Balogh Balázs

Főszerkesztői köszöntő
Az Ethno-Lore 2020-as, sorrendben harminchetedik kötete Paládi-Kovács Attila Tanár úr
előtt tiszteleg, 80. születésnapja alkalmából. Tanár úr 60. és 70. születésnapján, a szakma
vaskos kötetekkel köszöntötte őt. Idén, a 80. születésnapjának méltó megünneplésére
készülve, a Néprajztudományi Intézet Történeti Néprajzi Osztálya kezdeményezte, hogy
évkönyvünket Paládi-Kovács Attila Tanár úr születésnapjára ajánljuk. Intézetünk nem is
fejezhetné ki ennél kézenfekvőbb módon a nagyrabecsülését és tiszteletét, hiszen PaládiKovács Attila akadémikus majd’ egy emberöltőnyi időn keresztül, 17 esztendeig volt
intézetünk igazgatója. Zömében a vezetése alatt, aktív tudományszervezői fáradozása
és szerkesztői közreműködésével jelentek meg tudományszakunk jelentős összefoglaló
munkái, szerkesztőbizottsági elnökletével a nyolc kötetes Magyar Néprajz kézikönyv.
Az intézet hagyományai szerint, igazgatóként, az évkönyvünknek is főszerkesztője volt.
Később, az MTA Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottságának elnökeként ő teremtette meg
a körülményeit annak, hogy az évkönyv rendszeres anyagi támogatáshoz jutva, valóban
minden esztendőben megjelenhessen. 1967-től az intézetünkben dolgozik, mindmáig
töretlen munkakedvvel, hatalmas munkabírással. Jelenleg professor emeritusként
kutat és szervez fáradhatatlanul a Néprajztudományi Intézetben, és segíti tanácsaival
a Bölcsészettudományi Kutatóközpontot az intézmény stratégiai testületében.
Az Ethno-Lore, az utóbbi években tematikus kötetekkel jelentkezik, az intézeti
osztályok „vetésforgóban” határozzák meg az évkönyv tematikáját. Idén, a tisztelgő szám,
a Történeti Néprajzi Osztály javaslatára, a Tanár úr rendkívül szerteágazó kutatási területeit
is figyelembe véve, a Közösség, hagyományértelmezés, interakció és változás címmel
igyekezett összegyűjteni a mostani intézeti kutatásokból egy csokorra valót. Így ez nem egy
hagyományos festschrift tehát, amelyben mindenki szerepelhet, aki a szakmából köszönteni
óhajtja az ünnepeltet. Ez a kötet az intézeti munkatársak tisztelgése Paládi-Kovács Attila
Tanár úr munkássága előtt, egyben köszönet, a mindannyiunkért végzett munkájáért.
Ugyan nem írtunk mindannyian a könyvbe, de reményeink szerint a kötet tanulmányai
így is széles panorámát nyújtanak az intézeti kutatásokról, kifejezve mindannyiunk
tiszteletét és nagyrabecsülését. Ennek a közös akaratnak a megfogalmazásához íródott
ez a főszerkesztői előszó, amely nem is záródhat másképp: Isten éltessen Tanár úr
kerek születésnapodon! Adjon sok erőt a további munkálkodásodhoz intézetünkben, és
egészséget, hogy szerető családod körében még sok-sok esztendeig boldogan élj!
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