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Péterfy JenQ Széchenyi-képe 
(illetve tágabb kontextusban: Péterfy  
és a romantikus individuum)

A nyilvánosságtól 1848-ban visszavonuló, majd 1860-ban elhunyt Széchenyi István bo-

nyolult személyiségének és közéleti szerepének értelmezése nemcsak az empirizmus ta-

laján álló hivatásos történészek számára jelentett kihívást a 19. század második felében. 
A gróf sokszín_, enigmatikus alakja az 1849 utáni években, évtizedekben olyan kiváló 
esszéírókat inspirált, mint Kemény Zsigmond, Asbóth János, Rákosi JenQ vagy Péterfy 
JenQ, akik szépirodalmi igény_ elemzéseikben a hagyományos rendszerekbe be nem il-
leszthetQ romantikus individuum „egyedülvalóságának” bemutatására törekedtek, és e 
kérdéskör tárgyalása kapcsán nem hagyhatták figyelmen kívül Széchenyi másokkal ösz-

szemérhetetlen, tragikus nagyságát.
Megkockáztatom: ezek a nagyközönség számára kevéssé ismert esszéisztikus 

Széchenyi-interpretációk – ha nem is önmagukban, de összefüggésrendszerükben biz-

tosan – legalább olyan izgalmasak, mint maga a Széchenyi-életm_. Dolgozatomban e 
roppant gazdag hatástörténeti vonulatból most csak a rendkívüli m_veltség_ dualizmus 
kori irodalmár-kritikus, Péterfy JenQ Széchenyi-képét tárgyalom, de mielQtt közvetlenül 
a tárgyra térnék, a probléma mélyebb megértése érdekében az esszéista világképérQl és 
individuumfelfogásáról is ejtenék néhány szót.

A valóságot a m_vészet és a filozófia felQl megközelítQ fiatal PéterfytQl még nem idegen 
a hagyományos értelemben vett idealista hangoltság, az áhítattal teli metafizikai vágya-

kozás,1 a nagy rendszer(ek) fenntarthatóságába vetett bizalom. Majd, miután a 19. század 
divatos „tudományvallása”, a kultúra alakzatait relativizáló pozitivizmus átformálja gon-

dolkodását,2 az érettebb bölcselQ letöri önnön metafizikus hajlamait, s a radikális kétely 
hatókörét kiterjeszti mindenre, ami számára korábban oly kedves volt. A félreértések 
elkerülése végett hangsúlyozni kell: ez a szkepszis nem valami felszínes játszadozás 
komolytalannak bizonyuló emberi „igazságokkal”; Péterfy kételkedQ attit_djének sötét 
mélységei vannak. Nem tudja kivonni magát az ontológiai értelemben vett pesszimizmus 
hatása alól: a lét mélyebb igazságát „fájdalmasnak” találja; az embernek a transzcenden-

ciából való kihullását visszafordíthatatlan folyamatnak látja, ám úgy véli: a „küzdés”, 
az immanens cselekvés méltóságot adhat az ember számára; bár a modern individuum 
elvesztette atyái biztonságot adó értékrendszerét, lehetQsége van arra, hogy a munkája 
révén új értékeket teremtsen. Vagyis: a metafizikával való szakítás itt nem azonos az 
idealista tendenciák elutasításával; Péterfy egy evilági „új idealizmus” mellett száll síkra.

MeglepQ és ellentmondásnak t_nhet, hogy a „széplélekként” ismert irodalmár – abban 
az esszében, amelyben világképét a lehetQ legpregnánsabban képes összegezni (Schlauch 
LQrinc a középkorról3) – nem kultúrkritikát nyújt, hanem korának apológiáját adja. EbbQl 
az írásból kiderül, hogy a világot átesztétizáló kultúrlény nagyon is lépést tart a 19. század 
újszer_ tendenciáival. Péterfy gondolkodóként síkra száll a múlt és a jelen elkülönítése 
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mellett; elfogadja a szekularizációt, és elveti a közösségelv_ ideológiákat. Kár lenne ta-

gadni, hogy a modern individualizmust képviseli; igaz, azon belül egy nagyon mérsékelt, 
toleráns és hangsúlyozottan nem materialista irányzathoz tartozik.

