FRIED ISTVÁN

A cseh—magyar kapcsolatok jellegéhez
Hogy elért a „hírneves cseh történetíró", a Magyar Tudományos Akadémia kültagja, Frantisek Palacky halálhíre Budapestre, a magyar Akadémia
főtitkári hivatalában a részvét kifejezése mellett a méltó megemlékezés formáinak nem könnyű kérdése vetődött föl. Hiszen a cseh történetíró és politikus törekvései nem egyszer keresztezték a magyar történetírás szándékait
és magyar politikai rétegek törekvéseit, a kapcsolattartás mellett időnként
nagyon is kevéssé méltányos kifakadások, olykor jogos, máskor túlzó bírálatok jellemezték Palackynak a magyar tudományossághoz és politikához való viszonyát; és megfordítva: nagyrabecsülés, ismertetés, tudományos vita és
heves elutasítás között ingadozott — korszakonként változva — a cseh történész és politikus magyar „befogadása". Mindezzel akadémiánk főtitkári hivatala is tökéletesen tisztában volt. A főtitkár ismerte Palacky műveit. Nemcsak hírből, nem csupán közvetve, nem kizárólag olyan — felületes — módon, ahogy egy akadémiai főtitkárnak a külső tiszteleti tagok munkásságát
ismernie illik. Hanem behatóan; mint valaki, aki munkáihoz forrásanyagot
keres és lel, az olvasó, a forrásbúvár szemszögéből. A főtitkár korábban hivatalos minőségben levelet váltott a cseh történetíróval, még 1865-ben, amik o r Palacky német nyelven kiadott „Csehország története" című munkájának
ötödik kötetét, Eötvös József közvetítésével, eljuttatta az Akadémiához. A főtitkár úgy érezte, hogy a kötelezőnek vélt kegyeleti megemlékezés nem reprezentálhatja megfelelőképpen a vitára kész megbecsülést, sem Palacky, sem
műveinek magyar megítélése nem fér bele egy bármily kényelmesnek látszó
sémába. A megemlékezésnek tükröznie kell az elismerést és a politikai tevékenység tartózkodó fogadtatását, a történészi, forrásfeltáró teljesítmény méltatását és egy óvatosságból és szélsőségekből összetevődő cseh álláspont bírálatát. Ezért ekképpen jelölte ki a megemlékezés helyesnek vélt irányát: „az
ő heves faj-szeretetét csak tárgyias felfogással méltányolhatjuk, míg tudományos érdemeit föltétlenül magasztaljuk". A főtitkár, e nemes hangvételű,
bölcs sorok írója, a Csehország története német változatának haszonnal tanulmányozója: Arany János, aki a Toldi szerelmében jócskán használta föl Palacky szorgos kutatásának eredményeit.
Arany János mértéktartó vélekedése azonban nem kivételnek számított
az 1870-es esztendőkben. Nekrológban emlékezett meg a cseh nemzet nagy
halottjáról a Vasárnapi Űjság -á-r aláírású vezércikkírója. Hadd figyelmeztessünk arra, hogy a Vasárnapi Űjság a korszak legolvasottabb képes magazinja, amely mindenekelőtt az alsóbb középosztályra számított, annak véleményét igyekezett irányítani politikai, művelődéstörténeti cikkeivel, amelyek77

hez többnyire illusztráció járult. Frissen, mozgékonyan reagált az európai
