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     2011. november 1. – 2012. március 31. közötti időszakban támogatást nyertünk az 
Erdélyi Múzeum Egyesülettől a címben feltüntetett kutatás elvégzésére. 
    Az adatgyűjtést és a rendszerezést 40. egyetemi hallgató kezdte, eredményes munkát 
azonban 17.-en végeztek. A megkérdezettek 70.-80. éves személyek voltak, akik átélték a 
székely gazdáknak termőföldjüktől való megfosztásának tragédiáját, melyet akkor a 
mezőgazdaság szocialista átalakulásának neveztek. A kérdőívek segítségével a 17. 
egyetemista összesen 78. személyt kérdezett Gyergyó tárgyi néprajzáról, gazdálkodó 
életmódjáról, anyagi kultúrájáról. A jelen felmérés lehetőséget nyújt az 1962.-2012. 
közötti időszak népi életének a megismerésére. 
     Az egyetemisták részéről a gyűjtőmunka lelkiismeretes hozzáállást követelt. A projekt 
vezetője ezért csak 17. egyetemista gyűjtőmunkáját tartotta elfogadhatónak. A kihívás is 
igen nagy volt számukra. Ők ugyanis nem a kolozsvári néprajzi egyetem diákjai, hanem a 
Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem gyergyószentmiklósi kihelyezett tagozata, turisztika 
szakának az egyetemistái. A legjobb gyűjtőmunkát Gál Emese végezte, de a többiek sem 
maradtak el a hozzáállásban és a lelkiismeretességben.      A pályázat letételékor a 
projekten belüli időigény meghatározásakor a következő időkereteket jelöltük meg: 
- Adatgyűjtés  2011. október 1. – 2011. december 30. 
- Számítógépes feldolgozás és a tanulmány megírása 2012. január 1. – 2012. május 30. 
    Mivel a tanulmányt a projektvezetőnek kell megírnia a dolgozat rövidített változatát 
csatoljuk a jelentéshez. 
    Az egyetemistáknak a néprajzi anyag gyűjtésében és a kérdőíves adatgyűjtésben vállalt 
munkájával a pályázat elérte célját. Az adatgyűjtést végző egyetemisták névsora a 
következő: Ambrus Bernadette, Balázs Adél,  Barbuţa Julianna, Bálint Emőke, Bíró 
Adél, Csatlós Enikő, Cseke Irma, Fazakas Melinda, Gál Emese, Györfi Szende, Illyés 
Enikő, Katona Renáta, Kedves Orsolya, Nagy Emese, Portik Szidónia, Tamás Róbert és 
Vakaria Éva. 
 
    Köszönjük az Erdélyi Múzeum Egyesületnek, hogy a jelen kutatómunkát az elmúlt 5 
hónapban támogatta. 
 
Gyergyószentmiklós 2012. március 31.                  Garda Dezső 
 
 


