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Falvay Károly

(1924–2010.)

Falvay Károly mérnök, néprajzkutató, táncmű-
vész, koreográfus és szakíró életének 85. évében 
elhunyt.

1924-ben született az Abaúj megyei Gibárton. 
Első néprajzi kutatóútját mestere, a posztumusz 
Kossuth-díjas Molnár István táncművész, koreog-
ráfus társaságában tette meg 1948-ban, még egye-
temistaként, szülőfalujának szomszédságában, a 
Füzéri vár tövében lévő Füzérkajatától a Zemplén 
megyei Karcsáig. Edison fonográf és 16 mm-es ru-
gós fi lmfelvevő volt akkor az ehhez tartozó kor-
szerű munkaeszköz. Ezt követte 1953-ban az első 
önállóan szervezett gyűjtőút Forrai István zene-
szerzővel az Ipolyság környéki falvakban. Ered-
ménye a szerző első jelentősebb gyermekjáték- és 
szokáshagyomány gyűjteménye, melynek adatai 
az MTA Zenetudományi Intézetébe kerültek. Az 
elkövetkező években a Hortobágy pásztorélete, 
s vele a híres „gróf” Czinege János gulyás szám-
adóval történt ismerkedés nyújtott számára újabb 
tapasztalatokat. 1956 késő nyarán Karsai Zsig-
mond festőművész szülőfalujában, Lőrincrévén és 
Nagyenyed környékén terjedelmes fi lm-, fénykép- 
és magnetofonfelvételt készített magyar és román 
szokáshagyományokról. Ezek a kutatóutak a 60-as 
évek közepétől varázsszövegek, vagy más megje-
löléssel apokrif imák gyűjtésével bővülnek évről 
évre, Vas megye és a moldvai Csángóföld között. 
Jelentős falumonográfi a vár feldolgozásra a So-
mogy megyei Nemespátróról, ahonnan rádióadá-
sok születtek, valamint a matyó és palóc falvak-
ról: itt is készültek televíziós és rádiós felvételek. 
A legtávolabbi kutatóutak az észak- és dél-ameri-
kai magyar emigránsok, majd a kaukázusi oszétek, 
csecsenek és ingusok közé vezettek. Utóbbi tanul-
mányutak során e népek magyar hagyományokkal 
rokonságot mutató emlékei tűntek elő, melyeket 
moldáviai és ukrajnai hasonló tapasztalatok egészí-
tettek ki. Mindezek tudományos feldolgozása csak 
a 80-as évek fordulóján kezdődhetett meg, amikor 
sorra jelentek meg az ebből készült etnológiai ta-
nulmányok. A szerző számára sokat jelentett az a 
60-as években kialakult évtizedes barátság, ami a 
régész-történész Fettich Nándor akadémikushoz, 
majd egy évtized múlva a kaukázusi néprajztudo-
mány kitűnőségéhez, Istvánovits Márton egyete-
mi tanárhoz kötötte. A tudományos feldolgozások 
szakmai követelményeit tőlük tanulta meg.

Ritmikus mozgás – énekes játék című, 1990-ben 
megjelent munkája hozzájárult az óvodai mozgás-

nevelés fellendüléséhez. Másfél évtizeden át volt a 
Magyar Tánctudományi Társaság alelnöke.

Matyó menyegző című fi lmje európai nagydíjat 
kapott. Sokak által ismert a Széki ballada című tánc-
fi lmje is.

Legutolsó kötete Boldogasszony – a női szerep a ma-
gyar hitvilág tükrében címmel jelent meg 2001-ben. 
Ennek alapgondolata nyelvi fogalmaink, énekes 
gyermekjátékaink, apokrif imáink, valamint lako-
dalmi és temetési szertartásaink szellemi tartal-
mának összefüggéseit kereső kutatásából született 
meg. A gyermekjátékok elmélyült tanulmányozá-
sa és a közben megszerzett pszichológiai ismeretek 
nagyban segítették e hagyomány megértésében. 
A kötet emléket állít a millenniumi évben a régi 
magyar Boldogasszonynak, és fi gyelemre méltóan 
értelmezi a női lét eddig elhanyagolt aspektusát, a 
szófi át (bölcsességet). A mű sokat segíthet a kor-
szerűségre törekvő nevelés, oktatás minden szint-
jén, új gondolatok inspirálója lehet számos tudo-
mányos területen.


