Domszky Pál' a vaÍsói magyaÍ
20I3, november l6-ón o Falumúzeum és a Múzeumbarótok Köre szervezésében Móté
Endre Domszky Pól o vorsói mogyor című könyvét mutottók be a Falumúzeumbon. A decemberi lapszómunkban Domszky PóI (I903-I974), o mogyor-lengyel kopcsolotok kutotójo és ópolója emlékéremegrendezett könyvbemutotóról, volomint oz életútjóról szóIó
összefoglalót olvashattók. Az erről készült írós folytatósót az olóbbiokbon közöljük le.
vi|ágháború a|att _ a németek á|ta| megszá|lt Varsóban
Domszky Pá| Raoul Wa|lenberghez hason|ó, hite|es és
pozitÍv történe|mi szemé|yiség,aki nem diplomatastátusz-
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ban, de gyakorlati|ag varsói konzuIként mentette a Fókormányzóságban az embereket, ha ke|lett, akár a varsói Pawiak bortonból is. A Magyar Szövetség és a lengyelországi
magyar kolónia vezetójeként Domszky kapcso|atot tartott
a német megszá||ás e||en kÜzdő |engye| Honi Hadsereg
(Armia Krajowa) fóparancsnokságáva|. A Varsó környékén

szoIgálatot te|jesítő magyar hadtest parancsnokságávaI
fenntartott kapcsolatai révénfegyvereket szerzett a varsói
felke|őknek. A |egnagyobb veszé|yben |évő magyar származásÚ _ vagy annak mondható - |engye|eket Magyarországra menekítette. Adományokkal támogatta a Varsóban á||omásozó magyar honvédeket, a Vöröskereszt segítségéve|
gyógyszert szá||Ított a varsói magyar tábori kórháznak.
A ll. vi|ágháborÚ éveiben a varsói magyarok így em.
|ékeznek Domszky Pá|ra: oyómolítotto o rószorulókot és
szenvedőket, mogosro emelve o mogyor zószlit, megbe.
csÜlést és méltósigot szerzett o mogyor névnek.
Csa|ádját 1944 januárjában Budapestre küldi, ó maga
1944 nyarán tér vissza Magyarországra. Budapest ostromát
a Zichy Céza utca egyik vi||ájában é|i tú|, aho| zsidó származású csa|ádokat bújtat az oda elszá|lásolt német tisztek

Domszky Pá| tagja |ett a MÚ-

zeumbarátok Köre e|nökségének és a Fa|umúzeum adattári
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munkaközösségének. A múzeum anyagát számos magyar-
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groÍlkusmíivész
linóleummebzete

|engye| vonatkozású, történe|mi

tárgyú dokumentummáso|atta| gyarapította' Részt vett az
lsaszegen 1 9-7 2-ben rendezett Ma gya r-Lengye| Torténe| m i
Napok szervezésében.Egyik kezdeményezóje és közreműködóje vo|t a Lengye| |égió és a )ozef Wysocki honvéd tábornok tiszte|etére a községháza fa|án és a református temp|om
h om |okzatá n e| h e|vezett em léktá blá k fe|á Ításá na r.
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l945-ben, a háború befejezése után vidékre ko|tözött.
Nógrád megyei SzÜgyben és Balassagyarmaton |akott,
aho| az erdŐgazdaságná| do|gozott. Késóbb a BÖrzsönyi
Á||ami Erdógazdasághoz kerÜlt Perócsénybe, majd Kemencére. Fatelepkeze|ő, majd bére|számo|ó vo|t. Ismert
és népszerű ember vo|t, népműve|ő, a fa|u konyvtárának,
művelődési házának vezetője, va|amint a kemencei He|ytörténeti Múzeum mega|apítója.
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l964-ben Budapestre költözött'

