
vasokból készítsen fonografikusfölvételeket. Csak ezután kerülhet a sor más országok és népek nyelvei-
re. Ha ily módon minden művelt államnak meglenne a maga fonogrammgyűjteménye, élő nyelvemlék-
tára az ottani nyelvekből, akkor az Akadémiák akár kölcsönösen ki is cserélhetnék fölvételeiket, mint-
hogy a fonogrammokat ma már ép oly könnyen és biztosan tudjuk sokszorosítani, mint pl. a fényképe-
ket,"15 A népdalok gyűjtésére és feldolgozására nézve az analógia kézenfekvő. 

Gyűjteményében a nemzetiségek népzenéje is feltűnik. Vikár több helyen kifejtette, hogy a dalla-
mok gyűjtésének erre a területre is ki kell terjednie, hogy a kölcsönhatások tanulmányozhatók legye-
nek: „mert ezek közt szintén számos igazgyöngy és sok magyar kölcsön van, ép ugy amint népünk is sok 
dallamot vesz át a nemzetiségektől,"16 

Érdemes megemlíteni, hogy hazai nemzetiségeink, a későbbi utódállamok népzenéjének első hang-
rögzítése is Vikár Béla nevéhez fűződik, ahogy ezt Drago Kunej, szlovén kutató elismerően megemlíti 
a Fonográfról szóló könyvében: ,Jt is currently believed that the oldest sound recording of Slovenian 
folk music were made by the Hungarian researcher Béla Vikár"xl 

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy ez a gyűjtemény - mivel anyagát nem szűkítették sem esztéti-
kai, sem ideológiai meggondolások - hiteles képet nyújt a századforduló körüli két évtized 
(1890-1910) forgalomban lévő dalterméséről, jó l reprezentálva annak tagozódását, a benne rejlő kü-
lönféle stílusok, a régi és új dalok valódi arányát. 

Sebő Ferenc 

A népzenei Pátria-felvételek rövid története 
Ismeretes, hogy 1896-ban Vikár Béla úttörő munkába fogott: fonográffal kezdte rögzíteni a népdalo-

kat, s ezzel lerakta a későbbi népzenekutatás számára elengedhetetlen gépi rögzítésű hangdokumen-
tum-gyűjtemény alapjait. Munkáját, ugyancsak fonográffal Bartók Béla, Kodály Zoltán, Seprődi János, 
Sebestyén Gyula, Lajtha László és még sokan mások folytatták. népzenetudományban korszakot al-
kot Edison fonográfjának felfedezése" - írja Lajtha, s több alkalommal is leszögezi, hogy „a teljes tudo-
mányos értékű gyűjtés egyedül helyes eszköze a gép".1 A fonográf még az ötvenes években is gyakran 
alkalmazott népdalgyűjtő eszköz volt, de korlátjai már kezdetben kiütköztek: zenekari felvételre nem 
alkalmas, nagyon magas a zajszintje, csak néhány perces felvétel készítésére alkalmas, a felvétel 
könnyen nem sokszorosítható. Bartha Dénes 1937-ben a lemezfelvételek mellett kardoskodó cikkében 
írja: „a fonográfhenger rendkívül érzékeny anyagból, viaszból lévén, könnyen romlik és a használat ál-
tal feltartóztathatatlanul kopásnak, pusztulásnak van kitéve. Ezért az érdeklődő nagyközönség kezébe 
nem adható. A fonográfhengerekről csak egyenként lehet másolatokat készíteni és így terjesztésre, pro-
pagandára sem alkalmas. Mindezenfelülpedig akusztikailag annyira torz képét adja a dallam hangkép-
ének, hogy azt bemutatás céljára, akár előadóteremben, akár rádióközvetítésben, teljesen használha-
tatlanná teszi."2 

