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In memóriám Dankó Imre

A neves tudóst a Déri Múzeum igazgatójaként egyetemista koromban ismertem meg.
Néprajzi írásai alakították szakmai szemléletemet, gazdagították ismereteimet. A pályavá-
lasztáshoz közeledvén figyelmembe ajánlotta a túrkevei múzeumot. Néhány év múlva tud-
tam meg, miért viseli szívén ennek a múzeumnak a sorsát. Később is tapasztaltam, hogy
az általa alapított intézmény sorsa mindig érdekelte és különösen aggódott, ha valamilyen
változtatási terv merült fel, amely azt érintette. Mi, túrkeveiek a múzeum alapítóját és a
gimnázium egykori igazgatóját is tiszteljük benne.

Diákjaival több száz tárgyat gyűjtött, amelyek ma is a múzeum legértékesebb darabjai.
A városról szóló írásai, az általa összeállított kötetek, bibliográfia ma is alapvető inform-
ációt hordoznak.

A városi monográfia anyaggyűjtésében is derekasan kivette részét 1980-as évek második
felében. Tanulmányait olvashatjuk a Túrkeve földje és népe második kötetében. Majd ön-
zetlenül hozzájárult az általa válogatott Szűcs Sándor kötet túrkevei kiadásához.

Örömmel vállalta az új állandó kiállítás megnyitását az általa alapított, immár 50 éves
intézményben 2001-ben.

2007-ben járt utoljára nálunk, amikor a város önkormányzata „Túrkeve városért" díjjal
ismerte el és köszönte meg a település kulturális és oktatási fejlesztésében tett munkáját.
A kitüntetést Cseh Sándor polgánnester adta át. Ugyanekkor köszöntötte Ozsváth László
a Ványai Ambrus Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója. A diákok emléktárgyakkal
kedveskedtek az iskola alapítójának. Gondosan végigjárta a Finta Múzeum kiállítótermeit,
dolgozószobáit, könyvtárát. Nem gondoltuk, hogy ez az utolsó látogatása nálunk.

Én is rendszeresen meglátogattam otthonában Imre bácsit. Máskor telefonon beszélget-
tünk. Mindig érdekelte, mi történik Túrkevén. Feleségével együtt felidézték az itt töltött
éveket, emlékeztek emberekre, tettekre... Ötleteket, tanácsokat adott, máskor a veszélyek-
re figyelmeztetett. Élete végéig aktívan dolgozott debreceni otthonában.

Az utóbbi hónapokban ismét készültem a látogatására. Át akartam adni személyesen a
Finta Múzeumról szóló legújabb kiadványunkat és a Túrkeve albumot. Ezek a könyvek
még kiegészíthetik a Déri Múzeumnak felajánlott hagyatékát, de Ő már személyesen nem
veheti át tőlem, nem mondhat kritikát, legfeljebb a mennyből szemlélheti megelégedett
mosollyal, hogy újabb produktummal gazdagította az általa létrehozott múzeum a magyar
kulturális örökséget. Nem volt hiába a fáradozása több mint egy fél évszázaddal ezelőtt.

ígérem, munkatársaimmal, a város vezetőivel és lakosaival együtt ígérjük továbbra is a
Finta Múzeumért és a túrkevei Gimnáziumért dolgozunk és óvjuk, védjük és közkinccsé
tesszük az ott őrzött értékeket, gazdagítjuk a diákok és a felnőttek tudását.

Dr. Dankó Imrét, a múzeumalapítót és gimnázium igazgatót pedig örökre szívünkbe
zárjuk.

Dr. Őrsi Julianna
ny. múzeumigazgató

- n o -



DR. DANKO IMRE

Dr. Dankó Imre
A debreceni Déri Múzeum, a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok egykori igazgatója,

címzetes egyetemi tanár, a néprajztudomány nagydoktora,

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem díszdoktora életének 87. évében 2008.
december 15-én elhunyt.

Temetése a Család és számos Tisztelője, köztük a túrkevei küldöttség (Cseh Sándor
polgármester, Ozsváth László gimnáziumi igazgató, Kőrizs István ny. gimnázium igaz-
gató, Kapás János múzeumigazgató és Őrsi Julianna ny. múzeumigazgató) jelenlétében a
református szertartás keretében, melyet dr. Bölcskei Gusztáv püspök celebrált, a Debre-
ceni köztemetőben 2009. január 5-én volt. Búcsúbeszédet mondott még dr. Lakner Lajos
a Déri Múzeum igazgatója a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok nevében, dr. Bartha Elek a
Kossuth Lajos Tudományegyetem dékánja, tanszékvezető a Magyar Néprajzi Társaság
nevében, dr. Csorba Csaba levéltár igazgató a Honismereti Szövetség nevében.

Dr. Dankó Imre 2UU7-ben vette át a „ Türkévé városért" díjat
Cseh Sándor polgármestertől
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