politika eseményeire, a belföldi közélet fordulataira, szívesen foglalkozott például — persze, nem tudományos alapossággal — távoli földrészek néprajzával, de számos dolgozatot, „kis színest" közölt az akkoriban „egzotikus" balkáni népek életéről és szokásairól is. A lap évfolyamait forgatva, találkozunk
a hazai nemzetiségek és a szomszédos népek irodalmával, folklórjával. Így
nem csodálkozhatunk azon, hogy Palacky nekrológja a lap egy számának vezércikke, amely behatónak mondható ismertetést közöl, ezúttal nem a pálya
bőséges érdekességeit, olykor meglepő fordulatait, egy nagyívű karrier váratlannak ható eseménysorát adja, hanem valóban méltatást, még ha egyoldalúnak tetsző magyar szemszögből is. A hangütést jól jellemzi, hogy Palackyról, mint „becsülni és megbecsülni való ellenségünk"-ről szól, „hírneves
cseh tudós, a szlávok nagy történetirója, a cseh nemzeti mozgalom egyik legkiválóbb vezérférfia", akinek érdemeit a cikkíró világosan látja, s a csehek
Deák Ference minősítéssel illeti. 1876-ban úgy alakult a politikai helyzet, hogy
a „szlovák kérdés" a cseh—magyar közeledésnek egyik akadálya volt, a cseh
nemzeti mozgalom egy jelentős részének úgynevezett ausztro-szlávizmusa, más
részének valóban egyoldalú szláv orientációja, továbbá a magyar politikai törekvések egy részének „ausztro-hungarizmusa", más részének negyvennyolcassága általában kevéssé kedvezett a csehek és a magyarok között fennforgó
vitás kérdések mindkét fél részére megnyugtató megoldásának. A birodalom
dualizmusának (Ausztria—Magyarország) átalakítása trializmussá (Ausztria—
Magyarország—Csehország) természetesen nemcsak bizonyos magyar körök
kezdeti és mindvégig tartó ellenállásán hiúsult meg, de a magyar ellenállás
kedvezőtlen visszhangot váltott ki a trializmusban megoldást látó cseh körökből.
E háttér ismeretében folytathatjuk a nekrológ olvasását. A szerző Palackyt egyoldalúsággal vádolja, ő volt az, aki „jobban gyűlölte ellenségeit,
mint szeretni tudta hazáját". S végezetül a történetíró politikai törekvéseinek
és ezen keresztül Palackynak álláspontjának jellemzésére idézi a nekrológ
szerzője Szalay Lászlót, Palacky történetírásának értő magyar bírálóját: Palackynak ugyanis egyik alaptétele, „nemzeti mitológiájá"-nak egyik meghatározója az alábbi kiindulópont, hogy tudniillik a magyar honfoglalás a Kárpát-medencében, majd a magyarok letelepedése a szlovákok történetének nagy
szerencsétlensége, mivel a magyarok így elvágták az északnyugati, illetve a
déli szlávok természetes érintkezését, beékelődtek a szlávok közé.
Mindazonáltal mégsem ezek a híressé-hírhedtté vált mondatok határozták meg Palacky magyar befogadását, inkább Csengery Antalnak még 1850ben kifejtett álláspontja. „Csehország történetírója és története" című tanulmányában félreérthetetlenül szögezi le, miért kell tudomásul venni, olykor
vitában tisztázni a cseh—magyar álláspontokat, miért kell alaposan tanulmányozni Palacky műveit: „Csehország történetének nem egy lapja van érintkezésben hazánk történetével. Sokszor folyt be a két nemzet egymás sorsára,
olykor eldöntöleg..." — írta Csengery.
