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Nagyságos Polgármester Úri 
Tisztelt ünneplő közönség!

Rövid idő alatt immár másodízben 
történik, hogy a vallás՜ és közoktatás
ügyi miniszter úr Ö Nagyméltósága kép
viseletében Szegeden, e szép magyar 
városban megjelenek.

Első ízben ezelőtt öt esztendővel vol
tam itt, ugyancsak ebben a városban, 
gyorsírási ügyben és ez ügygyei kapcso
latos kiállításban és kongresszusban, 
mint az akkori miniszter úr képviselője. 
Mindannyian, akik akkor itt voltunk, még 
élénk emlékezetünkben őrizzük a kiál
lítás és a kongresszus tanulságait, szép 
sikerüknek eredményét.

A mai ünnepély szintén nagyjelen
tőségű. Akkor a világon legelsőnek 
létesült gyorsírási kiállítás megnyitásakor 
Európának, sőt az egész művelt világ-



nak a figyelme Szeged felé volt irányítva, 
ma azonban — midőn Zichy János gróf 
jelenlegi vallás- és közoktatásügyi minisz
ter úr Ö Nagyméltósága magas képvi
seletében szerencsés vagyok meg
jelenni — Magyarország gyorsíró vilá
gának figyelme fordul Szeged felé. Ide 
van irányítva azért, mert az évnek leg
szebb napján, a tavasznak legszebb 
ünnepén, virágvasárnapján idesereglett 
ezer tanuló ifjú, akiket a mai gyorsíró 
verseny alkalmából szívem mélyéből 
köszöntök.

De engedjék meg, hogy ez alkalom
mal kifejezzem köszönetemet a nagysá
gos polgármester úrnak, aki minden 
alkalommal az ő páratlan vendégszere
tetét és jóságát megmutatta a gyorsírók 
irányában. Üdvözlöm az itt megjelent 
díszes közönséget, a tanárokat és a ver
senyen résztvevőket, akik mai ténykedé
sükkel hozzájárultak gyorsírási ügyünk 
emeléséhez. Üdvözlöm a bíráló bizott
ságot is, amelynek nagy kötelességei 
lesznek a verseny pályázatok elbí
rálásánál.



De t. ünneplő közönség! A Szegedi 
Gyorsírók Egyesülete fiz éves fennállá
sának ünnepét is üljük. Ez az ünnepély 
nem azért a lefolyt tiz esztendőért jelen
tős, mert hiszen tiz esztendő még az időt 
pénznek tekintő gyorsírók világában sem 
nagy idő, hanem azért jelentős a Szegedi 
Gyorsírók Egyesülete életében, mert ezen 
tiz esztendő alatt ezen egyesület nagyot 
alkotott, nagyobbat, mint amennyit ezen 
idő alatt voltakép alkotni lehetett, ameny- 
nyiben ennek az időnek keretébe esett 
bele az imént jelzett kiállítás és kongresz- 
szus rendezése is, amely dicsőséget 
hozott a magyar névnek !

De jelentőségteljes ezenkívül mai ünne
pélyük azért is, mert díszülésükben em
lékbeszédet fognak tartani gyorsírásunk
nak két legkiválóbb vezérférfiáról. Keve
sen vannak már és ezek sorába tartozom 
én is, akik úgy Markovits Ivánnak, mint 
Czigány Jánosnak, ennek a két nagynevű 
magyar gyorsírónak életműködését köz
vetlenül ismerhették. Őszintén tanú- 
bizonyságot tehetek itt arról, hogy mind
ketten életüket a gyorsírásnak szentelték.



S mig Markovits szellemének egész kin
eses házát hagyta nekünk örökségül, 
addig Czigány úgyszólván egész vagyo
nát, az anyagi gazdagságot hagyta a 
gyorsírók örökségéül. így egyesül a két 
vezérférfiú, az egyik szellemi, a másik 
anyagi hagyatékával és így állunk ezek 
összeműködéséből egy szilárd talajon, 
melyen megvalósíthatjuk Gabelsberger 
jelmondatát, hogy:
.,Eszmét és élőszót röptében a térhez igázni,
Erre iparkodtam komolyan föllelni egy eszközt,
És amit alkottam, nyujtám, hogy jót gyarapítsák, 
Lengene bár ugyanily szellem követőim előtt is 1“