Tegyük hozzá: a felvilágosodás liberális örököseitQl megkülönbözteti az, hogy nem 
történelemellenes; még a középkorral szemben sem ellenséges. Mint a kultúra elkötele-

zett híve, megbecsüli a hagyományt – úgy, hogy a tradíció körébQl nem emel ki egyetlen 

pozitív vonulatot. Vagyis értékpluralizmust hirdet, ám anélkül teszi ezt, hogy összemos-

ná az általa elismert értékeket. Történeti érzéke aligha engedne meg felszínes ideológiai 
határátlépéseket.

Úgy véli, az új kihívásokkal szembenézQ, a jövQ felé tekintQ modern egzisztencia 
számára Dante „sötét tüze”, Faust „rezignációja” vagy Byron „világfájdalma” egyaránt 
mértékadó, tanulságos lehet.4

Így végsQ soron képes egyensúlyt teremteni a modernitás és a múlt, illetve az evoluci-
onista és a tradicionalista felfogás között. Pesszimista és szkeptikus vonásokat hordozó, 
egzisztencialista színezet_ immanens idealizmusa sajátos színfolt a korszak magyar esz-

metörténetében (igaz, valamelyest rokonítható Az ember tragédiája világképével; szer-
zQnk indirekt módon hivatkozik is Madáchra fent említett esszéjében5).

Összegezve és továbbgondolva az eddig elmondottakat: Péterfy az „általános”, az elvont 
szellem, a nagy rendszer(ek) után a történelem-és kultúraformáló rendkívüli egyént – il-
letve az el-nem-kötelezQdés, a kívülállás fogalmaival leírható, a hagyományhoz mégis 
ezer szállal kapcsolódó modern egzisztenciát – állítja gondolkodásának középpontjába. 
Individuum-felfogásának értelmezéséhez kiváló támpontot ad A karthauzi cím_ Eötvös-
regényrQl írott megsemmisítQ bírálata.

Az irodalmár szempontrendszere ebben a tanulmányfejezetben kissé egyoldalú; látha-

tóan a nyugat-európai realista regénymodellt eszményíti, ám Eötvös m_ve nem realista 
társadalmi regény, hanem vallomásos esszéregény: így nem lehet számon kérni rajta az 
elQbbi m_faj sajátosságait. A karthauziban nem a külsQ valóság, a konkrét társadalom, a 
tágabb értelemben vett szociálpszichológiai dimenzió az elsQdleges (noha ezek a szférák 
is jelen vannak a regényben, nem is hangsúlytalanul), hanem a szubjektum belsQ élete 
(ez persze szokatlan, hiszen a – realista – regény „objektív”, nem alanyközpontú). Eötvös 
1841-ben megjelent munkája különleges „tett”: az író szubjektivizálja a regényt, s ez az 
irodalmi esemény Péterfy számára még 1881-ben is botrány.

A kritikus úgy véli: A karthauzi egyfelQl az alanyiságra – s egyetlen alanyra – redukálja 
a világot, másfelQl a középpontba állított szubjektumon is redukciót hajt végre: a regény 
fQhQse csak „szív”, emóció, semmi több. A bíráló számára rendkívül ellenszenves a m_ 
központi alakja; nem is Eötvös, inkább a fiktív, ám archetípussá növesztett Gusztáv – il-
letve az általa képviselt, alacsony szinten megrekedQ impresszionábilis beállítódás6 – lesz 
Péterfy ellenfele.

Eötvös leginkább abban marasztalható el Péterfy szerint, hogy empatikusan viszonyul 
hQséhez; nem „nyálkás alaknak”, hanem „mély érzelm_” férfiúnak láttatja;7 patetikus és 
nem ironikus a regény hangvétele. Ha Gusztáv „monológjához” szatirikus mozzanatok 
társulnának, amelyek megsemmisítenék a hQs komolyságát, Péterfy akár azonosulni is 
tudna a m_ világával.

A bíráló számára Gusztáv a par excellence cselekvésképtelen, pusztán vágyakozó, nem 
törekvQ, belsQ életet élQ ember, aki nem lehet igazi hQs (jellem). A karthauzi központi 
alakjának kritikus – és tegyük hozzá: mélyen igazságtalan – jellemzése a legkevésbé 
sem öncélú; már átvezet bennünket Péterfy pozitív individuum-felfogásához. SzerzQnk 
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a Gusztáv példáján keresztül bemutatott belterjes, passzív karakter_ érzelmet (tulajdon-

képpen érzelgQsséget) szembeállítja az aktív, a cselekvéssel szoros összefüggést mutató 
szenvedéllyel. Individuumnak azt a személyt tekinti, akinek vannak szenvedélyei, aki va-

lódi akarattal rendelkezik. Az ilyen ember „alkalmas” szerinte arra, hogy egy m_alkotás 
pozitív hQse legyen.