Csengery tömörségében is sokat mondó megállapítását igazolta a magyar
tudományos- és szépirodalom, amely 1827 óta (!) kísérte figyelemmel Palacky
pályájának alakulását. Alig találunk olyan újságot, hírlapot, tudományos
szemlét a reformkorban, amelynek évfolyamait átlapozva, ne bukkanna föl
Palacky neve, egyetértőleg idézve egyik-másik tételét, esetleg tárgyilagosan
ismertetve könyveit, máskor ingerülten elutasítva fejtegetéseit, mint amelyek
— a bíráló szerint — sértik a magyarok érzékenységét. A Tudományos Gyűj78

temény, a Tudománytár, a Figyelmező, a Nemzeti Újság, majd később a Pesti
Napló hasábjain ütközünk bele a Palackyval kapcsolatos cikkekbe, bírálatokba. Vitatkozik vele a Codex diplomaticusáról ismert Fejér György, a Pesti
Hírlap egy 1847-es cikkében Kemény Zsigmond, egy pozsonyi német lapban
ismertetést közöl Palacky műveiről Kazinczy Ferenc talán leghívebb barátja,
Rumy Károly György (Pressburger Aehrenlese, 1836), egy kevésbé neves értekező, Dinnyésy Mihály „Némelly szó Veszprém nevéről" című tanulmányának jó néhány passzusát építi Palacky tételeire (Tudományos Gyűjtemény,
1839), Palaekynak vatikáni levéltári kutatásai alapján közöl dolgozatot Kölcsey
Ferenc diákkorának tanúja, a Kölcsey ifjúkoráról könyvet publikáló magyar
történész, Kállay Ferenc (Nemzeti Újság, 1845). S meg is fordíthatjuk szemlénk irányát: Palacky olyan kiemelkedő magyar közéleti, irodalmi személyiségekkel állt kapcsolatban, mint Vörösmarty Mihály, Teleki József, Mailáth
János, Toldy Ferenc, tudott Berzsenyi Dániel költészetéről, Eötvös József
munkásságáról, rendszeresen küldött könyvet a Magyar Tudományos Akadémia számára, Pesten jártakor nemcsak az itt élő „szláv" személyiségekkel találkozott, hanem magyarokkal is, például a Nemzeti Színház egy előadását az
akadémikusok páholyából nézte végig. Maga tudott magyarul (ifjúkorában tanult meg), öccse Sopronban járt líceumba, s erről levelezésük tanúskodik.
Ezek a szinte találomra kiragadott személyes kapcsolatok egyrészt elmélyítették a kölcsönös érdeklődést, másrészt lehetővé tették a kiindulópontok
különbözősége, a bizonyítandó tételek nyilvánvaló eltérései ellenére a kölcsönös megbecsülést, vagy divatos szóval megfogalmazva: a dialógust. Lehetővé
tették, mivel a vita történeti anyagon alapult, a nemzeti jellegű előfeltevések
és indulatok ellenére múltbeli jelenségek, folyamatok értelmezését levéltáriokleveles kutatásokra építő művekben realizálta. S ez már a délibábos történetszemlélettel szembeforduló, a historizmusra hajló, az „ahogy valójában
volt"-elvét érvényesíteni kívánó történetírások vitája volt, amelyből természetszerűleg nem hiányoztak a nemzeti legendák, a mitologikussá növesztett,
nemzetkarakterológiát célzó gesztusok sem, de amely a módszertani eljárásait tekintve a történeti események hívebb rekonstrukcióját tűzte ki célul.
Az már a magyar könyvkiadás „paradoxonai" közé tartozik, hogy míg
Palackyról viszonylagos bőséggel állnak rendelkezésünkre magyar szerzők tanulmányai, illetve Richárd Praizák brnói történész-irodalomtörténész adatközlései (egy értekezése olvasható magyarul is), addig Palacky főművét, a
„Csehország története" című szakmunkát a XIX. század magyar olvasói német nyelven olvasták, így Jókai Mór is, akinek kedves-mulatságos regényhőse, Tallérossy Zebulon Palackyra hivatkozva nevezi el egyik „leánykáját" Libussának. A szlavista szaktörténészek rendelkezésére állott e hatalmas vállalkozás cseh szövege is; de a magyarul olvasó nagyközönség csak 1984-ben jutott egy szerencsés kézzel válogatott kötethez. Az Európa Kiadó „Clio, Klaszszikus történetírók" című sorozatában látott napvilágot „A huszitizmus története" címmel, mintegy hétszáz lapon a „Csehország története" válogatott
anyaga. Tegyük hozzá, hogy Palacy 1526-ig írta meg Cseh- és Morvaország
történetét, de talán éppen a huszitizmus történetét tárgyaló fejezetek a legszínesebben megírtak, számunkra ma is érdekesek és tanulságosak. Jól mutatják a történész beleélő és megjelenítő készségét. S azt is jelzik, hogyan és
mely pontokon tér el a magyar kutatástól (tudniillik a XIX. század magyar
történeti közgondolkodásának Zsigmond királyról kialakított képétől). Ilyen
és ehhez hasonló eltérések jegyezhetők föl, ha a „csehek Magyarországon" témakör cseh és magyar feldolgozásait vetjük egybe, tudniillik hogyan értékeli
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és jellemzi egy cseh író és egy magyar író a XV. század második felének
eseményeit, vagy akár Mátyás király csehországi hadjáratait, és így tovább.
