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Egy bál tanulságai
Évek, talán évtizedek óta küzdünk,
hogy ha elhangzik a csángó szó,
akkor – főleg a magyarországi – közvélemény ne csak a moldvai és gyimesi csángókra gondoljon, hanem
tudomásul vegye, hogy van még
egy csoport, a barcasági csángóké.
A maga nemében – talán bátran kijelenthetjük –, a másik kettőhöz képest
egy különös csoportról van szó, főleg, ha a kérdést az összehasonlítás
tükrében kezeljük. A közvélemény
alatt a minden évben részt vevő
budapesti Csángó bál szervezőit és
nézőit is értjük. Olykor – a 22 év alatt
talán négyszer, ötször – meghívták
valamelyik boricás csapatunkat is,
ám mindössze ennyi, amennyit a
barcasági csángóságból megismerhetett a bál nézőközönsége.
Az idei évben a XXIII. Csángó bál
egybeesett a budapesti Utazás
kiállítással. Ha már a Pro Terra Barcensis-program keretében igyekeztünk értékeinket és látnivalóinkat
bemutatni, úgy gondoltuk, hogy
ezeknek éppúgy helyük van a bálon
is. A Pro Minoritate Alapítvány jóvoltából Hlavathy Zsuzsánna, Lécz
Melinda és jómagam igyekeztünk a
rendezvény alatt bemutatni mindazt, ami belőlünk egy félasztalnyi
területre felfért: könyveket, szőtteseket, ajándéktárgyakat, a Pro Terra
Barcensis-program szóróanyagait.
Tettük mindezt sajátos viseletünkben, amely feltűnő és kirívó volt a
moldvai, illetve gyimesi csángók
közösségében. Az este folyamán
megérkezett Kovács Lehel István is,
hogy erősítse csapatunkat, és végre
a férfiviseletet is megismerhesse a
budapesti közönség. Vagy inkább
láthassa, hiszen nem mondanám teljes meggyőződéssel, hogy olyan sok
nézőnek tűntünk fel. A szervezők maguk is csak nyugtázták, hogy milyen
szép a viselet, ám egyikük sem volt
arra kíváncsi, hogy vajon mi az, amit
még ez a népcsoport megmutathat.
Sikert igazából a meséskönyvekkel
arattunk, de hát Horger Antal ismert-

ségét tekintve, ez nem is meglepő.
Kösöntyűmágneseink is érdekesek
voltak, ám ismét szembesültünk
azzal – akárcsak Feketehalomban
az EKE-táborban –, hogy többen is
szívesen nyakukba akasztanák medálként is. Sipos-Gaudi Istvánnak
rögtön továbbítottuk is az igényt.
Hátha épp e kis ékszer lesz az, ami
leginkább elindít az ismertség útján,
ha a többi próbálkozásunk csak rögös utakon döcög.
Egy biztos: törekednünk kell arra,
hogy a minden évben megrendezett
budapesti Csángó bálon, illetve a
jászberényi Csángó Fesztiválon jelen
lehessünk. Ha nem is tudunk minden
alkalommal táncosokat, énekeseket
szerepeltetni, van már annyi kézműves termékünk, kiadványunk,
szóróanyagunk, hogy bátran megmutathatjuk magunkat. Az elmúlt
évek gyűjtéseiből minden alkalommal változatos kiállítást is bemutathatunk. Talán így végre a barcasági
csángókat meghívni bármely közös
rendezvényre már magától értetődő
lesz. A különbségek ellenére.
És akkor itt álljunk is meg kissé. Mit
jelent a csángó szó? „Gyémes-lunkai
Lakosokat a’ Tsíkiak Tsángoknak
nevezik: lehet, hogy ez a’ Nevezet
onnan jön, mivel ök vándorló Emberek és Lak helyeket gyakran el
hagyták: az a’ stò Tsángó pedig
ollyan értelemben vétetik, mint kóborló, vándorló” – olvashatjuk gróf
Teleki Domokos sorait az Erdélyi
Szótörténeti Tár csángó címszavánál.
Teleki egyértelműen a gyimesiekről
ír, azóta mégis igen sok leírásban
olvashatjuk azt az általános leírást,
hogy a csángó kóborlót, vándorlót
jelent. Nyilván egy kívülről származó megnevezés, hiszen sem a
barcasági, sem a moldvai csángó
nem használja önmaga leírására,
megnevezésére. Így hát maradjunk
Mikecs László meghatározásánál:
„a csángók azok a falvakban lakó
magyarok, akik az összefüggő székely népsziget szomszédságában,

