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V Á ' R H f t Y Ld. könyvkiadóhivatalában Szegeden 

megrendelhető 

gyorsírási művek és folyóiratok 
1ankönyvek: 

1. Levelező Gyorsírás. Markovits 
Iván tankönyvének X. kiadása. Sajtó alá 
rendezte VikárBéla. (Hivatalos tankönyv.) 
Ára 2 korona. 

2. Vitaírás. Markovits Iván tanköny-
vének IX. kiadása. Sajtó alá rendezte Vikár 
Béla. (Hivatalos tankönyv.) Ára 1 korona. 

3. A Levelező Gyorsírás Tan-
könyve. IX. kiadás. Irta Bódogh János. 
Ára 1 korona 20 fillér. 

4. Vitaírás. IV. kiadás. Irta Bódogh 
János. Ára 1 korona 20 fillér. 

5. Parlamenti Gyorsírás. Irta 
Bódogh János. Ára 2 korona. 

6. Levelező Gyorsírás. A „Tudom. 
Zsebkönyvtár" 54-ik füzete. Irta Bódogh 
János. Ára 60 fillér. 

7. Vitaírás. A „Tudom. Zsebkönyv-
tár" 65-ik füzete. Irta Bódogh János. 
Ára 60 fillér. 

8. Kereskedelmi Gyorsírás. (Vita-
írás.) III. kiadás. Irta Kozma Bernát. 
Ára 1 korona 20 fillér. 

9. Hitszónoklati Gyorsíró. (Leve-
lező gyorsírás.) Irta Schell Antal esp. 
plébános (Egerágh, Baranya m.) Ára 3 
korona. 

10. A magyar gyorsírás tan-
könyve. (Gabelsberger-Markovits-rend-
szer.) I. kötet Levelező rész. VIII. kiadás. 
Ára 1 korona 20 fillér; II. kötet Vita-
írás. III. kiadás. Ára 1 korona 20 fillér. 
Irta Forral Soma. 

lörténelem és módszertan. 

1. A gyorsírás történelme. Irta 
dr. Boros Gábor. Ára 2 korona. 

2. A magyar gyorsírás története. 
Irta dr. Gopcsa László. Ára 1 kor. 40 fill. 

3. A gyorsírás módszertana. Irta 
Szabó László. Ára 1 korona. 

4. Millenniumi Gyorsírászati Em-
lékkönyv. Irta Cserei József. Ára 1 
korona. 

5. Szegedi Gyorsírászati Dísz-
Emlékmű. Irta Jakab Lajos. Ára 3 
korona. 

Segédkönyvek . 

1. A rövidítések betűrendes nagy 
gyűjteménye. Összeállította Bódogh 
János. Ára 1 korona 20 fillér. 

3. Gyorsírás Szépirodalmi Könyv-
tár. Szerkeszti és kiadja Borsai Oláh 
Róza (Bódogh Jánosné) I—V. füzet. 
Füzetenként 60 fillér. 

2. Gyorsírási olvasókönyv. (Kő-
metszet. III. kiad. Irta Bódogh János. 
Ára 1 korona 20 fillér. 

4. Fokozatos gyorsírási olvasó-

könyv. Irta Forrai Soma. Ára 1 ko-
rona 20 fillér. 

5. A gyorsírás világából. Apró 
elbeszélések. Irta Wiesinger Frigyes. 
Ára 50 fillér. 

6. Gyorsírók naptára 1902. évre. 
Irta Kállai Emil. Ára 2 korona. 

7. Kritika. I—II. Nagy Sándor 
„Gyorsírása" és „Parlamenti Gyors-
írása." Irta Kozma Bernát. Ára 1—1 
füzetnek 20 fillér. 

Folyóiratok. (Szaklapok.) 

1, Gyorsírászati Lapok. Az O. M. Gy. 
E. hivatalos lapja. Szerkesztik : Fabro Henrik 
dr. és Bódogh János. Előfizetési ára egész 
évre 4 korona. 

2, Budapesti Gyorsíró. Szerkeszti : 
Bódogh János, kiadja az 0 . M. Gy. E, Előfize-
tési ára egész évre 4 korona. — Egyesületi 
tagok mind a két lapot tagsagi díjuk (évi 8 
Korona) fejében kapják. — Tanulók mind a 
két lapért 5 koronát fizetnek. 

3, Magyar Gyorsírási Újság. Szerkeszti 
és kiadja Forrai Soma, Előfizetési ára egész 
évre 4 korona. 

4. Egyetemi Gyorsíró. II. évf. Szerkesz-
tik : Téglás Géza és Sz. Gál Jenő. Kiadja a 
Kolozsvári Egyetemi Kör. Előfizetési ára egész 
évre 2 korona. 

5. Soproni Gyorsíró. XXIX, évfolyam. 
Szerkeszti: Tihanyi László. Kiadja az ev. fő-
gymn. gyorsíró-kör. Előfizetési ára egész évre 
2 korona. 

6. Debreczeni Gyorsíró. XI. évfolyam. 
Szerkeszti: Madai Pál. Kiadja a debreczeni 
főisk, gyorsíró-egylet. Előfizetési ára egész 
évre 2 korona. 



3 

SZEGEDI GYORSÍRRSZRTI 

D Í S Z - E M L É K M Ű 
A KEGYES TANITÓ-RENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ 

S Z E G E D I VÁROSI F Ő G Y M N A S I U M I G Y O R S Í R Ó - K Ö R 

FENNÁLLÁSÁNAK 

NEGYEDSZÁZADOS JUBILEUMA ALKALMÁRA 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA 

J A K A B L A J O S 
DÉLI VASÚTI ELLENŐR, OKL. GYORSÍRÓ, A SZEGEDI VÁROSI FŐGYMNASIUMI 

GYORSÍRÓ-KÖR VEZETŐ ELNÖKE, AZ ORSZ. MAGY. GYORSÍRÓ-EGYESÜLET 

VÁLASZTMÁNYI-, A PÁPAI ÉS SOPRONI GYORSÍRÓ-KÖRÖK TB. TAGJA. 

S Z E G E D . 

KIADJA A SZEGEDI VÁROSI FŐGYMNASIUMI GYORSÍRÓ-KÖR. 

1903. 



SZTE Klebelsberg Könyvtár 

J000967427 

T J J Ű Ö 

(oi^ 

SVŐÍ^TrU^YGTÁőZEREJ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN SZEGEDEN. 1903. 



Előszó. 

Gyorsíró-körünk a jelen tanévben ünnepelte fennállásának negyedszázados 

évfordulóját. 

Jubiláris ünnepségünket az Országos Magyar Gyorsíró-Egyesület országos jel-

legűvé, nagyméretűvé s olyan jelentőségűvé tette, hogy — ügyünk érdekéből — 

szükségesnek láttuk annak lefolyását, az ott elhangzott beszédeket, a nagyszabású 

versenyirást s annak eredményét emlékműbe foglalva megörökíteni s mint köve-

tendő példát a hazai tanuló ifjúságnak, a gyorsíró közönségnek bemutatni s általa 

a gyorsírás ügye iránt az országos érdeklődést élesztgetni. 

Nem mulaszthattuk el felhasználni ezen alkalmat arra, hogy nagyjainknak a 

gyorsírásról alkotott véleményét is közzé ne tegyük, hogy azzal a hazai ifjúságot a 

gyorsírás tanulása s gyakorlására hathatósabban buzdítsuk s ha lehetséges új, lel-

kes csapatokat gyüjtsiink zászlónk kpré.-És hogy e müvet az ifjúságra nézve még 

érdekesebbé, vonzóbbá tegyük, legjelesebb gyorsíróinknak — az ifjúság tanárai-

nak _ arczképeivel bővítettük ki s ezzel alkalmat kívántunk adni a hazai közön-

ségnek is, hogy a gyorsírás kiváló magyar harezosait megismerhesse. 

Legjelesebb szakembereinktől nyert s itt közölt becses értekezések és szak-

szerű nyilatkozatok súlyúknál fogva alkalmasak arra, hogy a tanügyi körök figyelmét 

a gyorsírásra irányítsák s e műben felvetett és megoldásra váró fontos kérdések a 

közoktatásügyi kormány részéről is megfontolás tárgyává tétessenek. 

E művet a gyorsírás történelének rövid előadásával egészítettük ki, hogy az 

olvasót a stenographia múltjáról, jelenéről, a mennyire szükséges, tájékoztassuk s 

úgy a kezdő, mint a haladó gyorsírók igényeit is lehetőleg kielégíthessük. Ugyan e 

czélból öleltük fel a gyorsírás irodalmát s közöltük röviden a parlamenti gyorsiroda 

szervezetét és működését is. 

A kezdetben kis füzetkére tervezett emlékmű ily módon nőtt meg vaskos kötetté. 

Vajha akkorát lendítene a gyorsírás ügyén, mint a mily nagy szeretettel 

készült! De ha csak egy kis lépéssel viszi is közelebb az ügyet az egységes magyar 

gyorsírás eszméjének megvalósulásához: a reá fordított fáradság dús kárpótlásra lel. 

Miután ezen Emlékmű a lefolyt ünnepség betetőzését képezi, e helyütt tartom 

kedves kötelességemnek ugy magam, mint a szegedi városi főgymn. gyorsíró-kör 

nevében is hálás köszönetünket kifejezni főtisztelendő és nagys. Cserép Sándor 

főgymnasiumi igazgató úrnak, körünk védnökének, azért az igazán odaadó és buzgó 



fáradozásért, melylyel ünnepségünk létesülését elősegítette, hogy ügyünket magáévá 

téve, az első percztől fogva az utolsóig, lelkesedéssel és kitartással munkált annak 

sikeres keresztülvitelére, továbbá hogy az ünnepség anyagi oldalát is biztosította 

az által, hogy közbenjárása folytán a szegedi társadalom 2 nap alatt 600 koronát 

adott össze s így e mü is napvilágot láthatott. 

Nagy köszönettel tartozunkmég nagys. dr. Lázár György országgyül. képvi-

selő úrnak is, ki hathatós befolyásával és közreműködésével volt segítségünkre. 

Ámde a mi együttes igyekezetünknek is mi eredménye lett volna, ha az 

„Országos Magyar Gyorsírók-Egyesülete", főleg nagyérdemű elnöke dr. Fabró Henrik 

úr ügyvéd, országgyül. gyorsíró-revisor és tb. elnöke Vikár Béla úr országgyül. 

gyorsíró-revisor, jeles költő és finn-nyelvész, ha Bódogh János ügyv. igazgató úr, 

posta- és távirdafőtiszt, Czigány János jászberényi polgármester úr nem munkáltak 

volna azon, hogy ünnepségünk országossá váljék s ha maguk is, fáradtságot, áldo-

zatot nem kiméivé, személyesen nem emelik az ünnepség fényét s előadásaikkal 

nem tették volna azt oly értékessé ! 

Minden érdem az övéké, a mi részünk csak a hálás köszönet! 

Nagy hálával és köszönettel tartozunk még a halhatatlan mester özvegyének 

Markovits Ivánné úrnőnek, továbbá az ország minden részéből ide sereglett tan-

férfiak, ügybarátok, mütársak és a szép és jóért lelkesedő kedves ifjúságnak, 

nem különben a versenyírás alkalmával közreműködött összes uraknak és hölgyeknek, 

a bíráló-bizottságnak s mindazoknak, kik akár erkölcsileg, akár anyagilag segítsé-

günkre voltak, főleg pedig buziási Eisenstádter Róbert úrnak ki a gyűjtés fáradságát 

is magára vállalta, továbbá a vallás- és közoktatásügyi ministeriumnak és Szeged 

város Tanácsának és közönségének. 

Végre nagy köszönettel és hálával tartozunk még a szakczikkek és nyilat-

kozatok szives küldőinek is! 

A mely ügyet egy ilyen lelkes és diszes hadsereg karol fel: az az ügy csak 

igaz és jó lehet, annak az ügynek győznie kell! 

Az „Eszme", melyet igaz, őszinte szeretettel és tiszta meggyőződéstől áthatott 

ilyen hatalmas tábor vall magáénak: kell, hogy testet öltsön, kell hogy diadalra 

jusson! 

Ha körünk 25 éves munkája s lefolyt ünnepsége és ezen Emlékmű az egy-

séges magyar gyorsíráshoz vezető rögös utat megrövidítette, akkor körünk s annak 

tagjai megtették kötelességüket! 

És egyéb czélunk nem volt! 

Vivát sequens! 

Szeged, 1902. ápril. Jakab Lajos. 



Bevezetés. 

A szives olvasónak — főleg a gyorsírást tanulni akaró laikusnak — vélünk 

jó szolgálatot tenni az által, hogy röviden jelezzük azokat a főbb irányelveket, 

melyek a gyorsírás terén folyó heves — legtöbbnyire elvi — küzdelmeket mozgat-

ják és irányítják. 

A gyorsírási abc-nek különféle irányú vonalak, körök s azok részeiből való 

mikénti összeállítására nézve két teljesen ellentétes hatalmas tábor áll egymással 

szemben. 

Az egyik, a mely minden betűjét a mértani vonalakból, körökből s azok 

részeiből hozta létre: a geometriai (mértani)-, a másik, mely a közönséges (cursiv) 

irás betűinek alkatrészeiből készíté jegyeit: a graphikai rendszerű tábor. 

Amannak főelve a mássalhangzók lehető legegyszerűbb (vonalkával, vagy kör-

részlettel való) jelölése s könnyű összekapcsolása — a magánhangzók rovására; 

emennek pedig a magánhangzók rendszeres jelölésén kiviil a mássalhangzók pontos 

kiírása a kézirányát követő — esetleg hosszabb — jelekkel is. 

A két tábor a jelzett alapokon felállított gyorsírási abc-jére építé fel azt a két 

hatalmas Írásrendszer-csoportot, mely mind a két félen bámulatra ragadja a vele 

komolyan foglalkozó tanulót s megszünteti azt a kicsinylést, melylyel a gyorsírás 

értéke iránt viseltetett — a mint e rendszerek egyikébe alaposan behatol. 

