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Domszkv Pálra emlé
l dén ossze| mu|t 41 éve, hogy nincs kozottunk

l Domszky Pá|, a magyar-|engye| kapcsolatok kuta-

lto1a 0s ápo|oja, aki 1903. május 17-én szu|etett a

fe|vidéki Herencsvo|gyben. Edesapja Domszky István

osi IengyeI nemesi csa|ád Ieszármazottja, posta-

mester és néptaníto vo|t. Egyik ose - Wadyslaw
Dqmbski - Sobieski János lengye| kirá|y 

,l684' 
évi

bécsi had1árata során esett el. Egy másik ose,
Nikodem Dqmbski pedig a Lengye| |égio tisztjeként

harco|t 1B49. ápri|is 6-án az isaszegi csatában'
Budapesti egyetemista evei során a Magyar-

LengyeI Foisko|ai és Diákszovetség mega|apítoja és
vezetoségi tagja vo|t. 1929-ben a Bem József ham-

vait A|eppobiI Tarnowba hazaszá||íto Magyar

Országos Bem Bizottság titkára. Domszky Pá| a

Bizottság Ü|ésén kezdeményezte Bem József tábor-

nok budapesti koztéri szobrának fe|á||ítását. A szobrot
. ame|yet |stok János szobrászmtjvész készített e| -

1934. május 13-án, Budán a Bem József téren avat-

ták fe|' Kezdeményezoje vo|t az esztergomi Sobieski-
em|ékmtj felá||ításának is.

A Il. vi|ágháboru éveiben a Német Biroda|omhoz

csato|t országrészben, az un. Fokormányzóságban

megszervezte a Magyar Szovetséget, ame|ynek
Varson kÍvu| Krakkoban' Lembergben és Radomban
is mtjkodott csoport1a. A varsoi magyarok Úgy

em|ékeztek Domszky Pá|ra, mint aki gyámolította a
rászoruIokat és szenvedoket, magasra eme|ve a

ma gya r zász|ot, meg becsu lést és mé|tosá got szerzett
a magyar névnek'

,1964-ben 
Budapestre ko|tozott. Tagja és a|elnoke

|ett a Magyarországi ,,Bem Jozsefl' Lengye| Kulturá|is

Egyesu|etnek. Az isaszegi Fa|umuzeum vezetojével,

Szathmárv Zo|tánna| az 1141l49-es Forrada|om és

Szabadságharc isaszegi em|ékeinek kutatása során

ismerkedett meg. Domszky Pál tagja |etta Muzeum-

barátok Kore EInokségének és a FaIumÚzeum

Adattári Munkakozosségének. Részt vett aZ

lsaszegen 1972-ben rendezett Magyar-Lengyel
Torténe|mi Napok szervezésében.

lsaszegi em|éktáb|ája a Fa|umuzeum hom|okzatán

ta|á|hato, a kétnyeIvt1 feIirat rajta a kovetkezo: ,A
magyar-|engyeI kapcsoIatok kutatija és ápolója
emlékére - Domszky Pá|, 1903-1974. - MÚzeum-

barátok Kore, |saszeg 0nkormányzata, Bem Jizsef
Lengye| Ku|turá|is Egyesulet' 1996. ápriIis 6.', Isaszeg

akkori polgármestere, vaIamint a,,Magyarországi
Lengye|ségért'' díjjaI kituntetett dr. Tothné Pacs Vera

segítségéve| és az isaszegi MÚzeumbarátok Kore

kozremtjkodéséve| á||ította Isaszeg Iakossága

1998. oktober 19-30 kozott a Varsoi Fo|evé|tárban

rendezték meg Domszky Pál gyrijteményes kiá|-

|ítását, me|y megbecsu|ést szerzett munkásságának.
199B. oktiber 19-en Varso be|városában, a Marszat-

kowska és a Nowogrodzka utca sarkán, egykori lako-

he|yen is kétnye|vri em|éktáb|át avattak em|ékére. A
Varsoi Fe|ke|és kitorésének 55' évfordulója a|ka|má-

bo|, A|eksander Kwasniewski |engye| á||amfo Dom-

szky Pálnak posztumusz a Lengye| Koztársaság
Erdemrendje Tiszti Keresztjét adományozta. A kitun.

tetést fia, Domszky Mihá|y, a varsói magyar nagyko.

vetség vezeto dip|omatája vette át.

Hamvai Budapesten a Szent Ge||ért templom

u rnatemetojében (M i ndszenty-kápoIna 44l1 -es u rna)

nyugszanak'Domszky Pá| em|ékét ma is ápo|juk

Isaszegen, annak a je|mondatnak a jegyében, amit o

va||ott, nevezetesen,' ,,Tudjátok jol, hogy míg élek,

minden lengyel dolgot tánogatok és pártolok,,,

Dr' Dtirr Sándor
Muzeumbarátok Kore, Isaszeg