Harangozó Imre: Hétfalusi csángók a XXIII. Csángó bálon
vagy közelében, népünk legkeletibb
szélein, határainkon belül és kívül,
idegenek, szászok, de főleg románok
között élnek” (Csángók, 1940). E
mondatban egy igen fontos tényező
van: a csángók szászok vagy románok között élnek. Ez pedig rögtön
magyarázza azt, hogy miért érezzük
olykor magunkat különöseknek, másoknak az összehasonlítás tükrében.
E rövid tudósítás inkább csak a híradás, a beszámoló szerepét kívánja
betölteni, nem tiszte most az együttélés hatásaira kitérni. Inkább jelzés,
hogy a történelmi folyamatok során
túlnyomóan elrománosodott moldvai
csángókat ne a sztereotípiák alapján
ítéljük meg. Hiszen a bennünket nem
ismerők éppúgy ránk aggathatják a

„szászoktól átvett” másik sztereotípiát. Hogy ne említsem azt, hogy
hányszor hallottam erdélyi román
közösségekről, hogy ellopták a
magyarok viseletét. Miközben csak
ugyanannak az együttélésnek a
hatását figyelhetjük meg. A korábbi
századokban az egyes népcsoportok
nem különültek el olyan mértékben
akár a viseletüket, akár a táncukat
illetően, mint ahogy ma ezt látjuk,
illetve a 21. századból visszavetíteni
kívánjuk. Ne ítélkezzünk tehát, és ha
már összehasonlítani kívánunk, akkor talán leginkább arra vigyázzunk,
hogy a barcasági csángó közösség
tagjai 20–25 év múlva ne ugyanúgy
románul beszéljenek egymással,
mint moldvai csángó társaik.
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A Zajzoni Rab István
Középiskola díjazottjai
A Zajzoni Rab István Középiskola alsó tagozatának beszámolója a
2018–2019-es tanév eddigi versenyein elért eredményeiről.
Fontosnak találjuk, hogy egy kis
összefoglalóval bemutassuk, s ezúton gratulációnkat fejezzük ki iskolánk mindazon előkészítő és I–IV.
osztályos tanulóinak, akik az 2018–
2019-es tanév eddigi versenyein
figyelemre méltó eredményeket értek el.
Diákjainknak mindössze 10 versenyen sikerült bemutatniuk tehetségüket, felmérni tudásukat, mely
során nem kevesebb, mint 31 díjjal
gazdagították iskolánkat, köztük
8 első díjat, 5 II. díjat, 6 III. díjat, 6
különdíjat és 6 dicséretet szereztek.
I. díjasaink: Kedves Evelin – I.
osztály – Kányádi Sándor Szavalóverseny; Bálint Csenge Klára – II.
osztály és Remán–Zippenfenig Sarolta – III. osztály – Vidám Versek
Versmondó Versenye; Remán–Zippenfenig Sarolta – III. osztály – Fürkész – helyesírás és nyelvhelyességi
verseny; Tóth Eszter – III. osztály –
Regemondó Verseny; a III. osztály
csapata: Tóth Eszter, Remán–Zippenfenig Sarolta, Blaga Anita – Zrínyi Ilona matematika verseny; Horoi
Alexia–Daria – IV. osztály – Orbán
Balázs nyomdokain – illusztrációs
és Power–point bemutató verseny
– Székelyudvarhely; Kocsis Noémi
– IV. osztály – Képrege rajzverseny.
Kedves Evelin május 10–11-én
Varsolcon a Kányádi Sándor Szavalóverseny országos szakaszán,
Bálint Csenge Klára és Remán–
Zippenfenig Sarolta április 5–6-án
Szatmáron az országos Vidám Versek Versmondó Versenyén, Remán–
Zippenfenig Sarolta április 12–13-án
Nagyváradon az országos Fürkész –
helyesírás és nyelvhelyességi versenyen, Tóth Eszter és Kocsis Noémi
április 5–6-án Marosvásárhelyen,
az országos Regemondó Versenyen
illetve Képrege rajzversenyen képviselik megyénket.
*
További nyerteseink:
A Kriza János Országos Mesemondó Versenyen a Napsugár különdíját Remán–Zippenfenig Sarolta – III.
osztályos tanuló kapta meg. Az Elek
apó kútja – Országos Mesemondó
Versenyen, amelyet Magyarország
Kolozsvári Főkonzulátusa, Magyar-
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ország Csíkszeredai Főkonzulátusa, a Budapesti Magyarság Háza, a
Budapesti Hagyományok Háza és a
Napsugár gyermeklap szervezett, a
március 29–30-án Kolozsváron való
részvételt Brassó megyéből egyedül
Remán–Zippenfenig Sarolta tanuló
érdemelte ki azzal, hogy nyert a Kriza János Országos Mesemondó versenyen novemberben. A zsűri ezen
a versenyen is diákunknak ítélte a
Napsugár különdíját.
Orbán Balázs nyomdokain – illusztrációs és Power–point bemutató verseny – Székelyudvarhely:
II. díj: Székely Anna – II. osztály,
III. díj: Rémán–Zippenfenig Botond
– előkészítő osztály, Kiss Tamás
Mátyás – I. osztály, Tóth Eszter –
III. osztály, különdíj: Bálint Csenge
Klára – II. osztály; Fürkész – helyesírás és nyelvhelyességi verseny: II.
díj: Foris Hajnalka – IV. Osztály;
Kányádi Sándor Szavalóverseny:
III. díj: Rémán–Zippenfenig Botond
– előkészítő osztály, különdíj: Tereblecea Benedek Lea – előkészítő
osztály; Vidám Versek Versmondó
Versenye: II. díj: Tóth Eszter – III.
osztály, dicséret: Székely Anna – II.
osztály; Csak tiszta forrásból – Székelyföldi Regionális népdalvetélkedő: II. díj: Tereblecea Benedek Lea
– előkészítő osztály, III. díj: László
Nimród – I. osztály; Regemondó
Verseny: dicséret: Remán–Zippenfenig Sarolta – III. osztály; Kányádi Sándor rajzverseny: különdíj:
Dumitrache Krisztina – III. osztály;
Zrínyi Ilona matematika verseny: II.
helyezés Tóth Eszter – III. osztály,
III. helyezés: Buda Gábor – II. osztály, IV. helyezés: Osváth Krisztián
– II. Osztály, Remán–Zippenfenig
Sarolta – III. osztály: Varga Lilla –
IV. osztály.
*
Köszönetet mondunk diákjaink tanítóinak, szüleinek és mindazoknak
akik segítségükkel, támogatásukkal, munkájukkal hozzájárultak a
gyerekek színvonalas felkészítéséhez. Köszönettel tartozunk a versenyek szervezőinek, támogatóinak,
akik élménnyé varázsolták a versenyek pillanatait, és jutalmaikkal emlékezetessé tették a versenyeken
való részvételt.
*
Gratulálunk, gyerekek! További
sok szép eredményt kívánunk!