A geometriai rendszerű iskola szülőhazája Anglia, ,hol azt Taylor Sámuel 

oxfordi egyetemi tanár találta fel 1786-ban s Sir Isaac Pittmann népiskolai tanitó 

tökéletesbitette 1837-ben. Pittmann azonban nemcsak tökéletesbítette, hanem az 

egész föld kerekségén, hol angol szónoklat elhangzik ismertté, használttá és általa 

saját nevét is az egész világon tiszteltté és becsültté tette. 

A graphikai alapon épült gyorsírás az ó-korba nyúlik vissza. Már a római 

Tyro gyorsírása a közönséges betűkből volt készítve. Ebből eredt az első magyar 

gyorsírás is — Gáti gyorsírása 1820-ból, valamint a halhatatlan Mesternek, Gabels-

bergernek (1834.), s utána Stolzenak és követőinek a rendszerei is mind ezen az 

alapon épültek fel. Egész Európában és gyarmataiban (kivéve Angliát és Franczia-

ország egy részét) mindenütt a graphikai rendszerek honosultak meg és terjedtek el-

Hogy melyik irány a jobb, a czélnak megfelelőbb, a felett a két irány kép-

viselői a geometriai oldalon : Pittmann, a graphikai oldalon : Gabelsberger és Stolze 

már 60 éve vitáznak — eredmény nélkül. 

Eredmény nélkül fáradozott e kérdés eldöntésén az 1887-ben Londonban 

tartott I. nemzetközi gyorsíró kongresszus is. 

Tény az, hogy a czélt mind a két alapon egy helyesen felépült gyorsírási 

rendszerrel el lehet érni, tehát mind a két alap jó. Szerintünk csak az jöhet komo-

lyan szóba, melyikkel lehet előbb czélt érni és melyik felel meg jobban az estetikai 

követelményeknek is. 



A geometriai rendszerek mássalhangzói a lehető legegyszerűbbek, de igen sok 

kézellenes vonás van bennük, ami nagy hátrányuk, s a mellett elhanyagolják a magán-

hangzók jelölését. A graphikai rendszereknél a jegyek az írókéz irányát követik s 

ez természetesebb is. Miután itt az írás külalakja is szebb, tetszetősebb, világosabb 

és a közönséges Íráshoz is közelebb áll s rövidségre pedig versenyez a másikkal: 

előttünk a graphikai irány elönyösebbnek látszik. 

A geometriai és graphikai két nagy csoport keretén belül ismét számos gyors-

írási rendszer jött létre. 

Ezen alcsoportok részint a bettik helyesebb beosztására, részint a magán-

hangzó-jelölés pontosabb keresztülvitelére, részint pedig a rövidítések módjaira 

nézve különböznek egymástól! Czélja azonban mindnek egy és ugyanaz: a gyors-

írás nehéz kérdésének megoldása s a concurrens rendszerek legyőzésével a külön-

féle nemzeteknél való egyeduralomra jutás. 

Tagadhatlan tény, hogy a különféle gyorsírási rendszereknek a fenti czélra 

törő versengései a mily bénitólag hatnak a gyorsírás általános elterjedésére, ép oly 

nagy haszonnal járnak a gyorsírás fejlődésére s ép azért jogosultak is a versen-

gések minden nemzetnél, mindaddig, míg egyik, vagy másik rendszer hívei absolut 

többségre nem jutnak, de a mint ez a rendszer a gyorsíráshoz fűzött mindenféle 

igényeknek megfelel: akkor elérkezett az ideje annak, hogy az a rendszer az illető 

nemzet egységes gyorsírásának elismertessék. 

Hazánkban az összes magyar gyorsírók 95°/o-a a Gabelsberger-Markovits-féle 

gyorsírási rendszernek a híve. 

E szerint nálunk az egységes magyar gyorsírás kérdése meg volna oldva. 

Még csak a közoktatásügyi kormány intézkedése hiányzik. 

Az Emlékműhöz használt források: 

Dr. Gopcsa László: A magyar gyorsírás története. 

Dr. Boros Gábor: A Gyorsírás Történelme. 

A Gyorsírászati Lapok 

Budapesti Gyorsíró 

Népszerű Gyorsíró 

Gyorsírászati Közlöny 

Gyorsírászati Hirlap 

Magyar Gyorsíró 

Kállai E.: Gyorsírás. 

Ezen kivül az összes magyar gyorsíró-tankönyvek és röpiratok. 

összes évfolyamai. 



A gyorsírás rövid története.*) 

A szegedi jubiláris ünnepségre irta : Czigány János. 

Rövidíteni a dolgot annyi, 

mint az életet meghosszabbítani." 

Ha az ember bármiről elmélkedni akar, felette szükséges az, hogy legalább 

dióhéjban tudja annak eredetét, mert csak igy tudhat magának tiszta képet alkotni 

annak szükséges, hasznos és esetleg üdvös voltáról. 

Mielőtt tehát én, a mai igazán diszes ünnepély egyik pontját, a gyorsírás 

gyakorlati óriási hasznát csak az időhöz mérten ismertetni akarnám — a gyors-

írásról lévén szó — okvetlenül szükséges, hogy a díszes közönséggel dióhéjban 

megismertessem, hogy tulajdonképen mi is hát az a gyorsírás?! 

Vannak már ma igen sokan, szép magyar hazánkban, kik a gyorsírásról 

hallottak — de fájdalom, még mindig kevesen vannak azok, kik a gyorsírást teljes 

értékében és valóságában ismerik. Némelyek azt gondolják, hogy ez oly írás, 

melylyel sebesen, kapkodva kell irni, némelyek pedig — és ezek közelitenek a való-

hoz — azt hiszik, hogy bizonyos röviditésekkel kell azt irni, egyszóval tapogatózás 

a gyorsírásról való ismeretük. 

Miután tehát a mai igazán lélekemelő ünnepélynek egyik főfeladata az, hogy 

amennyire lehet, a jelenlévő díszes közönség alapos ismeretet szerezzen a gyors-

írásról, hogy igy a szakszerű előadásból hallottakat másoknak is elmondva — arról 

alapos ismeretet terjesztve — a fogalom zavar tisztáztassék, és a közel jövőben a 

gyorsírás iránti ismeret, szeretett hazánk megszentelt földében minél erősebb tiszta 

gyökeret verjen, úgy, hogy az ebből fakadó szép növényzet — a gyorsírás min-

denki által félremagyarázhatlanul felismerhető lehessen. 

Meg kell tehát mondanom a diszes közönségnek, hogy a gyorsírás eredetét 

teljes pontossággal megállapítani a különféle szakszerű kutatások daczára is eddigelé 

nem sikerült; annyit már tudunk, hogy a gyorsírásneve a görög çtsvwç (szük) 

és Yçacpeiv (irni) szókból sténographia szük-irás ered — ezt mutatja alapgondo-

lata is, mert a közönséges (cursiv) írásban az egyes hangokat képező jegyek igen 

sok vonásból vannak összeállítva, — míg itt a fősuly a mássalhangzókra van fektetve, — 

*) Czigány János jászberényi polgármester, hazánk egyik leglelkesebb gyorsírója szíves 
volt vállalkozni arra, hogy jubiláris ünnepségünk alkalmával a gyorsírás hasznáról értekezik. Nagy-
becsű értekezésének első részét, a melyben a gyorsírás történetét ismerteti, idő rövidsége miatt 
nem olvashatta fel. Hogy ezek a lelkes szavak, miket a gyorsírás érdekében hangoztat, el ne 
veszszenek emlékművünk ezen részében teszszük közzé. Minthogy azonban a magyar gyorsírási 
viszonyokat nagyon is rövidre foglalta össze, a magyar gyorsírás történelmére külön fejezetet 
szenteltünk Azoknak azonban, kik a gyorsírás történetével részletesen akarnak foglalkozni, ajánljuk 
dr. Boros Gábor: „A gyorsírás történelme" és dr. Gopcsa László: „A magyar gyorsírás törté-
nete" czímű jeles munkáit. /• k. 



a jelképi jelölés, az úgynevezett árnyékolás, öblösítés és mélyítés játszák a főszerepet — 

fontos eszközül szolgálnak még az egyes gyakran előforduló szavakra felállított jelek. 

Továbbá, hogy némelyek Enniust tartják a gyorsírás feltalálójának, de hogy 

a két ily nevű latin-író közül melyik — a költő-e vagy a nyelvész — teljes 

határozottsággal meg nem állapítható. 

Valamint, hogy Krisztus előtt 63. évben ismerték és használták a gyorsírást 

Rómában. Ezt Pliitarch is beszéli, hogy a Catilina összeesküvők tárgyalása alkal-

mával utikai Cato beszéde Julius Caesar szavazata ellenében az által maradt reánk, 

hogy Cicero a curia különböző helyeire néhány jeles írászt rendelt, kik először 

használtak oly írásjeleket, melyek összevonásokban több betű jelentését foglalták 

magukban. 

Eusebius, a római gyorsírás feltalálójának Cicero szabadosa M. Tullius Tyrót 

tartja. Ez valószínű lehet, mert a többi írók a római gyorsírást notae Tyronianae 

néven említik. Állítják, hogy Augustiis korában a gyorsírás már oly elterjedésnek 

örvendett, hogy birodalmában 300 tanodán adatott elő és hogy a római ifjúság e 

művészetben csakugyan nyert oktatást, igazolja Diocletian császárnak 301. decre-

tuma, melyben azt rendeli, hogy a gyorsírást elsajátítani óhajtók a mesternek 75 

dénárt kötelesek fizetni, mely Momsen számítása szerint 9 frank — most 7 korona 

20 fillér. 

Sveton beszéli, hogy Caesar a consuli méltóság elnyerése alkalmával a senatiis 

és a népgyűlés tárgyalásainak leírását és kihirdetését rendelte el és így a gyorsírást 

már Krisztus előtt 54-ben a comitiákban is alkalmazásba vették. 

A gyorsírás a keresztény államokban is jó szolgálatot látszik tenni. A vér-

tanuk elleni tárgyalásokat gyorsírók jegyzék fel, melyek a hivők előtt a szent gyüle-

kezetekben olvastattak fel. Ezek után nemsokára általánossá lett, hogy az egyházi 

tudorok beszédei, valamint a zsinati tárgyalások — az eretnekek és katholikusok 

közötti hitágazati viták is gyorsírással vétettek fel. 

A római birodalom hanyatlásával a gyorsírás is feledésnek indult, — a X. 

században nyoma vész — csakis a XVI. század második felében találunk Európa 

nyugatán a gyorsírás terén némi uj mozzanatot, — Angliáé az érdem, hogy a 

gyorsírás művészetét hosszú álmából felébreszté. 

Az első abc Willistöl 1602-ben jelent meg, utána 200 angol gyorsírástan 

szerző következett. Ezen nagy számból különösen említésre méltó Taylor Sámuel 

1786—1820-ig, ennek követői közül a legkitűnőbbek egyike Pittmann Jakab 1837-iki 

phonographiája*) (hangírás), mely oly páratlan elismeréssel találkozott, hogy 1862. 

évben 141 kiadást ért s Anglia és Észak-Amerikában 170,000 példányban kelt el. 

*) Érdekesnek tartjuk a geometriai alapon nyugvó Pittmann-féle gyorsírásról a következőket 
feljegyezni : E rendszer a világ legelterjedtebb gyorsírása. Hivatalos lapja a „The Phonetic Journal" 
minden szombaton 30,000 példányban jelenik meg nagy negyedrét 24 oldal terjedelemben. Gyors-
írási hírlapjai felölelik a tudomány minden ágát s általunk el sem képzelhető virágzásra emelték 
a gyorsírást Angliában, Amerikában s mindenütt, ahol az angoloknak gyarmataik vannak. Pittmann 
tankönyve 450 kiadást ért. Külön nyomdája van London mellett Bathban, melyben egyedül az ő 
lapjait és müveit nyomják. Angliában majdnem minden müveit ember stenographus. Nincsen az 
a biróság, nincs az a kereskedői, vagy más iroda, ahol legalább néhány stenographus ne volna. 
Londonban több közkereseti társaság bejegyzett czég van, a mely tárgyalások sténographiai fel-
vételével foglalkozik. Ez mind Pittmann érdeme. Salisbury ministerelnök maga is Pittmann tanít-
ványa volt, ki háláját Pittmann iránt azzal rótta le, hogy lovag czimet adott neki s így lett a 
közönséges Isaac Pittmannból „Sir Isaac Pittmann." A gyorsírás értékét sehol, egyetlen nép sem 
becsüli meg annyira, mint az angol, mert elvét „Time is money" (az idő pénz) soha meg nem 
tagadja. J. L. 
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Pittmann idejével összeesik 1834. évben a bajor származású Gabelsberger 

Xavér Ferencz néptanító munkája, mely Redezeichenkanst czím alatt adatott át a 

nyilvánosságnak. Ez mint különösen a nyelv-érzékre fektetett szakszerű rendszer 

csakhamar egész Németországban elterjedt. 

Stolcze Vilmostól 1841. évben jelent meg Berlinben egy alapos rendszer, 

mely Gabelsberger jegyeit vette ugyan át elveivel együtt, de azt a saját hangoz-

tatásai elvei szerint módosította oly ügyesen, hogy ezen rendszer csakhamar a maga 

részére hódította egész Poroszországot. 

Több különféle rendszer jelent még meg ezek után, de a Gabelsberger és 

Stolzei rendszerek előtt mind meghajolni voltak kénytelenek. 

Történelmi szempontból említésre méltó, hogy 1802. évben Danzer, hazánkban 

a latin gyorsírást akarta behozni, de talajra nem talált. Később Kovács Imre Bihar-

megye esküdtje adta ki Stenographia vagy sebes, máskép gyorsírás-mestersége 

czímü értekezését, mely 1821. évben a Tudományos-gyűjteményben jelent meg. 

Ez azonban nem egyéb, mint a Danzer 1800. évben megjelent német gyorsírásának 

lefordítása. Hasonló módon adott ki 1833. évben Borsos Márton ügyvéd is egy 

gyenge művet, mely azonban mégis a kor tájékozatlansága miatt 100 darab arany 

jutalmat kapott. 

Szeretett hazánkban az első gyorsírási lendület az 1832/6-iki országgyűlésen 

keletkezett — nem ugyan Borsos, hanem Hajnik Károly által létrehozva, ez és 

társai a Taylor rendszert oly tökélyre vitték, hogy a leghevesebb viták közepette is 

derekasan állották meg helyöket, úgy hogy semmi kívánni valót nem hagytak hátra. 

