Dr. Hoffmann Rózsa köszöntőlevele

Tisztelettel köszöntöm a 13. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny
döntőjén megjelenteket! Köszöntöm a versenyre kitartó munkával készülő versenyzőket, a
tanulóikat nagy gonddal és áldozatos munkával felkészítő pedagógusokat, a rangos verseny
kitűnő szervezőit, a döntő nagynevű nyelvész professzorok vezetésével működő zsűrijét,
minden munkatársát, és ismételten nagy örömmel üdvözlöm a versenylázban égő, a magyar
nyelv használatában jeleskedő diákokat! Közöttük is megkülönböztetett szeretettel a külhoni
magyar területekről, a Muravidékről, a Vajdaságból, Kárpátaljáról, a Felvidékről és Erdélyből
érkezett magyartanárokat és diákjaikat!
„A különböző nyelvek melegéből keltek ki a különböző népek, melyeket az atyafiság és az
együttes érdek alapján a közös szó szervezett nemzetekké. Velünk is ez történt.
A magyarságot is az atyafiság és az együttes érdek alapján a sors verte egybe; hazát a
bátorsággal irányzott életösztön szerzett neki, de nemzetté a magyar szó teremtette. Mint
jelképes erő és hatalom, a magyar szó nekünk a legnagyobb ereklye. Kegyelet, hűség és
becsület illeti őt” – írja Tamási Áron, erdélyi magyar írónk.
Kedves Versenyzők! Ti, akik számos iskolai, megyei megmérettetést követően ültök ma itt,
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, mindannyian tanúbizonyságát adtátok már e
kegyeletnek, hűségnek és becsületnek a nemzetünket megtartó magyar anyanyelvünk iránt.
Köszönöm Nektek, hogy osztozhatom Veletek az anyanyelvünkért érzett felelősségben.
Köszönöm tanár kollégáimnak, hogy a társadalmunkban elhatalmasodó értékválság
megállítására erősítik az iskola nevelőmunkáját, ápolják nyelvünket. Köszönöm
kollégáimnak, hogy Bennetek, gondjaikra bízott gyermekekben, folytatják és elmélyítik
nyelvünk és hazánk szeretetét, amely szeretet a szülői házból hoztatok magatokkal, s melynek
magját édesanyátok és édesapátok ültette szívetekbe. Ennek a hittel végzett, elkötelezett
munkának köszönhető, hogy a sok helyütt elharapódzott kötelességmulasztás, a trágár beszéd,
a terjedő hanyag és normaszegő magatartás helyett közöttetek, akik a nyelvet helyesen és
szépen használjátok, hit és remény támadhat bennünk nemzetünk boldogabb jövőjét illetően.
„Sok mindent hagy örökül egyik nemzedék a másikra – de mind között a legfontosabb a nyelv.
Ez a hagyomány hordozza az évezredekben összegyűjtött tudásunkat, közvetíti az időben, s így
folytonosságot biztosít az értelmes emberi életnek. …Egyedül képes birtokunkba adni a
világot. …A nyelvet jól és szépen használni egyike a legnagyobb örömnek. Nem csupán
beteljesít és gyönyörködtet a nyelv, hanem szabaddá is tesz. Mert körülmények korlátozhatják
mozgásunkat, vágyainkat, kívánságainkat: de semmi sem korlátozhatja gondolatainkat. S még
valami a nyelv csodái között, amit semmiképpen sem szabad említetlenül hagynunk. Ő általa
él valamely nemzet. Magunk, magyarok is. És tudnotok kell: ha a nyelv pongyolasága,
botladozása a gondolat hitványulásának a jele, akkor romlása a nemzet életét veszélyezteti” –
így szól Hozzátok a 20. század egyik jeles írója, Sánta Ferenc.
Amint bizonyára minden kedves jelenlévő tisztában van vele, ezekben a napokban alakul meg
Magyarország új, nemzeti kormánya. Első intézkedéseként a határon túli magyarság státuszát,
állampolgárságának ügyét kívánja rendezni, s törvénybe iktatni azt, hogy mindenki, aki magát
magyarnak vallja, a magyar nyelvet anyanyelveként szereti és beszéli, annak a magyar
állampolgárság választása természetes jogává váljék. Ebben a nemzetpolitikában kiemelt
szerepet kapnak az olyan, a külhoni magyarsággal ápolt szakmai kapcsolatok, mint amilyen a
mindig is ebben a szellemben működő Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási
verseny.
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Kedves Magyar Diákok! Bizonyára izgalmas és szép élmény számotokra, hogy
Magyarországra utazhattatok e verseny keretei között. A magyarországi diákok épp ilyen
szívesen és kíváncsian látogatnának hozzátok, megcsodálni a magyar történelem ma már
határainkon kívül eső, múltunkról, hőseinkről regélő várait, szépséges tájait. Kérlek
Benneteket, hogy készüljetek fogadásukra, a velük való találkozásokra: azon dolgozunk
ugyanis, hogy a jövőben minden magyarországi tanuló legalább egy alkalommal támogatott
tanulmányi kirándulás keretében eljusson külhoni magyarlakta területekre, ti, illetve társaitok
pedig a Kárpát-medence közepére. Biztos vagyok abban, hogy a most együtt töltött napok
alatt szép barátságok szövődnek köztetek, amelynek aranyszövedékét nem vághatják szét
országhatárok. Ha pedig szokássá rögzülnek az országhatárokon átívelő tanulmányi
kirándulások, akkor a barátságok mellett nagy nemzeti nyereségünk lesz az is, ahogyan
nyelvjárásaink, sokszínű nyelvhasználatunk mind gazdagabbá, életerősebbé teszik közös
anyanyelvünket, kultúránkat. Kívánom, hogy legyen ez a nap mindannyiunk emlékezetében e
szabad, országhatárokat nem ismerő, egységes nemzeti nyelv és érzület ünnepnapja!
Tisztelt Pedagógusok, Szervezők, Kedves Diákok! Kívánom, hogy a 2010. évi Simonyi
Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny döntője a verseny izgalma mellett ilyen
érzelmekkel gazdagítsa mindannyiunkat.
Tanulságos, izgalmas, nemes versengést kívánok!
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