A kurucok és a Barcaság (I.)
A magyar Országgyűlés a 2019-es
évet II. Rákóczi Ferenc emlékévnek
nyilvánította II. Rákóczi Ferenc Gyulafehérvárott erdélyi fejedelemmé
választása 315. évfordulója alkalmából.
A Hétfalu szerkesztősége is méltó
emléket kíván állítani a „kuruc fejedelemnek”, ezért több történelemből kikopott érdekességet is közlünk
az év során a kurucok és a Barcaság
viszonyáról.
A holdvilági és feketehalmi harcokról szóló gyászéneket Thaly Kálmán
(Thaly Kálmán Adalékok a Tököli és
Rákóczi forradalom tört. II. 31–35.
lap.) közölte a csíkszentléleki (Bocskor János-féle) kódexből.
Holdvilág (románul Hoghilag,
németül Halwelagen) község Erdélyben, Szeben megyében, a DN 14-es
út mellett, Erzsébetvárostól 2 km-re.
1704. január 28-án itt zajlott le a
holdvilági csata, ekkor a Guti István
vezette erdélyi kuruc haderő súlyos
vereséget szenvedett.
Graven császári ezredes Feketehalomban verte meg 1704. április 13-án
Kereskényi László seregét. Orbán
Balázs szerint: „1704. Henter Mihály
Hermányból rácsapott a Székelyföld
ellen küldött s Feketehalomnál
táborzó Gravenre, de tüzhez szokatlan kuruczai szétfutottak, s Graven
üldöző csapatjai sokat levágtak
közülök. … A győztes Graven ekkor
Háromszékre rontott s a fegyvereket
beszedve, annak minden faluit felégette. … De a kurucz fegyverek itt
kapott csorbáját hamar kiköszörülte
Pekri Sárkánynál, honnan a gyalog
maradt Graven alig tudott serge romjaival Szebenbe menekülni.”
Lássuk, tehát, ezt a Barcaságról
szóló gyönyörű kuruc kesergőt:
Gyászének a holdvilági és feketehalmi harcról

