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Aranylakodalom a mikrofonnal (1.)
Danaliszyn József: vicces volt engem komolynak látni

„1957-ben kezdődött. Negyedik 
osztályos tanuló voltam, és az isko-
lai kultúrműsorban, Nagy Ida taní-
tó néni felkérésére részt vállaltam 
egy mesejátékban. A Nagyotmondó-
ban én voltam az udvari bolond. Jól 
sikerült, olyant alakítottam, hogy a 
következő években is Bolond Gusz-
tinak hívtak a csíkszentsimoni isko-
lástársaim, míg hetedikesen el nem 
játszottam Bambót, a néger gyer-
mek álma a szabadságról darabból” 
– emlékszik vissza a színpaddal va-
ló ismerkedésére Danaliszyn József. 
E mellett benne volt a kórusban, a 
tánccsoportban, mindenben, amit 
az iskola szervezett, sőt otthon is 
volt fellépése: „Nyugodjon, apám, 
amikor borotválkozott, az egy ritu-
álé volt. Lavórban meleg víz, borot-
va megfenve, jött a pamacsolás... 
én igyekeztem minden alkalommal 
ott lenni, apámra felnézni. Aztán, 
amikor nem volt otthon, elővettem 
a felszerelést, utánoztam a mozdu-
latait, és olyan fi ntorokat vágtam a 
tükörben, mint ő. Azt hiszem, ezért 
lettem gumiarcú. Többet sosem kel-
lett, felnőtt koromban sem, tükör 
előtt próbálnom. Tudtam, hogy ki 
vagyok.”

Muszáj volt pörögni
Danaliszyn József, azaz Guszti 
mentalitása eddigi élete során egy 
fogalommal jellemezhető: azzal a 
késztetéssel, hogy többet is lehet-
ne. Bár a gimnáziumot Csíkszent-
mártonban kezdte, édesapját, aki 
gyárigazgató volt a csíkszentsimo-
ni faipari vállalatnál, áthelyezték 
Maroshévízre. Ment vele a család, 
és ettől kezdve ott élt Guszti 16 évet. 
Már a gimnáziumban – A Vasile Ro-
aita magyar tannyelvű líceumban 
– kitűnt az osztálytársak közül, 
szívesen állt ki bemutatót tartani 
az osztálynak. Nem vakmerőség, 
tudatos bátorság volt a háttérben: 
„muszáj volt pörögjek. Majdnem 
legkisebb voltam az osztályban. Ha 
nem pörögsz, elveszel. Jövevény-
ként tudtam, meg kell mutassam, 
hogy egyenrangúak vagyunk.”

Az édesanya könyvekhez való 
ragaszkodása segítette a gimna-
zistát abban, hogy sose legyen ne-
hézség ismeretlen szöveget olvasni 
magyar vagy román nyelven. Eh-
hez társult az apától kapott hamu-
ba sült pogácsa: a jó beszédkészség 
a humorral. Így amikor érettségire 
került sor, Ditróban két vizsga kö-
zött esténként már megcsillantotta 
tehetségét. Előkerült a szaxofon, a 
harmonika és a dob, zene volt, szö-
veg kellett. „Apám nagyon vicces 
ember volt. Hazaért, letaglózva, az 
ellenőröktől kikelve a képéből, és 
a következő percben vette a har-
monikát, énekelt, vagy vicceket 

mondott, máskor pedig saját életét 
parodizálta. Az Életem töredékei 
volt az egyik kedvenc, s én, mint a 
magnó, felvettem, minden szavát 
megjegyeztem. Ezt adtam elő nagy 
sikerrel érettségiző társaimnak. 
Most, az ötven éves találkozón is 
ezt kérték tőlem.”

Akkor már érezte magát 
valakinek
Az egyetemi felvételi nem sikerült, 
így lett Guszti minőségi ellenőr a hé-
vízi fatelepen. Sportolt is, de mindez 
nem volt elég. Bement a fafeldolgozó 
vállalat munkás klubjába, s előadta 
az igazgatónak, Szarvas Dénes kán-
tortanítónak, hogy ő bizony valami 
többet szeretne. A Sintop (Sindi-
catele Toplita) együttesében pró-
bálkozott fúvós hangszerekkel, de 
azokhoz nem volt tüdeje. A dobolás 
jól ment, viszont annál is jobban a 
konferálás, két nyelven. Körbejárták 
a zenés előadással vidéket, és Dana-
liszyn úgy emlékszik: „akkor már 
éreztem magam valakinek. Klubtag 
voltam. Zenész... számított ez a lá-
nyoknál is.”