A Palacky-kötet megjelenése nyilván segíti az egyetemi történelemoktatást, hozzájárul a látókör tágításához, és nem utolsósorban a cseh—magyar
kapcsolatok jellegének ismeretéhez. Hiszen a cseh nemzet „atyjá"-nak szemlélete „huszitizmus-elképzelése, „történetfilozófiája" nem csupán egy kivételes
tehetség magánnézeteit reprezentálja, hanem kifejezi kora társadalmi közgondolkodását, illetve irányítja a társadalmi közgondolkodást is. Máig ható reflexekre ismerünk Palacky műveinek egyes kitételeiben, a nemzeti önszemlélet
máig ható forrásainál vagyunk. Nem feltétlenül Palacky leleménye mindaz,
amit a műben olvashatunk, de az ő rendkívül szuggesztív előadásában vált
széles körök (és nemcsak történeti körök) érvévé. Ebből a szempontból érdemes — vállalva a kockázatot, hogy az eredeti kontextusból kiragadunk mondatokat — néhány alaptételt idéznünk Palacky tói:
„A 15 század elején a köznép személyes szabadsága és műveltsége nagyobb volt Csehországban, mint bárhol másutt. Bármilyen régen vert is gyökeret a feudalizmus cseh földön, a demokratikus ősszláv szellem még mindig alapvetően befolyásolta a cseh társadalmat. A személyi alávetettség még
ismeretlen volt; az emberi viszony, hogy valaki egy másiknak örökletes tulajdona lehet, eleddig idegen volt a csehektől, noha akadtak már olyanok,
akik a szomszédos népek példájára szívesen bevezették volna."
Még csak azt sem mondhatjuk, hogy Palacky itt csupán összegezte egy
valamikor volt, és a szlávok természetes létformájának megfelelő demokratikus szláv közösségről kialakult „egykorú" ábrándot. A kutató egészen a német történetbölcselő látomásáig talál vissza, Johann Gottfried Herderig, az
„Eszmék az emberiség történetének filozófiájához" nevezetesen nagy hatású
„szláv'-fejezete tartalmazza — igaz, kifejtetlenül — az ősszláv demokrácia
eszméjét. Ezt az eszmét a romantika jegyében és igézetében élő szláv gondolkodók kapták föl, dolgozták ki, innen került cseh viszonyokra alkalmazva
Palacky művébe. S innen jutott tovább a későbbi cseh politikai gondolkodásba a tétel, miszerint a cseh a demokrácia népe, máig tartó hit a csehek
demokratikus hagyományairól — s ezzel párhuzamosan: külföldről, mindenekelőtt a németektől vették át a feudalizmust, amely a cseh nép-nemzet lényegétől idegen.
Egy másik szemelvény továbbviszi a följebbi gondolatot, és szoros kapcsolatban van a nemzeti öntudat formálásának szándékával.
„A cseh nemzet nem csupán a szabadság, de a műveltség dolgában is mások előtt járt a huszita időkben. Korábban említettük már, hogy a városok
és a falvak országszerte mily sok iskolával büszkélkedhettek a 14—15. században; IV. Károly évtizedes tudománypártolásának és a cseh nép tanulékonyságának köszönhető, hogy Csehország s főleg Prága lett az Alpokon és
a Rajnán inneni területek szellemi központja. Európa minden részéből jártak
ide műveltséget szerezni, tudományt és művészetet tanulni."