Ekképen történek nemes Háromszéknek —
Kik nagy vérontással fegyverre
kelének.
Oh szomorú, gyászban beborult
esztendő:
Keserség, bánat, búval teljes üdő!
Siralmas bánattal sok anyák kesergő —
Mint ezt megmutatta hódvilági
mező.
Jaj, hamar az után az Barcza mezeje,
Sok vitézlő rendet az vérben kevere;
Kiket az Háromszék kedvekre
nevele:
Feketehalomnak völgye eltemete.
Felserdült ifjak, nemesi virtussal,
Kiket íkesített az szép szabadsággal,
Mindeneknek fémlő arany-titulussal —
Testek vérben fetreng, egymásra
hullással.
Sűrű, sötét gyászban Holdvilág
mezeje
Sokakot boríta el az Katlan-hegye ,
Kiket elhullata ellenség fegyvere —
Kegyetlen pusztában rakásban
temete.
Rettenetes jajra felvirradott napja.
Sok vitézlő rendnek szomorú
órája.
Sokaknak közülök volt vesztő
csatája.
Szegény magyaroknak volt végvasárnapja.
Jaj, mely hirtelenül rosz hír futamodék,
(Folytatása a 3. oldalon.)

Siralmas lőn dolga az magyar
nemzetnek;
Előttünk példája udvarhelyieknek,
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ki lován.

A kurucok és a Barcaság (I.)
(Folytatás a 2. oldalról.)
Hermány-Szent-Péterhez hamar
elérkezék.
Sok vitéz közülök vérben keveredek —
Hirtelen az hadat sebes harcznak
vivék.
Sok atyák és anyák sirassák fiókot,
Elmaradott árvák jajgatják atyjokot,
Keserves özvegyek óhajtják urokot, —
Mert nem láthatják vérben hever
tagjokot.
Oh Uram-Istenem, ki ennek az
oka?
Hogy nagy-erős karod rólunk
elfordula,
Az ellenség mellett, ellenünk támada,
Az eb-oroszlánnak szájában ada.
Kiket az tejünkön sokáig tartottunk
És az mi vérünkön ugyan meghizlaltunk
Azoktól mindenütt széjjel pusztíttatunk
Véres fegyvereknek élére hányattunk.
Mert mostan mindenütt hallatik
jajgatás,
Sok utczákon széjjel vagyon nagy
óhajtás,
Elhullott testekért nagy gyászban
borulás.
Fegyver és tűz miatt sok helyen
posztulás.
Jaj, szomorú gyászban beborult
nemzetség.
Setét gyászruhában öltözött szegénség.
Nagy szomorúságban megepedett
sereg, —
Jaj, mire jutottunk, rajtunk az
ellenség!
Mint ártatlan juhok az veszedelemre:
Az szegény magyarok nyargalnak
sietve;
Az lovok elbágyadt, állítják seregbe.
Kiket nagy hirtelen hajtnak ellenségre.
Mindenfelől körivette életedet
Az nagy veszedelem, mégis szemeidet
Nem nyitod fel, — majdon szép

piros véredet
Kiontván, az férgek emésztik testedet.
Isten haragjának rettenetes volta.
Ki megnyomorodott országunkra
szállá.
Édes nemzetünköt fogyatva fogyatja.
Az nagy vérontással azt igen posztítja.