A karthauzi-kritika szoros összefüggést mutat Péterfy JenQ tragikumelméletével is 
(szerzQnk ebben a kérdéskörben Beöthy Zsolttal folytatott esztétikai vitája8 során alakítot-
ta ki saját álláspontját9). Az esszéíró a tragikus hQst olyan személyiségnek képzeli el, aki 
nem az elvont világrend ellen vétkezik (a modernitás képviselQi, így Péterfy számára ez 
utóbbi fogalom már egyre nehezebben értelmezhetQ), hanem az Qt körülvevQ immanens 
léttel kerül szükségszer_en szembe. Tragikus hQs az, akire fel lehet nézni; aki eredendQen 
nem szenvedQ, hanem cselekvQ; aki kiemelkedik környezetébQl; aki rendkívüli erQfeszí-
téseket tesz a saját belsQ körén kívül. Az más kérdés, hogy végül elbukik, de megfeszített 
küzdelem után válik osztályrészévé a bukás.

Az imént felvázolt elmélet ízig-vérig romantikus, ha arra gondolunk, hogy nemcsak 
az érzelem, hanem a finom spekuláció (racionalitás) is a szenvedély mögé kerül Péterfy 
értékhierarchiájában. Nem túlzás azt állítani, hogy az esszéíró ezen a ponton élesen szem-

behelyezkedik a 17–18. századi, kontinentálisnak nevezett filozófiai antropológia legbe-

folyásosabb, intellektualista alapú áramlatával. Amikor a szub- és szuperracionalitástól 
visszariadó – eszerint valódi romantikusnak, sQt: az élet teljességére nyitott realistának 
sem tekinthetQ10 – Eötvöst bírálja, közvetett módon a felvilágosodás kori affektuselmé-

letek kidolgozóival, Descartes-tal, Spinozával vagy Kanttal is polemizál: a szabadság 
hordozójának nem a kissé életidegen rációt, hanem a szenvedélyt tartja (ez utóbbit az új-
kori kontinentális gondolkodás inkább az embert gúzsba kötQ, zavaró és kiküszöbölendQ 
tényezQnek tekintette).11

Péterfy tehát igyekszik eltávolítani magát mind az irodalomban jelentkezQ szentimen-

talizmus, mind a természettudományhoz és a bölcselethez köthetQ racionalizmus hagyo-

mányától (szerinte az ember méltóságát nem a „szív”, de nem is a reflektáló „tudat”, 
hanem a szenvedély és az aktivitás biztosítja); pozitív individuum-felfogása nem igazán 
kidolgozott, ám – amennyiben életfilozófiai jelleg_, „voluntarista” és „irracionalista” 
mozzanatokat is hordoz – korszer_nek mondható. 

Péterfy általános világképének és individuumértelmezésének ismeretében talán érthe-

tQbbé válik szerzQnk sajátos – a kortársak, de a mai befogadó számára is szokatlan – vi-
szonyulása a 19. századi magyar történelmet és kultúrát reprezentáló nagy emberekhez. 
Péterfy Széchenyit, Bajzát, illetve Kemény Zsigmondot tekinti szellemi elQdeinek, illetve 
rokonainak, akik valamennyien józan önismeretre és valóságlátásra törekvQ, cselekedni 
vágyó, ugyanakkor diszharmonikus, pesszimista, öngyötrQ szellemek voltak.12 Nem min-

dennapi küzdésre képes, ám a lázas munkálkodás évei után az Qrület martalékává váló, 
tragikus hQsök – szemben a Péterfy által kevésbé értékelt harmonikus, fátum nélküli po-

litikusokkal és írókkal, Kossuthtal, Eötvössel13 vagy Jókaival.14

Péterfy Kemény és az ifjú Bajza személyiségét és alkotóm_vészetét hosszabb terjedel-
m_ esszében mutatja be, s – a fiatalon elhunyt esszéíró m_veit sajtó alá rendezQ Angyal 
Dávid szerint15 – Széchenyi alakja is rendkívüli módon foglalkoztatja: azt tervezi, hogy 
hosszabb tanulmányt ír a magyar romantika jeles alakjáról, ám ezzel a munkával adós ma-