Tagja és a|elnöke |ett a

Magyarországi Bem József Lengyel Kulturá|is EgyesÜletnek,
Rendszeres |átogatója és gyakori vendége vo|t a Lengyel
Kulturá|is Intézetnek'
l 974. október l7-én ha|t meg Budapesten. A börzsönyi Kemence községben egy hétig minden nap érte szólt
a |é|ekharang.
Az isaszegi FaIumúzeum vezetójéve|, Szathmáry Zo|tánna| az l 848-49-es fonada|om és szabadságharc isaszegi

em|ékeinek kutatása során ismerkedett meg. A Fa|umúzeumban me$alá|ható az a |evé| is, amelyet l964-ben Pa|i
bácsi írt Szathmáry Zoltánnak, ame|y e|só dokumentuma a
két,,tÖrténész',kapcsolatának' A FaIumÚzeum mega|akÍtása
után egyÜttmrjködésÜk fe|gyorsu|t és barátsággá vá|t.
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Eugeniusz wiélicz-twoúzÍkezrede' Iengyel katonoÍ altasé,
Ragócs Istvónné, Donszky Plűl és Szathmóty Zoftón tg7,-bon oz
öregtemplom bejórota előtL A vendégek a plébónión oz ,7,5.
évÍanyokönyvekben o lengyel n.,o
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Szathmáry Zo|tánnal azt tervezték, hogy Isaszegen egy magyar-|engye| történe|mi intézetet hoznak |étre, de e szép
gondo|atok a megfe|e|ó épÜ|et és pénz hiányában eddig

még nem valósu|hattak meg.
Domszky Pá| em|ékére 1996. április 6-án a Fa|umúzeum
falán em|éktáblát avattunk. Ugyanezen a naPon a Falumúzeumban em|ékkiá||Ítás is nyíl| amelynek mottója Szathmáry Zo|tánnak 1973' február 23-án ke|t, az emlékezetes
te|ex-papírra írott |eve|ének egyik sora |ett: Tudjótok jól, hogy

míg élek, minden lengyel dolgot tómogatok és pórtolok'
lsaszeg tnkormányzati Tájékoztati

Domszky va|óban

a

magyar-lengyeI kapcsolatoknak

szentelte é|etét.Szerény, csendes ember vo|t, aki tetteive|
soha nem dicsekedett. Az isaszegi kiá||Ítás varsói embermen.
tŐ tevékenységétmutatta be, amely addig ismeret|en vo|t a
nyi|vánosság e|ótt.

.l9-3O.

l99B. október
között rendezték meg Domszky
Pál gyrijteményes kiál|Ítását a varsói Fó|evé|tárban, ame|y
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megbecsÜ |ést szerzett m unkásságának.
l

99B. október l9-én Varsó belvárosában, a Marszat-

kowska és a Nowogrodzka utca sarkán kétnye|vű emléktáb|át avattak fe| PaIi bácsi em|ékére'
W
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oKUPACJI HlTLERoWSKlEJ MIESZKAI' PÁL DOMSZKY
(1903-r 974) Z URODZENTA WEGTER, SERCEM
POLAK PREZES ZWIAZKU WECRTW W POLSCE
NIESTRUDZONY BADACZ I KRZEWICIEL KONTAKTTW
POLSKO-WECIERSKTCH PODCZAS WOJNY CHRON|I

Domszky Andrós és dr. Diirr Sóndor

I

RATOWAL POLAKŐW.
EZEN A HELYEN ÁLlr n HÁZ, AMELYBEN A H|TLER|
MECSZALLAS ÉVE|BEN LAKOTT DOMSZKY PÁL (l9O31974). MACYARNAK SZÜLETETT, SZíVÉBENLENCYEL
VOLT. A LENCYELORSZACI MACYAR SZÖVETSÉC
ELNIKE. A LENCYEL_MACYAR KAPCSOLATOK
FÁMDHATATLAN KUTATÖJA ÉSÁPoLÖJA. A HÁBoRÚ
ALATT A LENGYELEK VÉDELMEZŐJE ÉsMENEDÉKE.

