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jil, hogy míg élek, minden

lengyel dolgot tomogotok és pÓrtolok.,,
(Domszky Po[ l97s )

Domszky Pál' a varsői ma3ilar
20I3. november I6-őn, tizenhét éwel Domszky Pál isaszegi emléktÓblőjánok ovotása és o
munkissÓgit bemutatő kiőllítÓs megnyitőso utőn mutottők be Mőté Endre Domszky PőI, a var.
sői mogyor cím(i k nyvét o Folum zeumban.

A

konyvbemutatót a Fa|umÚzeum és aZ |saszegi MÚ-

zeumbarátok Kore szeruezete.
SzendrŐ Dénes, a muzeumba-
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gyel repÜ|ó hadnagy. életétdo|gozza fe|. Mindkét katonatisztnovemberében megrendezett

tel ta|álkozhattunk a 20l

l

lengye| dé|utánon.

Ki volt Domszky Pá|?
Domszky Pá| a ma8yar-lengye| kapcsolatok kiemelkedó
kutatÓja volt. l903. május l7-én szÜ|etett a fe|vidéki He-

rátok korének e|nokségi tagja
Üdvozo|te a vendégeket, koz-

tÚk Domszky Andris| a család szécsényiágábÓ| származi
csa|ádtagot és a szerzót, Mité

rencsvo|gyben. Édesapja, Domszky |stván Ősi |engyel csa|ád
|eszármazottja, postamester és néptanítÓ volt. Egyik Őse,

Endrét.

Wladyslaw Dqmbski Sobieski János lengye| király 1684.

konyvbemutatón a K|apka Cyorgy Á|ta|ános lsko|a és

évi bécsi hadjárata során esett el, egy másik Őse, Nikodem
Dqmbski pedig a |engye| |égió tisztjeként harco|t 1B49. áprl-

AlapfokÚ MŰvészeti Isko|ából
Ponczél Boglirko tanu|i Berry Po|onaise-fe|do|gozását

Iis 6-án az isaszegi csatában.

A

fuvo-

lán adta elŐ, zongorán kísérIeKÓntor Zsolt tanár Úr. A fe|készÍtotanár TÓthné Ágoston Víktiríovo|t,
A szerzŐ háromévi apró|ékos munkáva| egy olyan konyvet írt, ame|ybŐI az olvasó megismerheti Domszky Pá| é|etét,
kÜ|detését, embermentŐ munkásságát.

Néhány gondo|atban
a szeruótó|
Máté Endre egyik .nagyszÜ|Ője lengye| származásÚ vo|t, aZ

l B63-as felke|és meneku|tjének |eszármazottja, aki a lengyel nye|vet a nyo|cvanas évek

kozepén, a IengyeI ku|tÚrában
tanulta. Ki|enc éve van SZoroS

,ffi

kapcso|ata a magyarországi len-

í. gye|ségge|, l 997-ben

a|akÍtották

meg dr. Konrod Sutorskivo[ az országos Lengye| Kisebbségi
tnkormányzat akkori e|nokével a Wysocki LégiÓt, ame|ynek
azota is vezetŐ tisztségvise|óje. Újsagiroi tevékenysége során
számos írásában, rádiiriportban szÓ|a|tatta meg a ma8yar
országi |engyeleket, és mutatta be torténe|mi, ku|turális és
népi hagyományaikat. Az Óbudai |engye| onkormányzat kép-

A

csa|ád az

|.

