
Énekel, táncol, tanul
Nyíracsád (HBN -  B. K.) -  „Két fa 
között besütött a hold világ ...", 
„Székvároson verbuválnak..." Az 
erdélyi Szék viseletében pompázva 
énekelte ezeket a dalokat a nyír- 
acsádi Moczok Éva, s előadása a ká
bái népdaléneklő vetélkedőn első 
helyezéshez juttatta.

Mosolygós tekintetű, második gim
nazista kislány Éva, aki édesapja, a 
nyíracsádi pedagógus Moczok Gyu
la legnagyobb sajnálatára pedagógus 
akar lenni. Ez a sajnálkozás azonban 
derűvel párosul, hiszen lánya sikeré
re igen büszke a papa. El is kísérte a 
vetélkedőre, drukkolt a lányának, s 
akkor az egyszer nem bánta, hogy 
megszületett a széki kapcsolat.

Még általános iskolába járt odaha
za Éva, amikor a nyíracsádiak először 
látogattak a Kolozsvár melletti Szék
re, ahol még él a népviselet, él a ma
gyar népdal és szombatonként dél
ceg legények forgatják a lányokat a 
hagyományos bálon. Éva csodálkoz
va fogadta magába ezt a sajátos er
délyi magyar világot, s azóta dalban, 
táncban kamatoztatja. A debreceni 
Tóth Árpád Gimnáziumban tanul, 
mégpedig kitűnően. Közben jut ide
je arra is, hogy a zeneiskolába járjon 
hetente kétszer énekelni és zenélni. 
A Kölcsey művelődési központban 
pedig népitánc-szakoktatói tanfolya
mot látogat. Tudatosan készül tehát 
a pedagógusi pályára, olyan tudásra 
akar szert tenni, amelyet majd átad
hat a gyerekeknek.

Odahaza, Nyíracsádon csak édes
apjával tudtam szóba elegyedni, Éva 
ugyanis éppen Budapesten vizsgá
zott olasz nyelvből. Hazatérté után 
szerényen, de céltudatosan beszámolt 
mindennapjairól, terveiről, vágyairól. 
A KLTE bölcsészkarán fog majd pró
bálkozni, persze, mindenek előtt be 
kell fejeznie a gimnáziumot.

A széki kapcsolatról érdeklődtem. 
-  Ők is jönnek hozzánk minden év
ben -  mondja, s abban a pillanatban 
eszembe jut, hogy tavaly augusztus 
húszadikán, a nyírábrányiak és érmi- 
hályfalviak találkozóján fölléptek a 
nyíracáádi vendégségben lévő széki 
gyerekek. Táncoltak, énekeltek, vise
letűk piros-kékes pompája kápráztat
ta a szemet. Aztán táncraperdültek 
a nyíracsádiak, köztük ott ropta a 
nyírségi ütemet Moczok Éva is...