A

varsói fe|ke|és kitorésének55. évfordulója a|ka|mábó|
Aleksander Kwoéniewski lengye| á||amfó Domszky Pá|nak
Posztumusz a Lengye| Koztársaság Érdemrendje Tiszti Keresztjét adományozta a |engyel fö|da|atti mozga|om segÍtésééft,a |engye| Honi Hadsereg (Armia Krajowa) fegyverekke|
történŐ e|látásáéft. A kitÜntetést fia, Domszky Mihóly, a varsói magyar nagykövetség vezetó dip|omatája vette át.
2OO2. május 25-én Kemence Község tnkormányzatának kezdeményezéséreaz egykori Hont vármegye székházának fa|án á||Ítottak emléktáb|át a magyar-|engye| kapcsolatok

kutatójána( aki az otvenes és hatvanas években a kemencei
mrjve|ódési ház és könyvtár vezetője, va|amint a he|ytorténeti múzeum megalapÍtija vo|t'
2007. október l2-én Kemencén fe|avatták a Domszky
Pá| ErdészházaÍ., 2o1 1 májusában pedig Bernecebarátiban a

Domszky Pál Erdei |sko|át.
A konyvbemutatón dr. DÜrr Sóndor, a Múzeumbarátok
Körének tag1ahozzászó|ásában elmondta: Móté Endre könyve megerősítette bennem o gondolotot, hogy Domszky
Pó l ról m ogyo r_lengyel tÓrtén el m i j itékfil met lehetne készíteni. A film vezérfonolo Domszky Pil élete lehetne, omely
betekintést nyújthotno o mogyor_lengyel tarténelmi kopcsolotokbo. Megjelenhetne o filmben oz ősi lengyel csolid története, o Zobnoi kostély, oz isoszegi csoto Nikodem
Dqbski szizodossol és a lengyel légióvol, Bem homvoinok
hozohozotalo, o ll. vilóghóború mogyor-lengyel emlékei,
o vorsói felkelés, Anno Dqbsko grifni, o korobeli Vorsó,
X|l|. év.folyam, l .

szám . 20| 4. január

Krokkó, Lemberg, Rodom és Milanówek, o lengyelek és
o zsidók mentése, sőt, o lengyel menekÜltúgy, volomint o
Börzsony, Kemence az erdészettel, Budapest, o Mogyor és
o Lengyel NépkÓztirsosóg kopcsolotoi, o Bem EgyesÚlet
megolokulóso, o budopesti Lengyel Kultúro, dr' Stonis|ow
Andrzej Sohocki igozgoti, oz isoszegi Wysocki emléktóblik
története, o Wysocki szobor felovotóso o Nemzeti Múzeum
kertiében stb.

DÜn Sándor javaso|ta,
hogy a Szathmáry Zo|tán
utca után Domszky Pá|ró| is
nevezzenek el utcát |sasze8en. VégÜ| megköszönte
Móté Endrének a három-

éves fárasztó munkát. E|mondta, hogy a Domszky
Pá|, a varsói magyar című
könyv nagyon jó, a szerző
bÜszke |ehet rá, és mi isaszegiek is bÜszkék vagyunk
barátunkra, Máté Endrére,
a hagyományőrző főhadnagyra, a Lengye| |égió vezetójére.

A bemutatott könyvet a vendégek a he|yszÍnen megvásáro|hatták l OO0 forintos darabáron. A bevéte|t a szerző az
isaszegi honvédszobor fe|újÍtására aján|otta fe|. Az e|adott
könyvekból 22 ooo Ft gyű|t össze, ame|y osszeget a rendezók a Pátria Takarékszövetkezet isaszegi fiókjáná| nyitott
e|

kÜ|ön Ített szám|á ra beÍizettek.
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Folumúzeum,

József
lsoszeg

Dr. Dúrr Sóndor
lsaszeg díszpolgóro
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