
 
Jósvainé dr. Dankó Katalin a Bodrogközi Mővelıdési Egyesület 

alapítója, a kezdetektıl ügyvezetı elnöke. Balassa Iván mellett az Egyesület 
szakmai elıkészítésében kiemelkedı szerepet vállalt. A szervezésben, a 
mőködés formájának kialakításában, a hagyománnyá váló rendezvények útjára 
indításában, a társadalmi kapcsolatrendszerében, elismertetésében     
kamatoztatta vezetıi tapasztalatait. Szakmai nyitottsága, vállalkozó kedve 
alapvetıen meghatározta az Egyesület keretében induló szakmai kutatásokat, a 
különbözı programokat, pályázatokat, megteremte a kezdeményezések sikeres 
megvalósítását.  

Az alapítás pillanatától fontosnak érezte a minél szélesebb határokon inneni 
és túli társadalmi kapcsolatok kiépítését. Kiemelkedı szerepe volt abban, hogy 
az Egyesület határon túli két meghatározó szakmai bázisa, Kassa és 
Királyhelmec kialakult. A személyes kapcsolat és a szakmai elkötelezettség 
táplálta és segítette az Egyesület itt végzett munkáját.  

Az elsı jelentısebb feladat során a mőemlékek feltérképezése, kutatása 
inspirálta Jósvainé dr. Dankó Katalin munkáját, amihez társakra igazi kollégákra 
talált a Kassai Mőemlékvédelmi Hivatal és Régészeti Intézet munkatársaiban. 
Ma már anekdotázva emlegetjük a kassai programegyeztetıket, s még inkább a 
Tulipánban rendezett megbeszéléseket. Ezek mind-mind hozzájárultak a további 
kutatások szervezéséhez és kiállítások megvalósulásához.  Így valósulhatott meg 
Sárospatakon a Kassai Régészeti Intézet vendégkiállítása és egy szlovák 
grafikusmővész bemutatkozása. 

 Mind a kassai kollégák, mind Katalin számára kiemelt fontosságú feladat 
volt a borsi kastély ügye. Kutatási és múzeumalapítási terv (?), melynek 
története nem kevésbé rögös, mint fél vagy akar egy évszázada a múzeumok 
hıskorában. Sajnos a végkifejlet még várat magára. Katalin azonban a mostoha 
körülmények között is – muzeológusként, régészként, a mőemlékek iránti 
elkötelezettként – az elmúlt negyedszázadban kiemelt figyelmet fordított a 
fejedelem születési helyének megmentésére. Másfél évtizedig feladatot vállalt a 
kastély hasznosításának tervezésében. Tette mindezt a BME felelıs vezetıjeként 
és a II. Rákóczi Ferenc Emléktársaság alapítójaként, elnöksége tagjaként, 
alelnökeként is. 1998-ban a BME és a II. Rákóczi Ferenc Emléktársaság közös 
szakmai programot is indított a borsi kastély megmentéséért szlovák és magyar 
mőemlékes szakemberek, múzeumi régészek részvételével.  

 A Bodrogközi Mővelıdési Egyesület alapításától dédelgetett egy másik 
múzeumalapítási tervet is. Ez a Bodrogközi Múzeum Királyhelmecen 
megvalósuló ötlete volt. Oly sokak ötletének megvalósításáért az 1990-es 
években a Dankó Katalin is sokat lobbizott. A cél megvalósítása érdekében 
igyekezett szakmai kapcsolatrendszerét mozgósítani. Ezt és az Egyesület 
munkájának megismertetését szolgálta az 1996-ban Királyhelmecen rendezett 
néprajzi konferencia is. Ennek elıkészítésében Katalin együtt dolgozott a terület 
helytörténetének kiváló ismerıjével Bogoly Jánossal, Egyesületünk felsı-



bodrogközi titkárával. Ugyancsak átléptük a határt 1996-1997-ben az Európa 
Tanács által is támogatott bizalomerısítı tanácskozások sorozatával. Itt a 
szakmai elıkészítésében, társadalmi népszerősítésében építhetett 
kapcsolatrendszerére Katalin.    