Mindezeket is fölülmúlta az 1863-ik évben Szombathy Ignácz tanár által 

kiadott „Gyorsirászat" cz. szakközlöny, amely után a korán — az egész iskola 

véghetlen fájdalmára — elhunyt, nagy mesterünk Markovits Iván a Gabelsberger 

alapos rendszerét szeretett Hazánk hangzatos nyelvére áttévén, azóta 170 tanodán, 

nem ugyan sok, de mégis tekintélyes 6320 tanulónak adatik elő a gyorsírás 

szép, hasznos és kifejezhetlen értékű — testet, lelket üdítő és életet hosszabbítani 

hivatott — művészete. 



A magyar gyorsírás története. 

Bár hazánkban a XIX. század közepéig úgy az országgyűléseken, mint a megyei 

gyűléseken többnyire a latin nyelvet beszélték, mégis, örömmel konstatálhatjuk, hogy 

a gyorsírás terén sem maradtunk hátra a nyugoti népektől, mert eddigi kutatásaink 

szerint már a XVII. században is használtak eredeti magyar gyorsírást. 

A Debreczenben megjelent „Gyorsírástörténelmi Lapok"-ból Bálint Antal kuta-

tásai nyomán tudjuk, hogy Erdélyben már 1679—1683. évben működtek gyors-

írók. Hátrább közöljük erre vonatkozólag Téglás Géza beküldött értekezését „Magyar 

gyorsírók a XVII. században" czím alatt. 

De amíg a XVII. század magyar gyorsíróiról nem tudjuk, hogy minő gyors-

írással éltek, addig Gáti István szatmári prédikátor és Mármarosvármegye tábla-

birájáról, kinek arczképét itt bemutatjuk, positiv adataink vannak. Ezen adatok 

felkutatása Schell Antal egerághi esperesplébános és Vikár Béla kiváló gyorsíróink 

érdeme. 

Gátinak saját rendszere volt, melylyel ő néhány társával már 1769-ben deb-

reczeni diák korában leírta Debreczen ref. papjainak beszédeit. 

Müve a következő czím alatt jelent meg: „A Steganographiának I-ső könyve. 

A Tachygraphia vagy szapora írás módja, melyet mint a Pasigraphiának Philo-

sophica vagy Universalis nyelvnek is első vonásait közre bocsát zsengeképpen 

Gáti István Pesten. Trautner János betűivel 1820." 

Hazánkban Gátival egyidőben lépett fel Danzer József a Taylor-féle angol 

rendszernek latinra való áttételével, kinek követői, illetve magyarra átültetői voltak • 

Kováts Imre {1821) és Borsos Márton (1833), valamint és különösen Hajnik Károly 

is, kinek fellépte a magyar gyorsírás történetében űj korszakot nyitott meg. Kár, 

hogy Hajnik által javított Taylor-féle rendszerről semmiféle adataink nincsenek. 

A magyar és erdélyi országgyűléseken 1832-ben használták először a gyors-

írást Hajnik Károly és társai. Kossuth Lajos is Hajnik segélyével szerkesztett egy 

írott újságot. Hajnik arczképét alább bemutatjuk. 

Hajnik követői voltak: Sárcsevics, továbbá Béres Elek a Taylor-rendszert 

követő s egyetlen élő magyar gyorsíró, kinek arczképével életrajzát Kisteleki Ede 

jeles költőnk tollából alább adjuk, továbbá Szily Kálmán, Pomperi és Stuller 

Ferencz, valamint Lukács János is. 

A Taylor-rendszer átültetője volt még Dobrossy István (1843.). A Nowák-féle 

német-rendszert Gyurits Antal (1844.) és Nagy Miklós (1861.) ültették át magyar 

nyelvre, de kevés sikerrel. 
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Gabelsberger rendszerének a magyar nyelvre való alkalmazását Gászner Lajos 

kezdte meg 1861-ben „A gyorsírás (sténographia) rövid és magyar nyelvre alkal-

G Á T I I S T V Á N 

Született 1749-ben Mándon, meghalt 1843. február 17-én. 

mázott tana" czímű művével. Megpróbálkozott vele dr. Szombathy ígnácz is, de 

midőn Gászner áttételéről értesült szándékával felhagyott; továbbá Fabó Sándor, 

ki később a Markovits-iskolának lett jeles tagjává. 
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Gabelsberger örök becsű művét ők csak megismertették a nagy közönséggé 

s a talajt készítették elő a Gabelsbergerhez méltó nagy mester Markovits Iván 

kitűnő áttétele számára, kinek műve a dr. Szombathely Ignácz által szerkesztett s 

előbb Gászner, később Markovits gyorsírásával írt „Gyorsirászat" czímű lapban 

1863-ban jelent meg. Markovits műve nem egyszerű fordítás, hanem ép oly magyar 

alkotás, mint amilyen német Gabelsbergeré, de anélkül, hogy az eredetinek szelle-

mét megtagadná. 

H A J N I K K Á R Ó LY 
Született 1806. deczember 10. Pozsonyban. Pozsonyban 1832-ben lépett fel a Taylor-féle rendszerrel Kováts áttételéből-

1865-ig vezette mint gyorsíró a magyarországi és erdélyi országgyűlések naplóit. Meghalt 1866. szeptember 25-ikén Budán. 

Mint érdekes momentumot fel kell említenünk, hogy a nagy német Mester 

nyelvünkkel is foglalkozott s művét magyar nyelvre is megkísérelte áttenni. 

A két lánglelkü gyorsíró arczképét Gabelsbergerét és Markovitsét együtt 

mutatjuk be. 
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Gabelsberger 1834-ben adta ki gyorsírását, mely 17 évi fáradságos munkának 

volt érett gyümölcse. 

A hálás utókor érczszobrot emelt neki, de e szobornál a nevéről elnevezett 

utczánál jobban hirdeti az ő diadalát az, hogy a művelt nemzetek sorra ültették 

át nyelvükre az ő genialis müvét. 

Gabelsberger életének s művészetének irányát híven tükrözi vissza jeligéje, 

melyet Markovits Iván és Vikár Béla áttételében itt bemutatunk: 

GABELSBERGER X. FERENCZ MARKOVITS IVÁN 

Született 1789. február 9-én Münchenben, meghalt Született 1838. junius 2-án Körniöczbányán, 

1849. január 4-én. meghalt 1893. ápril 5-én Budapesten. 

Markovits fordítása szer int : 

Eszmét s élőszót röptében a térhez igázni, 

Erre iparkodtam komolyan föllelni egy eszközt, 

És amit alkottam, nyujtám, hogy jót gyarapítsak, 

Lengene bár ugyanily szellem követőim előtt is! 

Vikár fordítása szerint : 

Szót s ideát, amint rohan, S amit elértem, a művet 

A térhez kötni sebten, Adám a köz javára. 

Ez volt a czél, mit komolyan Oh vajha mind, ki majd követ, 

Munkálva, hűn követtem. Ezt írná zászlajára! 

í ü l 

1863-ik évben látott napvilágot Németország másik nagy gyorsírójának 

Stolzenak müve is Fenyvessy Adolf kitűnő áttételében. 

Fenyvessy rendszere a magánhangzó jelölést illetőleg, tagadhatlanul első helyen 

áll a hazai rendszerek közt, mert a magyar hangzó-illeszkedés törvényén alapszik 

s egész kivitele logikus; kár azonban, hogy az a tanuló előtt kissé komplikáltnak 

tűnik fel s hogy rövidítései önkényesek. 

Fenyvessy e téren elévülhetlen érdemeket szerzett s ép azért neve és gyors-

írói működése a késő utódok előtt is tisztelve és becsülve leend. 

Daczára a Stolze—Fenyvessy-féle rendszer tudományos kiépítésének és számos 

előnyének a Gabelsberger—Markovits rendszer könnyedségével, biztos jelölésével 

és genialis rövidítési elveivel szemben nem képes tért hódítani. , . 

Fenyvessy rövid életrajzi adatait a „Gyorsiroda", Markovitsét az „Egyletek" 

fejezet alatt közöljük. 
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A Gabelsberger—Markovits és Stolze—Fenyvessy-féle rendszereken kívül, azok 

keletkezése óta még a következő gyorsírási rendszerek jöttek létre. 

1. 1868-ban Debreczenben Bonyhay Józsefnek a Taylor-féle elvekre fektetett 

rendszere ; 

2. Arends Lipót német gyorsírási rendszerét magyarra áttette Dohnányi Frigyes 

pozsonyi tanár, ki később „Panstenographia" (minden nyelvre alkalmas gyorsírás) 

czímen Arends betűivel alkotott önálló müvet, anélkül, hogy követőkre találna. 

3. Nagy Sándor műegyetemi könyvtártiszt 1877-ben lépett fel „Népszerű 

gyorsírásával", melynek felsőbb foka: „Iskolai gyorsírás", legfelsőbb része pedig: 

„Parlamenti gyorsírás.". 

Nagy Sándor eredetileg a Gabelsberger—Markovits-féle rendszert akarta refor-

málni, de midőn a Gabelsberger—Markovits-iskola ily nagyobb mérvű reformokba, 

a rendszer veszélyeztetése nélkül bele nem mehetett, lépett fel írásával, mint önálló 

rendszerrel. 

Amennyire előnyére válnak e rendszernek könnyen mozgó betűi és magán-

hangzó jelölésének egyszerűsége, ép oly hátrányára van a vocalisatio némely meg-

bízhatlansága. Parlamenti gyorsírása pedig inconsequens rövidítések egész töme-

gével van tele. És ez utóbbi hátrány maga is elég arra, hogy az egész rendszert 

discreditálja, még az esetben is, ha pl. az alap az u. n. népszerű gyorsírás annyira 

tökéletes volna, mint amennyire nem az. Ennek daczára a tüzpróbát ez a rendszer 

is kiállotta, de a mi orsz. írásversenyünkön, bár képviselve volt, nem birt érvé-

nyesülni. 

E rendszert Nagy Sándorral az élén a Magyar Gyorsírók Egyesülete ápolja s 

terjesztésére élénk tevékenységet fejt ki, de úgy látszik — nem nagy eredménynyel. 

Az egylet lapja a „Népszerű Gyorsíró", már a XIV. évfolyamot érte meg. Az 

egylet pedig ez évben ülte meg fennállásának 25. évét. 

Ilyen rendszer alapítók még: 

4. dr. Szalágyi Aurél, ki „Absolut értékű magyar gyorsírás" hangzatos czím 

alatt adta ki szerinte örök becsű, meg nem változtatható rendszerét. 

5. dr. Kele Antal, ki 1884-ben lépett fel „Az új magyar gyorsírás tankönyve" 

czímű figyelemre érdemes művével, de csekély eredménynyel. 

6. A Tarczal Viktor által 1897-ben kiadott „Az egyszerű gyorsírás tankönyve. 

(Gyorsírás vastagítás nélkül) Levelező rész" czímű munka is a Gabelsberger— 

Markovits forrásból eredt, anélkül, hogy legcsekélyebb nyomot is hagyott volna 

maga után. 

A Stolze—Fenyvessy-féle rendszert illetőleg is igen számos és jelentékeny 

kísérlet történt annak egyszerűsítése érdekéből. Különös figyelemre méltó, mélyre-

ható mozgalom indult meg 1877/78-ban, mikor is 

7. dr. Faludy Géza javaslata a Stolze—Fenyvessy rendszer egyszerűsítésére 

elfogadtatván, az „A magyar gyorsírás tankönyve" czím alatt megjelent s az iskola 

által is elfogadva lőn. Később azonban a Fenyvessy iskola visszatért eredeti rend-

szeréhez. 

8—10. A rendszer revisió ideje alatt Schwartz Gusztáv, Vándory Gusztáv és 

Kunze Leótól is jelentek meg a „Magyar Gyorsíró"-ban számba jöhető és értékes 

javaslatok. 
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11. Podolini Gyurmán Andornak a Gabelsberger és Stolze-elveket egyesíteni 

törekvő rendszere „A magyar gyorsírás kimerítő tankönyve Stolze—Fenyvessy alapon 

1887." szintén eredménytelen kisérlet maradt. 

12. Ezen rendszereken kívül még a nagy német gyorsírónak Faulmann tanár-

nak a gyorsírása lett magyar nyelvre átültetve: Erdélyi Viktor által, de követőkre 

eddig ő sem talált. 

Ezen rendszer-reform törekvések sem az egyik, sem a másik iskola írásában 

jelentékenyebb változásokat nem idéztek elő. Hasznuk mindazon által volt, még 

pedig az, hogy a hivatásos gyorsírók figyelmét felhívták a saját rendszerükben rejlő 

hibákra és a más rendszerekben rejlő előnyökre. (Ez által pl. a Gabelsberger-

Markovits-rendszer is tökéletesült.) Ennek ismét az lett a következménye, hogy az 

egyes rendszerek hivei higgadtabb álláspontra helyezkedtek s most már „sine ira 

et studio" vitatják elveiket. 

Vajha ezekben a vitákban mindig csakis tiszta meggyőződésen alapuló elvek 

küzdenének egymás ellen és soha jogosulatlan egyéni érdekek! Vajha elmarad-

nának végre a gyorsírás ügyének mindig csak ártó és senkinek hasznára nem 

szolgáló személyeskedések, melyekkel néha itt-ott találkozunk ! 

Akkor ezeknek a vitáknak meg lenne az az örvendetes sikerük, hogy a gyen-

gébb fél — főleg ha fegyverzete is szemmel láthatólag gyengébb — beismerné 

ereje fogyatékosságát, meghajolva a magasabb szempont előtt, lerakná a nyilvá-

nosság előtt fegyvereit és csak elvi alapon nyugvó, csupán tudományos vitára, 

vagy kritikára szorítkoznék. Nagy és szép áldozat volna ez a gyorsírás fejlődésének 

koczkáztatása nélkül! 

Ez a nyilvános leszerelés volna igazán a gyengék dicsősége és a magyar 

gyorsírás diadala! 

