbak rendszeresítése veszedelmet is hozhat a nemzetre, mivel önteltté, elbizakodottá, végül pedig álmok kergetőjévé teszi. Fütyül a
valóságra, és ismét zátonyra futhat nagy nehezen reparált hajójai"
A Görgey szerepét övező mítosz, ezért, az író szemében, a nemzeti öncsalások
rendszerének egy eleme lesz. S mint ilyen veszedelmes lehet, mint minden öncsalás.
„Ismét a nemzeti öncsalással állunk szemben — olvassuk —, ez pedig történelmi
tragédiák előkészítője." A Visegrádi esték szerepe — túl a Görgey .rehabilitáción, s
túl azon, hogy felelevenített egy évszázados vitát, amely bizonyára manapság is
szenvedélyeket képes kiváltani — éppen az öncsalások és illúziók leleplezésében és
elutasításában van. Lehet, sőt valószínű, hogy a rehabilitációs vállalkozás túlment
azon a határon, amely kívánatos (mint mondottuk, Görgey „forradalmiságának" kérdésében mi sem tudunk a regénnyel egyetérteni); ennek megítélése a szakkritikára
tartozik. Az azonban bizonyos, hogy Féja Géza művét a józan nemzeti önvizsgálatnak és önismeretnek ugyanaz az igénye fűti, mint az ú j magyar irodalom egy egész
irányzatát. A valóságosabb és hitelesebb önismeret mellett érvel, s a megrögzött
hiedelmek, illúziók és mítoszok ellen hadakozik. E vállalkozása pedig feltétlenül
elismerést érdemel.
A Visegrádi esték így kettős polémiának ad alakot: egyrészt a Görgey-kérdésben, másrészt a nemzeti önismeret szélesebb körű problémájában nyilvánít véle92

ményt. E polemikus, érvelő szenvedély szabta meg a regény kompozícióját, alaki
tulajdonságait. Féja dialógusokban fogalmazta meg művét, Görgey és Kossuth,
illetve Görgey és családja vitáiban. A párbeszédes forma mindig az érvelés, a meggyőzni akarás, az igazságkeresés műfaja volt; innen ered, hogy oly nagy szerepe
van a filozófiatörténetben, Platón, Giordano Bruno, Spinoza, Diderot és mások dialógusaiban. Féja Géza most egy történeti vita, tágasabb értelemben egy nemzetkarakterológiai polémia keretéül használja fel. Műve így lesz regényben elbeszélt
történelmi polémia, azaz valójában történelmi „esszéregény", amely nem a história
eseményeinek elbeszélésére, inkább kommentálására és értelmezésére vállalkozik.
(Szépirodalmi, 1974.)
POMOGÁTS BÉLA
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