rad; néhány kisebb írásával viszont – izgalmas, „egzisztencialista” színezet_ megállapí-
tásai révén – Q is szuverén módon kapcsolódik a nagy reformer személyiségét értelmezQ, 
kimeríthetetlenül sokrét_ hatástörténeti folyamathoz.
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SzerzQnk nem a történész perspektívájából szemléli Széchenyi alakját; inkább pszicho-

lógusként és „íróként” közelít tárgyához. Ez az összefüggés egyértelm_vé válik számunk-

ra, ha Péterfynek egy alkalom szülte – konkrétan a Széchenyi-levelek reprezentatív szá-

zadvégi kiadása kapcsán megjelentetett –, ám igen gondolatgazdag és szellemes írására 
gondolunk.16 Ebben az esszének is nevezhetQ recenzióban a külsQ történelmi események 
interpretációja még érintQlegesen sem kap helyet; a szerzQ csak Széchenyi egyéniségének 
rejtett mozzanataira figyel.17 A levélszövegek itt nem politika-vagy gazdaságtörténeti for-
rások, hanem adalékok a személyiség titkának megfejtéséhez; olyan expressziók, amelyek 
a külvilág számára nem látható, a cselekvés szférájában zavarosan megnyilvánuló „tiszta 
belsQrQl” adnak képet.

Vagyis: a regény szubjektivizálását Eötvös Karthauzija kapcsán oly élesen elutasító 
Péterfy itt egyáltalán nem riad vissza attól, hogy – esszéistaként, a „földhözragadt” histo-

rikusok jó részét provokálva – a pQre alanyiságra redukálja a történeti-társadalmi létezés 
összetettségét. Ám „szubjektivista” megközelítése – ha a maga koncentráltságában egye-

dülálló is – aligha tekinthetQ minden elQzményt nélkülözQ kísérletnek a magyar eszme-

történetben. Varga Zoltán helyesen mutat rá: már az elsQ jelentQs Széchenyi-tanulmány 
szerzQje, Kemény Zsigmond is kitüntetett figyelmet szentel Széchenyi belsQ életének, s a 
személyiség mélyrétegeinek feltárását nem ritkán az „objektív” körülmények vizsgálata elé 
helyezi18 akkor is, amikor a gróf történeti-politikai szerepének értelmezésére vállalkozik. 
Ugyanakkor a két esszéista tagadhatatlan világnézeti rokonsága – s ezzel összefüggésben: 
az írásaikban alkalmazott módszertan hasonlósága – mellett látni kell a közöttük lévQ vi-
tathatatlan szemléletbeli különbséget is: Keménnyel szemben Péterfy nem a nagycenki 
gróf fáradságos küzdelmek során kialakított racionális attit_djét, illetve racionalitásra való 
görcsös és nem is maradéktalanul sikeres törekvését,19 hanem „impresszionábilis” karakte-

rét állítja pszichologizáló elemzései középpontjába. Ez az „impresszionábilitás” azonban 
más, mint amit A karthauziból ismerhetünk: itt az álmodozásra való hajlam nem merül ki 
a Gusztávra jellemzQ meddQ érzékenykedésben; hosszabb távon aktivitásra sarkallja az 
egyént, vagyis: nem annyira az érzelemmel, inkább a szenvedéllyel hozható összefüggésbe.

Az államférfit – Széchenyi önreflexív megjegyzéseivel összhangban – szerzQnk a 
„képzelQdés” emberének tartja; s úgy véli: Széchenyi m_vei éppúgy a fantáziavilágban 
élQ pszichikum sajátos kifejezQdései, mint a költQk vagy a festQk alkotásai. A reformer 
irányadó elképzeléseit nem használati értékkel rendelkezQ – végsQ soron a mindenna-

pi hatalmi szempontoknak alárendelt, s így érvényességüktQl bármikor megfosztható 
– absztrakcióknak, hanem az egyéniség axiómáinak láttatja; szerinte a jól ismert meg-

szállottsággal hirdetett Széchenyi-téziseket képviselQjük azért nem cserélheti le (még ha 
kontraintuitívnak bizonyulnak is), mert azok nem a szubjektum felett lebegQ politikai 
szféra külsQ, esetleges mozzanatai immár. Mondjuk ki (nem Péterfy szavaival, de az Q 
szellemiségének megfelelQen): az eszmék itt szorosan az egzisztenciához tapadnak. A 
képlékenynek és „pragmatikusnak” ismert közéletiség elveszti megszokott karakterjegye-

it, s meghatározott létmóddá válik.
Péterfy szerint az államférfi – olykor dogmatikusnak ható – gondolatai „psychologiai 