Mint mindenféle emberi alkotás, úgy a gyorsírás sem tökéletes, befejezett 

dolog. Mint maga a nyelv, úgy a gyorsírás is szakadatlan fejlődésnek van alávetve, 

ép ezért nem csodálható, ha a hatvan éves modern gyorsírás még nem érte el a 

fejlettség azon magas fokát, amire az „eszményi gyorsírásnak" kell jutnia. De fejlő-

dése általában véve lépést tart a kulturális haladással, miért is joggal számíthat min-

den müveit ember pártolására s a fokozott szellemi fejlődésre való nagy hatásánál 

fogva pedig hathatós állami támogatásra és kulturális jelentőségének legszélesebb 

körökben való elismerésére. 

Jakab Lajos. 



M a g y a r g y o r s í r ó k a X ^ H - s z á z a d b a n . 

Óvári Keszei János és Tiszaujhelyi István 1679—1683. 

A magyar gyorsírás-történet legrégibb évéül még rövid félszázad előtt 1802-őt tekintették, 

mikor Danzernek a magyarok számára írt latin munkája, illetve 1821 -et, mikor ennek magyarítása 

Kovács Imre tollából megjelent. 1889-ben fedezte fel Schell Antal egerághi plébános és Vikár 

Béla Gáti Istvánt s ezzel 1769-ig sikerült visszavinni gyorsírás-történetünk legrégibb dátumát. 

És ma már a „Gyorsírás történelmi Lapok" tavalyi évfolyamában közzétett adatok alapján bízvást 

állíthatjuk, hogy egy századdal előbb, már 1679 ben is léteztek magyar gyorsírók. 

Ez időben élt ugyanis I. Apaffy Mihály erdélyi fejedelem udvarában a reformátusok egyik, 

híres püspöke : Topheus Mihály, kinek szókimondó, bátor szónoklatairól számos egykorú történet-

író tesz említést. 1678-ban lett püspök Topheus, miután a franckerai, leidai egyetemeket bejárva, 

több magyar községben tanítóskodott, részben paposkodott. A fejedelem, de különösen Bornemissza 

Anna fejedelemasszony tetszését beszédei annyira megnyerték, hogy két íródeákot, Óvári Keszei 

Jánost és Tiszaujhelyi Istvánt bízta meg azok leírásával. Az íródeákok, akik Topheussal majdnem 

egyidőben származtak be Magyarországból Kolozsvárra, három évig 1679-től 1682-ig folytatva 

működésűket, a leírt beszédek egyrészét „Szent zsoltárok resolutiója" czím alatt 1683-ban közre-

bocsátották. 

Hogy e szónoklatok megörökítése hallás után történt, több régi történetíró, mint Cserei 

Mihály, Bod Péter, Benkő József feljegyzései, de legfőképen a kiadott mű előszava bizonyítják. 

Cserei krónikája szerint „Topheus mikor predikallott, a fejedelmi asszony gyors egynehány írókat 

állítván a templomba, titkon úgy íratta le s azután kinyomatta." Bod Péter „Magyar Athenasa" 

szerint pedig: Topheus „maga nem irt, hanem a fejedelemasszony parancsolatjából Tiszaujhelyi 

István és Óvári Keszei János, a fejedelemasszony íródeákjai tanítását leírták, nevezetesen, mikor 

a zsoltárokat elprédikállotta, akkor, amint szájából hallották, leírták. Vannak ehhez hasonló prédi-

kátiói a Bírák könyvére, Sámuel első könyvére, Szent Máté evangéliumára nyomtatás alá a 

megnevezett íródeákoktól elkészítve, de azok írásban maradván, veszekednek az egerekkel és 

molyokkal." 

De legfontosabb a „szent zsoltárok resolutiojá"-nak előszava, melyben többek közt maga 

a két íródeák kinyilvánítja, hogy „mi voltunk, akik leírtuk; de annak a nagy ajándéku Isten embe-

rének, nagy elméjének sebessége után hasonlóképen folyó s Isten oltárának tüzével illetett nyelvét 

úgy ítéljük, nincs penna oly, mely egészen elérhesse s leírhassa." 

Mindezek tökéletesen beigazolván a leíratás tényét, mely az adott körülmények közt, hogy 

t. i. oly szenvedélyesen, hevesen s következőleg felette gyorsan beszélő szónokról van szó, mint 

Topheus, nézetünk szerint egymagában is elegendő arra, hogy ez íródeákokat gyorsíróknak 

tekintsük, jogosabban, mint pl. a modern gyorsírást tanuló bármily kezdő gyorsírót, ki beszédek 

utánírására nem képes. 

De mindezek mellett az eddigi adatokból oly következtetéseket is vonhatunk, melyek az 

alkalmazott gyorsírási rendszer lényegét is megvilágítani alkalmasak. A tér szűke miatt itt részle-

tesebben ki nem fejthető indokok alapján állíthatjuk ugyanis azt: hogy a két íródeáktól alkal-

mazott rendszer csak ép úgy eredeti volt, mint a Gátié; és kifejlődött a folytonos gyakorlat 

hatása alatt, a rendes írásban akkor igen nagy számban alkalmazott különböző természetű rövi-

dítések alapján. Természetes, hogy mint maguk is bevallják, kezdetleges rendszerükkel talán még 

oly rövidséget is nehezen értek el, mint Gáti István, feladatukat teljesen megoldani nem tudták. De 
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hogy mégis igen szép eredménynyel dolgoztak, bizonyítja a kiadott hatalmas 900 oldalas munka 

minden lapja. Oly elevenen, az élő szó megkapó közvetlenségének oly bámulatos megörökítésé-

vel találkozunk ebben a beszédgyűjteményben, mely az egész magyar irodalomban első volt, 

mint ilyen, hogy még a derék Bod Péter is találóan jegyezte meg Topheus beszédeire : „hathatósak 

voltak azok, mint a vasszegek érezhetöleg szúrósak, most is az olvasó érzi azoknak ösztönző ere-

jüket, hát mikor szólotta élő nyelvvel az Istennek az a nagy embere!" . . . 

Topheus 1684-ben bekövetkezett halála után Tiszaujhelyi István Ugocsa megyébe került, 

míg Készéit fontosabb ügyek vonták el gyorsírói pályájáról. Gyorsírói működésüknek folytatásáról 

sehol feljegyzést nem talá'unk. 

De ha hatással nem is voltak a később fellépő gyorsírókra, ha jegyeiket egy papírdarab 

se őrizte meg számunkra, kötelességünknek tartottuk megemlékezve róluk, az utódoknak 200 évvel 

később tartott nagy gyorsíró-ünnepe alkalmából, a magyar gyorsírás-történetben nekik is helyet 

követelni. 
Téglás Géza. 

A legöregebb élő magyar gyorsíró. 

(Béres Elek.) 

Kistelek községében, Csongrád megyében él 

Magyarország legöregebb gyorsírója: Béres Elek, a 

község nyugalmazott főjegyzője. 

0 még abból a korból való, midőn a Taylor-

féle gyorsírászati rendszer szerint írtak Pozsonyban 

az országgyűlésen 1842-ben. A gyorsírói iroda főnöke 

akkor Hajnik Károly, a későbbi 1848-iki rendőr-

főnök volt. Ő alatta öten voltak gyorsírók s ezek 

közölt volta jelenleg egyedül élő Béres Elek. Mikor 

Hajnik a gyorsirodát szervezte, ,,futtatást" rendezett, 

melyre heten pályáztak jurátusok s abból öten vál-

tak be. 

A ,,futtatás" nagyon érdekes volt, melyen a 

jó anyagot kiválasztották. E végből próba szónoklatot 

rendeztek. Előbb egy csendes szónok volt, kinek 

beszédet mind a heten szépen lejegyzették; a máso-

dik szónoknál egy gyöngébb elmaradt, de azért őt 

is átbocsátották a harmadik szónok versenyére. A 

harmadik szónok már gyorsabb előadást tartott s 

itt két gyorsíró elhajította az irónt, így maradtak 

öten az első országgyűlési gyorsírók. 

A gyorsírók rögtön szép fizetésben részesültek, 

havonkint 10 pf.-t kaptak, ami az akkori viszonyok-

hoz képest dús fizetés volt. 

Béres Elek született Kisteleken 1814-ben julius hó 1-én. Atyja Béres Antal, földbirtokos, 

anyja Rádoczi Julis volt Az elemi iskolát Kisteleken, a gymnasiumnak 4 osztályát Szegeden, majd 

az 5. és 6 osztályt Szabadkán, a 7. és 8. osztályt Pesten végezte el, hol az első jurista évet is 

járta, de arra gondolt, hogy Szegeden egyetlen prókátor van, Müller Ferencz, mi sors vár reá, 

mint ügyvédre. Erre elment nevelőnek s lejött Szabadkára a Szuszics családhoz, hol 3 evig nevelős-

ködött s innen ment fel Pozsonyba az országgyűléshez. 

Ekkor történt fenn Pozsonyban a gyorsírói futtatas. Beres E'ek Sarcsevits Ambrustol kapta 

a gyorsírásban az első oktatást még nevelő korában, a Taylor-féle gyorsírási rendszerből. 

' Pozsonyban BTes Elek 1842-ben nyáron szegődik a gyorsirodába, hol 1843. deczember 

végéig működött. Mikor az országgyűlés feloszlott, Béres Elek Zomborba, a kincstári jószág-

igazgatósághoz került, hol mintegy másfél évet töltött. így történt, hogy 1846-ban érte a meghivas 

" u 2 
Jakab Lajos: „Szegedi gyorsírászati dísz-emlékmu. 

BÉRES ELEK 

gyorsíró a pozsonyi országgyűlésen (1842—1843.) 
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küldöttség utján Zomborban, hogy jöjjön haza Kistelekre nótáriusnak, mivel megelégedtek azokkal 

a jegyzőkkel, kiket Szeged városa küldött Kistelek nyakára. 

A honvágy hazahozta Béres Eleket, noha Bácsmegyében fejedelmi állapot várt reá s igy 

a „fejelés csizma" reményében véreihez jött haza. Otthon azután 150 p.-forint, 1 mázsa marha-

hús, 50 font só, 50 font faggyú lett a fizetése, továbbá 2 öl fa és 3 szekér szalma. 

Kisteleken 1846-tól 1868-ig egyfolytában, majd 1872-től 1888-ig szolgálta a községet, idő-

közben a postamesteri tisztet is 11 évig viselte. 

És 1888 óta nyugalomban van s bár nyugdiját a községnek ajándékozta, minden keserűség 

nélkül éli napjait. 

Emlékei között érdekes korszakot alkot a szabadságharcz ideje, midőn az osztrák zsol-

dosoktól s a labanczoktól sokat szenvedett s mint községi jegyző brutalitásokat volt kénytelen eltűrni. 

Az érdemes öreg urat most is melegen tiszteli községe s midőn sétálgat a falu útczáin 

minden rendű ember kalapot emel előtte. 

Kisteleki Ede. 



II. 

A szegedi gyorsíró-iskola. 

P^ezdő évek. 

Markovits és Fenyvessy a magyar gyorsírás megalkotásának korszakos mun-

káját még be sem fejezték, a sténographiât a magyar műveltség űj tényezőjévé 

még fel sem avatták teljesen, mikor már Szeged, a nagy Magyar Alföld metro-

polisa, lánglelkű mesterünknek, Markovitsnak hívó szavát meghallotta, megértette s 

igéit befogadta s a magyar gyorsírás melegágyát a kegyesrendiek vezetése alatt 

álló városi főgymnasiumban megteremtette. 

Az 1864/65-ik tanévben nyilt meg az első tanfolyam ezen iskolában Szöllösy 

Mihály akkori könyvnyomdász, jelenleg a „Graphika" jeles szerkesztőjének veze-

tése alatt. 

E tanfolyam leírását magának, érdemes mütársunknak Szőllősy Mihálynak 

tollából alább közöljük. 

A következő két évben (1867—69.) Rohrbach Kálmán főgymn. tanuló, Szől-

lősy tanítványa folytatta a gyorsírás tanítását dicséretes buzgalommal; a rákövet-

kező két évben pedig Krizsa Mihály tanuló oktatta rá társait, mint az évi érte-

sítőkből látjuk. 

Az 1872/73. tanévben a korán elhunyt s nagytudományú piarista tanár, dr. 

Volly István tanította a Gab. Mark.-féle gyorsírást 10 tanúlónak. 

Az 1873/74. tanévben Keszthelyi Endre k. r. tanár, 

1875/76-ban Kalmár Antal VIII. o. t. tanította a gyorsírást. 

így nőtt a gyorsírás iránti érdeklődés évről-évre s igy lőn elkészítve a talaj 

Bódogh János posta- és távirda-főtisztnek, ki ekkor vette át az intézetben a gyors-

írás tanítását s buzgalmával, szaktudásával megteremtette a szegedi gyorsíró-

iskolát s megalapitá a szegedi városi főgymn. Gyorsíró-kört, melynek történetét 

Szabados Eerenez, máv. hivatalnoknak, a kör egyik volt jeles tagjának tollából 

közöljük. 

Az első gyorsírási tanfolyam Szegeden . 

1863. év november havában volt, midőn Markovits Iván mesterünk Bécsben a 

Gabelsberger gyorsírászatának magyar nyelvre átültetése után, az első magyar gyorsírási 

tanfolyamot megnyitotta a Patzelt-féle kereskedelmi tanintézetben. A tanfolyam 

ingyenesnek és az esti órákra volt hirdetve a lapokban, hogy így alkalmat nyújt-

son a buzgó apostol a Bécsben élő magyar ifjúságnak ezen kulturális vívmánynak 
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elsajátítására. Mintegy hatvanan voltunk kik a tanfolyamra beiratkoztunk, számunk 

azonban a tanfolyam befejezéseig 18-ra apadt le. 

Az így szerzett nagyobb elméleti mint gyakorlati gyorsírói képességemmel 

jutottam Szegedre 1865. év elején, mint könyvnyomdász, az akkor híres Burger 

Zsigmond könyvnyomdája ügyvezetőjének s rövid idő múlva egy tárczaczikket 

írtam a „Szegedi Hiradó"-ba, ezen akkor nálunk új ismeret-ágról, melynek hatását 

csakhamar, a lap megjelenésének napján tapasztaltam. Már a délelőtti órákban 

felkeresett a nyomdában Rohrbach Ferencz, akkori szegedi gyógyszerész s meg-

kérdezte tőlem, hogy hajlandó volnék-e a kegyesrendiek főgymnásiumának negye-

dik osztályába járó Kálmán fiát a gyorsírásra oktatni. 

