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ձÜNNEPI BESZÉD

AZ ELSŐ NEMZETKÖZI GYORSÍRÓ 
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÁSA ALKALMÁBÓL
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Mélyen tisztelt ünneplő közönség!

KI ekem jutott a megtisztelő feladat, hogy az ország 
' vallás- és közoktatásügyi minisztere, Apponyi Albert 

gróf ur őnagyméltósága képviseletében itt megjelenjek.
Annak a férfiúnak képviseletében, ki nem régiben 

épen a szegedi gyorsirási lapban a gyorsírásról igy 
nyilatkozott: „Akinek sok száz beszédét a nagy közönség 
körébe elvitte a gyorsírás s aki eszméi elterjedését nagy 
részben a gyorsírásnak köszönheti, már csak hálából is 
rokonszenvet érez ez ügy iránt és kész annak érdekeit 
felkarolni.“

A gondolat, hogy egy gyorsirási kiállítás és hozzá
teszem egy nemzetközi gyorsirási kiállítás létesittessék, 
kissé merésznek és nagynak látszott. A magyar nemzeti 
géniusz örök dicsősége, hogy az a gondolat megvaló
sulhatott, hogy ez az eszme testet ölthetett.

Szeged város, a mely most ünnepli újjászületésé
nek évfordulóját is, a mai nappal az igazi kultur- 
városok sorába lépett és nevét, mint Jlyet, nemcsak 
a három bérc övezte és négy folyam öntözte szép 
magyar hazában ismerik ezentúl, hanem ismerni fogják 
mindenütt, a hol a kultúra iránt fogékony gyorsírók 
élnek és működnek.
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Pár perc múlva meg fogjuk tekinteni a nemzetközi 
gyorsiró-kiállitóist s itt megszemléljük mindazokat a 
tárgyakat, képeket, szobrokat, táblázatokat, füzeteket, 
könyveket és lapokat, a melyek a gyorsírás fejlődésével 
fejlesztésével és terjesztésével kapcsolatosak és bizton 
hiszem, hogy a magyar gyorsírás ebben a tekintetben 
semmiben sem fog mögötte maradni a külföldi gyors
írásnak.

De megfogjuk tekinteni az irástörténelmi kiállítást 
is, mely táblázatokban elénk varázsolja azt a fényes 
utat, melyet az írás zsenge gyermekkorától napjainkig 
megfutott.

Végül megfogjuk szemlélni mindazokat az ipari 
készítményeket, írógépeket, tanszereket, taneszközöket és
találmányokat is, melyek a gyorsírással kapcsolatban 
használatosak. Ezek megtekintésénél azonban örökre 
cl kell némulnia annak a vádnak, mintha a gyorsírást 
újabb és újabb találmányok ki tudnák szorítani eredeti 
rendeltetéséből s eltudnák terelni igazi céljától, mely 
cél, a gyorsírás egyik világhírű korifeusának kijelentése 
szerint nem más, mint az, hogy „az eszmét és az élőszót 
röptében, a térhez igázza /“

És itt eljutottunk tisztelt közönség ahhoz a ponthoz, 
hogy ma már kijelenthetjük, hogy a gyorsírás nem 
egyszerű ipari tárgy, de szellemi termék a kultúra biro
dalmában. Ezt a kultúrát fenntartani hazafias kötelesség, 
ápolni pedig nemzeti feladat.

Midőn azonban itt az írásnak és különösen a
gyorsírásnak dicséretét élőszóval hirdetem, engedjék 
meg, hogy hálás köszönetemet fejezzem ki mindazok
nak, akik e nagy mű létesítéséhez hozzájárultak. Illesse 
köszönet a kiállítás tisztelt védnöki karát, akik nagy 
állásukkal és tekintélyükkel fényt kölcsönöznek a kiállítás
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sikerének Köszönet illesse Szeged város nagyérdemű 
közönségét, mely oly készségesen megnyitotta vendég- 
szerető kapuit a külföldről ide zarándokolt idegeneknek is. 
Köszönet illesse általában a gyorsíró-egyesületeket és 
ezek között első helyen a szegedi gyorsíró-egyesületet 
amely az eszmét kezdeményezte, az országos magyar 
gyorsíró egyesületet és a gyakorló gyorsírók társaságát, 
amely az eszmét pártfogolta. Köszönet illesse a külföldről 
itt megjelent különböző gyorsírás! rendszerek képviselőit, 
akik szemtanúi lehetnek annak, hogy a gyorsírás! rend
szerek versenyében az a gyorsírás! rendszer lesz a leg
tökéletesebb, amely legjobban tudja kiáltani a gyakorlati 
élet tüzpróbáját. Köszönet illesse az itt megjelent 
tanárokat, akiknek tanácsai csak eredményesek lehetnek 
itt is. Köszönet illesse a gyorsírásnak ismeretlen, kedves 
kis szürke közkatonáit, a tanulósereget is, akik soha 
el nem halványuló emlékkel fognak eltávozni a kiállítás 
színhelyéről. És végül köszönet illesse az iparosokat, 
akik a mai szép ünnepen otthagyták családi otthonukat is, 
csak azért, hogy az iparnak és a munkának ezen ünne
pén résztvehessenek.

De a gyorsírásnak imént említett nagy korifeusa 
azt is mondotta, hogy akkor, a mikor a gyorsírás céljait 
szolgálja, egyszersmind a közjó érdekében is munkál.

Abban a hitben, hogy mi is a közjó érdekében 
cselekszünk, az első nemzetközi gyorsíró-kiállítást ezennel 
megnyitódnak nyilvánítom.





tjodprán Endre ,, Aurora'* könyvnyomdám, Szamos újvárt, 1907·—VII
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