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Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt ünneplő közönség!

Midőn a félszázéves magyar gyors
írás jubileuma alkalmából lefolyt nem
zetközi gyorsíróünnepségekkel kapcso
latban rendezett gyorsírási kiállítás be
rekesztés! ünnepélyén, Jankovich Béla 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr Ő nagyméltósága megtisztelő bizalmá
ból szerencsés vagyok megjelenni, en
gedjék meg, hogy Ö nagyméltósága nevé
ben üdvözöljem az itt megjelent ünneplő 
közönséget, egyben köszönetemet feje
zem ki mindazon tényezők iránt, akik 
akár erkölcsi, akár anyagi támogatások
kal ezen szép kiállítás sikeréhez hozzá
járulni szívesek voltak.

A köszönet szava illesse az Országos



Gyorsíró Tanács elnökét, ezen kiállítás 
elnökét és rendező-bizottságát, a kiállítá
son résztvett összes gyorsírás! rendszerek 
képviselőit, a különböző gyorsírás! rend
szereket terjesztő egyleteket, köröket és 
tanfolyamok vezetőit, a gyorsírói iskolák 
tanárait és tanítványait a kiállítási jury 
elnökségét, nemkülönben a sajtót is.

Végül az iparművészeti muzeum igaz
gatóságát, a helyiségnek és a szekré
nyeknek szives átengedéséért.

Tisztelt ünneplő közönség ! Ez a kiállí
tás nemcsak a mi nézetünk, de a külföld 
kiváló szakférfiainak egybehangzó nézete 
szerint is sikeres volt. Hozzáteszem, hogy 
a kiállítás nemcsak sikeres, de valóban 
tanulságos is volt.

Tanulságos volt elsősorban magukra 
a gyorsírókra, akik meggyőződtek arról, 
hogy a szellemi termelés birodalmában 
a gyorsírás nem egyszerű mechanizmus, 
akik meggyőződtek arról, hogy a gyors
írás valóságos életerő, meggyőződtek,



hogy ma is és minden körülmények 
közöli csakis a gyorsíró az, aki egyedül 
képes keresni és feltalálni az elillanó, 
lovaröppenő szó megrögzítésének min
denkor egyenletes, szabatos és legszebb 
formáit, akik meggyőződtek arról, hogy 
a gyorsíró nem annyira a kezével, mint 
inkább az agyával ír, miért is minden 
gyorsíró ráleheli gyorsírására az ő egyéni
ségét, sőt többet mondok, ráleheli egyéni 
zsenialitásának bélyegét.

De ez a kiállítás tanulságos volt azokra 
is, akik csak a közönséges írást ismerik, 
akik a gyorsírás tudásának, hogy úgy 
mondjam, az előcsarnokában vannak, 
de akiket azonban kevésbe vennünk 
nemszabad, nemcsak amiatt, mert ösztönt, 
kedvet, bátorítást nyerhettek a gyorsírás 
megtanulásához, hanem amiatt sem, mert 
a közönséges írás évezredre tekint visz- 
sza, minden nemzetnél használhatónak 
bizonyult s minden reformot túlélt.

Az idők és szokások változtak, de a



betűírás ugyanaz maradt. S mi ennek 
az oka ? Az egyszerűség, melyet magá
ban rejt. Huszonöt betüjegy, minden 
tudásnak kulcsa. A legnagyobb csoda, 
melyet emberi ész alkotott 

És ezek után eleget téve a megbízatás
nak, abban a felemelő tudatban, hogy ez 
a kiállítás a magyar kultúra dicsősé
gét szolgálta, a kiállítást a miniszter úr Ő 
nagyméltósága parancsából bezárom, 
illetve azt be rekesztettnek nyilvánítom.
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