Az a lelkes ügyszeretet, mely Markovits Iván tanításából belém is átplántáló-

dott, rögtön készségessé tett annak a tudásnak terjesztésére, melyet a jeles mes-

tertől elsajátítanom némileg sikerült s nem sokat mérlegelve képességem csekély-

ségét, hajlandónak nyilatkoztam a gyorsírás tanítására, de csak oly feltétellel, ha 

arra többen jelentkeznek, mely esetben ingyenes tanfolyamot nyitok. 

Rohrbach Ferencz magáévá tette ezen kinyilatkoztatásomnak megvalósitását 

s e czélból felkereste főt. Baranyai Zsigmondot, a kegyesrendiek főgymnasiumának 

akkori érdemes igazgatóját s őt megnyerte ügyünknek. Már másnap meghívást 

kaptam a kiváló tanférfiútól, a ki rendkívül szívélyesen fogadott és felkért a 

gyorsírás tanítására. Ennek a rendkívüli tantárgynak tanítási idejét, hivatásos elfog-

laltságom folytán, vasárnapra és csütörtök délután 3—5 órára állapítottuk meg 

s az igazgató úr a felsőbb osztályok tanárai által értesítette a tanuló-ifjúságot, 

miszerint a gyorírás tanítására rendkívüli ingyenes kurzus nyílik. 

így kezdődött a gyorsírás tanítása 1865. év márczius havában mintegy 30 

hallgatóval s folytatódott a második tanfolyam az 1865/6 tanévben nagyobb érdek-

lődés mellett. A hallgatók közt több kiváló képességű és rendkívül iigybuzgó 

tanítvány volt, kik később a gyorsírásnak lelkes művelőivé és terjesztőivé váltak s 

Szegeden Rohrbach Kálmán a jeles tanítvány folytatta utánam a gyorsírás taní-

tását. Az első tanfolyam hallgatói között voltak Lázár György, Szeged ezidőszerinti 

országgyűlési képviselője, Lőw Tivadar s több a társadalom kitűnőségévé emel-

kedett férfiú. 

Annak a lelkes, buzgó ifjúságnak köszönhető, hogy a gyorsírás ügye oly me-

legen felkaroltatott, szorgalommal műveltetett és tovább terjesztetett Szegeden s nagy 

lelki örömömre szolgál, hogy nekem adatott a szerencse a kezdeményezésre és az 

első lépések vezetésére, mely után önerejéből óriási lépésekkel haladt azon 

magaslatra, melyen az most az ország gyorsírókörei között áll. 

Szőllősy Mihály. 
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A szegedi városi főgymn. gyorsíró-kör története. 

(1877—1902.) 

Az elröppenő szót megrögzíteni oly művészet, melyet egyedül a gyorsírás 

teljes elméleti és gyakorlati ismeretével érhetünk el. Örömmel konstatáljuk, hogy 

ezen művészet iskolája mindinkább több hívőt fogad magába s ma már alig van 

hazánkban iskola, hol gyakorlása a legkomolyabb, de egyszersmind a legszórakoz-

tatóbb foglalkozások közé ne tartoznék. Mert tagadhatatlan, hogy a gyorsírást 

tanulóink java része játszva sajátítja el. 

És csakis ennek a játszva tanulásnak tulajdoníthatjuk ama szép fejlődést és 

rohamos hódítást, melylyel a gyorsírás hazánkban általában, de különösen az 

utóbbi években oly elismerésre érdemes eredményt tudott felmutatni. 

Ezen eredmény kivívásában, mint egyik kiváló tényezőre büszkén mutathatunk 

a szegedi városi főgymn. gyorsíró-körre, a mely kör mindenkor hatalmas ápolója, 

mívelője s melegágya volt a gyorsírás művészetének. 

Ennek a győzelmekben gazdag körnek történetét óhajtom röviden e helyen 

megismertetni, hogy ezáltal csekélységem is hozzájáruljon egy virággal ahhoz a 

koszorúhoz, melyet e kör számára az országos versenyeken aratott győzelmek 

fontak egybe. 

A szegedi városi főgymnasiumban Bódogh János az 1876—77. tanévben vette 

át a gyorsírás tanítását. 46 volt a tanfolyamra beiratkozott tanulók száma. Ez 

időtől fogva kezdtek ifjaink a gyorsírással behatóbban s komolyan foglalkozni s 

az ennek nyomán a gyorsírás ügye iránt éledt meleg érdeklődes érlelte meg a 

gyorsíró-kör létesítésének eszméjét. 

A gyorsíró-kört Bódogh János 1878. januárban alakította meg 47 taggal. A 

kör védnöke Magyar Gábor főgymn. igazgató volt. Már ez évben több verseny-

írás tartatott részint könyv-, részint pedig pénzbeli jutalmakkal. Ezenkívül részt 

vettek a tagok a budapesti versenyeken is, hol gyakran az első dij, de mindig 

2—3 dij elnyerésével szereztek dicsőséget a szegedi névnek. 

Az 1879—80. tanévben a budapesti m. gyorsíró-egyesület által korrekt 

stenogrammokra hirdetett országos pályázat első díját Horovitz Sándor VII. oszt. 

tan. nyerte el, míg Hegedűs Ferencz VII. oszt. tan. elismerő okmányt nyert. Az 

iskolaév végén versenyírást tartottak, melyen jutalomtárgyakat kaptak perczenkénti 

232 szótag írásáért: Horovitz Sándor, Lévay József és Schlesinger János VII., 

perczenkénti 194 szótag írásáért: Hegedűs Ferencz és Weisz Miksa VII., perczen-

kénti 162 szótag írásáért pedig Feuer Adolf VI., Ábrahám István, Huszár Sándor 

V. és Mondschein Vilmos IV. o. tanulók. Ez évben a tagok száma 65 volt. 

Az 1879-iki árvizveszedelem miatt ideiglenesen megszűnt kör 60 taggal újra 

megalakulván, a következő 1880—81-iki tanévben fokozott erélylyel és buzgalommal 

fogott a munkához. A budapesti gyorsíró-egyesület orsz. pályazatának első díjait 

ismét szegediek vitték el és pedig: Horovitz (Holló) Sándor (később országgyűlési 

gyorsíró) és Hegedűs Ferencz (a korán elhunyt tankönyvíró) VIII. o. tanulók. 



Ez évben a kört az a megtiszteltetés is érte, hogy Markovits Iván, a budapesti 

gyorsíró-egyesület akkori elnöke nagyobb értékű gyorsírási-müvet ajándékozott, 

mely ügyes gyorsírók jutalmazására fordíttatott. 

Az iskolaév végén a főgymn. igazgató elnöklete alatt tartott nyilvános 

írásversenyen : 

a) a 3 és fél perezig tartó perczenként 230 szótagú dictatumnak hű és pontos 

leírásáért ismét Horovitz (Holló) Sándor és Hegedűs Ferencz jutalmaztattak, b) 

Perczenkint 180 szótag leírásáért díjat nyertek: Weiner Márton VIII., Pelikán Ede, 

Okrutzky István VII., Kelemen Dezső, Lefkovits Ármin VI., Klein József, Mondschein 

Vilmos V., Flesch Adolf VI. o. tanulók. Úgyszintén Reiner Gyula VIII. o. tanuló 

is egy régebbi 200 szótagú stenogrammjáért, mig mások csinos írásukért nyertek 

jutalmat. 

Ebben az évben a körvezető tanárt is jól megérdemelt kitüntetés érte. Ugyanis 

a Budapesti Magyar Gyorsíró-Egyesület a gyorsírás sikeres terjesztéseért arany-

tollal tisztelte meg. 

Az 1881—82. tanévben a kör 33 rendes és 12 rendkívüli taggal alakult meg. 

A kör tagjai közül négyen Budapesten letették a gyorsírói tanári vizsgálatot s az 

ez időben a képviselőházban tartott irásversenyek díjait is ők nyerték el. 

Ez évben jelent meg a kör kiváló vezérelnökének Bódogh Jánosnak „A 

magyar gyorsírás tankönyve" cz. három kötetes müve, továbbá a „Gyorsírási 

Olvasókönyv" 1881. és a „Vitaírási Olvasókönyv" 1882. 

Az évzáró versenyen jutalmat nyertek: 

a) a 2 perezig tartó 230 szótag sebességű dikt. hü és pontos leírásáért: 

Mondschein Vilmos VI. o. t., Klein József VI. o. t., Pelikán Ede VIII. o. t. és 

Lefkovits Áron VII. o. t. 

b) a 160 szótag pontos leírásáért : Seifensieder Béla, Schönberger Izidor, 

Flesch Adolf, Bezdán József, Tóth János V., Vásárhelyi Gyula (jelenleg belügy-

min. titkár) és Hegedűs András IV. o. tanulók. 

Az 1882—83. tanévben 43 rendes és 13 rendkívüli tagja volt a körnek. 

Ebben az évben választotta meg a Budapesti Magyar Gyorsíró Egyesület 

Bódogh Jánost bokros érdemeinek elismeréséül tiszteletbeli tagjává. 

Az említett egyesület vidéki jutalmait ebben az évben ismét szegediek — 

Weil Izidor és Klein József — nyerték el. 

Az 1883—84. évben a kör 54 rendes és 7 rendkívüli taggal alakult meg. 

A kör ebben az évben eddigi győzelmeit újfent szaporította, amennyiben a 

budapesti írás-versenyeken most már ötödször vitte el az első díjat. 

Első díjat nyertek : Báumel Mór, Bezdán József, Hegedűs András, Klein József, 

Lefkovits Áron, Mondschein Vilmos és Vásárhelyi Gyula, részint korrekt vitaírásért, 

részint pedig minta stenogrammért. Második díjakat kaptak : Kohn Géza VIII., 

Balassa Gyula VII. és Balassa Imre VII. o. tanulók. 

A Zeibig Gyula drezdai kir. gyorsíró intézet tanárának „Geschichte und 

Literatur der Geschwind-Schreibkunst" cz. híres müvéből ezidőben többen kiváló 

szorgalommal fordítottak magyarra egyes részleteket. 

A következő 1884—85. tanév ismét győzelmet hozott a körnek, mely 60 

rendes és 35 rendkívüli taggal birt. Az O. M. Gy. E. versenyén immár 

hatodszor nyertek első díjat és pedig Bezdán József és Vásárhelyi Gyula. Második 
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díjat: Hegedűs András, Schulhof Zsigmond, Takács István VII. és Jókai István 

VI. o. tanulók. 

Ez évnek érdekes eseménye volt az u. n. tudás-verseny, melyben az összes 

vitaírási és szakjelények biztos ismerete követeltetett össze-vissza kérdezve, ennek 

nyertese Bezdán József VIII. o. tanuló lett. 

Az 1885—86. tanévben 66 rendes és 24 rendkívüli tagja volt a körnek. 

Az 0. M. Gy. E. korrekt stenogramm versenyén Takács István VIII. o. t. 

nyer, míg Hegedűs András, Schulhof Zsigmond VIII., Noszlopy Antal VII. o. tanulók 

dicsérő okmányt kapnak. Az országházban rendezett nyilv. írásversenyen Hegedűs 

András és Flesch Sándor (Feles, később országgyűlési gyorsíró) egy-egy arany 

díjat nyertek. 

Ez évben határozta el a kör egy „gyorsírási alapítvány" létesítését. A szük-

séges tőke megszerzése iránt olyként intézkedett, hogy bevételeinek felét erre a 

czélra fordítani rendelte. 

Ez évben jelentek meg a körvezető tanárnak Levelező Gyorsírás, továbbá a 

Gyakorlati és Pari. Gyorsírás czimű művei. 

1886—87.-ben a tagok száma 92 volt. 

Ekkor ülte meg a kör 10 évi fennállásának emlékünnepét a nagyközönség 

meleg érdeklődése mellett. 

Az 0. M. Gy. E.-nek is ez év április havában volt a negyedszázados jubileuma, 

melyen az első díjakat szintén szegediek vitték el, névszerint Flesch (Feles) Sándor 

és ez idő szerint három joghallgató : Lefkovics Áron, Schulhof Zsigmond és Becsey 

Károly jelenleg ügyvéd, a társadalmi élet egyik vezérférfia. 

Ha a következő 1887—88. tanévben csökkent is a tagok száma 52-re, azért 

az elért sikerek nem maradtak az eddigiek mögött. 

A budapesti II. írásverseny összes díjait ez évben a szegedi gyorsíró iskola volt 

növendékei nyerték. A budapesti jeligés pályázaton Gombkötő János első díjat nyert. 

Ez évben érte a kört az a kitüntetés, hogy egy régibb, nagytehetségű tagját, 

Horovitz (Holló) Sándort országgyűlési gyorsíróvá nevezték ki. 

1888—89-ben 74 tagja volt a körnek. Ez évben volt Gabelsberger Ferencznek, 

a modern gyorsírás megalkotójának születése századik évfordulója, melyet a kör 

gyorsírási ünnepséggel ült meg. 

Az 0. M. Gy. E. dicsérő okmányt küldött a körnek, ezzel is méltatván a 

gyorsírás művelése és terjesztése körül kifejtett áldásos működését. 

A központi írásversenyről Békéi Nándor jelenleg ügyvéd, Gera Károly és Vass 

Károly egy-egy aranyból álló díjakat hoztak. 

Az év kiválóbb gyorsírói voltak: Dobai Gyula, Kertész (Kellnerj Zsigmond 

VIII., Biedl Samu VII., Pap Róbert, Szigeti (Singer) Sándor VI. jelenleg 

szegedi ügyvédek, Pollner Kálmán VII. jelenleg aljárásbiró és Király Kálmán VII. 

1889—90-ben 66 tagot számlált a kör. 

A budapesti korrekt ^enogramm nyertesei Gera Károly VII. o. t., Papp Róbert, 

Singer Sándor és Deutsch Adolf VII. o. tanulók voltak. 

Ekkor jelent meg Bódogh János „Parlamenti Gyorsírás" cz. befejező műve 

kétezer példányban. 

