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„Mindig a raktárt 
és nem a kiállítást 

tartottam a múzeum 
lényegének" 

A hetvenesztendős Dankó Imrével 
beszélget Matyikó Sebestyén József 

Dankó Imre mind a mai napig aktív résztvevője a magyar tudományos életnek és a közműve-
lődésnek. Mint gimnáziumi tanár, majd igazgató; múzeumszervező muzeológus, múzeumve-
zető, igazgató, majd megyei múzeumigazgató, számtalan fiatal elindítója volt és az ma is. 

Somogyi kapcsolatai a szárszói konferenciákkal kezdődtek és Takáts Gyulával, Kanyar 
Józseffeíes másokkal való régi keletű barátságán alapultak. 

Mint sokak által elismert, tisztelt emberrel több interjút is készítettem vele. Arra az 
elhatározásra jutottam, hogy az interjúk anyagát különböző kérdéscsoportok köré válogatva 
fogom közreadni. Az első kérdéskör azt a célt szolgálja, hogy megismerjük azokat a helyeket, 
intézményeket, gazdasági-társadalmi és kulturális környezetet, amelyekből Dankó Imre 
táplálkozott, amelyek felkészítették. 

- Ezekre a kérdésekre egyáltalán nem könnyű válaszolnom. Akármilyen egyszerű és 
szerény is volt az életem, a rengeteg mozgás, helyváltoztatás, a nem egykönnyen meghatároz-
ható érdeklődés, a tanulmányok, a barátok, mesterek arra hívják fel a figyelmet, hogy sohase 
küzdöttem egyéni célokért, hogy igyekeztem mindenkitől tanulni és mindent megtettem az 
alkotó barátságért, mindenkiben az értékest néztem. Sokirányú érdeklődésem önmagában is 
szétszórttá, elaprózottá tette munkásságomat. Bizonyára ezzel függ az is össze, hogy számos 
könyvet, könyv-, illetve füzetsorozatot, tanulmánygyűjteményt adtam ki, illetve szerkesztet-
tem, főleg mások munkáit. Negyvenéves szolgálatomból jó, ha 2 -3 évet dolgoztam „közkato-
naként", a többit mint gimnáziumi igazgatóhelyettes, mint igazgató, aztán múzeumvezető, 
múzeumigazgató, majd megyei múzeumigazgató teljesítettem. Sokszor elmondtam - folytatta 
pályája jellemzését - , hogy a tudományos munka semmit sem ér egyrészt a tudományos életbe 
való bekapcsolása, másrészt közművelődési hasznosítása nélkül. 

Azon kevesek közé tartozom, akik a muzeológiát önálló, saját diszciplínákkal rendelkező 
tudománynak tartották és akként is viszonyultak nozzá. Részt vettem annak idején a múzeumi 
nyilvántartási utasítás, illetve rendszer kidolgozásában. A múzeumi nyilvántartást a maga 
hármas tagoltságával (/e/taVbavétel, fotós vagy rajzos leíró kartonozás, hármas mutatózds) 
teljesen tudományos munkának tekintettem és tekintem ma is. A múzeumi nyilvántartás 
lényegének az anyagismeretet, a tárgyi anyag (adattári anyag) precíz (kor-, földrajzi, 
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technológiai, funckionális, etnikai, nyelvi, jelentés- és funkcióváltozásbeli) meghatározását 
tartottam. Éppen ezért mindig a raktárt és nem a kiállítást tartottam a múzeum lényegének. 
Ugyanis az anyagmeghatározó nyilvántartási munka csak a raktárban folyhat. Enélkül a mun-
ka nélkül már csak azért sincsen múzeum, mert a nyilvántartási tevékenység az alapja a külön-
féle feldolgozásoknak. A kiállítást is a feldolgozás egyik, a múzeumokra legjellemzőbb feldol-
gozási módjának tartottam és tartom ma is. Sajnálatos, hogy még mindig sokan összetévesztik a 
kiállítást a múzeummal. Végeredményében az is helytelen, hogy sokan, különösen a szakmú-
zeumok és kiállításaik (szakkiállítások) esetében úgy vélik, hogy a szaktudományok szem-
pontjai, eredményei elsődlegesen a kiállításokban érvényesülnek, holott nyilvánvaló, hogy a 
különböző szaktudományok szempontjainak, eredményeinek a muzeológiai munka alapját je-
lentő nyilvántartási tevékenység során kell meghatározó módon érvényesülniük. Ebbőlkövet -
kezően tekintettem a muzeológiai munkát elsődlegesen tudományos munkának és nem láttam 
semmiféle különbséget az úgynevezett múzeumi tudományos munka és a kiállításkészítés, 
vagy általánosabban az úgynevezett „közművelődési tevékenység" között . A kétféle muzeoló-
giai munka közt nagyon is szoros összefüggést, egymástól elválaszthatatlan követelményrend-
szert láttam és igyekeztem láttatni másokkal is. Elsősorban tanítványaimmal, azokkal az egye-
temi hallgatókkal, akikből muzeológusok lettek, akiknek múzeumi szakgyakorlatát éveken át 
vezettem. 