Kezdettől a hengerek másolása oldhatta volna meg a lejegyzés, lehallgatás során keletkező további 
minőségromlás megelőzését, sőt ez az elkallódásból, penészesedésből származó veszteségek számát is 
csökkentette volna. A Néprajzi Múzeum csak 1927-ben szerzett be „egy drága fonográfhenger-sokszo-
rosítógépet", de nem archiválásra, hanem „cserék számára". Bartók már 1924-ben érdeklődött aziránt, 
hogy mi módon lehetne a „fonográf-felvételekről galvanoplasztikus matricákat készíttetni", és ezáltal a 
hengereket a teljes lekopás (= tönkremenés) veszélyétől megóvni? Ezzel kapcsolatos kísérletekre vi-
szont csak 1950-ben került sor, amikor Kertész Gyula néhány henger Gevafon-áttételét elkészítette. 
Rajeczky Benjamin lelkesen érdeklődött e lehetőség iránt, mert ezáltal a kereskedelmi forgalomba is be 

15 Vikár i. m. (1901). 135. 
"Pesti Hírlap 1897. április 29. 
17 Drago Kunej'. The Phonograph has arrived! Ljubljana, 2008. 256. 

' Lajtha László: Gondolatok a népzene gyűjtésének, lejegyzésének és rendszerezésének módszeréről. In: Lajtha 
László: Összegyűjtött írásai I. Sajtó alá rendezte és bibliográfiai jegyzetekkel ellátta Berlász Melinda. Bp., 
1962. 156. 

2 Bartha Dénes: Magyar népzene gramofonlemezeken. Különlenyomat a Magyar Szemle 1937. évi februári szá-
mából. Bp., 1937. 7-8. 
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lehetett volna vinni az addig csak a kutatók számára hozzáférhető fonográffelvételeket. A megvalósí-
tásról azonban nincs tudomásunk. 

A fonográffal kapcsolatos technikai problémák egy részét a gramofon alkalmazása oldotta meg. A 
gramofon első bemutatására 1888-ban került sor. Kifejlesztője Emilé Berliner volt, aki korábban már a 
szénmikrofon feltalálójaként hozzájárult a hangtechnika új eszköztárának megalapozásához. A hang-
rögzítés előbb fémkorongra, később sellak-keverékből előállított lemezekre készült, ami megkönnyítet-
te az „apalemezek" segítségével történő sokszorosítást, s ezzel a kereskedelmi forgalomban való ter-
jesztést. Lajtha a gramofonlemez előnyeit, muzeológiai jelentőségét többször is megfogalmazta, talán 
az egyik legtömörebb módon így: hanglemez nem oly érzékeny, nem pusztul oly könnyen, muzeális 
kezelése is egyszerűbb a viaszhengerekénél. A különböző présmatricákról tetszés szerinti számban azo-
nos értékű lemezek préselhetők s az elpusztult présmatricákat is pótolhatjuk akármelyik kész lemez nyo-
mán. Tehát a hanglemez a megörökítés céljaira mindenkép alkalmas. Alkalmas a mellett akárhányszori 
ellenőrző lehallgatásra, tehát a tudományos megfigyelésnek szinte laboratóriumi alkalmat kínál: az élő 
hagyomány megfigyelésének eszményi kiegészítője lehet. A technikai fejlettség mai fokán nem kell attól 
tartani, hogy a hanglemez az élő beszéden, dallamon a legkevesebbet is torzít: személytelen hűség jel-
lemzi a hanglemezt, még a gépiség sajátos vonásai is itt a legártatlanabbak."3 

A XX. század első évtizedeiben egyes gramofonlemez-kiadó cégek (Odeon, His Master 's Voice, Co-
lumbia, Pathé) saját kezdeményezésből, kutatóintézetek bevonása nélkül, pusztán üzleti szándékkal is 
készítettek népzenei felvételeket a keleti „primitív egzotikus népek", továbbá a románok, szerbek, bol-
gárok körében. Természetesen a kutatóintézetek is használni kezdték az új technikai lehetőségeket Pá-
rizstól Bukarestig. A magyar kutatás viszont a fonográf alkalmazásában szerzett elsőbbsége ellenére -
vagy talán éppen ezért - késve élt a gramofon igénybevételének lehetőségével. 