A kör kiváló gyorsírója Szigeti (Singer) Sándor VII. o. t., dr. Löw Immánuel szegedi 

főrabbi hitszónoklatait jegyezte fel, melynek alapján azok nyomtatásban is megjelentek. 



Az 1890—91. évben 98 tag Íratott be. 

A vezető tanárt a pápai és eperjesi gyorsíró-körök tiszteletbeli tagsággal tün-

tették ki. A kör ez évben választotta meg Schell Antal egerághi esperes-plébános 

urat tiszteletbeli tagnak. 

Kiválóbb gyorsírók voltak: Pap Róbert. Deutsch Adolf, Reinitz Ármin VIII. 

Blaustein Náthán és Szmetán Ignácz VII. o. tanulók. 

A müncheni nemzetközi gyorsíró kongresszuson az 0. M. Gy. E. a szegedi 

tanulók korrekt stenogrammjait és a szegedi tankönyveket kiállította, amiért az 

intézet elismerő okiratot kapott. 

Az 1891—92. évben 69 tag jelentkezett. 

A körnek tagjai ez évben is nyertek a budapesti versenyeken. 

Ez év nevezetes mozzanata az volt, hogy „Gyorsirászati Közlöny" czimmel 

Bódogh János főszerkesztése alatt lapot adott ki a kör, melynek programmját az írás-

egység létrehozása képezte. Két évi fennállás után, miután kitűzött czélját nagy-

részben elérte s főszerkesztője Budapestre távozott, megszűnt. 

1892-93-ban a kör 71 tagból állt. 

Kiváló sikert aratott gyorsírási munkájával Szabó László, jelenleg hírlapíró, 

előadó és Szécsen Ferencz titkár, mindkettő az irodalmi téren is működvén. 

Ez évben választotta meg a kör dísztagjává Markovits Ivánt a gyorsírás láng-

lelkű vezérét és Czigány János ügyvédet, veterán gyorsírót, jelenleg jászberényi 

polgármestert. 

1893—94 évben a körnek eddigi hervadhatlan érdemű, áldásos működésben 

gazdag, jeles vezető tanára a budapesti magyar gyorsíró egyesület meghívására 

Budapestre költözött át, hol Markovits Iván halála után az ügyvezető igazgatói 

tisztet ruházták rá. 

A kör vezetését Varja János főgymn. r. tanár és oki. gyorsíró vette át, a ki 

a kör ügyeit mindenben az előd által követett módon gondozta 70 tanulóval. 

A Gabelsberger emlékére tartott díszgyűlésen Bódogh Jánost 16 évi sikerdús 

és önfeláldozó működéséért és 275 drb tan- és olvasókönyvből álló alapítványáért 

hálaképen dísztaggá választotta. 

Kiválóbb gyorsírók voltak: Bakos Pál, Becker Mihály, Kontraszty Dezső, 

Benedek Elemér és Sőregi Mátyás. 

Az 1894—95. évi XVIII-ik alakuló gyűlést a kör már Varjú János k. t. r. áld. 

pap, oki. gyorsírótanár elnöklete alatt tartotta meg 80 tanulóval. 

Az 0. M. Gy. E. írásversenyén Milkó Vilmos VIII. o. t. nyert első díjat, mig 

korrekt stenogrammjukért Zimányi Gyula, Becker Mihály VI. és Klein Béla VIII. o. 

tanulók elismerést érdemeltek. 

Szorgalmukkal kitűntek még: Böröcz Mihály, Bauer János VIII., Zimányi 

Gyula VI., Becker Mihály, Gera Antal és Thomay Ernő V. oszt. tanulók. 

1895—96. év 108 taggal nyilt meg. * 

Ez év nevezetesebb gyorsírói voltak: Bauer János, Böröcz Mihály VIII., 

jelenleg mérnök, a hivatalos lapok autographalója, (magasabbb fokú vitairás) 

Becker Mihály, Brandstetter Arthur, Gera Antal és Zimányi Gyula (mérs. vitaírás), 

Nagy István, Friedrich András VI. és Posybylla Jenő II. b) oszt. tanulók (levelező). 

Az O. M. Gy. E. korrekt stenogramm-versenyén elismerő iratokat kaptak: 

Csöke Imre IV. a), Brandstetter Arthur, Gera Antal VII., Hentz Károly VI., Motika 
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Adolf VII. és Zacharia Emil IV. a) oszt. tanulók. A tavaszi bpesti írásversenyen a 

150 szótagú versenyírás egy aranyból álló első díját (vidéki díj) Becker Mihály 

előadó nyerte. Arany díjat nyert még később Milkó Vilmos VIII. o. tanuló is. 

Az alapitó Bódogh János nevét viselő gyorsíró-köri alapítvány eddig 100 

koronára növekedett, mely összeg a szeged-csongrádi takarékpénztárban gyü-

mölcsözik. 

A kör könyvtára ez időszerint 120 műből állt 200 kötetben. 

Megemlítjük még azt az érdekes körülményt is, hogy a kör tagjai német 

gyorsírással is foglalkoztak. 

Az 1896—97 évi XX-ik alakuló gyűlésen 115 tanuló jelentkezett. A körnek 

20 év alatt 1724 tagja volt. 

A budapesti írásversenyre az idén kiküldött 2 versenyző : Zimányi Gyula és 

Gera Antal VIII. o. tanulók egy-egy aranyat nyertek. 

Az O. M. Gy. E. által rendezett korrekt-stenogramm versenyen Gera Antal, 

ismét egy drb. 10 koronás aranyat nyert. Szabatos írásukért pedig dicséretet nyertek : 

Czibula Antal, Martinu Lajos és Tóth Imre VII., Gombkötő Antal, Papp István és 

Schütz Antal VI., Kohn Emil és Zacharia Emil V. o. tanulók. 

A kör az idén is — úgy mint eddig — az érdeklődők jelenlétében meg-

tartotta Gabelsberger emlékünnepét, valamint fogadalmához képest megünnepelte 

Markovits Iván emlékezetét. Mindkét ünnepélyen írásversenyek tartattak, melyeken 

számosan érdemeltek jutalmat. 

A Bódogh János nevét viselő köri alapítvány ezúttal már 118 koronával 

a szeged-csongrádi takarékpénztárban kamatozik. 

Német gyorsírással ez évben is többen foglalkoztak. 

1897-98-ban 104 tagja volt a körnek. 

Az 1898. márczius 27»én Budapesten megtartott orsz. gyorsírásversenyen 

Kohn Emil VI. o. t. hozta el a vidékiek első díját, egy drb. 10 koronás aranyat a 

150 szótagú és elismerő oklevelet a 180 tagú diktátum gyors és szabatos leirásáért. 

Becker János VII. és Tóth Imre VIII. o. t. pedig díszmüvet és elismerő oklevelet 

érdemeltek. 

Kiváló sikert aratott a kör az 0. M. Gy. E. által hirdetett korrekt-stenogramm 

versenyen is, amennyiben hatan első díjat, nyolczan pedig a második díjnak meg-

felelő dicsérő okmányt nyertek. Az előbbiek közé tartoztak: Bacsó Gyula, Kohn 

Emil VI., Schütz Antal VII., Martinu Lajos, Perhács Sándor, Tóth Imre VIII. o. 

tanulók. A dicsérő okmánynyal kitüntetettek pedig: Makai Endre V., Koczka Elemér, 

Lukhaub Gyula, Szabó József VI., Becker János, Timcsák Béla, Widter Hermann 

VII. és Czibula Antal VIII. o. tanulók. 

A Gabelsberger emlékünnepén és Markovits Iván emlékezetére megtartott 

versenyen az idén is több kiváló gyorsíró érdemelt jutalmat. 

A körnek buzgó vezető tanárát Varjú Jánost nagy megtiszteltetés érte, a 

mennyiben a temesvári fögymn. gyorsiró-kör dísztagjává választotta. 

Az 1898—1899-ben a már 22 éve működő körnek 36 haladó és 61 kezdő, 

fennállása óta összesen 1919 tagja volt. 

A kör eddigi vezérelnöke Varjú János- tanár, Lévára helyeztetvén át, az 

igazgató, mint a körnek védnöke, a kör vezetését s a gyorsírás tanítását Jakab 

Lajos oki. gyorsírás tanítóra bízta. 
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Körünk az 0. M. Gy. E. írásversenyein ezuttal is dicséretesen megállotta 

helyét, amennyiben Timcsák Béla VIII. o. t. a perczenként 180 szótagos dictatum 

leírásáért dicsérő oklevelet, a 150 szótagosnál pedig 1 drb. 10 koronás aranyat 

kapott. Ugyanezen versenyen Gönczi Lajos VIII. o. t. a 150 szótagos dictatum 

leírásáért díszkönyvet és elismerő okiratot nyert. 1 — 1 drb. 10 koronás aranyat 

nyertek még Schütz Antal VIII., és Kállai Emil VII. osztály tanulók. 

Ugyancsak az említett egyesület által rendezett szabatos vitaírási versenyen 

Kállai Emil VII. o. t. nyerte el az 1 drb. 10 koronás aranyból álló első díjat s 

munkája, mint minta stenogramm a „Budapesti Gyorsíróban" közöltetett. Ezenkívül 

első díj fejében jutalmat érdemeltek: Schütz Antal, Timcsák Béla VIII.. Szabó 

József és Lukhaub Gyula VII. oszt. tanulók; második díjat pedig Sebestyén István 

VII., Fischer Ödön VI. és Thomay Béla IV. a) oszt. tanulók. 

A kör tagjai közül Kállai Emil a praxis terén is működött, a ki a Dugonics-

Társaság díszgyűlésein Enyedi Lukács és Hock János országgyűlési képviselők 

előadásait gyorsírta a Társaság megbízásából. Majd Löw Immánuelnek boldogult 

Erzsébet királyasszony halála felett mondott gyászbeszédeit jegyezte. Kállai Emil 

VII. o. t. a Gabelsberger német gyorsíráson kiviil áttanulta még a Stolze—Fenyvessy 

és Nagy Sándor-féle gyorsírási rendszereket is. 

1899—1900. évben 110 tanuló jelentkezett. 

Nevezetes eseménye volt ez évnek az, hogy a kör dísztagjává választotta 

Magyar Gábor urat, a kegyes-tanítórendnek tartományfőnökét, dr. Fabró Henrik 

urat, az Orsz. Magyar Gyorsíró-Egyesület elnökét és Varjú János urat, váczi 

főgymn. r. tanárt. 

A budapesti országos írásversenyen 1 — 1 aranyat nyertek: Koczka Elemér, 

Kállai Emil VIII. o. t., Vadász Imre és Szigeti Ernő VII. oszt. tanulók (ez utóbbi 

a 180-as fokon két aranyat nyert). 

A Gabelsberger- és Markovits-íinnepélyek alkalmával rendezett írásversenyben 

a kör tagjai közül többen érdemeltek jutalmakat. 

A több irányú tanultság megszerzésére irányuló komoly szándéknak szép 

jelét mutatja az, hogy a kör tagjai közül többen foglalkoztak német gyorsírással 

és Nagy Sándor népszerű gyorsírásával is. 

1900—901. évben tartotta meg a kör XXIV. alakuló gyűlését, melyre 35 

haladó és 71 kezdő, összesen 106 tag jelentkezett. A lefolyt 24 év alatt 2130 

tagja volt a körnek. 

Ez évben választotta meg a kör Vikár Béla urat tiszteletbeli tagjának. 

A budapesti őszi írásversenyen 1 — 1 aranyat nyertek Vadász Imre és Makai 

Endre VIII. o. tanulók; a tavaszi írásversenyen pedig Makai Endre és Fischer 

Ödön VIII. o. tanulók. 

Az 0. M. Gy. E. által rendezett orsz. szabatos (korrekt) vitaírási versenyen 

elért eredmény ezuttal is méltán sorakozik a kör eddigi fényes sikereihez. Ugyanis 

a 20 pályázó közül részben első díjat, részben dicséretet nyert 18 tanuló. 

A Gabelsberger és Markovits ünnepélyeken rendezett írásversenyeken is oly 

nagy számban voltak jutalomra érdemesek, hogy neveiket térszüke miatt legnagyobb 

sajnálatomra nem közölhetem. 

És most elértünk e körnek 25 éves fordulójához, melyet országos ünneppel 

ül meg 1902. márczius 31-én. 
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Az a kör, mely ilyen gazdag múltra tekinthet vissza, méltán ünnepelhet. Mig 

egyrészt ez az ünnep méltó elismerése lesz a kör eddigi kiváló működésének, 

addig másrészt buzdításul fog szolgálni a jövőre is, hogy hasonló szellemben 

működjék a gyorsírás áldásos terjesztésében. 

Végül a jubileum alkalmából meg kell emlékeznem még arról, aki ennek az 

ünnepélynek lelke: Jakab Lajosról, a kör ezidőszerinti vezető tanáráról. Ezt a 

jubileumot nagyrészt az ő fáradhatatlan tevékenységének köszönhetjük, a ki fárad-

ságot nem ismerve, teljes erővel munkálkodik azon, hogy ez az ünnep ne csak 

Szeged városának, hanem az egész országnak feledhetetlen, szép emlékünnepe legyen. 

Szabados Ferencz. 
* 

A gyorsíró-kör előbb előadott történetének kiegészítéséül álljon itt, hogy az 

1901—2-ik tanévben a körnek 16 gyakorló, 32 haladó és 117 kezdő, összesen 165, 

a lefolyt 25 év alatt pedig 2295 tagja volt, a kik közt nagyon sokan vannak, kik-

nek a gyorsírás adott kenyeret, kik a gyorsírás révén jutottak jó állásba, kik gyors-

írási ismereteiknek pályájukon kiszámíthatlan hasznát veszik. 

A gyorsíró-kör könyvtárának alapját is Bódogh János vetette meg áldozat-

készségével. 

Ez idő szerint van a körnek 321 drb bekötött könyve, melyekben 378 féle 

gyorsírási mű van, 622 kötetben körülbelül 7—800 kor. értékben. 

Közöljük a kör tiszteletbeli tagjainak és az 1901—902-ik tanévben működött 

választmánynak névsorát is. 

