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FőSzERkESzTőI kÖSzÖNTő

Évkönyvünket ritkán indítjuk főszerkesztői köszöntővel. A 2013-as, sor-
rendben a harmincadik kötetünk azonban több szempontból is megkülön-
böztetett figyelmet érdemel: mindenekelőtt tisztelgünk vele Szemerkényi 
Ágnes előtt, kedves kutatótársunk kerek születésnapján!

A Magyar Tudományos Akadémia bölcsészettudományi kutatóközpont 
Néprajztudományi Intézete kiemelkedő szerepet vállal tudományszakunk 
nagy, összefoglaló kézikönyveinek megalkotásában (Néprajzi Lexikon, 
Néprajzi Atlasz, Magyar Néprajz). 

A folklór – azon belül a szövegfolklorisztikai vizsgálatok – intézetünk 
közel fél évszázaddal ezelőtti megalapításától kezdve tudományos profilunk 
egyik meghatározó kutatási irányát jelenti. Szemerkényi Ágnes vezetésével 
az intézet folkloristái most egy újabb kézikönyv létrehozásán munkálkod-
nak, a Magyar Népköltészeti Lexikon megalkotásán. Évkönyvünknek ez a 
kötete elméleti-módszertani „előmunkálat”, amely a most formálódó szin-
tézis kutatói „műhelytitkaiba” engedi bepillantani az olvasót, és előzetes 
„mutatványként” szolgál számára a mű szerkezetét, logikáját illetően is.

Talán szokatlannak tűnhet, hogy a készülő Magyar Népköltészeti Lexi-
konhoz kapcsolódó száma az évkönyvünknek, amely éppen Szemerkényi 
Ágnes szakmai szerkesztésében lát napvilágot, egyben Szemerkényi Ágnes 
előtt tiszteleg. De vajon mi fejezheti ki jobban a belső lényegét, valós ér-
tékét annak a több évtizedes folklorisztikai és tudományszervezői munká-
nak, amelyet az ünnepelt korábban kutatóként, majd osztályvezetőként és 
intézeti seniorként is végez, mint ez a tematikus kötet, amelyben az általa 
irányított intézeti folklór témacsoport elmélyült tudása tükröződik, alkotói 
törekvése körvonalazódik? 

kedves Ágnes, köszönve az intézetünkért, a folklorisztikáért végzett ál-
dozatos munkát, boldog születésnapot kíván minden munkatársunk, kollé-
gánk és barát nevében:

a főszerkesztő