Nem lenne helyes, ha Arany János „Toldi szerelme" című elbeszélő költeményének idézésével jeleznénk, mennyire eltérő képet fest a cseh történész
magyar kortársa a valóban kiemelkedően jelentős uralkodóról. Egy szépirodalmi mű és egy történetírói teljesítmény egybevetése sosem vezet eredményre. Inkább a cseh nemzetkarakterológiát célzó vonásokra emlékeztetünk, az uralkodó tudománypártolása önmagában nem emelheti Európa élvonalába, sőt első helyére a cseh nemzetet, ehhez a nép műveltség iránti kivételes fogékonysága is szükséges. S ez az attributum is ott látható a cseh ném80

zetjellemet később rajzolgatok írásaiban. A továbbiakban Palacky a nemzeti
irodalom emelkedését említi, s ezáltal olyan nemzeti fénykort, „aranykort"
körvonalaz kortársai előtt, amelynek elérése a jelenkor elé kitűzött cél is egyben, „a husziták kulturális fölényét még ellenségeik is elismerték", írja, megjegyezve azonban, hogy vallásos irodalomról és műveltségről volt szó.
A gondolatmenet lezárásául aztán messzeható elveket fogalmaz meg a történész, egy pillanatra kizökken a tárgyilagos elbeszélő szerepéből, s a nemzet
oktatójának álarcát ölti magára. Még mindig — látszólag — a huszitizmus korának műveltségi-társadalmi viszonyait fejtegeti, de szeme előtt és olvasói
szeme előtt a jelenkor lebeg, annak műveltségi-társadalmi viszonya. S a fejtegetés az ősszláv demokratikus szellemről ebben a gondolatkörben új elemmel párosul: a fehérhegyi csatában elszenvedett, és a cseh államiságot megszüntető vereség annak köszönhető, hogy az ősszláv demokratikus szellem elenyészett, kiépült az idegenektől átvett feudális rendszer. Mert „csak a szabad ember képes eszmékért lelkesedni, vagyonát és életét feláldozni; az anyagi
lét gondjaival gúzsba kötött jobbágyból hiányzik az efféle fogékonyság.
Ugyanígy csak az általános szabadság, önállóság és műveltség lehet a hétköznapiságon felülemelkedő, merész, kezdeményező széllem táptalaja."
Az ilyen és ehhez hasonló „kiszólások" is megértethetik, miért volt Palacky történetírásának olyan roppant hatása a közvéleményre, milyen módon
fogalmazott meg eszméket, amelyek jegyében egy önállóbb államiságért lehetett harcba-parlamenti csatákba indulni. Ez a történeti hátterű gondolkodás határozta meg a cseh politikai törekvések frazeológiáját, és sugallta a
figyelő, majd a monarchia nemzetiségi kérdését napirenden tartó publicisztikának a szláv demokratizmus, illetve a nem szláv (többnyire: magyar!) nemesi magatartás, gondolkodás, jelleg végletekig sematizált, ám sok helyütt
máig élő képét. S bár jóllehet Palacky Csehország története című művének
„negatív szelleme" nem elsősorban a magyarság, hanem a németség (elődje,
a pesti lelkész, Ján Kollár: irigy Teutóniát emleget), a magyarországi nemzetiségi kérdés „nyugati" és szláv vitatkozói éppen nem mellőzték Palackinak
ezt a leginkább Herdertől, valamint szláv néprajzos-történetíró kortársaitól
e történeti munkába átemelt „érvét", „megállapítását". A demokratikus szláv
és a nemesi vagy arisztokratikus magyar később egyes szlovák, horvát regények egyoldalúan, feketén-fehéren megrajzolt szereplője lesz. Az idegennek,
a betolakodottnak, a XX. század elejétől már így is: „asszimiláltnak" a nemzet egészséges rendjét, a nép romlatlan lelkületét megrontó magatartása, viszályhoz vezető tevékenysége, az ősszellemet értetlenül szemlélő igyekezete'
aztán nem kizárólag „szláv" gondolkodók írásaiban kap kifejtést. A XIX. század keiet-közép-európai közgondolkodása, történetírása, olykor történeti regénye egészen más hangsúllyal, más szemlélettel tekintett még erre a kérdésre;
Még nem a nemzeti lélektől „idegen" kapitalizálódás ellentmondásai késztették erőteljes fogalmazásra a tollforgatókat; a polgárosodásnak itt még kezdeti szakaszán állunk. A romantika ideáltípusául tekintett Jókai Mór nagyon
is elképzelhetőnek vélte a nemzeti jellegű kapitalizmust, az ő ezermester iparosai, mérnökei, a birtokokat modernizáló földesurai, és a Magyarországon