A Néprajzi Múzeum első gramofonlemezeit kész felvételekkel vásárolta 1913-14-ben. A mintegy 
40-50 darabból álló készleten „nemzetközi orosz, szerb, néger, chinai, török, maláj stb., dalok" voltak 
felvéve, amelyeket azért szereztek be, hogy a múzeumban „a nyitási napokon egy-egy óra hosszat eze-
ket az idegen dalokat a látogató közönség is hallgathassa". A gramofon esetében lényeges különbség 
volt a felvevő és a lejátszó készülék között. A gyártó cégek üzleti lehetőséget láttak a műsoros hangle-
mezek terjesztésében, ezért a felvevőgép beszerzése jóval nehezebb volt. Ennek egyik berlini írású tí-
pusához „csakis úgy juthattunk írja Semaver Vilibáld, a Néprajzi Múzeum akkori igazgatója -, hogy 
Lfeitnerj. Lfajos], nevű iskolatársam az egyik budapesti grammophon-gyárnak volt igazgatója (jelen-
leg ő is hadban áll) a tudomány érdekében egyik fölvevő gépet [...] számunkra átengedte". Semayer ar-
ról is beszámolt, hogy az új hangrögzítő gépet sikerrel kipróbálták.4 

Bartók 1914. február 14-i keltezésű leveléből arról értesülünk, hogy felolvasást készül tartani a 
Hunyad megyei román zenéről, amelyre a Néprajzi Társaság költségén eredeti adatközlőket kíván 
felhozni, s az előadás második pontjában azt fogja illusztrálni, hogy „miképen készülnek a Néprajzi 
Osztály számára fonográf és grammofón-felvételek". Bartók március 18-án megtartotta előadását, s a 
hunyadi adatközlők budapesti tartózkodása alatt a múzeum saját felvevőgépével 13 lemezen mintegy 
30 dallamot rögzített.5 

Az első világháború idején történt még egy kísérlet a lemezre való népzene-archiválás terén, amely-
nek kezdeményezője gróf Teleki Pál volt, mint a Magyar Keleti Kultur Központ alelnöke. Az erre vo-
natkozó 1916. augusztus 25-én kelt levélből mindössze annyi derül ki, hogy „orosz" hadifoglyok köré-
ben végzendő sokoldalú kutatás között népzenei felvételek készítését is szorgalmazták. A Néprajzi Mú-
zeum vezetője ehhez Sebestyén Gyulát, Vikár Bélát. Bartók Bélát és Kodály Zoltánt ajánlotta, nagy-
mennyiségű nyerslemez és egy felvevőgép beszerzését, „gépet kezelő gépész", valamint „oroszul és le-
hetőleg török-tatárul beszélő magyar drágomán tolmács" alkalmazását tartotta szükségesnek.6 

Az archív népzenelemezek készítése azonban továbbra is késett, mert a sokszorosítási lehetőség ré-
vén olyan sorozatot szerettek volna kiadni, amely a népzenét a szélesebb közönség körében is népszerű-
síti, s attól féltek, hogy erre az eredeti népzenefelvételek nem alkalmasak. Ezért előbb 30 darab His 
Master's Voice lemez jelent meg főleg Bartók, Kodály és Lajtha zongorakíséretes népdalfeldolgozásai-
val, énekművészek előadásában. 

3 Lajtha László: A gramofonlemezre való népdalgyűjtés muzeológiai jelentősége. In: Lajtha i. m. 96 
4 Néprajzi Múzeum Irattára 251/1916. A felszerelési leltárba 2591/1913 szám alatt került be. 
5 Részletesebben lásd Pávai Réka: Hunyad megyei adatközlők Budapesten. Bartók Béla 1914-es előadása. Ma-

gyar Zene 2002/3. 313-326. A múzeumi gyűjteményben jelenleg 36 ép és néhány törött olyan pyral-lemez 
van, amely a Pátria-felvételek leltározási rendje előtt készült „lemezvágási próba". 

