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Egy elfeledett ember  
a második világháború forgatagából, Domszky Pál

A magyar–lengyel kapcsolatok kiemelt fejezete a második világháború éveiben kialakult 
helyzet, amikor lengyel katonai és polgári menekültek kerestek menedéket magyar föl-
dön, többségük tovább menekült a biztonságos helynek remélt Franciaországba és más 
európai államokba. A menekültek védelme a magyar kormány legfontosabb feladatainak 
egyike lett, de nem szabad megfeledkezni azokról sem, akik a németek megszállta terü-
leten veszélybe kerültek. Az Q „kimentésük” is szervezett formában történt, bár ezek fel-
derítése és a menekítés megszervezése egyéni vagy társadalmi szervezetek feladata lett. 
E vonatkozásban szerzett magának elévülhetetlen érdemeket Domszky Pál, aki a lengyel 
földön rekedt és veszélyeztetett helyzetbe került magyarokat vagy magyar származásúa-
kat segítette magyar területre vagy ottani életüket igyekezett megkönnyíteni. Igaz, ezek 
közé az emberek közé rengeteg üldözött lengyel is került, sokan neki köszönhetik életü-
ket. Domszky veszélyes feladatot vállalt, ami nem teljesülhetett volna helyi – akár a meg-
szállókkal való – kapcsolatok nélkül. Domszky Pál grófról, bár a korabeli arisztokrácia 
vagyoni helyzetéhez képest ugyancsak szegény ember volt, tökéletesen megfeledkezett a 
hazai történetírás, még jobban, mint a magyarok külföldi megítélését csak öregbítQ me-
nekültügyrQl. Domszky Pált lengyel területen jobban ismerték és emlékét jobban meg-
becsülték, mint Magyarországon. Az az ember volt, akit szíve két hazához húzott, apai 
családja révén ezer szál f_zte Lengyelországhoz, míg szülQhazájának Magyarországot 
tartotta. Ifjúkorának nagy élménye Bem tábornok lengyel földbe való eltemetése és ma-
radványainak hazavitele volt Aleppóból Tarnówba. Volt magyar diplomata Varsóban, 
lengyel nQt vett feleségül, de fiait magyarnak nevelte. Különben ez a sors vár minden két 
nemzetbQl „eredQ” emberre, de Domszky Pál abban volt különb ennél, hogy nem tagadta 
meg kettQs eredetét, sQt erQsítette mindkét irányba.

A világháború kirobbanása után lengyel földön maradt, feladatának tekintette a va-
lamilyen kötQdés – például házasság, vegyes házasságból született második, harmadik 
nemzedék – miatt ott élQ magyarok segítését, Magyarországra való hazajuttatását, stb. 
Erre a célra egyesületet alapított, ezt elfogadtatta a német hatóságokkal, és elérte, hogy 
a berlini magyar követség hivatalos képviselQje lehetett a megszállt lengyel területeken. 
Igen sok emberen segített, részben hazakerülni, részben a súlyos nélkülözésektQl megme-
nekülni. Ez a misszió valóban sok veszéllyel járt, elsQsorban Domszkyra nézve. E mun-
kában nemcsak az „összeköttetés” játszott döntQ szerepet, hanem a személyes bátorság 
és a veszélyek vállalása. Ebben nem volt egyedül, a felderítésben és a veszélybe kerültek 
magyar földre menekítésében voltak lengyel és magyar partnerei. A munka „központja” 
az a varsói üzlet volt, ami élelmiszerbolt, egyesületi központ és kicsit konspirációs hely 
is volt. Az ügy pikantériáját növelte, hogy néhány lépésnyire volt a varsói gettó falától, 
ami más irányú konspirációs tevékenységre is ösztönzött.

1944 tavaszán Domszky kapcsolatban állt a Varsó térségében állomásozó magyar 
katonai alakulatokkal, a lengyel titkos katonai szervezetekkel, sQt közvetítQ szerepre is 
vállalkozott. A Varsó felé közeledQ szovjet hadsereg veszélye, a város állandó bombá-
zása Domszky Pált 1944 nyarán arra kényszerítette, hogy családját az akkor még békés 
Budapestre menekítse. Minden iratát hazahozta, az ostromot Budapesten élte át családjá-
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val. 1945 tavaszán Domszky Pál családjával elhagyta Budapestet, elQbb a Nógrád megyei 
Szügyön, majd 1946-tól Balassagyarmaton éltek, a megyei erdQgazdaság balassagyarma-
ti fatelepének vezetQje lett. Távozása megfontolt döntés volt: származása, diplomáciai 
múltja, a lengyelországi tevékenysége és kapcsolata a berlini magyar követséggel ren-
geteg veszélyt tartalmazott, hiszen a Népbíróság egyszer_ rágalmazásnak is helyet adott, 
ami súlyos ítéletet is jelenthetett. Azonban 1948-ban felszámolták az erdQgazdaságot, Qt 
elbocsájtották. Állást Kemencen kapott az ottani erdészetben, míg lakást ideiglenesen 
PerQcsényben, de hamarosan végleg Kemencen telepedtek le. Talán ez az életmódválto-
zás mentette meg a meghurcolástól, amiben sok kor- és pályatársa részesült. Új környe-
zetében alig tudtak korábbi életérQl, maga is igyekezett Kemenc hasznos polgára lenni. 
Rendezte és bQvítette a falu könyvtárát, a gyerekeknek szakköröket szervezett, megalapí-
totta a Börzsöny Múzeumot. Hivatalosan ugyan az erdQgazdaság bérszámfejtQje volt, de a 
falu szellemi vezetQje lett. Ekkor kezdett foglalkozni a második világháború alatt magyar 
földre menekült lengyelek adatainak felkutatásával, a lengyel táborok emlékeinek össze-
gy_jtésével. Gy_jteménye egyre gyarapodott, de kapcsolatot tartott a magyar és a lengyel 
történészek legtöbbjével is, mindenkivel, aki a magyar–lengyel történeti vagy irodalmi 
kérdésekkel foglalkozott.

1964-ben visszatért Budapestre, itt élt 1974. október 17-ig. A budapesti lengyel közélet 
ismert egyénisége lett, s_r_n megfordult Lengyelországban is. Domszky Pálról – önként 
vállalt belsQ emigrációja miatt – sokan csak keveset tudtak, volt olyan idQszak, hogy ha-
lottnak hitték. Életének lényeges szakasza a második világháború idejéhez, a megszállt 
lengyel területekhez kötQdik, amikor valóban életeket mentett meg tevékenységével, az-
zal a misszióval, amit önként vállalt és lelkiismeretesen teljesített. A korral foglalkozó tör-
ténészek alig foglalkoztak személyével, tevékenységének lényegével, s kevés eredeti irat-
anyaggal találkozhattak a különbözQ levéltári gy_jteményekben. Máté Endre könyvében 
igyekszik mindenre rávilágítani, eredeti iratok felhasználásával nemcsak Domszky Pál 
embermentQ tevékenységét tárta fel, hanem nem mindennapi életét is nyomon követte.

A könyv hasznos és tanulságos olvasmány e korral és a magyar–lengyel kapcsolatokkal 
foglalkozóknak.

(Máté Endre: Domszky Pál, a varsói magyar. Budapest, 2013, Páros Print, 160 p.)


