Előszó
Mélyen tisztelt Olvasóim!
Csodálatos nyelv az anyanyelvünk, a magyar! Gondolom,
minden ország, földrajzi terület lakója így van a sajátjával.
Ha egy kicsit „bogarászunk” a könyvek között vagy az
INTERNET-en, akkor még ki is léphetünk az általánosságokból, a közhelyszerű megfogalmazásokból. A Webster
Enciklopédia1 szerint 200 feletti azon használatos nyelvek
száma, amelyeket legalább 1 millió lakos rendszeresen használ.
„A nyelvek világatlasza” (magyar kiadás 2006-ban) már részletesebb földrajzi, területi eloszlást is közöl2. Bárhol is élünk e Földön,
hiszünk valamiben, vagy tudunk valamit. A „hit” kifejezést feltételesen
és durván a „vallással” azonosítva a hozzáértők 44 világvallást különböztetnek
meg3. Tudva azt, hogy a Világbank hozzávetőlegesen 200 ország gazdasági
mutatóit jegyzi4, az egyszerűség kedvéért azt mondhatjuk, hogy annyi élő nyelv
van, ahány ország és minden 4-5 országra esik egy-egy világvallás. No ezek
azonban korán sem esnek földrajzi átfedésbe! Térjünk azonban vissza a saját
anyanyelvünkhöz, amely alkalmas arra, hogy minden élethelyzetet képes egyetlen, bölcs mondattal jellemezni. Most, amikor ezt a Jegyzetet írom (2022. február 16-án) az asztalomon levő „breviárium” ezt mutatja: „Amikor a szív siratja,
amit elvesztett, a lélek örvend, amit meglelt”. A mondat első fele direktben kapcsolódhat a COVID pandémia folytatásához, hiszen hazánk már mintegy 45.000
polgárát gyászolja, míg eddig a lakosság mintegy 20%-a „találkozott” a vírussal.
És miért örvend a lélek? Erre mindenki tud valamit mondani! A legbanálisabb az,
hogy „olvashatom ezt az írást”, „kezembe vehetem e lapszámot”!
Felelős Szerkesztőként sok olyan mást is mondhatok, amit e lapszám már külső
megjelenésében is tükröz. Csupán rá kell pillantani a címlapra, avagy le kell
tölteni egy, az adott olvasó számára érdekes, egyéni információt hordozó cikket.
De lépjünk tovább, menjünk fel a megújult honlapunkra és turkáljunk az 1991ben először megjelent lapszám cikkei között. Megtehetjük könnyen, egyszerűen.
Sok-sok kérdésre gyorsan választ kaphatunk. Minden lapszámot digitalizáltunk
és a legkülönbözőbb szempontrendszer szerint feldolgoztuk. Hosszan sorolhatnám mindazt, ami eddig megvalósult és amit tervezünk elkészíteni. Hogyan
tehettük meg ezt? A lap átkerült a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú
Nonprofit Kft. Mérnöki Divíziójának előkészítésébe a MAROVISZ-szal kötött
együttműködési szerződés egyik elemeként. Az intézményen belüli szerteágazó
ismerethalmaz pedig gyorsan integrálható lett úgy, ahogyan erről most meg�győződhet a Tisztelt Olvasó is. Viszont az is igaz, hogy a teher és a felelősség
megoszlása nem egyenletes, de akik ebben a közös teherviselésben lényeges
többet vettek magukra, azok nevei is megörökítésre került a következő generációk számára. E listában új, a Kárpát medence magyar (is) lakta országait
képviselő kiváló, – a nemzetközi szakmai életben méltán szereplő – szakemberek neveit is olvashatjuk.
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