Mert mindenekben úgy vagyon
annak dolga,
Kinek feje nincsen, elesik is tagja;
Ezt bizonnyal látja Háromszék
tábora —
Mert kettős szüvű volt elttök-járója.
Lásd meg Uram-Isten ez szörny
vérontást.
Országunkban való iszonyú nagy
romlást.
Csendesítsd meg immár az sok
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hadakozást,
Hogy szegény nemzetünk ne látna
több romlást!
Ezerhétszáz után negyedikre kelvén.
Esek az vérontás az Barcza mezején,
Hol kétfejű sasok sebesen repülvén,
Sok elhullott népnek holttesteket
evén.
Thaly Kálmán gyűjteményéből,
1700-as évek.

Szomorúságunkra termett Barcza
határ,
Kin hadat futtata minap körmös
madár;
Borított volna bé az Katlan hegye
bár, —
Hogy soha nemzetünk ne látott
volna bár!
Amaz megdühödött Barintisnek
hada,
Kitől megveretek Udvarhelyszék
hada.
Ki miatt sok özvegy és árva marada.
Az nemes szék pedig posztulásra
juta.
Ekképen Grafen is nemes Háromszékkel
Bánék, mint kegyetlen, sok vitézlő
renddel.
Kiket levágata s fegyvérit vette el,
Tartományát pedig megégette
tűzzel.
Feketehalomnál esek nagy vérontás,
A holott hallatott szernyű nagy
sikoltás,
Mint az sűrű nyilat az puskaropogás.
Véres fegyver előtt egymásra
borulás.
Az ki elszaladt is: utánna az ráczság.
Elbágyadt az lovok, — jaj, szegény
magyarság!
Ellene feltámadt, gyülevész sok
szászság.
Erdőben bujdokló hitván, rosz
oláság.
Jaj magyarok, immár széjjel Katlan-hegyen
Az setét Fekete-holmoknak határán
Nyargalódnak széjjel az setét
utczákan,
Szaladnak szegények, ki gyalog,
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Utazzunk!
Ki erre, ki arra. Barcaságról mindenfele, hogy épp a Barcaságra hívogassunk. Idén, a Pro Terra Barcensis
népszerűsítő program munkatársai
megjárták Bukarestet, Budapestet
és Berlint. Micsoda alliteráció, ha
még a Barcaságot és Brassót is ide
emeljük!
Mottónk: ismerd meg a Barcaságot! Mondtuk, írtuk ezt magyarul,
németül, románul és angolul. Hogy
mennyire voltunk sikeresek, azt
egyelőre talán csak azok a vendégfogadók tudnák igazolni, akik szintén
e programot népszerűsítik. Azok
számára, akiknek még ismeretlen a
Pro Terra Barcensis kezdeményezés,
íme egy pár gondolat. A 2016-ban
a Barcasági Csángó Alapítvány
által útnak indított elképzelés fő
célja a barcasági régió, valamint
a barcasági csángó hagyományok
népszerűsítése és terjesztése. Azóta
egyre gyakrabban lehet találkozni a
projekt logójával, tevékenységével,
kiadványaival úgy a régió határain
belül, mint határain kívül is.
Lássuk hát, hol is jelentünk meg!
Február 4–8. között Cserkúton,
Magyarországon az Ökoturizmus és
kézműves marketing és menedzsment műhelyen (Marketing and Management Workshop for Ecotourism
and Handcraft)
Február 21–24. között a bukaresti
Turisztikai Kiállításon, a Romexpon
Február 21–24. között a budapesti
nemzetközi Utazás Kiállításon
Március 9–10. között a berlini nemzetközi turisztikai kiállításon, az ITB
Berlin 2019-en
Március 20–22. között a ThreeT
(Thematic Trail Trigger) Európai Interreg projekt keretében rendezett
műhelymunkán.
Március 22–24. között pedig a
brassói Turisztikai Kiállításon.
Most pedig néhány gondolat a fenti felsoroláshoz. A műhelymunkák
elsősorban a gyakorlati megvalósításban segítették munkatársainkat.
A cserkúti előadássorozat inkább a
kézműveseket, a helyi termelőket
célozza, míg a ThreeT projekt, amely
2018 júniusától 2022 novemberéig
tart, a kulturális turizmus és az
ökoturizmus fenntarthatóságának
elvére összpontosít. Ennek célja, a
természeti örökség védelme az ökoturizmusból eredő helyi gazdasági
és társadalmi fejlődés támogatása,
valamint annak népszerűsítse, hogy
miként lehet megközelíteni az egyes

