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Magna pars
MAGYAR VONATKOZÁSOK JAN DABROWSKI TÖRTÉNETÍRÓI
TEVÉKENYSÉGÉBEN

A XX. századi lengyel történettudomány egyik jelentős művelője, a lengyel—
magyar történelmi kapcsolatok kiváló kutatója Jan Konstanty Dabrowski Krosnóban
született. Élete, munkássága azonban Krakkóhoz kapcsolta. A történelmi és politikai
kérdések iránt már a gimnáziumi évek alatt nagy érdeklődést tanúsított. 1908—1912
között a krakkói Jagelló Egyetemen történelmet, földrajzot és jogtörténetet hallgatott. Tudományos érdeklődése a késő középkori témák, az államfejlődés és a lengyel—magyar kapcsolatok irányába fordult. Az osztrákok által megszállt Galícia
fővárosában, Krakkóban a fiatal Dabrowski részt vállalt a lengyel nemzeti felszabadító mozgalomban. Az első világháború kitörése után a Lengyel Nemzeti Főbizottság katonai részlegének sajtóosztályán referensként dolgozott, ugyanakkor — magyarországi — levéltárakban, könyvtárakban búvárkodott, számos tanulmányt, könyvet
publikált. A Lengyel Nemzeti Főbizottság magyarországi propagandájának érdemi
szervezőjeként gyakran megfordult Budapesten. Kiterjedt kapcsolatokat épített ki.
Magyar tárgyú munkáinak anyagát zömmel 1913—1918 között gyűjtötte össze.
Jelentős tudományos eredményeinek köszönhetően 1919-ben a Jagelló Egyetem, majd
a vilnoi Báthori István Tudományegyetem magántanára lett. 1920-ban a Jagelló
Egyetem professzorává nevezték ki. A lengyel—magyar kapcsolatok kutatása terén
elért eredményei elismeréseképpen a Magyar Tudományos Akadémia 1924-ben kültagjává választotta, érdemrenddel tüntették ki. A krakkói Lengyel—Magyar Baráti
Társaság az ismert tudóst, Jan D^browskit választotta elnökéül. A Lengyel Tudományos Akadémiának 1925-ben levelező tagja, 1934-től rendes tagja volt. A második
világháború kezdetén — Lengyelország német megszállását követő hónapokban — a
krakkói egyetemi tanárokkal együtt D^browskit is letartóztatták, egy időre koncentrációs táborba került. Részt vett az illegális egyetemi oktatásban. 1944 után jelentős
munkát vállalt a Lengyel Tudományos Akadémia (Akadémia Umiejetnosci) átszervezésében. Részt vett a krakkói egyetem, a helyi tudományos élet újjászervezésében,
majd később a Lengyel—Magyar Történész Vegyesbizottság létrehozásában is tevékeny részt vállalt. 1965-ben bekövetkezett haláláig munkáival, közéleti szereplésével,
aktív ápolója volt a lengyel—magyar barátságnak.
Magyar tárgyú munkáit a megjelenés időpontjainak részbeni figyelmen kívül
hagyásával két nagy területre lehet osztani: az első csoportba azok az írások tartoznak, melyek a középkori kérdésekkel foglalkoznak. A második tematikus egységet az első világháború alatti lengyel—magyar kapcsolatokat tárgyaló (érintő) munkák alkotják.
Tudományos tevékenységének kezdetén Jan Dqbrowskit a középkori lengyel történelem és a lengyel—magyar dinasztikus kapcsolatok kérdései foglalkoztatták. Első
munkái a középkori lengyel—magyar kapcsolatok témaköréből íródtak: Kraków a
Wegri u> wiekach srednich (Kraków, 1911); Elzbieta Lokietówna (Kraków, 1914).
A középkori krónikákról és historiográfiáról több kisebb dolgozata is napvilágot
látott. Egyetemi doktori értekezése után a Lengyel Tudományos Akadémia megbízásából Jan Dabrowski — lengyel kutatócsoport tagjaként — magyarországi levéltárakban kutatott. A levéltári és könyvtári munka eredményeképpen a Ostatnie lata L,ud66

