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• péntek

aludt nagyokat. Később is ebben  
a szellemben nevelkedett Csanád: 
néptánctalálkozóról néptánctalál-
kozóra, táborról táborra, fellépésről 
fellépésre jártak, s bár eleinte nem 

volt ínyére közönség előtt énekelni, 
aztán gyorsan belejött. Akkor jött a 
létrás hasonlat is a család életébe. 
„Mondták, hogy minden színpadi 
fellépés egy létrafok, amin mászunk 
felfelé, s a Páva annak a legmaga-
sabb foka, és oda el kell jutni” – me-
séli Csanád, aki húgával, Villővel 
nagy rajongója a Fölszállott a páva 
tehetségkutatónak, nemcsak végig-
nézték a különböző évadok összes 
műsorát, de általában végig is tán-
colták és énekelték. Múlt pénteken 
is már az ágyból követték a műsort, 
de egyszer csak kipattantak a pap-
lan alól, és pizsamában kezdték 
járni – tudjuk meg. Így aztán nem 
csoda, hogy Csanádot sem kellett 
sokat biztatni, amikor meghallotta, 
hogy lehet jelentkezni a műsorba. 
Már három évvel ezelőtt, a mikhá-
zi válogatón is ott volt, idén pedig 
online kellett jelentkezni, így még 
egyszerűbb volt. Édesapja feltöl-
tötte az internetre néhány videóját, 
és az eredmény nem is maradt el: 
behívták a válogatóba, s nemcsak 
az élő műsorba jutott be a magya-
rói népdalokat éneklő kisfiú, de az 
elődöntőn is továbbjutott. Sőt most 
már egyedüli erdélyiként versenyez 
a két decemberi középdöntő egyi-
kén, ahol már a nézői szavazatok is 
számítanak majd. 

Ötvenszer átöltözni,
vagánykodni, ha kell

Kis unszolásra szívesen mesél a té-
véstúdiós élményeiről is, amelyek – 
mint mondja – jobbak, mint ahogy 
elképzelte. Mindenki nagyon ked-
ves, nagyon alapos, hatalmas stáb 
dolgozik a versenyzőkkel, akik egy 
péntek esti felvétel előtt két napig 
folyton készenlétben állnak a stú-
dióban: hol egy fotózásra, hol egy 
interjúra, hol próbára kell menni. 
Egy nap talán ötvenszer is át kell 
öltözni, s van, amikor százszor is fel 
kell dobni a kalapot, hogy az pont 
úgy essen, ahogy a kamerás le sze-
retné filmezni. „Legutóbb például 
neki kellett dőljek a falnak, kapuc-
ni a fejemen, s fel kellett nézzek 
belőle. Kellett vagánykodjak, mert 
mondtam, hogy a USNK a kedvenc 
együttesem. A kamerás mondta is, 
hogy Csanád, most gengsztert csi-
nálunk belőled” – neveti el a kisfiú, 
aki csöppent sem bánja a nyüzs-
gést, sőt, még csak nem is fáraszt-
ja, pedig ha péntek este tízkor kell 

énekelnie a műsorban, az azt jelen-
ti, hogy itthon már 11 óra, amikor 
azért még a folyton nyüzsgő Csanád 
is aludni szokott.

A műsorba magyarói népdalokkal 
került be, a középdöntőben pedig 
gyergyóit énekel majd. Felkészítője 
Kászoniné Fejős Gabriella, aki nem 
először tanít Pávára készülőket. 
Nemcsak kiválasztják az énekelniva-
lót, majd megtanulják, gyakorolják, 
de el is kíséri a tanár néni a buda-
pesti fellépésre a kisfi út. Igaz, pávás 
mentora is van Csanádnak Kacsó 
Hanga Borbála személyében, és szí-
vesen emlékszik vissza arra is, hogy 
amellett, hogy apja tanítgatta, első 
országos népdalvetélkedőjére még 
Lovász Jámbor Zsuzsa magyarói nép-
zenésszel készült fel.

Autóban tanul, házit ír

Tanárból tehát nincs hiánya Csanád-
nak, aki testvérével, Villővel minden-
nap a körtvélyfáji iskola után Szász-
régenbe jár délutáni zeneiskolába: 
zeneelméletet és gyakorlatot tanulnak, 
Csanád hegedül, Villő zongorázik. Van 
rendesen ellenőrzőjük, jegyet kapnak, 
sőt házi feladatot és tanulnivalót is. 
„Míg egyik zeneórán van, a másikkal 
olvassuk az olvasnivalót, írjuk a házi 
feladatot, az autóban sokszor román 
szavakat tanulunk útközben” – me-
séli Magdolna, hozzátéve, hogy csak 
így tudnak haladni mindennel. S ak-
kor még nem is beszéltek arról, hogy 
Csanád kedvenc órája a testnevelés, a 
népzene és néptánc mellett másik sze-
relme a foci, így arra is kéne idő jusson, 
hogy a lovaglást és úszást már meg se 
említsék. „Az a baj, hogy egy hét hét 
napból s egy nap huszonnégy órából 
áll”  – mondja nevetve Szász Péter, ki-
fejtve, hogy sokszor nem jut idő min-
denre, amire szeretnék.

Számítanak a szavazatokra

Most azonban prioritás a Fölszállott 
a páva és az erre való felkészülés. En-
nek szentelik az elkövetkező heteket, 
hiszen a decemberi két középdöntő-
ben lép fel Csanád, ahol már a nézői 
szavazatok is számítanak. Mivel már 
egyedüli erdélyiként versenyez, azt 
reméli, sokan fognak a továbbjutá-
sára voksolni, hogy a döntőben is 
megmutathassa, milyen is egy fi atal 
körtvélyfáji énekes pacsirta.
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A televízió 
stúdiójában 
egy péntek 
esti felvétel 
előtt két napig 
folyton készen-
létben állnak 
a versenyzők: 
hol fotózásra, 
hol interjúra, 
hol próbára kell 
menni.
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„Amikor énekelek, úgy érzem, 
szabad vagyok és repülök”

Csanád 
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