turisztikai pontokat akár kerékpáros,
akár gyalogos túrák során, mintegy
mellőzve az egyéb járműveket.
Ami pedig a turisztikai kiállításokat illeti, míg tavaly a budapesti
Utazáskiállításon önálló standdal
jelentkeztünk, idén erre nem volt
erre lehetőségünk anyagi fedezet
hiányában. Így Románia standján
foglaltunk helyet, Brassó megye
égisze alatt. Tulajdonképpen a
megyét népszerűsítettük, és ezen
belül igyekeztünk minél inkább a
Barcaságra helyezni a hangsúlyt.
Tavaly már a dekoráció is önmagáról
beszélt, felhívta ránk a figyelmet a
szőttes, a viselet, a kisebb és nagyobb méretű reklámanyag. Idén
azzal a nehézséggel is meg kellett
küzdenünk, hogy hátunk mögött
épp a Vaskapu látképe ékeskedett,
így a látogatók tekintete hamarabb
fedezte fel azt a tájat, mint a megye
kiírását. Azon túlmenően, hogy idén
is azt tapasztaltuk, hogy igen kevesen ismerik a Barcaságot, a másik
észrevétel meg az volt, hogy akik
viszont hallottak róla, tudnak róla,
csak átmeneti szállásnak használják
útban a Székelyföld fele.
A bukaresti kiállítás ebben az
évben egybeesett a budapestivel,
így csapatunk megoszlott. A román
fővárosi tapasztalat nem különbözött a tavalyitól: túl nagy a kínálat,
túl nagy a hangzavar és a látogatók
figyelmét csak az igazán egyedi
vagy különleges látványokkal lehet
felhívni ahhoz, hogy éppen az adott
régióba csábítsuk.
Berlinben, de Budapesten vagy
Bukarestben is elsősorban meghirdetett utakat kerestek az érdeklődők, de mi sem mentünk üres kézzel.
A kiállításokra egy új katalógust
terveztünk négy nyelven, magyar-német, román-angol párosításban,
népszerűsítve a régió kulturális- és
hagyományos eseményeit, valamint
természeti adottságait. Ugyanakkor
helyet kaptak benne azok a helyi
turisztikai egységek, vállalkozók is,
akik támogatják munkánkat és a Barcaság népszerűsítését. Így folytatjuk
az együttműködést a helyi Barcasági
Csángó Kézműves Egyesülettel,
Renáta Panzióval, Katalin Panzióval, Pilvax Vendéglővel, a 4 Village
Ski&Ride Kft-vel, Simon Attila Gyula
idegenvezetővel, Domokos Jenő
hegyivezetővel, ImOk Kft-vel, illetve
új partnereink a Zozo House Hoste,
a Naturali Kft. Ezúttal is köszönjük

támogatásukat, és várjuk visszajelzéseiket akár az eredményeket, akár
a jövőt illetően.
Köszönettel tartozunk a helyi kézműveseknek, akik vállalták, hogy a
bukaresti és a brassói kiállításokon
nyílt műhelymunkájukkal színesítették a kínálatot: Gödri Anna, Kiss Zita,
Kádár Enikő.
Az év további időszakában a saját
terepünkön folytatjuk munkánkat.
A műhelymunkák során nagyon sok
gyakorlati tudással gazdagodunk,
amelyeket az év folyamán igyekszünk gyakorlatba ültetni. Közvetlen
közeli terveinkben szerepel három
munkafüzet kiadása: húsvét előtt
a Hétfalusi írott tojások 2., az év
folyamán Czimbor Izabella kézmű-

vesünk szövésmintái, valamint egy
barcasági recepteket tartalmazó.
Ugyanakkor, amennyiben a különböző pályázati lehetőségek anyagi
eredménnyel kecsegtetnek bennünket, megszületne egy átfogó, de
ugyanakkor részletes kulturális-turisztikai térkép is a Barcaságról.
Végül, de nem utolsó sorban: a
program munkatársai, akik idejüket
nem sajnálva, sok önkéntes munkát
vállalva támogatják a Barcaság népszerűsítését: Gócza István – rendezvényszervező, Hlavathy Zsuzsánna
– projektkoordinátor, Kovács Lehel
István – tudományos és turisztikai
tanácsadó, Simon Attila Gyula –
turisztikai szakértő, Veres Emese
Gyöngyvér – néprajzkutató.
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