igazi otthonra lelő, de idegenből származó mesterei harmóniában építhették
egy álombeli Magyarország második évezredét. Palackynál érezhető (bármennyire tett' is élete nagy részében az ausztro-szlavizmusra) a történelminek és szinte végzetesnek tekintett német—cseh ellentét túldimenzionálása,
csakhogy a cseh történész, nem egészen függetlenül politikai elképzeléseitől,
nem éget föl minden hidat. Amit a történelem tanulságának vél: a cseh de81

mokratikus ősszellemet kell eredeti formájában rekonstruálni. Csehek és idegenek viszonyát, szükségszerű össszeütközését kommentálja műve egyik helyén:
„A feudális rendek már Ottokár idejében gyökeret eresztettek Csehországban, s azóta egyre terebélyesedtek. Nyugatról jöttek és telepedtek le az
országban, akárcsak az egyházi rendek, s emezekben támaszt találtak, így
szinte együtt gyarapodtak velük; egyre azon fáradoztak, hogy letöröljék magukról a másféleség, az idegenség jegyeit, és otthonossá válva beleolvadjanak
a nemzetbe. Ez a törekvésük azonban még nem hozott teljes sikert; az ősi
szláv lelkület, amely nem tűri a rendi különbségeket, erősen kitartott vele
szemben, mégpedig jobbára a megszokás erejénél fogva, s nyílt ellenszegülés
nélkül. Erre a kitartásra a huszita háborúk serkentőleg hatottak, oly módon,
hogy nem csupán visszaidézték az ősi társadalmat a csehek tudatába, hanem
új szervezeti és tevékenységi formákkal is gazdagították."
A huszitizmus kora, megannyi harca — Palacky szerint — a cseh nemzet
függetlenségéért folyt, és ebbe a függetlenségi küzdelembe beleértette a szellemi függetlenséget is, a nemzeti irodalom és művelődés szabad kifejlését, a cseh
elem általános dominanciáját Cseh- és Morvaországban. E kívánság (vagy követelés?) alátámasztását szolgálja a történészi munka; a törekvés jogos, mert
történeti érvekkel igazolható. Nem Palacky az egyetlen gondolkodó, aki az immár darwini „létharc" elméletében hivő nemzetpolitikus gesztusaival reagál a
XIX. század második fele nemzetállamot sürgető elképzeléseire. S ha Palacky
a történeti jog alapján áll is, és érvelése jellegzetesen történeti jogi is, a csehek és németek sokszázados cseh-morvaországi küzdelmének eseménytörténete
felől elemzi a történelemnek és jelenkorának tanulságait. Aligha vitatható,
hogy jócskán lelhető leegyszerűsítés Palacky nézeteiben, alapos forráskutatás
sem tántorítja el néhány alapvető nemzeti legendától; aranykor-konstrukciója
nemigen bizonyítható a történelem tényanyagával. Mégis, mindezek ellenére,
ú j fejezet kezdődik vele a cseh történetírásban és részben közgondolkodásban,
valamiképpen párhuzamban a centralisták magyarországi szerepével, Szalay
László és Eötvös József, valamint Kemény Zsigmond részben reformkori,
részben szabadságharc utáni tevékenységével. Űj minőséget képviselnek ezek
az említett gondolkodók, mivel a romantikából kiindulva, a nemzetnevelői
szándékot, a közvetlen didakszis olykor leegyszerűsítésre csábító gondolatait is
felhasználva, a kortárs európai gondolkodással, történetírással, jogfilozófiával
lépést tudtak tartani. Náluk világosabban aligha elemezték a XIX. század
uralkodó eszméit, liberalizmusban gyökerező eszmeviláguk valóságosan is demokratikus államberendezkedés lehetőségét körvonalazta (különösen akkor érzékelhető például Eötvös és Palacky elképzeléseinek demokratizmusa, társadalmi-nemzetiségi politikájuk liberalizmusa, ha ahhoz mérjük, ami valóban
megvalósult). Amikor Palacky a szláv ősdemokráciáról szól, akkor kevesli a
jelen demokráciáját; amikor a cseh történész a hajdani cseh műveltség el
enyészésén kesereg, akkor egy újra ébredő művelt társadalmat vizionál; mir
ahogy Eötvös közoktatási reformjai is egy mind műveltebb társadalom lehetőségét rejtették magukban, nemzetiségi elképzeléseinek pedig éppen nem az
volt hibája, hogy nem hajtották végre, sem a betűjét, sem a szellemét.