6 Néprajzi Múzeum Irattára 251/1916. 
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Bartók 1934 februárjában bukaresti útján tapasztalta, hogy a román kutatás Constantin Bráiloiu ve-
zetésével a budapestinél korszerűbb módszereket alkalmaz a népzene archiválására. A magyar népzene 
megörökítésének fontossága című fogalmazványában írja: „1925-ig alig néhány fölvételük volt, és akik 
a gyűjtés mesterségbeli részét tulajdonképpen tőlünk tanulták, jelenleg már kb. 8000fon. hengert kitevő 
gyűjteményük van Bukarestben. Sőt az ottani 'Román zeneszerzők egyesülete'még ezzel sem elégedett 
meg: 1934 óta nagy és egyre bővülő grammofon-lemez gyűjteményt létesített parasztzenefölvételekkel; 
nagysága már eddig is kb. 100 lemezre tehető. Nekünk viszont egyetlen egy grammofón fölvételünk 
sincs parasztzenével, paraszti előadásban."1 Bartók 1935. május 20-án papírra vetett, idézett gondola-
tait eredetileg Gömbös Gyula miniszterelnöknek szánta, s beadványtervezetében 5 - 6 évre átlag évi 
2000 pengőt tartott volna szükségesnek egy magyar népzenei hanglemezsorozat elkészítéséhez. A kö-
vetkező év áprilisában az MTA Néprajztudományi Bizottságához beadott javaslatában már csak 500 
pengőt igényelt, amely a múzeum ugyanolyan mértékű hozzájárulásával lehetővé tette az első, „szűk 
szakmai kör számára" készült, dunántúli népzenét tartalmazó hanglemezsorozat elkészítését. A felvéte-
leket Bartók mellett „a Néprajzi Osztály részéről" Lajtha László és Seemayer Vilmos vezette, utóbbi 
mint a felvételeknek a terepen munkálkodó előkészítője. Az egyenként 50 példányban készült, 4 lemez-
ből álló sorozat anyaga Bartók és Kodály szívességből elkészített kottás lejegyzéseivel, az adatközlők 
fényképeivel, Bartha Dénes tájékoztatójával és jegyzeteivel kétnyelvű (magyar-angol) múzeumi füzet-
ként is megjelent. 

Bár a kiadványban a cím alatti „1. sorozat" felirat folytatásra utal, a felvételeket nem ebben a formá-
ban vitték tovább. A folytatás a Néprajzi Múzeum és a Magyar Rádió közös akciója volt, Ortutay Gyula 
kezdeményezésére és szervezésével, amely a teljes magyar zenei és szöveges folklór-anyag rögzítését 
tűzte ki célnak, akár folklóralkotásonként több változatban is. Ilyen nagyszabású munka elvégzésére 
akkoriban sem volt elég anyagi fedezet a szakintézmények költségvetésében, a program támogatásához 
a Magyar Nemzeti Bank, a Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete, valamint a Gyáriparosok Országos 
Szövetsége biztosította a 4000 pengős alapot. 

A lemezfelvételek elkezdésével kapcsolatos késedelemnek volt annyi előnye, hogy ekkorra már a 
600-1200 Hz közötti szük frekvenciatartományt áteresztő felvevő tölcsért 100-tól 5000 Hz-ig terjedő 
elektroakusztikus mikrofonokkal helyettesítették. így a hangszeres zenekari felvételek esetében is áttet-
szőbb hangkép alakult ki. A népmesék rögzítését Ortutay Gyula, a zenei felvételek szakmai irányítását 
Bartók Béla, Kodály Zoltán és Lajtha László végezte, segítségükre voltak az akkori fiatal kutatók legje-
lesebbjei: Veress Sándor, Balla Péter, Volly István, Dincsér Oszkár, Manga János, a vallásos népénekek 
kiválasztását pedig Bárdos Lajos végezte. 