wika Wielkiego — Nagy Lajos utolsó évei (Kraków, 1918) címmel az Anjou-kori
magyar—lengyel dinasztikus kapcsolatokról írt monográfiát. Nagy Lajos lányának,
Hedvig (Jadwiga) királynő uralkodásának is önálló munkát szentelt. Az utolsó Piast
király Nagy Kázmér magyar kapcsolatairól (Polityka andegawenska Kazimierza Wielkiego) 1922-ben jelent meg könyve. I. (Jagelló) Ulászló uralkodásáról, a második
magyar—lengyel perszonálunióról [Wiadyslaw 1. Jagellonczyk na Wqgrzech (1440—
1444)] című műve (Warszawa, 1922) ú j eredményekkel gazdagította a történetírást.
A várnai csatamezőn 1444-ben tragikus körülmények között elpusztult I. Ulászló
(más néven Wiadyslaw Warnenczyk — Várnai Ulászló) magyarországi négy évének
körültekintő vizsgálatához Dabrowski — többek között — Budapesten, Kassán, Lőcsén, Iglón, Debrecenben, Pozsonyban és Bártfán gyűjtött anyagot. A Jagelló-kor
négy évének elemzésénél a belső helyzet mellett a nemzetközi politika alakulását és
a török elleni közös fellépés kérdéseit helyezte előtérbe. Olyan problémákra is felhívta a figyelmet, melyekre az 1920-as években alig, vagy nem voltak tekintettel.
A Jagelló-kor és a török elleni harcok irodalma fontos munkával gyarapodott. A tragikus várnai csatavesztést megelőző hónapok fő kérdéseihez — a Szegeden, 1444.
augusztus 1-én törökökkel kötött béke vizsgálatához — később is visszatért. Tanulmánya (L'Année 1444) a Lengyel Tudományos Akadémia Biuletinjében 1952-ben
jelent meg. Lengyel nyelven (Rok 1444. Spór o traktat Szegedynski) 1966-ban került
a szakemberek kezébe.
A humanizmus és a reneszánsz kori lengyel—magyar kulturális kapcsolatokról
írt tanulmányában (Kraków, 1952) az elsők között irányította a figyelmet a művelődéstörténet terén végzendő kutatásokra. Krakkó és a krakkói egyetem szerepe a
magyar kultúra történetében című tanulmányában (1969) a „legmagyarabb" lengyel
város, Krakkó XV—XVI. századi kultúrateremtő erejéről, a korabeli lengyel—magyar
kulturális érintkezésekről, a Krakkóban tanult magyar diákok kultúraközvetítő tevékenységéről olvashatunk. Jan Dabrowski Magyarország történetének megírására is
vállalkozott. Az 1924-ben megjelent Wegry című könyve hosszú évtizedekig egyedülálló munkának számított.
Jan Dabrowski az első világháború kitörése után a sajtó és propaganda területén is kamatoztatta ismereteit. A Lengyel Légiók című munkájának (Budapest,
1915) elsősorban agitációs és propaganda feladatai voltak. A Lengyel Nemzeti Főbizottság — Naczelny Komitet Narodowy Magyarországon tevékenykedő aktivistái a
sajtón keresztül is felhívták a figyelmet a lengyel függetlenség ügyére, az alakulóban levő lengyel fegyveres erők első ütőképes egységeinek hősi harcaira. A légiók
Magyarországon is nagy népszerűségnek örvendtek. „Mindenütt, ahol a légiók megfordultak, Gácsországban és Orosz-Lengyelországban, sőt Magyarországon is önkéntesek csatlakoztak hozzájuk" — írta Jan Dabrowski. A légiók egységei részt vettek
a híres limanowai csatában, a Kárpátok előterében (Ökörmező, Fenyves-Csusztka)
vívott véres ütközetekben, a Visztula menti harcokban. A légiók kórházainak egy
része magyar területen működött. Dabrowski munkájából kitűnik, hogy a Warszawianka legendás sorai mottóként szolgáltak a függetlenségi harcok — a légiók —
katonáinak: Kto przezyje, wolnym bedzie, kto umiera, wolnym juz — Ki túléli szabad lészen, aki meghal, szabad már. Jan Dabrowski a légiók katonai, politikai jelentőségét összefoglalva megállapította: „...a
légiók ereje nem a számokban
rejlik.
A légióknak azt kell bebizonyítani, hogy Lengyelország mint szabad nemzet él és
életet érdemel." Ezek a gondolatok irányították Dabrowski magyarországi tevékenységét. Ebben a szellemben írt, szervezett.
A „lengyel él és életet érdemel" alapelv vezérelte Dqbrowskit. a Sprawa polska
na Wqgrzech 1914—1916 című munkájának megírásában is. Szenvedélyes hazafiként
kereste azokat az erőket, melyeket meg lehet nyerni a lengyel függetlenség ügyének.
A reformkorhoz hasonlóan az első világháború éveiben is neves személyiségek (Andrássy Gyula gróf, Jászi Oszkár, Nyár Albert báró, Nagyatádi Szabó István,
Marcali Henrik, Ugrón Gábor, Giesswein Sándor) emeltek szót a lengyelek érdekében. A könyvben Dabrowski részletesen ismertette — többek között — Arad,
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Bács-Bodrog, Temes, Csanád vármegyék; Kecskemét, Debrecen, Szeged városok részéről megnyilvánuló lengyelbarát rokonszenvet, a segítségnyújtás lehetőségeit. Az
első világháború évei alatt Dabrowski naplóban rögzítette élményeit, magyarországi
benyomásait. Az 1977-ben napvilágot látott Napló (Dziennik) lapjain a lengyel kérdéshez való viszonyulás, a Magyarországon töltött napok emlékei, a politikusok és a
sajtó állásfoglalásai elevenednek meg
*

Jan Dabrowski professzor történetírói munkásságát, a lengyel—magyar kapcsolatok terén végzett tevékenységét Divéky Adorján — a magyar—lengyel kapcsolatok
egyik legkiválóbb magyar kutatója — a Századok 1961. 1. számában találó szavakkal
méltatta:
ő az a lengyel történetíró, aki legtöbbet foglalkozott a magyar—lengyel
kapcsolatokkal. (...) Fellépéséig nem volt lengyel történész, aki annyit
dolgozott
volna a magyar és a lengyel nép történelmi kapcsolatainak feltárása,
bemutatása
terén mint ő. (...) Jan Dabrowski elévülhetetlen érdemeket szerzett...
a két baráti
nép közös történeti hagyományainak
ápolása terén." Ahogy a tudományos munkássága 50. évfordulója tiszteletére kiadott kötetben (Mediaevalia, 1960) is olvashatjuk:
Dabrowski professzor történetírói teljesítménye magna pars volt. A középkori történelem kutatása terén kiemelkedő hely illeti meg nem csak Lengyelországban, hanem külföldön is.
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