vi|ágháborÚt

kovetŐen Budapesten telepe-

dett |e. Domszky Pál Budapesten járt gimnáziumba, majd a
Pázmány Péter Tudományegyetemen, késobb a párizsi Sorbonne-on tanu|t. orvosnak készÜ|t, jogot tanu|t, végÜ| torténész |ett. Budapesti egyetemista évei során a Magyar_Lengye| FŐisko|ai és Diákszovetség mega|apítÓja és vezetóségi
tagja volt' 1929-ben a Bem József hamvait a torokországi
A|eppóbÓ| |engye|országi szÜ|Őhe|yére, Tarnówba hazaszál|ito Magyar országos Bem Bizottság titkára. Máté Endre a

konyv e|sŐ fejezetében csodálatosan írya |e Bem tábornok
hamvai hazahozata|ának a torténetét.A bizottság titkára az
akkor még fiatal, de magyaru|, lengyelÜ|, németÜl és franciáu| is beszé|o Domszky Pál volt' A konyvben a l 1. o|da|on
szerepe|, hogy 1g2g'junius 2B-án l ira 20 perckor indu|t
a vonat a Keleti pá|yaudvarrÓ|. A vonat Rákoskereszt ron
és Rákoscsabán |elassÍtott, majd a Bem tábornok hamvait
szá|lítÓ vonat megál|t lsaszegen, aho| Kovács Ferenc kozségi fŐjegyzŐ koszorÚt nyrijtott át, és Üdvozolte a |engyel tiszti
kuldottséget.
Archív fotők: o Falum zeum fotőtáráből

vise|Ője és a budapesti Lengye| lntézet munkatársa.

A szerzŐ |saszeget is a magáénak érzi, mive| Konrad Sutarskiva| itt határozták e| a |engye| |égió mega|akítását.

tŐ| minden évben részt vesznek

az

1997-

|saszegi Torténelmi

Napok rendezvénvei.n. A szerzŐ két konyve gazdagít.ia az isa-

szegi Fa|um zeum konyvtárá,t, az egyik vitéz Bo|viry JÓzsef
huszár fóhadnagy visszaemlékezéseit tarta|mazza, a másik
kotetben Szeptember katonája címme| Nizolowski ErnŐ |enIsaszeg Ön kormá nyzati TájékoztatÓ

Domszky a varsói magyar dip|omáciai kÜlképvise|et tevékenységénekbeszÜntetése után (l939. szeptember 15.)
felvette a kapcsolatot a berlini magyar kovetségge|, és ettŐ|

Domszky Pá|

a

magyar_lengye| csa|ádfakutatásai kap-

csán l933-ban Lengye|országba ko|tozott, aho| l935-ben
házasságot kotott Anna Dqmbska grÓfnŐve|, az Ősi lengye|
nemesi csa|ád sariával.
KezdeményezŐje vo|t az 1934-ben |e|eplezett esztergomi Sobieski-emlékmri felá|lításának is.
A hábor éveiben maga koré gy jtotte a lengye|országi
magyarokat. A Német Birodalomhoz csato|t országrészben,
az ugynevezett Fókormányzóságban megszervezte a Magyar
Szovetséget, amelynek VarsÓn kÍvuI KrakkÓban, Lembergben
és Radomban is mukodott csoportja.

kezdve Ő látta el a megszá||t Lengye|országban é|o magyarok
érdekképviseIetét.Cyakor|atilag tiszteIetbe|i konzulként mrjkodott, á|lampo|gársági, visszahonosítási, hagyatéki Ügyeket
intézett, tevékenységeazonban messze meghaladta a szokásos konzu|i munkát' A Magyar Szovetség tagjainak magyar
címeres, német és |engyel nye|vu igazo|ványokat adott, amelyek védelmet, viszony|ag szabad mozgást és é|elmiszerjegyhez va|ó jogosu|tságot biztosítottak. Ha kel|ett, utleve|eket
szerzett, a |eginkább rászoru|óknak pedig pénzbe|i támoga-

tást nyrijtott, fe|ekezetre, származásra való tekintet nélku|'
Bo|tot nyitott a varsói Wielka utcában, ame|y konspirációs
célokat is szo|gá|t.
Szmoliczo JÓzsef, Folum zeum, lsoszeg;
Dr, DÚrr Sondor, lsaszeg díszpolgiro

A

FalumÚzeumban Domszky Pálnak (l903_1974), a ma-

gyar_|engye| kapcso|atok kutatójának és ápo|Ójának az emlékére megrendezett konyvbemutatiri| készÜ|t írást a januári
lapszámba n fo|ytatjuk.