Az akciót tudományos szempontok vezették, ám a gramofon használata a fonográfhengernél meg-
bízhatóbb archiválási eljárás mellett a sokszorosítás lehetőségét is magába foglalta, ami lehetővé tette a 
gyűjtött anyag kereskedelmi forgalmazását. Ennek előnyei mellett az a hátrány is származott, hogy a le-
mezek kottás lejegyzésekkel együtt való kiadása csak részben valósult meg, mivel a lejegyzési munka 
üteme nem tudta beérni a kiadó cég kereskedelmi érdekei által diktált tempót. Kilenc év alatt 125 lemez 
készült, amelyből 107 került kereskedelmi forgalomba. Az így létrejött lemezgyűjtemény Pátria-soro-
zat néven vált ismertté a szakmai köztudatban. Az elnevezés Kelen Péter Pál magánvállalkozása, a le-
mezek préselésével és forgalmazásával foglalkozó Patria cég nevéből származik.8 

A második világháború utáni zűrzavaros helyzetben a hanglemez-gyűjteményben is keletkeztek 
veszteségek: „nyomtalanul eltűnt a grammofon-matricák két leltárkönyve. Az egyik a népzenei matri-
cákra vonatkozó adatokat, továbbá szállítási jegyzékeket, ki nem dolgozott matricák adatait, a másik 
pedig a népmese matricákra vonatkozó szükséges tudnivalókat tartalmazta [...] Kisebb károk érték már 
a gyűjteményünket: lemeztörés, sőt lemez eltűnés is, valamint géprongálódás, stb. Ilyen súlyos és pótol-
hatatlan veszteség azonban most éri először a gyűjteményünket. A gramofon-gyűjtemény leltári könyve 
önálló leltár volt, amelynek adatai a múzeum más leltári könyveiben nem szerepelnek "9 

1948-ban megjelent a mikrobarázdás technika, amely 20 percre növelte a lemezek oldalankénti já-
tékidejét. A Pátria felvételeket folytató, háború utáni sorozat utolsó, közel 100 darabja már ilyenre ké-
szült részben magnetofon-felvételek archiv másolataként, de ezek már nem kerültek kereskedelmi for-
galomba. Közülük hézagpótló jelentőségű a Dunántúlra menekített moldvai és bukovinai magyarok kö-
rében végzett gyűjtés, amely Domokos Pál Péter és Rajeczky Benjamin közreműködésével készült, s 

7 Somfai László (szerk.): Magyar népzenei hanglemezek Bartók Béla lejegyzéseivel. LPX 18058-60 hangle-
mezalbum kísérőfüzete. Bp., 1981. 8. 

8 Somfai i. m. 9. 
9 Néprajzi Múzeum Irattára 342/1948. 
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Gyűjtők és adatközlők a Pátria-felvételek stúdiójában. 
A hátsó sorban bal oldalt Ortutay Gyula, jobb oldalt Lajtha László (Néprajzi Múzeum) 

később nyomtatásban nagyrészt közreadásra is került. Az ötvenes években működő Lajtha-csoport 
munkájának eredménye, hogy a háború alatt erdélyi adatközlőkkel készült énekes-hangszeres gyűjté-
sek anyagát több kötetben közreadták, és a későbbi dunántúli gyűjtések anyagának jelentős része is ki-
adásra került a Népezenei monográfiák sorozatban. 