Az egyesület szervezésében indult kutatások közül vezetı szerepet vállalt a 
darnói ásatásban, a sárospataki és hegyaljai mőemlékek felmérésének 
elkészítésében, a 2000-es Bodrogköz kutatásban, a 2008-2009-ben megvalósult 
zempléni topográfiában. Konferenciák, konferencia kötetek, köztük „Elıadások 
a Bodrogközrıl” jelzik a szakmai interdiszciplinális összefogását a területen. 
Volt pataki diákok sorát sikerült bekapcsolnia az Egyesület munkájába. Csak 
egyet említsünk: Tuba Zoltán professzor a biológia tudomány jeles kutatóit 
megszólítva hozta a szakmája, s a természettudományok legnagyobbikait a BME 
sárospataki konferenciájára. Ezzel is hozzájárulva az országosan is kiemelkedı 
Bodrogköz tájmonográfia megvalósításához.  

Jósvainé dr. Dankó Katalin 17. esztendeje a BME ügyvezetı elnöke, 
emellett természetesen Sárospatak, s a hazai tudományos közélet meghatározó 
alakja.  1989 és 2010 között Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma 
igazgatója volt. Vezetése alatt az intézmény Északkelet-Magyarország 
meghatározó kulturális, közmővelıdési és idegenforgalmi központjává vált.  

Mindennek alapja az intézmény folyamatos fejlıdése, megújulása volt. 
Mondhatjuk ezt mind az épületre, mind az állandó kiállításokra, idıszaki 
kiállításokra, mind az ott folyó munkára. A bı két évtized alatt folyamatos volt 
az épület-együttesben a felújító munka, a mőemléki rekonstrukció, megindult a 
kert rendezése, elkészült a díszkapu és a Megérkezés tere is. A megújult 
terekben új állandó kiállítások készültek a kor technikai színvonalán, a kor 
elvárásainak megfelelıen. Mindezt a Jósvainé dr. Dankó Katalin által vezetett, 
épített csapat hozta létre. Jó vezetıként, igazi „csapatjátékosként” a múzeum 
igazgatója merész terveket állított maga, s munkatársai elé, melyeket meg is 
valósított.  

 
Közben megváltozott a múzeum, jelentısen átalakultak a kiállítóterek, és 

az igényekhez alkalmazkodott a dolgozók összetétele és létszáma. Indokolta 
mindezt, hogy látványosan megnıtt a múzeumlátogatók száma az utóbbi másfél 
évtizedben. Igényeik, elvárásaik változtak, megnıttek, kiszolgálásuk több 
figyelmet, s más munkaszervezést igényelt.  

1996-ban Reneszánsz konyha megnyitása különlegessé tette a múzeumot. 
Országos viszonylatban az elsık között vállalkozott a sárospataki vár egy 
idıszakosan mőködı konyhával a maga valóságában bemutatni a reneszánsz 
világát, s gasztronómiai élményt is nyújtani az idelátogatóknak. Sikeres 
INTERREG pályázat befejezéseként 2009-ben vált állandó mőködıvé a konyha.  

A 2003-ban megnyílt Múzsák Temploma jelentısen bıvítette a múzeum 
idıszaki kiállítási lehetıségét, a kortárs képzı- és iparmővészet számára 
folyamatos bemutatkozási teret adva.  



Sárospatak az ország legjelentısebb Rákóczi kultuszhelye, 2003-ban itt 
emlékeztünk a Rákóczi-szabadságharc háromszázadik évfordulójára. Az 
évfordulót köszöntve nyílt meg az új, állandó Rákóczi-kiállítás, az ország 
legjelentısebb tematikus Rákóczi-kiállítása.  