A szegedi városi főgymnasiumi gyorsíró-kör dísztagjai: 

Dr. Becsey Károly, ügyvéd; dr. Békéi Nándor, ügyvéd; Bódogh János, 

az 0. M. Gy. E. ügyvivő igazgatója, oki. gyorsírás-tanár; Cserei József, lévai k. r. 

tanár, oki. gyorsírás-tanár; Czigdny János, ügyvéd, jászberényi polgármester, oki. 

gyorsírás-tanár; dr. Dobay Gyula, ügyvéd; dr. Fabró Henrik, az 0. M. Gy. E. 

elnöke, orsz.-gyülési gyorsíró-revizor, oki. gyorsírás-tanár; dr. Kertész Zsigmond, 

ügyvéd ; dr. Kószó István, ügyvéd; dr. Lázár György, kir. tanácsos, országgyűlési 

képviselő; dr. Lippai Lajos, ügyvéd, oki. gyorsirás-tanár; Magyar Gábor, a kegyes 

tanitórendiek magyarországi tartományfőnöke ; f Markovits Iván, az orsz.-gyül. 

gyorsiroda II. főnöke; dr. Pggp_Róbertv ügyvéd; Schell Antal, egerághi esperes-

plébános, oki. gyorsírás-tanár; dr. Szigeti Sándor, ügyvéd ; Varjú János, váczi k. 

r. tanár, oki. gyorsírás-tanár; Vikár Béla, országgyűlési gyorsíró-revizor, az 0. M. 

Gy. E. tb. elnöke, oki. gyorsírás-tanár. 

A kör választmánya (1901—1902. tanévben): 

Ifjúsági elnök s előadó: Perhács Béla VIII. o. t. ; titkár: Venetiáner Frigyes 

VIII. o. t.; haladók előadója: Thomay Béla VII. o. t.; kezdők előadója : Sofró 

Béla VIII. o. t. és Katona Dávid VIII. o. t.; főjegyző: Vértes Imre VI. o. t.; 

aljegyző: Staud Miklós VI. o. t. ; pénztárnok: Bugyi József VIII. o. t.; ellenőr: 

Szarvady Lajos VI. o. t.; főkönyvtárnok: Löbl Sándor VIII. o. t.: alkönyvtárnok: 

Otott-Kovács Mihály VI. o. t.; lapok levelezői: Szibinkits György VIII. o. t. 
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Bemutatjuk itt Magyar Gábor és Cserép Sándor igazgatók, Bódogh János 

és Varjú János körvezető tanárok, valamint a kör régebbi tagjai küzül: Holló 

Sándor dr., volt orsz. gyül. gyorsíró, Vásárhelyi Gyula dr. belügyminiszteri titkár, 

Lippay Lajos dr. ügyvéd, Szabó László és Kállay Emil hírlapírók, mint a kör volt 

előadóinak arczképeit s életrajzi adataikat pedig a következőkben adjuk : 

Magyar Gábor. Született Félegyházán 1842. január 19-én. 1859-ben lépett a 

kegyes-tanítórendbe s rá 6 évre pappá szentelték; 1865—6-ban már a szegedi gymna-

CSERÉP SÁNDOR 

a szegedi városi fögymnasium igazgatója. 

siumban találjuk, hol egy tanév kivételével 32 évet töltött. 1871-ben lett 

igazgató s mint ilyen, 27 éven át teljesitett a tanügynek, a hazának és a városnak 

el nem évülhető szolgálatokat. Nagy érdemeit a tantestület, tanítványai, az intelligens 

társadalom 1892-ben, életének 50-ik s szegedi működésének 25-ik évében oly 

impozáns módon ismerte el, hogy annak hatása alatt ő felsége a király 1893-ban 

a Ferencz József-rend lovagkeresztjével tüntette ki. Rendtársai 1894-ben kormány-

tanácsossá választották s ő felsége 1896-ban cz. főigazgatóvá nevezte ki ;fl898-ban 
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pedig rendtársai a rendfőnöki székbe ültették, minek folytán ez évben eltávozott 

Szegedről, hogy helyét Cserép Sándor igazgatónak adja át. Távozása után Szeged 

városa szabad polgárai a város díszpolgárává választották meg a tanügy terén 

szerzett érdemei elismeréseül; mely alkalommal a szegedi sajtó is benső meleg-

séggel így ír róla: 

„Az iskolának szentelt s a profán világ előtt elrejtett magányában, ott ter-

mette az ő bölcs, kitartó szeretettel zománczozott tevékenysége, az igazság és tudás 

•̂ttt̂ w. 

BÓDOGH JÁNOS 

a szegedi városi fögymnasium gyorsíró-körének alapítója és 17 évig vezér-elnöke. 

(Életrajzát „Egyletek" rovata alatt közöljük.) 

által megvilágosult elméket, a szépnek és nemesnek szeretetére fölgyulladt kedé-

lyeket, az élet küzdelmeire, a jellemes férfiúi munkásságra megedzett tetterőt, a 

hűségre kész s a hazafiságért lángoló sziveket." 

Mint minden szépért és jóért, ugy a gyorsírás iránt is lelkesült s az ő jó-

akaró támogatásának, buzdításának s folyton tartó lelkesítésének volt az eredménye 

a szegedi gyorsíróiskola sikere. Ez érdemeket az Orsz. Magy. Gyorsíró-Egyesület 

is teljes mérvben méltányolta s tiszteletbeli tagjai közé választotta. 
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Szegedről történt távoztával az általa megteremtett gyorsíróiskola hálájának és 

igazi tiszteletének azzal igyekezett bizonyítékát szolgáltatni, hogy a kör disz-

tagjává választotta s a megválasztást a következő szövegű, gyönyörűen kiállított 

oklevéllel ajánlta fel Magyar Gábornak: 

A városi főgymnasiumi Gyorsiró-Kör f. é. szeptember hó 17-ikén tartott XXII. 

alakuló közgyűlésén nagyságos és főtisztelendő Magyar Gábor urat, a kegyes 

tanítórend tartomány-főnökét, a Ferencz József-rend tulajdonosát, a szegedi fő-

gymnasium érdemdús és fáradhatlan volt főigazgatóját — örök hálája és elismerése 

jeléül dísztagjává választotta azon nemes és önzetlen fáradozásáért, melyet, mint e 

gyorsírókör létesítője, szeretett és tisztelt volt védnöke, jóakaró támogatója, a gyors-

írás ügyének lelkes ápolója és barátja az írás művészetének fellendülése s gyors-

VARJÚ JÁNOS 

váczi főgymn. tanár, a szegedi v. főgymn. gyorsíró-kör volt tanár-elnöke. 

írókörünk felvirágoztatása érdekében a tanuló-ifjúság hasznára s édes hazánk üdvére 

évek hosszú sorén át kifejtett. Szeged, 1899. október 10. Cserép Sándor, főgymn. 

igazgató. Jakab Lajos, tanár-elnök. Kállai Emil, ifj. elnök. 

Cserép Sándor szül. 1849. nov. 12-én Félegyházán. A gymnasiumot Szege-

den végezte. A piarista-rendbe lépett 1869. szept. 8-án, s 1874-ben pappá szen-

teltetett fel. Tanárkodott Léván, Nyitrán, Váczott, Nagy-Becskereken. Tanít Szege-

den 1877. óta, hol előbb a magyarnyelv s szépirodalom tanára volt s igen jelen-

tékeny irodalmi munkásságot fejtett ki. Magyar Gábor távoztával megüresedett 

igazgatói állásra ő lett kiszemelve s az előd bölcsessége és körültekintése ő benne 

találta meg a méltó utódot, ki a virágzás tetőpontján álló intézetet a nagy előd 

szellemében képes tovább vezetni. Megnyerő egyénisége, modern, magas intelli-
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gencziája, tapintata, emberismerete és jóságos szíve által úgy az intézet növendé-

keinek, mint a szülőknek is tiszteletét, szeretetét és ragaszkodását megnyerte. Igaz-

ságossága és szívnemességével a tanári testület tiszteletét és szeretetét is teljes 

mértékben bírja. 

A gyorsírással is már régóta s nagy előszeretettel foglalkozik. 1877-ben tette 

le Sátoralja-Ujhelyen a gyorsírástanári vizsgát, hol azt szép eredménynyel tanította. 

Azóta mindig érdeklődéssel kisérte a gyorsíró-kör működését, mert teljesen 

átérzi a gyorsírás culturalis horderejét s látja azt a nagy kincset, melyhez az ifjú-

ság a gyorsírás elsajátítása által jut. 

A gyorsírás ügye iránti benső vonzalmának és szeretetének volt a kifolyása, 

hogy a kör egynegyed százados fennállásának ünnepélyét oly fényesen megünne-

pelhette s ha ez az ünnepség használt a gyorsírás ügyének, úgy abból a legna-

gyobb érdem őt illeti meg. 

Dr. HOLLÓ (Horovitz) SÁNDOR. 

A gyorsírásnak egyik leghívebb és hivatott terjesztője Varjú Attila János. 

Szül. 1861. február 10-én. Már korán megérett elméjében a gyorsírás terjesztésé-

nek nemes tudata s tanári működésétől kezdve egész a jelen ideig egyik legmél-

tóbb agitátorának is bizonyult. Debreczenben, Rózsahegyen, N.-Károlyban, szóval 

mindenütt, a hol mint tanár működött, irodalmi működése mellett folyton izgatott 

szóban és írásban a gyorsírás művészete mellett. Kört alapított, a hol még nem 

volt, mint Kecskeméten s lelkesített, hol arra szükség volt. Bódogh János eltávozása 

után 1893-ban átvette gyorsíróköriink vezetését s 6 évi lelkes munkásságával, mely 

idő alatt a millenniumi díszalbum kiadásával oly szépen képviseltette körünket az 

orsz. kiállításon, gyorsíróköriink addigi jó hírnevét még inkább növelte. Jelenleg 

Váczon szolgálja gyorsírásunk ügyét. 
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Dr. Holló Sándor. A szegedi gyorsíró-iskola egyik legtehetségesebb tagja 

volt s mint ilyen, orsz. gyül. gyorsíróvá lett s ottléte alatt tette le az ügyvédi 

vizsgát. 

A mily szép és kiváló tulajdonokkal volt lelkileg megáldva, ép oly gyenge 

volt testileg; gyengeségéhez még tüdőbaj is járult s ez vitte a sírba a még sok 

és szép reményekre jogosító fiatal gyorsírót, 1896. január 6-ikán. 

Dr. Vásárhelyi Gyula. Vásárhelyi is egyike volt a szegedi iskola jeles tag-

jainak, ki gyorsírási szakismereteinek — pályáján nagy hasznát vette. Az O. M. 

Gy. E. ügyei mindig élénken érdekelték s ott van mindenütt, hol a gyorsírásnak 

hasznára lehet. Részt vett a mi orsz. ünnepélyünkön is, hol a bíráló-bizottságnak 

is fáradhatlan tagja volt. 

Dr. Lippai Lajos. A gyorsírásnak Szegeden egyik leglelkesebb barátja s 

mívelője. Előbb városi alügyész volt. Jelenleg virágzó ügyvédi irodája van. A 

mostani ünnepség alkalmával tartott írásversenyen a bíráló-bizottság egyik legjelen-

tékenyebb tagja volt. Körünknek dísztagja. 

Szabó László. Szegeden léte alatt — Bódogh János mellett — oly rendkívüli 

tevékenységet és buzgalmat fejtett ki a gyorsírás művelésében, hogy nem volt s 

nincs a körnek tagja, ki őt e részben megközelíthetné. A „Gyorsírászati Közlöny" 

főmunkatársa levén, értékes czikkekkel gyarapította a gyorsírási irodalmat. írt egy 

úttörő művet is, a „A gyorsírás módszertanáét; az angol Pittmann-féle gyorsírást 

magyar nyelvre tette át, de nem adta ki; megírta a gyorsírás történetét, de ez 

sem látott még napvilágot s ezek mellett mint gyakorló gyorsíró bámulatos ered-

ményeket ért el. Jelenleg a Pesti Hirlapnál forgatja a gyorsírás hatása alatt meg-

aczélosodott tollát. 

Kállai Emil. Egy fiatal, de telivér gyorsíró, az is a javából. Nincs gyorsírási 

szaklap, melybe ne írt és nem írt egy sort, mit a gyorsírás iránti nemes lelkesedés 

nem inspirált vagy a mit nem a tiszta meggyőződés diktált volna tollába. Tőle az 

iskola még nagyon sokat vár és várhat is. 

Nagy tudással és szakismerettel szerkesztette a „Gyorsírás" cz. folyóiratot. 

A szegedi városi főgymn. gyorsíró-kör jubileuma. 

Előkészületek. 

A gyorsíró-kör negyedszázados évfordulójának nagyobbszabású megünnep-

lését az 1900. szept. hó 16-án tartott 24-ik alakuló közgyűlésen vetette fel a kör-

vezető tanár. A közgyűlés az eszmét általános lelkesedéssel fogadta s a választmányt 

megbízta a tervezet elkészítésével. 

A körvezető e határozat alapján érintkezésbe lépett s tárgyalásba bocsátkozott 

dr. Fabro Henrik úrral az Orsz. Magy. Gyors. Egyl. elnökével. A tárgyalás ered-

ményéről az 1901. évi jan. 16-án tartott bizottsági ülésen számolt be, amely bizott-

sági ülés körvezető indítványára elhatározta ezen Emlékmű kiadását is. Az orsz. 

versenyírásra vonatkozólag elágazók levén a vélemények az 0. M. Gy. E. és a 

szegedi iskola tervezete között, a kérdés végleges megoldása tovább húzódott s 

csak az 0. M. Gy. E. 1901. évi máj. 23-án tartott közgyűlésén dőlt elvéglegesen. 

Országos korrekt stenogramm pályázatra körünk az 1901. évi jun. hó 9-én 

tartott közgyűlése irta ki a pályázatot, mit az 0. M. Gy. E. is magáévá tett, minek 

Jakab Lajos: „Szegedi gyorsírászati disz-emlékmü." 3 



Markovits Iván arczképét megfesteti, s a festéssel Vingai József tehetséges fiatal 

festőt, intézetünk volt növendékét bizza meg. Továbbá elhatároztatott, hogy 

Vingaival díszoklevél-minta is dolgoztassák ki, amely sokszorosítandó s minden 

egyes pályázónak kiállítandó lesz. Özv. Markovits Ivánné urnő, férjének nemcsak 

legjobban sikerült arczképeit bocsátá készséggel rendelkezésünkre, hanem még 

100 korona adományával is nagylelkűen hozzájárult kiadásaink fedezéséhez. 