kényszer_séggel alakúlnak [sic!] elméjében”20. S ha már szóba került a pszichológia, 
térjünk át Péterfynek egy másik, nem csupán eszmetörténeti, hanem pszichohistóriai 
szempontból is tanulságosnak nevezhetQ, egyszerre apologetikus és polemikus hangvéte-

l_ írására, melynek címe: Egy új könyv Széchenyi Istvánról. E majdhogynem tanulmány 
méret_ és igény_ cikk tárgya nem más, mint a korban politikusként és történetíróként 
egyaránt felt_nést keltQ Grünwald Béla sok vitát kiváltó Széchenyi-biográfiája, Az új 
Magyarország.



64 MÓROCZ GÁBOR: PÉTERFY JENP SZÉCHENYI-KÉPE

Grünwald ebben a m_vében a kortárs német pszichiáter, Krafft-Ebing népszer_ taní-
tásainak felhasználásával, pszichopatológiai sémák nyomán értelmezi a pályája csúcsán 
túljutott Széchenyi „konzervatív” fordulatát és 1840-es évekbeli „reakciós” szellemi tevé-

kenységét. A szerzQ úgy véli: a Kelet népe vagy a Politikai programmtöredékek tanúsága 
szerint a reformkor második felében már egy súlyos kedélybetegségben szenvedQ, s a 
valóságtól egyre inkább elszakadó Széchenyi harcol nemcsak Kossuth, hanem – a Pesti 
Hírlap szerkesztQjétQl mint tettre kész reformertQl nehezen megkülönböztethetQ – koráb-

bi, egészséges önmaga ellen is. Az elsQ Széchenyi, a Grünwald által magasztalt fiatal, 
életerQs gróf számára még Magyarország modernizációja volt az elsQrend_ feladat, a 
másodiknak, az öregedQ, s egyre zavartabb elmeállapotú arisztokratának viszont a forra-

dalomtól való rögeszmés félelem motiválta cselekedeteit.21

Péterfy a Grünwald-féle Széchenyi-értelmezést kíméletlenül bíráló írásában többek kö-

zött arra figyelmeztet, hogy a „pszichológiát”22 élesen el kell választani a pszichiátriától 
a szellem, a kultúra világában. A „lélektani” (filozofikusabb és talán pontosabb m_szó-

val élve: egzisztenciális) szükségszer_ség a legkevésbé sem jelenthet pszichopatológiai 
jelleg_ meghatározottságot ebben a kontextusban. A túlf_töttséget, olykor monomániát 
tükrözQ Politikai programmtöredékeket – Széchenyi 1847-es Kossuth-ellenes vitairatát – 
például nem lehet egyszer_en testi elváltozások, illetve a romló idegállapot termékének 
tekinteni. 

SQt: a differenciáltabb megközelítést alkalmazó magyarázónak inkább azt kellene 
hangsúlyoznia, hogy ez a m_ a szerzQ korábbi pályaszakasza, például a Hitelben meg-

nyilvánuló eszmeiség, a konzervatív alapú reformelkötelezettség mentén értelmezhetQ. 
Nincs tehát két Széchenyi, egy 1840 elQtti konstruktív és egy 1840 utáni destruktív; a 
nagycenki gróf egyetlen korszakában sem azonosítható – még relatív értelemben sem – 
legjelentQsebb ellenfelével, a nála jóval vakmerQbb Kossuthtal, aki a magányos küzdQ 
nemes hevületét tömegszenvedélyre, a reformot forradalomra cserélte.23 – Péterfy tehát 
ragaszkodik ahhoz, hogy a romantikus individuum személyisége és gondolkodása minden 
felszíni ellentmondás dacára egységet alkot.

Figyelemreméltó, hogy a Péterfy–Grünwald vita a történelmi szubjektum és az Qt kö-

rülvevQ világ dualizmusához kapcsolódó ismeretelméleti problémákat is érint. Az „em-

pirista”, „objektivista” Grünwald a külsQdleges létezésre irányuló reflexió fölé helyezi a 
„dolgok” terrénumát. Az adequatio intellectus et rei elkoptatott formuláját a reálpolitikus 
érdekeinek megfelelQen értelmezi át: szerinte az a normális, ha egy közéleti ember az 
éppen fennálló körülményekhez, korának valódi kívánalmaihoz igyekszik igazítani po-

litikai irányát. 
Az új Magyarország legfontosabb fejezetei arról tudósítanak, hogy az 1848-as poli-