A 2006-2008-ban újult meg a külsı vár, bástyáival, kétszintes kazamatás 
várfalával, és megnyílt a „Gyızhetetlen kıváram” c. kiállítás a hozzá 
kapcsolódó történeti játszótérrel, ami  kiváló lehetıséget nyújt arra, hogy a 
múzeum legifjabb látogatói, a gyerekek, egy különleges helyen szerezzék elsı 
élményeiket a múzeumról. A sárospataki országgyőlés 300. évfordulójára 
kiállítással, konferenciával és az emlékére emelt obeliszkkel tisztelegtünk. 

2007-ben Szent Erzsébet születésének nyolcszázadik évfordulójára 
emlékezett Sárospatak. Az ünnepségsorozatban a Magyar Nemzeti Múzeum 
Rákóczi Múzeuma és személyesen Jósvainé dr. Dankó Katalin kiemelkedı 
szerepet vállalt. A múzeum „Árpád-házi Szent Erzsébet tisztelete” címmel 
nagyszabású idıszaki kiállítást készített, melynek rendezıje, a katalógus 
szerkesztıje Jósvainé dr. Dankó Katalin volt. Az évfordulóhoz nemzetközi 
konferencia is kapcsolódott. Nemzetközi jelentıségő a múzeum által készített, s 
Jósvainé dr. Dankó Katalin által összeállított Szent Erzsébet vándorkiállítás is, 
melyet a Külügyminisztérium Európa több városában bemutatott. Jósvainé dr. 
Dankó Katalin az Árpád-ház Szent Erzsébet Történelmi Társaság alelnökeként 
az évforduló számos programjában vállalt szerepet. Szerkesztésében jelent meg 
az Emléktársaság és a Sárospatak Város által kiadott „Sárospatak Árpád-házi 
Szent Erzsébet szülıhelye” c. album.  

Sárospatak a magyarországi késı reneszánsz legépebben maradt 
épületegyüttese.  2008-ban, a Reneszánsz Évében kiemelt figyelmet kaptak a 
Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma rendezvényei, köztük a májusban 
megnyílt idıszaki kiállítás, mely elsıdlegesen a Mátyás királyt követı késı 
reneszánsz mővészet megjelenítésére vállalkozott. Annak a korszaknak a 
bemutatására, melynek régészként évtizedek óta kutatója Jósvainé dr. Dankó 
Katalin. A késı reneszánsz kutatása összeforrott szakmai pályájával. 
Sárospatakhoz kötıdı munkássága alatt lehetısége volt a városban megjelenı 
reneszánsz elsı emlékeit éppúgy feldolgozni (Pálóczi-kolostor), miként a 
Perényi Péter által épített váregyüttes történetének tisztázásában, mőemléki 
helyreállításában, a reneszánsz kıfaragványok kiemelésében, megmentésében, 
kiállításon való bemutatásában részt venni.  

Mindezek a monumentális mérető tárgyak (reneszánsz kıfaragványok) 
szolgáltak háttérül „A reneszánsz másodvirágzása” c. idıszaki kiállításhoz, mely 
büszkén hangoztatta, hogy a virágos reneszánsz bemutatására vállalkozik. Ennek 
egyik emléke a költık által is megénekelt sárospataki Gombos-kert. Utóbbi 
„újraálmodásáért” az elmúlt évtizedekben nagyon sokat tett Jósvainé dr. Dankó 
Katalin.  



A reneszánsz örök témát ad a Sárospatakon kutatóknak. Ez határozta meg 
Jósvainé dr. Dankó Katalin szakmai, és vezetıi munkásságát, melyet az elmúlt 
évtizedek látványos eredményei (felújítások, idıszaki kiállítások) jól mutatnak.  

Jósvainé dr. Dankó Katalin munkájára az Egyesület ügyvezetı elnökeként 
a jövıben  számítunk. Balassa Iván emlékéremhez ıszinte szívvel gratulálunk! 

 


