
Juhász Gyula: Dankó Pistának

Magyar Héten a magyar cigánynak
Hadd hódoljon a magyar dalos,
Hadd maradjon  emléked szívünkben
Könnyharmatos, virágillatos. 

Húzd rá cigány, te örök, te áldott, 
Virulj mindig, dicső nótafa,
Halhatatlan híred ragyogását 
Be ne födje feledés hava!

Zengj nekünk a vásárhelyi térről,
Dorozsmai malomról dalolj,
A szegedi boszorkány varázslat
Szálljon reánk a vonód alól!

Magyar bánat és magyar reménység
Muzsikádban ölelkezzenek, 
Magyar múltból a magyar jövőbe
Így marsoljon új dalos sereg!

Diadalmas nótáid szavára
Némuljon az idegen silány,
Húzd szívébe az egész világnak
Igazunkat, szent magyar cigány!

                                        (1928)

FOGADÁS

Vendégköszöntő pezsgő

Svédasztalos vacsora

Előételek, saláták, hideg- és meleg ételek, édesség

Chef: Roberto Cedolini, 
Michelin-csillag díjas

Dankó Pista édesanyjával, Mijó Rózával

Támogatók:

Móra Ferenc Múzeum
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Dr. Farkas László önkormányzati képviselő

Dr. Gyimesi László önkormányzati képviselő
Kalmár Ferenc parlamenti képviselő

GEG és Társai Kft., Heumann Elisabeth

Jegyek értékesítése:
Móra Ferenc Múzeum pénztárában

Belépőjegy ára: 5.200 Ft

„Olyan voltál, mint egy madár. Isten sugallatára 
daloltál. Igaz magyar költő voltál!”

Pósa Lajos
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18.00 Dankó-szobor koszorúzása (Margó Ede, 1912.)
Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája 
emlékezik, Fülöp János tárogatózik

18.30 Pósa-dombormű koszorúzása 
(Fritz Mihály, 2000.)
Pósa Judit, a Pósa család tagja emlékezik

19.00 Dankó-emlékest a Móra Ferenc Múzeum
vártermében

Köszöntő: 
Fogas Ottó, a Móra Ferenc Múzeum igazgatója

Emlékezés Dankó Pistára:
Dr. Apró Ferenc művelődéstörténész

Dankó barátainak utódai emlékeznek:
Pósa Judit, Keller Péter,
Heumann Elisabeth, Zsótér Andor ükunokája

Dankó hegedűje, Schunda Vencel József műhelyében készült

A gyönyörű Dankó-nóták előadó művészei:
Kurina Irén, Kismárton Ilona, Gyimesi Kálmán, 
Bátki Fazekas Zoltán, Szegedi Papp Lajos

Hangszeres művészek:
Lakatos György prímás, Dankó-hegedű megszólaltatója
Báder Béla és cigányzenekara, prímás Kecskés Sándor

Rendező, műsorvezető:
Telekné Tóth Anna, Dankó kulturális örökségének 
felkarolója

Dankó Pista levele San Remoból a Pósa-asztalhoz

Szállok az urakhoz, kedves Pósa - asztal!
Régen tudom már, hogy tele vagy m a l a s z t a l.
Nem is kérek tőled szalonnát, kenyeret,
Küldd inkább azonnal vasúti jegyemet.
Akaratod megvolt: de országod nem jő?
Így hát majd én megyek, üsse meg a mennykő...!
Ezt a csúf országot, - hej megenném nyersen
Hogyha nem készülne az a  m a j d  hangverseny.
De hát már csak egyszer tán nyélbe lesz ütve,
Vagy a lepény úgy jó, ha ha jó ki van sütve?
Jól van hát, bevárom, megbocsátok érte,
Pedig már a Stigler a koszt árát kérte.
Üdvözlégy Sipulusz minden zsebem Mohács!
Kisegíthetne most a jó ~ K a z á n  K o v á c s ~.
Jaj, mért hoztam elő, mért is emlegetem,
Még biz felolvassa a hangversenyemen!
Pedig, ha felolvassa, szórjon más virágot;
Mert az már bejárta százszor a világot.
Olvassa fel inkább a K i n g y e s i  tárczát,
Arra majd kiveszi mindenki a tárczát.
S megváltja azonnal a belépő jegyet,
Leesik a székről, annyit kacag, nevet.
Édes kedves Kamó! jó, komoly ügyészem,
Komoly ügy ez komám, elfogyott a pénzem.
Pénz nélkül pediglen megesik immáron,
Egy fogatos helyett járhatok szamáron.
Mondd meg hát Pósának, ne várja Szilvesztert,
Interpretálja meg Vlasitst, a minisztert.
Addig is üdvözlöm nyugdíjas Kassait,
Küldjön egy sunkát, ámde  csak Kassait.
Pakoljon be hozzá egy pár százas bankót
Hadd járom meg vele rögvest Monte-Karlót.
Vágyva vágyom haza csupán csak egy ver le, 
Hogy a kormányelnök most épp nem Wekerle;
Az beszúrta volna az ex lex  t ö r v é n y b e,
Hogy, aki be akar esni az örvénybe,
Az csak vacsoráljon a Foltinnál két nap,
Akkor jöhet érte a három kántor, két pap.
Mert bizony Nagy Vince azért kapott halált,
Hogy melőtt meghalt, Foltinnál vacsorált.
Node, azt hiszem, már elég lesz a jóbul,
Adtam már eleget paprikából-sóbul.

Fesztyt, Fenyő Sándort egyenkint tisztelem,
Tyűh a Fárahóját, majd el is felejtem.
Irgundum csoráre, kedves pajtás, Gerzsony!
Megvan-e még lelkem az a kedves p e r s z o n y ?
Akit Szép Aladár a nyakadra tukmált;
Te � zettél, lelkem, Aladár meg ott hált!
Azt írod, hogy köd van, ne menjek még haza,
Hogy e kívánság a Pósa-asztal szava.
Megmondjam-e pajtás, ködben mért sántikálsz,
Hogy ne lássa senki, ha nótát fábrikálsz.
Azért a leveled engem el nem riaszt,
A jövő héten már haza megyek bibaszt!

1899. február 15.

Dankó Pista díszsírhelye a Belvárosi temetőben