* 
Dankó Imre Budapesten született 1922. január 22-én, és Kunszentmiklóson nőtt föl, ahová a 

gömöri Hanváról származó apja és hajdúböszörményi anyja kevéssel születése után költöztek. 
Dankó Imre Kunszentmiklóson járt iskolába, a Baksay Sándor nevét viselő ősi gimnázium ta-
nulója volt. Együtt nőtt fel Vargha Tamás gyermekeivel, akik közül különösebben hármat tart 
számon a magyar művelődés: Balázst, az irodalmárt, Domokost, az írót és Tamást, a matemati-
kust. Hasonló barátság kötötte össze a Kövendi családdal is: if). Kövendi Dénessel, az elméleti 
pedagógia szakértőjével, Kövendi Judittal, a hírlapíró-irodalmárral. Egész életpályáját és ér-
deklődését befolyásoló hatással volt rá például az Angliában, Amerikában tanult puritán mo-
ráletikus Szepesi Pál; a Platónt fordító Kövendi Dénes; a modern képzőművészetek lelkes tisz-
telője, a Párizst járt, maga is kiváló festő, Gál Sándor; a szociográfia szempontjait tisztelő, a 
magyar önismeret kérdéseivel foglalkozó földrajzos és történész i f j . Miklóssy János, a fiatal, 
Angliából éppen akkor és éppen hogy hazajött, magyar-angol szakos Illyés Bálint, aki a későb-
biek során egyik legértékesebb helytörténészünkké vált. Az iskola tanítványa volt Tálasi Ist-
ván is. Az ő natásukra támadtak Dankó Imrében olyan ambíciók, hogy könyvtáros lesz. Kör-
nyezete határozottan irodalmi jellegű volt. A Vargha és a Kövendi család, az említett tanárok 
juttatták el baráti köreik kiváló tagjaihoz, irodalmárokhoz, gondolkodókhoz, szellemi életünk 
vezető egyéniségeihez :Földessy Gyulához, Németh Lászlóhoz, Kerényi Károly hoz, Pogány Ö. 
Gáborhoz, Györffy Istvánhoz, Viski Károlyhoz és még igen sokan másokhoz, mindenekelőtt 
Karácsony Sándorhoz. 