tikai fordulat elQtti években Széchenyi folyamatos feszültségben él. Valósággal retteg 
attól, hogy a magyar parasztság elQbb vagy utóbb fel fog lázadni a birtokos osztály el-
len. Széchenyi úgy véli: e küszöbönálló, s az országot lángokba borító felkelés legfQbb 
elQkészítQje nem más, mint maga Kossuth Lajos. Ám ez a gróf által mániákusan újra és 
újra felvázolt katasztrófavízió az 1848-as események fényében abszurd, minden alapot 
nélkülözQ feltételezésnek bizonyult – fejtegeti Grünwald. Értékelése ezek után nem meg-

lepQ: a politikai valóság és a közéleti férfiú eszméi között fennálló szélsQséges mérték_ 
aszinkronitás Széchenyi tudatának végletes besz_külésére vezethetQ vissza.24

A „szubjektivista” Péterfy – Grünwalddal szemben – nem tartja kisiklásnak, ha a di-
namikus emberi megismerQerQk nem idomulnak feltétlenül a „dolgok” vagy a „körülmé-

nyek” képlékeny világához. Számára a Kossuthékkal szemben Don Quijote-i eltökélt-
séggel képviselt, irreálisnak nevezhetQ meggyQzQdés, illetve az ahhoz való ragaszkodás 
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mindenekelQtt Széchenyi szuverén gondolkodásának, következetes nemzetféltésének a 
jele; ab ovo nem kapcsolható össze a gróf állítólagos betegségével. Péterfy egyébként 
nem hiszi, hogy Széchenyi patológiai eset lett volna 1848 elQtt. Emlékeztet arra az egy-

szer_ igazságra, hogy akár egy egészséges gondolkodású embernek is lehetnek merQben 
megalapozatlan elképzelései a saját jelenérQl. Könnyen elképzelhetQ, hogy a legkifogás-

talanabb szellem_ lény sem képes olyan magas színvonalú ítéletet alkotni az Qt közelrQl 
meghatározó folyamatokról, mint a retrospektív mindentudást – vagy inkább nagyvonalú 
álbölcsességet – képviselQ utókor.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Péterfyt Grünwald konkrét történeti érvei 
helyett inkább Az új Magyarország mögött munkálkodó szellemiség, a Széchenyi-
interpretáció elméleti alapjai érdeklik. Ebben a kontextusban értelmezhetQ az esszé írójá-

nak az a törekvése, hogy felfedezze az általa bírált hipotézis legfQbb eszmei elQfeltevését, 
majd rögtön alá is ássa azt. Egészen konkrétan: Péterfy tagadja, hogy az igaz és a téves 

kettQssége megfeleltethetQ lenne az egészséges-beteg dichotómiának, s utal arra, hogy az 
elQbbi fogalmi ellentétpárt a kultúra (illetve a történelem), az utóbbit a természet – a bio-

lógiai értelemben vett élet – terrénumában lehet és kell vizsgálni. Tudatosítja, hogy a két 
szféra nem mosható össze egymással.

Befejezésül: Péterfy fent említett cikkében, miután túljut a szorosabb értelemben vett 
Széchenyi-apológián, még két fontos, általánosabb érvény_ következtetés levonására 
„készteti” olvasóját. 1. A vulgárpozitivista-naturalista ihletettség_, sekélyes természettu-
dományos (olykor féltudományos) elméletek veszélyeztetik a szellemi világ (illetve a hu-
mán diszciplínák) önállóságát. Péterfy – Széchenyi „ürügyén” – a kultúra autonómiáját 
védi, s felszólítja a reáliák képviselQit arra, hogy ne lépjék át önnön határaikat; ne akarják 
a saját tudományterületük képére átformálni (végsQ soron degradálni) a szellem alakza-

tait. 2. A különlegesség, a „közönség” számára érthetetlennek t_nQ gondolkodásmód és 
viselkedés nem feltétlenül betegség; a nagy ember (a történelmi hQs) tragikus sorsa el-
sQdlegesen nem patológiai jelleg_ interpretációt kíván.25 Témánk szempontjából ez utóbbi 
állítás az igazán lényegbevágó. Konklúziónk: Péterfy vitacikkében a „romantikus indi-
viduum” létmódját (is) védelmezi egyfelQl a „közvetlenségben” megrekedQ mindennapi 
beállítódással, másfelQl a deheroizáló, relativizáló „tudományos” tendenciákkal szemben.
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