
A 
Marosvásárhelytől  
húsz kilométernyire 
található Körtvélyfá-
ján ma már mindenki 
tudja, ki az a Szász 
Csanád László. Nem-

csak azért, mert édesapja, Szász Pé-
ter vezeti a helyi néptánccsoport kü-
lönböző korosztályait, hanem azért 
is, mert Csanád az, aki viszi az 1800 
lelkes település jó hírét. A falubeliek 
pedig amikor meglátják a Duna Tele-
vízió műsorán a kis térképet és ben-
ne a bejelölt Körtvélyfáját, amellett 
hogy tudják, most Csanád fog éne-
kelni, méltán büszkék is. 

A népzenébe nőtt bele

Az énekes szólisták és énekegyüt-
tesek kategóriájában tűnt fel az 
előválogatón a körtvélyfáji kisfi ú, 
nemcsak azért, mert a maga kilenc 
évével az egyik legkisebb versenyző 
a Fölszállott a páva mezőnyében, 
hanem azért is, mert kora ellenére 
rendkívül céltudatos, látja maga 
előtt az irányt, és úgy tűnik, halad 
is afelé. Képernyőn nyert tapasz-
talatainkat csak megerősíti, ami-
kor otthonában látogatjuk meg az 
énekes pacsirtát, s közben meg is 
értjük, honnan Csanádban a nép-
zene és néptánc iránti fogékonyság. 
Édesapja, Szász Péter hosszú évekig 
volt a Maros Művészegyüttes hiva-
tásos táncosa, s bár ma már nem 
ez a mindennapi fő foglalatossága, 
a folklór nem maradt ki a család 
életéből. Szász Péter maga is vál-
lal még fellépéseket, közben pedig 
Körtvélyfáján létrehozta a Bokréta 
néptánccsoportot, ahol három kor-
csoportban tanítják a néptáncot az 
ifj abb nemzedéknek. „Anyuka csak 
műkedvelő” – mondja magáról ne-
vetve Szász Magdolna, aki azért a 
háttérből mindent megtesz annak 
érdekében, hogy gyerekei és férje 
haladjanak a kijelölt úton. Ha kell, 
néptánctalálkozót szervez, ha kell 
ötvenszer öltözteti át fi át a Duna 
Televízió stúdiójában, miközben a 
hétköznapok is arról szólnak a Szász 
családban, hogy a körtvélyfáji isko-
la után Szászrégenbe járnak a gyere-
kekkel délutáni zeneoktatásra.
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  „Minden színpadi fel-
lépés egy létrafok, amin 
mászunk felfelé, s a Páva 
annak a legmagasabb 
foka, és oda el kell jut-
ni” – állítja a körtvélyfáji 
Szász Csanád László. A 
huncut mosolyú, csen-
gő hangú kisfiú bár még 
csak kilencéves, évek 
óta nagy rajongója a 
Duna Televízió népzenei 
és néptáncos tehetség-
kutatójának, idén pedig 
már nemcsak otthonról 
nézi a műsort, de részese 
is: egyedüli erdélyiként 
versenyez decemberben 
a középdöntőben.

Már pocaklakóként járta
a csárdást

„Csanád még pocaklakó volt, de 
amikor a feleségem eljött a Maros 

Művészegyüttes előadására, úgy 
táncolt az anyja hasában, hogy 
azt öröm volt nézni mindenkinek” 
– mesél fia népzenei kezdeteiről 
Péter. Felesége hozzáteszi: a már 

megszületett kisfiú pedig nagyon 
hasfájós, sírós csecsemőnek bizo-
nyult, de ilyenkor csak be kellett 
tenni a Kiöntött a Maros vizét, a 
kisbaba pedig ereszkedett el és 

MINDEN FELLÉ
EGY LÉTRAFOK

Csanád még po-
caklakóként is  
„járt” a Maros 
Művészegyüt-
tes előadásai-
ra, s olyankor 
úgy táncolt az 
anyja hasában, 
hogy azt öröm 
volt nézni.

Édesapja, Szász Péter, és húga, 
Villő. Mindenki a népzene 
szeretetébe nőtt bele

#Szász Csanád László