Érettségi után Debrecenbe ment bölcsésznek. Magyar-angol-történelem szakra iratkozott 
be, de egy fél év múltán a jobb szociális körülményekkel rendelkező pesti egyetemre iratkozott 
át. A rövid debreceni időszak is elegendő volt arra, hogy belássa: az egyetem az az intézmény, 
amelynek a keretei közt legjobban érzi magát, ahol legtöbbet tanulhat, ahol leginkább „meg-
valósíthatja" önmagát. A debreceni egyetemről leginkább a kevéssel azelőtt meghalt, de a tan-
széken még élő valóságként ható Csűry Bálint hatását hozta magával és a kiváló magyar-angol 
filológus, Fest Sándor iránymutatását. Érdeklődését a maga teljességében, pesti egyetemi 
hallgató korában felcserélte a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetséggel és rövidesen 
a Györffy Kollégiumot megszervező, elindító Bolyai Kollégium tagja lett; úgy, hogy ezáltal a 
Györ f fy Kollégium alapító tagja egyikévé is vált. Az egyetemen a szigorúan vett szaktárgyakon 
kívül rengeteget „összehallgatott", sok minden mást is tanult. Komolyan kezdett foglalkozni 
művelődéstörténettel (Domanovszky Sándor), művészettörténettel (Gerevich Tibor), néprajz-
zal (Viski Károly). Magyar irodalomtörténetből Horváth Jánost és Kerecsényi Dezsőt, nyelvé-
szetből Laziczius Gyulát, Pais Dezsőt és Zsirai Miklóst, történelemből Mályusz Elemért hall-
gatta és vallotta mesterének. Rengeteg barátra, jó ismerősre tett szert. Mindegyikük a progresz-
szív erőkhöz húzot t és a korszerű magyarságtudat formálója volt. Miután a pesti egyetemen a 
negyedik félévét befejezte, tanári alapvizsgát tett, és a Györ f fy Kollégiumból is kikerült, Kará-
csony Sándor hívására visszament Debrecenbe. Nemcsak tanulmányai folytatására, hanem 
azért is, hogy részt vegyen a Karácsony Sándor szervezte-alapította debreceni Györffy Kollé-
gium előkészítő munkálataiban, a kollégium megindításában. Karácsony Sándor már ekkor a 
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debreceni egyetem pedagógiai professzora volt, előadásai igen nagy hatással voltak nemcsak az 
egyetemi hallgatókra, hanem másokra is, akik rendszeresen beültek előadásaira. Dankó Imre 
annoz a szűkebb tanítványi körhöz tartozott , amely egészen a fordulat évéig meghatározó 
tényező volt mind a pedagógiában, mind pedig a szabadművelődésben. 

Visszatérve Debrecenbe részint a korábbról ismertekhez (Ady Társaság: Földessy Gyula, 
Gyulyás Pál, juhász Géza stb.; fiatal tanárok, egyetemi tanársegédek: Újfalussy József, Kovács 
Ferenc, Asztalos Sándor, Kondor Imre, Mata János, Fiers Tamás stb.), részben az „újakhoz" 
(Szabó István, Bárczi Géza, Szabó Árpád stb.) csatlakozva rendkívül sokat dolgozott , tanult és 
mint a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség éveken át országos utazótitkára 
rengeteget utazott, számtalan iskolát felkeresett; igen széles körű ismeretségre tett szert. 
Visszakerülve Debrecenbe, lépett szorosabb kapcsolatba a muzeológiával, a múzeummal is, 
elsősorban a Déri Múzeum fiatal munkatársaival, Lükő Gáborral és Balogh Istvánnal. Egyete-
mi tanulmányai befejezésével korábbi elképzelései is változtak. Irodalmi érdeklődése továbbra 
is megmaradt ugyan, de Karácsony Sándor hatására a pedagógia, a tanítás igénye került előtér-
be. Sokoldalúságának az egyik megnyilvánulása volt, nogy a magyar-angol-történelem szakos 
tanár pedagógiából mint főtárgyból és filozófiából, magyar irodalomtörténetből, mint mellék-
tárgyakból doktorált egy nagyszerű, azóta is úttörő jellegűnek tartott iskolatörténeti disszertá-
cióval a magyar partikuláris iskolarendszerről. A tanári pályát, méghozzá a vidéki tanár pályá-
ját választotta; 1945 szeptemberétől a hajdúnánási református gimnáziumban tanított. 

Hajdúnánáson nemcsak a tanári munkát látta el, hanem erőteljesen bekapcsolódott a város 
kulturális életébe, s mint szabadművelődési felügyelő a hajdúnánási szabadművelődést 
országos hírűvé és ami fontosabb: igen eredményessé formálta. 