A fonográfhengerek egyik hátránya, a néhány perces játékidő, a gramofonlemezek esetében is fenn-
állt. Ennek áthidalására kezdték alkalmazni a folytatólagos lejátszású lemezeket. Ezek előnyeit ecseteli 
Bartók 1942-ben a The New York Times június 28-i számában, a nyolc lemeznyi hangszeres muzsikát 
is tartalmazó Parry-féle délszláv népzene-gyűjtemény kapcsán, megjegyezve, hogy az ott használt alu-
mínium lemezek tartósabbak és kevésbé sérülnek a többszöri visszajátszás során.10 

Többször fölmerült a korszerű archiválási technikák alkalmazásának kérdése, amelyek nélkül a 
hosszútávú megőrzés nem oldható meg. 1960. február 18-án a Néprajzi Múzeum osztályainak folyama-
tos vizsgálata során a főigazgató megbízásából Sándor István, mint elnök. Járdányi Pál és Manga János, 
mint bizottsági tagok megvizsgálták a Népzenei Osztály munkáját, s többek között arra tettek javasla-
tot, hogy „Műszaki szakemberekkel vitassa meg az osztály a hangos anyag konzerválásával kapcsola-
tos kérdéseket".11 A kérdés megoldása több évig késhetett, mert még 1969-ben is Sztanó Pál, a 
hosszútávú megőrzés híve, s akkoriban legkompetensebb szakembere így érvelt: „már régebben azt 
terveztük, hogy az anyag egysége érdekében nem csupán a hiányzó példányokat, hanem a teljes »nor-
mát« anyagot korszerű micro-matricák formájában készíttetjük el. Indokolttá teszi ezt az a körülmény 
is, hogy a háború előtt készült matricák jórészt réz, ill. nikkel felületűek, s ezeket a többszöri paraffino-
zás sem óvja meg az oxidációs, korróziós sérülésektől. Sokkal tartósabbaknak ígérkeznek a jelenlegi 
ezüst felületű matricák". Ezekből a tervekből mindössze a teljes Pátria-sorozat mikrobarázdás lemezre 
való átírása valósult meg. 

111 Bartók Béla: A Parry-féle jugoszláv népzene-gyűjtemény. In: Bartók összegyűjtött írásai I. Közreadja Szőllősy 
András. Bp., 1966.495. 

11 Népzenei Gyűjtemény 31/1960. Tóth Margit aláírásával és annak Sztanó Pál által készített melléklete. A 
korróziós problémákat regisztrálja az 1969-es revíziós jegyzőkönyv is (Népzenei Gyűjtemény irattár). 
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Magam, a Népzenei Osztály vezetőjeként 1995-től szorgalmaztam a Néprajzi Múzeum fonográf-
hengereinek digitalizálását, amit munkatársaimmal az évtized végére be is fejeztünk. Ekkor fogtunk 
hozzá a Pátria-lemezek digitalizáltatásához, amire a Fonó Budai Zeneház pályázata adott lehetőséget, 
így jelenhetett meg a teljes Pátria-sorozat népzenei anyaga 2001-ben CD-ROM-on Sebő Ferenc szer-
kesztésében. Ennek legújabb kiadására 2010-ben került sor a Hagyományok Házában az EGT és a Nor-
vég Finanszírozási Mechanizmusok támogatása jóvoltából, ezúttal két kötetben, nyomtatott formában 
és CD-ROM-on egyaránt, kiegészítve a népmesefelvételekkel is.12 A Pátria-felvételek történetének rö-
vid áttekintésére szánt keret nem ad lehetőséget e tekintélyes mennyiségű és kivételes jelentőségű gyűj-
temény tartalmi értékelése. Ez egy későbbi feladat, amely egyelőre várat magára. 

Pávai István 

„Úgy szerettem a muzsikálást, 
hogy a világon semmit annál jobban" 
Antal Zolti, a vak gyimesi muzsikus 
G y i m e s a Széke ly fo ld m ú z e u m a 

A Kárpátok karéjának keleti részén, az egykori Csíkvármegye határán, a Kárpátok vízválasztóján 
túl, az 1050 m magas Fügéstető alatt eredő Tatros folyó több mint 30 km hosszú völgyében, s a belé-
ereszkedő patatok mentén elhelyezkedő falvakból rendeződik a Gyimes völgyének három községe: 
Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok és Gyimesbükk. Ez a táj a gyimesi csángó népcsoport otthona. 

