
Dankó László érsek 

Dr. Dankó László (Szarvas, 1939. április 22. - 

Baja, 1999. június 25.) magyar római katolikus 

pap, kalocsai érsek. 

A Békés vármegyéhez tartozó Szarvason 

született, 1939. április 22-én. A gimnáziumot a 

kecskeméti piaristáknál, a teológiát pedig 

Budapesten, a Központi Papnevelő Intézetben 

végezte. 1963. június 16-án Szegeden szentelték 

pappá. 

1983. január 24-étől pápai prelátus, 1987. 

március 6-ától a kalocsai érsekség apostoli 

adminisztrátora, május 2-án Kalocsán szentelték 

püspökké. 1987. július 5-étől kalocsai érsek. 

II. János Pál pápa 1993-ban a Hungarorum Gens kezdetű apostoli konstitúcióval jelentősen 

átszervezte a magyar egyházmegyéket. Ekkor alakította ki a Kalocsa-Kecskeméti 

Főegyházmegyét. 1999-ben a Szentszék Bábel Balázs váci rektor személyében koadjutor 

érseket rendelt mellé, hogy a súlyos beteg főpap segítségére legyen, László érsek azonban 

június 25-én elhunyt. 

Ezrek gyülekeztek Kalocsán dr. Dankó László búcsúztatásán. Megtelt a székesegyház; a 

kalocsa-kecskeméti érsek "munkahelye", és megtelt a székesegyház és az érseki palota előtti 

tér. Kalocsa polgárai, az egyházmegye lakói és a katolikus hívek búcsúztak az Érsektől. 

Az elhunyt érdemeit Bábel Balázs érsek, dr. Dankó László utódja méltatta. Ezután Szarvas 

város képviselőtestülete nevében dr. Gyalog Sándor alpolgármester, Kalocsa polgárai nevében 

a város polgármestere búcsúztatta dr. Dankó Lászlót. A szentmise végén a katolikus egyház 

képviselői (kispapok) vállukon vitték a koporsót a téren át a környező hívek között végső 

nyughelyére. Jelképesnek is nevezhető az Érsek utolsó útja: a székesegyháztól indult, ahol 

imádkozott és misézett; az érseki palota előtt haladt el, ahol élte mindennapi életét, végezte a 

hivatalával járó kötelességeket és a lelki gyakorlatait; s a kriptában fejezte be útját, ahol 

gyakran tisztelgett az általa nagyra becsült elődei előtt. 

A koporsót elhelyezték a számára készített sírboltban, majd mellé tették azt a Szarvas város 

címerével díszített tarisznyát, amely a szülőföldjéről, ősei sírjáról hozott földet tartalmazza. A 

sírboltot egy fallal zárták le. Ide már csak a főpapok és legközelebbi hozzátartozói kísérhették. 

A frissen rakott falra márvány táblát helyeztek el, rajta a felirat: Dr. Dankó László 1939-1999. 

A szarvasi római katolikus plébánia kereszteltek anyakönyvében, az 1939-es év, április 29-i 

bejegyzésében ez áll: Az április 22-én született László, György, - Dankó János ev. szarvasi 

asztalos és Szécsi Mária békésszentandrási pék, szülők fia - részesült a szent keresztségben. 

Bérmálkozott 1948-ban. Általános iskolai tanulmányai után a kecskeméti piarista atyák 

iskolájában végezte a gimnáziumot Fetzer József plébános atya segítségével. 
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1958-tól Szegeden, majd 1959-től Budapesten végezte teológiai tanulmányait 1964-ig. 

Doktorátusa után Rómában két éves posztgraduális évet töltött ösztöndíjasként. 

Teológiai tanári és papnevelői munkákban fáradozott a szegedi főiskolán és a budapesti 

központi szemináriumban. 1987-ben a római magyar pápai intézet rektora és a magyar 

püspöki kar római ügyvivője lett.  

Szarvason, szülővárosában többször megfordult, szívesen jött és vállalt szolgálatokat abban a 

templomban, ahol ministránsként ébredezett - vélhetően - a későbbi hivatás csírája szívében. 

Utoljára 1995-ben járt ott, s a búcsú ünnepi szentmiséjét mutatta be és szentbeszédet mondott. 

Akkor már súlyos beteg volt.  

A temetésén elhangzott gondolatokból: Édesapja asztalos, édesanyja pék volt. Most az 

emlékezőnek engedtessék meg, búcsúzás gyanánt egy gondolat: A családban asztal köré 

gyűlnek a gyermekek, hogy a szüleiktől kapott mindennapi kenyeret elfogyasszák. Őt az Isten 

arra választotta ki, hogy az Úr asztala, az oltár köré gyűjtse Isten gyermekeit és megtörje 

számukra Krisztus testének szent kenyerét. Így élt tovább a gyermekben szülei életének 

szolgáló szeretete. Asztal és kenyér. Üzenet is ez nekünk: a családi asztal megbecsülése és a 

becsületes munkával megkeresett mindennapi egyszerű kenyér tisztelete. 

1989-ben június 24-25-én volt a főbúcsú, a szentmisét Dankó László kalocsai érsek végezte 

25-én, nagy számú zarándok előtt. Zarándokok érkeztek: Kishajmás, Tápiószele, Tápiószecső, 

Bácsalmás, Ajak, Ruzsa, Madaras, Somberek, Kalocsa, Dusnok, Sükösd, Bátya, 

Mázaszászvár, Kisdorog, Bátya, Sülysáp, Rákóczifalva, Pécs, Komló, Harc, Tamási, Fadd, 

Sióagárd, Budapest, Szombathely és Bakról.  

 