Az iskola államosításával Kecskemétre került, onnan pedig Szentendrére. Mindkét helyen az 
iskolai munkán kívül élénk szabadművelődési tevékenységet is kifejtett, s ami talán jelentő-
sebb: mind jobban belelendült a tudományos kutató-, gyűj tő- és feldolgozómunkába. Ekkori 
érdeklődését legszabatosabban úgy határozhatnánk meg, hogy az általánosan művelődéstörté-
neti, hangsúlyosan nyelvészeti, közelebbről névtani, aztán etnikai, irodalomtörténeti, helytör-
téneti, művészettörténeti-műemléki, műemlékvédelmi célkitűzésekkel. 

Szentendréről Túrkevére került, ahol múzeumot szervezett, gimnáziumi igazgatói tisztét itt 
váltotta fel a múzeumvezetőivel. Mint múzeumigazgató került Sárospatakra, a Vármúzeum 
igazgatójának, hogy aztán rövid bajai intermezzo után, 1963-ban Gyulára menjen, az ország 
egyik legrégibb múzeumának az élére. Mint muzeológusnak Gyulán nyílt alkalma arra, hogy 
kiteljesedjék. Érdeklődése a muzeológia, mint önálló tudományág felé fordult, illetve 
egyöntetűen etnikai-etnográfiaivá vált. A Gyulán töltött eredményekben gazdag évek után, 
1969-ben került a Baranya megyei múzeumok főigazgatói tisztébe, a Janus Pannonius 
Múzeum igazgatójaként. A pécsi évek érdeklődését, munkáját két irányban is megerősítették, 
elmélyítették: fokozot t figyelmet szentelt a szomszédos népek kultúrájának és jobban 
elmélyült a művészettörténet kérdéseiben. 1969-ben történt , nogy a Hajdú-Bihar megyei 
tanács hazahívta, s kinevezte a debreceni Déri Múzeum és egyben a Hajú-Bihar Megyei 
Múzeumok igazgatójává. Ismerősök, barátok, kiváló munkatársak közé jött haza és végezte a 
muzeológusi, múzeumigazgatói munkát . Országos hatású eredményei közé tartozik a 
berettyóújfalusi Bihari Múzeum megszervezése és megnyitása (1974). A debreceni egyetem 
több tanszékén, különösen a néprajzi tanszéken, Debrecenbe kerülésétől kezdve mind a mai 
napig rendszeresen tartott előadásokat. 

Debrecenbe már úgy tért vissza, mint az ország egyik legjobb múzeumi „kiadója", 
szerkesztője. A jó hírnek meg is felelt, mert a Déri Múzeum hagyományos kiadványait, mint 

f éldául nagyszerű évkönyvét, rendszeressé tette és mellettük új sorozatokat is útjukra indított. 

zek közül a legnagyobb hatást váltotta ki a Múzeumi Kurír című, immár hatvanadik számát 
is megért, általános művelődéstörténeti folyóirata. 

1974-ben egy Tálasi István által vezetett, úgynevezett önálló aspirantúra után a történettu-
dományok kandidátusává nyilvánították. 1983-ban ment nyugdíjba, de nem nyugalomba, 
hanem „sok mulasztása pótlására" az időközben felgyülemlett hatalmas történeti, nyelvészeti, 
irodalom- és művészettörténeti, néprajzi anyag feldolgozására. 1990-ben a történettudomá-
nyok (néprajz) doktora lett és azóta is dolgozik, ír, kiad, lektorál, ismertet és bírál, bizony 
nagyon sokra, nagyon nagyra terjedne bibliográfiája. 

Hetvenedik születésnapján a jó egészség kívánása mellett azzal is köszöntjük, hogy az 
elkövetkezendőkben is figyeljen munkánkra, segítsen problémáink megoldásában, dolgozza 
fel, adja közre dunántúli, közelebbről somogyi, sőt, ha úgy tetszik, éppen siófoki gyűjtéseit, 
kutatási eredményeit! 

55 