S itl ezen a ponton kanyarodhatunk vissza akadémiánk egykori bölcs
főtitkárához, Arany Jánoshoz. Pontosan kijelölte, milyen szellemben lehet,
szükséges és érdemes méltatni Palack^ sokirányú tevékenységét. Ami a „tárgyias felfogás"-t illeti, mint a méltánylás hangnemét, erre a cseh—magyar
kapcsolatok kutatói már eddig is. több példával szolgáltak (a mártírhalált halt
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Sárkány Oszkártól kezdve az 1984-es kötet utószavát író Benedek Gáborig);
ami pedig a cseh szerző tudományos érdemeire vonatkozik, annak elismerése
maga az 1984-es kiadás. Ám ezen túl is érdemes kézbe vennünk ezt a szépen
kiállított kötetet, ás érdemes szembesítenünk a kortárs magyar történészekkel
(mindenekelőtt Szalay Lászlóval): nemcsak a kelet-közép-európai régió két,
számos hasonlósággal és számos eltérő vonással rendelkező gondolkodástípusát regisztrálhatjuk; tehát nem pusztán az eltérései ellenére is sok tekintetben
rokon történészi törekvéseket, nemzetpolitikai reagálásokat, hanem a kapcsolattartás szándékát is. Tudniillik azt, hogy a másik fél érveinek tudomásul
vétele, tisztes vitában történő feldolgozása, érvek alapján való cáfolata, korrekt ismertetése: a tudományos etika alapvonása, s az egyetlen lehetséges (és
most már nemcsak tudósi) magatartás. Szalay László pontosan ismerte Palacky elfogultságait, és Arany János is tisztában volt a cseh tudós egyoldalúságával, mint ahogy Palacky előtt sem maradt homályban magyar vélekedések elfogultsága és egyoldalúsága. Mindezt tudva, mindkét fél fontosnak tartotta a kapcsolattartást, könyvküldeményekkel, recenziókkal, nem tendenciózus idézetekkel, s amíg lehetett, személyes találkozásokkal. Ami adatok értékelését illeti, ami történeti jelenségek magyarázatára vonatkozott, ami távoli
(vagy közeli?) nemzeti célokat körvonalazott, abban lehetett eltérés. Ez azonban nem lehet(ett) akadálya a dialógusnak. A magyar Palacky-recepció egyik
hatalmas tanulsága az, hogy különféle népek tudósai (és szépírói) között
elképzelhető termékeny vita, megvalósítható a gondolatok cseréje, a gyökeresen más alapállás ellenére is a kölcsönös tisztelet, a másik félnek legalábbis
meghallgatása; mint ahogy Palacky egész életében figyelte a magyar eseményeket, regisztrálta a maga számára a magyar változásokat, és egyetértését
éppen úgy nem titkolta, mint egyet nem értését.
Szó sincs arról, hogy Palacky és magyar kortársai között a viszony
„idilli" vagy baráti, félreértésektől vagy félremagyarázásoktól teljesen mentes
lett volna. Ám a másik fél kötelező tiszteletének szándéka, az „ellenfél" (igenis: kötelező!) megbecsülése még a félreértések és félremagyarázások ellenére
is kapcsolatkeresésre ösztönzött, és ezáltal a megértés előtt hagyott nyitva ;—
bármily parányi — kaput. Palacky történetírói életműve érdekes olvasmány,
életpályája pedig levonandó tanulságokkal gazdag. Az életmű és életpálya tanulságaiból ragadtunk ki egy kisebb csokrot.
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