Asztalosok a deszkákon

Bált is zenéltek, elvtársias összejö-
vetelt, de Danaliszyn nem nyugo-
dott, valami olyant szeretett volna, 

amit ő indít el. Az új kultúrigazgató, 
Kassay Károly elé járult, hogy ő bi-
zony kíváncsi lenne, a kétkezi mun-
kások hogyan állnak helyt a színpa-
don. „Az igazgató adta ide Molière 
Fösvényét Kisfaludy-fordításban, én 
pedig a munkásokat biztattam. Volt 
kedvük, és előadást terveztünk úgy, 
hogy én sem tanultam senkitől a 
rendezést. Azt sem tudtam, mi a dí-
szlet, mert ugye, Maroshévízre nem-
igen jártak a színházak.” A minden 
hájjal megkent Fürgenc szerepében 
és rendezőként nagy sikernek ör-
vendhetett Danaliszyn, úgy tűnt, ők 
képezik a folytatást, ugyanis a 60 
években Maroshévíznek volt egy hí-
res műkedvelő színjátszó csoportja, 
amelyik országos második díjat is 
hozott. „Ekkor volt először mikrofon 
a kezemben, innen számolom én az 
ötven évet.”

Barátkozás a mikrofonnal

A fi atal gárdát látva, az egykori szín-
játszók is újra kedvet kaptak, Ko-
lumbán Klári tanárnő is ösztönözte 
a maroshévízi magyar színtársulat 
újraalakítását. Danaliszyn helyet 
kért ott is, miközben ő lett a konfe-
rálója a Zúg a fenyves nevű megyei 
fúvószenekari fesztiválnak. Akkor 
tanulta azt is, hogy a kézzel-lábbal 
beszélés és a mikrofon megtartása 
össze kell férjen – nem a mozilyukat 
kell nézni, hanem a közönséggel ját-
szani. 

A színpadi karrier a Kaviár és 
lencse háromfelvonásos tragikomé-
diájában Velutto szerepével folyta-
tódott, majd Méhes Györgytől a 33 
névtelen levél került műsorra. „Éle-
tem első komoly darabja volt: párt-
titkárt alakítottam. Megjelentem, 
a közönség felnevetett, vicces volt 
engem komolynak látni.” Egy hölgy, 
Csibi Mária Magdolna viszont komo-
lyan vette szavát, házassági ajánla-
tát, így 1971-től férj lett Guszti. Nem 
távolodott el a színpadtól, mikro-
fontól, felesége is fellépett, később 
lányát és unokáját is felvitte világot 
jelentő deszkákra.

Városváltás

A termelőszövetkezet szakszerveze-
tének égisze alatt aztán a Négylábú 
kacsát rendezte meg Danaliszyn, 
miközben a faipari vállalat ifj úsági 
szervezetének vezetője lett. „A vá-
rosi KISZ-bizottság kért fel, és én 
büszke voltam, hogy magyar ajkút 
választanak Toplicán.” Siker volt, 
de másra vágyott a fi atalember: kul-
túrigazgató akart lenni. A kommu-
nista rendszer visszásságait soha 
nem felejti: megígérték, mégsem ad-
ták neki az állást, csak a kultúrház 
felújítási munkálatainak vezetését. 
Nagy érvágás volt ez Danaliszyn 
József számára, és az első adandó 
alkalommal eljött Maroshévízről 
Gyergyószentmiklósra. 1978-ban 
várost váltott, de a mikrofont nem 
hagyta.

Sokaknak ismerős albumot mutat 
Danaliszyn József
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Színpadon a Kaviár és lencse – a 
maroshévízi korszak jelentős darabja
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• Ötven esztendeje fogott először kezében 
mikrofont Danaliszyn József, akinek neve ösz-
szefonódik a maroshévízi és gyergyószentmik-
lósi műkedvelő színjátszással, de a Hóvirág 
néptánccsoporttal és a könnyűzenével is. Fél 
évszázad alatt a rendszerek változtak, az em-
lékük megmaradt. Erről lesz szó a következő 
sorozatban.