A Kárpát-medence egyik legfiatalabb népcsoportjának létrejötte a XVIII. század derekán kezdődött, 
s a XX. századra fejeződött be. A Kárpátok járhatatlan erdősége borította ezt a vidéket, ahol évszázad-
okon át még a közlekedés sem volt biztonságos. A XV. századtól török fennhatóság alatt lévő Moldvá-
ból időnként a Gyimesi szoroson át törtek Erdélyre a török szolgálatban álló tatár segédcsapatok. Ezek-
ről a Mezőséget és a Székelyföldet számtalanszor feldúló tatárokról kapta a Gyimesi völgyet kivájó 
Tatros - Tatáros - folyó a nevét. 

A gyimesi csángó népcsoport elnevezése - a hétfalusi és a moldvai csángókhoz hasonlóan - arra 
utal, hogy kiszakadtak, vagyis elcsángáltak a szabad és kiváltságos székely közösségből. A hétfalusi 
csángók közjogilag, amikor Ulászló király elzálogosította őket a brassói szászoknak; a moldvaiak és a 
gyimesiek pedig földrajzilag, amikor különböző külső és belső körülmények miatt, önként vagy kény-
szerűségből, telepítve vagy települve elhagyták eredeti lakóhelyüket, a Székelyföldet, s a Kárpátok ge-
rincétől keletre eső területre telepedtek, később már inkább bujdostak. 

A Gyimes völgyébe költözést a törökök Kárpát-medencéből való kiszorítását lezáró, 1699. évi, kar-
lócai békekötés tette lehetővé, mert ezt követően vált biztonságosabbá a Gyimesi-szoros. A gyimesi 
csángó népcsoport elsősorban - közvetve vagy közvetlenül - a felcsíki székely falvakból került ki, hi-
szen ez a terület a felcsíki közbirtokosság tulajdonában volt. A betelepülés két irányból történt. A Szé-
kelyföldről különböző okok miatt már korábban Moldvába költözöttek (belháborúk vesztesei, a törvény 
paragrafusaival szembekerülők, éhínségek elől bujdosók, a madéfalvi mészárlás menekültjei) közül 
jónéhányan igyekeztek közelebb húzódni egykori szülőföldjükhöz. Mások éppen a székely kiváltságok 
elvesztése és a csíki falvak túlnépesedése miatt keresték boldogulásukat a gyimesi patakok mentén. Is-
tenverte, sorsüldözött, ugyanakkor elszánt és tettrekész székely emberek láttak a gyimesi rengeteg irtá-
sához; néhány patakjába pedig Moldvából hasonló okokból felhúzódott románok települtek. 

Gyimes lakott részei 650-850 méter magasan helyezkednek el, ilymódon ők a legmagasabb tenger-
szint fölött élő magyar népcsoport. Vízválasztón túli helyzetük, településszerkezetük szétszórtsága, a 
magyar nyelv- és politikai határon való elhelyezkedésük, elzárt faluközösségeik révén életmódjuk 
rendkívül hagyományőrző, mind az anyagi kultúra (havasi gazdálkodás, kaláka, természetismeret, épít-
kezés), mind pedig a szellemi műveltség (népviselet, díszítőművészet, zenei- és táncélet, együtthálás, 
virrasztás) formájában. A gyimesi muzsika például még hangszerei tekintetében is rokon a felcsíkiéval. 
Amiképpen a Székelyföld zenei anyagának az ugyancsak elzárt Felcsík őrizte meg a legrégiesebb réte-

12 Patria. Magyar néprajzi felvételek 1937-1942. A felvételek története és a kiadás dokumentumai. Szerkesztette: 
Sebő Ferenc. Melléklet: CD a népmesei felvételekkel. Bp., 2010; Patria. Magyar népzenei felvételek 
1936-1963. A teljes gyűjtemény dokumentációja és a lemezkísérő mellékletek hasonmásai. Szerkesztette: 
Sebő Ferenc. Melléklet: DVD-ROM a teljes gyűjteményről. Bp., 2010. 
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