A kör 1902. évi jan. 30. tartott közgyűlésén határozta el az ünnepség idejét, 

állapította meg az ünnepély programmját s tűzte ki az orsz. versenyírási pálya-

díjakat, melyhez az 0. M. Gy. E. is hozzájárult. A meghívó szövege a követ-

kező volt: 
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folytán úgy a korrekt stenogramm pályázat, mint a versenyírás czéljaira is felajánlott 

15 drb. aranyat és 30 korona árú díszkönyvet. ] i 

A jubiláris ünnepély és az orsz. versenyírás kérdése e szerint végleg el lévén £ 

határozva, a kör 1901. évi jun. 23-án tartott ülésén egy szünidei előkészítő bizott- ( 

ságot küldött ki. Ez a bizottság küldte szét a szabatos versenyírásra vonatkozó r 

hirdetményt, valamint az Emlékmű számára kért nyilatkozatok iránti felhívásokat, c 

továbbá végezte a megindult terjedelmes levelezést és egyéb fontos intézkedéseket. 1 

E bizottság működéséről a körvezető tanár az 1901. évi szept. 15-én tartott i 

25-ik alakuló közgyűlésen számolt be, hol indítványára elhatároztatott, hogy a kör r 

A szegedi városi főgymnas ium gyorsíró- 1 

LIPPAI LAJOS 

1878. évben. Jelenleg ügyvéd. 

SZABÓ LÁSZLÓ 

181)0. évben. Jelenleg hírlapíró. 



Meghívó. Gyorsíró-körünk negyed százados jubileuma alkalmával úgy a magunk, 

mint az Orsz. Magyar Gyorsíró-Egyesület nevében is van szerencsénk t. czímet a 

a f. évi márczius hó 31-én, húsvét másodnapján Szegeden, a városi széképület 

dísztermében országos versenyírással egybekötött jubiláris ünnepségünkre tisztelettel 

á meghívni. Az ünnepély d. e. 10 órakor, az országos versenyírás d. u. pontban 2 

, órakor kezdődik. Ezúton is figyelmeztetjük a résztvenni szándékozókat, hogy a 

hazai vasutak ez alkalomra mérsékelt árú menet-térti jegyeket engedélyeztek, miért 

is szíveskedjenek sürgősen bejelenteni, hogy névszerint ki részére, mely vonalrészre, 

minő kocsiosztályba állítsunk ki igazolványokat. Gyorsíró-körök és tanintézetek 

KALLAI EMIL 

1900. évben. Jelenleg a Magyar Estilap s. 

szerkesztője, a „Gyorsírás" és „Gyorsírók 

Naptára" szerkesztője és kiadója. 

Dr. VÁSÁRHELYI GYULA 

1884. évben. Jelenleg belügyminiszteri titkár. 

részéről kérjük még felemlíteni, hogy hány tanuló elszállásolásáról kelljen gondos-

kodnunk. Szeged, 1902. márczius hó. A szegedi városi fogymn. Gyorsíró-kör Elnöksége. 

Az ünnepség programmja. I. Boieldieu : Nyitány a „Kalifa operá"-ból. Elő-

adja : Prelogg József tanár vezetése alatt a vár. főgymnasiumi zenekar. 

II. Megnyitó beszéd. Tartja: Cserép Sándor, városi főgymn. igazgató, oki. 

gyorsíró, a kör elnöke. 

III. Gyorsírók ünnepe. Óda. Irta s előadja : Vikár Béla, országgyűlési gyorsiró-

revisor, az Orsz. M. Gyorsíró-Egyesület tb. elnöke, körünk dísztagja. 

IV. Agyorsírás szerepea művelődésben. Irta s felolvassa: Dr. Fabro Henrik,ország-

gyűlési gyorsíró-revisor, az Orsz. Magy. Gyorsíró-Egyesület elnöke, körünk dísztagja. 

3* 



V. A gyorsírás haszna. Irta s felolvassa: Czigány János, jászberényi polgár-

mester, körünk dísztagja. , 

VI. Gyorsíró-körünk 25 éves múltja. Irta s felolvassa Perhács Béla v. főgymn. 

VIII. o. t., a kör ifj. elnöke. 

VII. Markovits Iván arczképének leleplezése. A beszédet tartja : Venetianer 

Frigyes, VIII. o. t., a kör titkára. 

VIII. Bódogh János, a kör megalapítója szegedi működésének méltatása. Irta 

s felolvassa: Sofro Béla, VIII. o. t., gyorsíró-köri előadó. 

IX. A gyorsírás kulturális jelentősége. Irta s felolvassa : Kállai Emil joghallgató. 

X. A korrekt stenogramm-pályázatok eredményének kihirdetése és a dijak 

kiosztása. 

XI. Záró-bészéd. Tartja: Jakab Lajos, a kör vezérelnöke, oki. gyorsíró. 

XII. Thumer: Induló. Előadja: Prelogg József tanár vezetése alatt a vár. 

főgymnasiumi zenekar. 

Pályázat hirdetés országos írásversenyre. 

A folyó évi márczius 31-én pontban d. u. 2 órakor kezdődő írásversenyre a 

következő pályadíjakat tűzzük ki: 1. Perczenként (5 percznyi dictatum) 270—300 szó-

tag leírására és közönséges írásba való áttételére : I-ső díjul 200 Koronát, II. díjul 

100 Koronát. E fokon gyorsírási rendszer külömbség nélkül mindenki, tehát az 

országgyűlési gyorsírók is résztvehetnek s díjra igényt tarthatnak. 2. Perczenként (5 

percznyi dictatum) 220 szótag leírása és közönséges írásba való áttételére: I. díj 

50 Kor., II. díj 30 Kor., III. díj 20 Korona. 3. Perczenként (5 perczig) 180 szótag 

leírása és áttételére : I. díj 40 Kor., II. díj 20 Kor., III. díj 10 Korona. 4. Per-

czenként (5 perczig) 150 szótag leírása és áttételére: Két I. díj 30—30 Kor., II. díj 

15 Kor., III. díj 8 Kor. A 220, 180 és 150-es fokon az országgyűlési gyorsírók 

kivételével bárki részt vehet, amennyiben az illető fokokon a rendes díjat még nem 

nyerte volna el, de pályadíjra csakis Gabelsberger—Markovits-rendszer követők 

tarthatnak igényt, az egyéb rendszerekkel írt és sikerült pályamunkákat oklevéllel 

fogjuk honorálni. A 150-es fokon az egyik első díj kivételével, a többi csakis 

középiskolai tanulók részére van fentartva, más pályázók sikerült munkáit oklevéllel 

tüntetjük ki. 5. Külön hölgydíj az összes fokon : I. díj 20 Kor., II. díj 10 Kor., 

III. díj 5 Kor. 6. A legszebb és legszabatosabb pályanyertes stenogramm jutalma 

(kivéve a legmagasabb fokú pályamunkákat) 10 Korona, 7. Ezenkívül a 220, 

180 és 150-es fokok mindegyikén a legjobb 10—10 pályamunka könyvjutalom-

ban részesül. Végre megjegyezzük, hogy mindazok a gyorsirók, kik az ünnepély 

és versenyírás sikerének előmozditásában részt vesznek, pályamunkákat beaanak, 

a szegedi ünnepségre való visszaemlékezésül díszoklevelet fognak kapni. Felkér-

jük a hazai gyorsíró közönséget, az országgyűlési gyorsírókat, hogy a versenyen — 

rendszer különbség nélkül — minél nagyobb számban résztvenni szíveskedjék. 

Budapest—Szeged, 1902. márczius hó. Az Orsz. Magy. Gyorsíró-Egyesület Elnök-

sége. A szegedi városi főgymnasiumi Gyorsíró-kör Elnöksége. 

Ezután a gyorsíró-kör által kiküldött végrehajtó bizottság minden irányban 

lázas tevékenységet fejtett ki az ünnepély sikere érdekében. 1500 meghívót bocsátott 

szét az ország minden részébe, érintkezésbe lépett a napi lapokkal, levelezett 



az ország összes gyorsíró köreivel, tanfolyamaival és pár hónap alatt több mint 

500 levelet irt az ünnepség ügyében. Közbejárt városnál a dísz és bizottsági termek 

átengedése ügyében, az internátusok vezetőinél az elszállásolások miatt stb. stb. 

A gyorsíró-kör régi tagjaiból (tanárok, ügyvédek, hivatalnokok stb.) is alakult egy 

végrehajtó bizottság hasonló czélból, mely üléseit Cserép Sándor főgymnasiumi 

igazgató úr elnöklete alatt tartotta. 

Eközben beérkeztek az összes korrekt-stenogramm pályázatok is, összesen 

468 drb. melyek közül a levelező pályázatok bírálására a körvezető tanár: Szegelethy 

János, Dr. Lippay György, Országh József, Gallovich Jenő gyorsírás tanárokat, továbbá 

Szabó Bálint és Szabados Ferencz vasúti hivatalnokokat kérte fel, amely bizottság 

feladatának hiven és lelkiismeretesen meg is felelt. A vitaírási stenogrammokat 

az 0. M. Gy. E. képviseletében dr. Fabro Henrik, Bódogh János, Rosenthal Ferencz, 

szegedi gyorsíró-kör képviseletében pedig a körvezető tanár bírálták meg. 

A vendégek fogadására és elszállásolására külön bizottságok küldettek ki s 

e bizottságok czéljaira a szegedi kaszinó egy külön helyiséget bocsátott ren-

delkezésére. 

Az érkezett vendégek ingyenes elszállásolására a gyertyámosi és délvidéki 

conviktusok egész készséggel ajánlották fel összes helyiségeiket, hol az ifjúság 

folyton kellő felügyelet alatt állott. 

A jubiláris ünnepség lefolyásáról a következőkben számolunk be: 

A jubi leumi ünnepség. 

Gyorsíró-körünk életében emlékezetes időpont fog maradni a lefolyt tanév. 

Ez évben ünnepelte fennállásának 25 éves jubileumát s ez alkalommal nemcsak e 

kör, nemcsak a tanintézet, de Szeged városa is országos ünnepély színhelye volt. 

Összegyűltek itt úgy az ország hivatott gyorsírói, mint a hazai összes tanintézetek 

gyorsíró-küldöttei, hogy rokonszenvüknek és testvéri ragaszkodásuknak kifejezést 

adjanak körünkkel szemben, amely immár 25 éve nemes hévvel buzgólkodik a 

gyorsírás ügyének előbbrevitelén. 

1902. márcz. 31-én folyt le ez a jelentőségteljes ünnepély a városi széképület 

dísztermében, díszes közönség és az ország minden részéből, még a legtávolabbi 

vidékről is összesereglett gyorsírók jelenlétével. Az ünnepély a gyorsírás apotheosisa 

volt s az a lelkes hangulat, mely a közönséget eltöltötte, az országban mindenfelé 

szétáradva nemcsak hogy ujabb és ujabb harczosokat toborz a gyorsírás zászlója 

alá, de a laikus nagyközönség figyelmét is országszerte ráirányította a gyorsírás 

szép és hasznos művészetére. 

A tulajdonképeni ünnepély délelőtt folyt le s már jóval 10 óra előtt tömve 

volt a városi széképület tágas díszterme ; tanárok, tanulók, női-gyorsírók, érdeklődők, 

körülbelül 500-an voltak ott. Jelenvoltak : Szeged város képviseletében Pálfy Ferencz 

királyi tanácsos, polgármester, László Gyula királyi tanácsos, h. polgármester, Rainer 

József városi főkapitány, Koczor János h. főkapitány, Gaál Endre, Bokor Pál, 

Szekere Lajos városi tanácsosok, Vörös Kálmán kir. táblai biró családjával, Eisen-

städter Nándor és Róbert, Homor István, dr. Jászai Rezső, Gärtner József, Baksay 

József, Floderer Imre, Timina Ödön tanárok, dr. Lázár György kir. tanácsos, orsz. 

gyüL képviselő, Czigány János jászberényi polgármester, dr. Vásárhelyi Gyula 

miniszteri titkár, az Orsz. Magy. Gyorsíró-Egyesület képviseletében: dr. Fabro 



38 

Henrik elnök, Vikár Béla t. b. elnök, Bódogh János ügyvezető-igazgató. Az orsz. 

gyűl. gyors, iroda képviseletében: Antalik Károly, másodfőnök ; a budapesti női 

gyorsíró-kört Blazsejovszky Károlyné, a Stolze Fenyvesi-féle gyorsírást Antalikon 

kívül dr. Fülöp Adorján tanár, a Nagy Sándor-féle rendszert pedig Nagy Sándor 

és Kovács János képviselték. A szegedi jótékony nőegyletek képviseletében láttuk özv. 

Keméndy Nándorné, Krikkainé-Barbaró Emma, Arany Károlyné és lovag Worzikowszky 

Károlyné úrnőket. Ott volt még Hajtman Etelka áll. polg. isk. tanitónő Szászvárosból, 

dr. Kapossy Lucián Pápáról, Rátz Soma tanár Zomborból, Kövi Imre nyugalmazott 

főgymnasiumi tanár Iglóról, Sápy József tanár, Geiringer Károly mérnök Jászberény-

ből, Perényi Adolf, Tőkés Lajos tanárok Temesvárról, Varjú János tanár Váczról, 

Fischer Sándor tanár Zentárói, Enlund-Sailó Albin finn szobrász-müvész Helsing-

forsból (Finnland), dr. Shiratori A. tokioi egyetemi tanár Japánból, dr. Wiesinger 

Frigyes Budapestről. Mindezeken felül számos vidéki gyorsíró-kör tanár-elnöke s 

a gyorsírás szegedi és vidéki mecénása. 

Az ünnepély Boieldieu nyitányával a Kalifa operából, melyet Prelogg József 

tanár jeles vezetése alatt a városi főgymnasiumi zenekar adott elő, vette kezdetét. 

Majd az intézet igazgatója a következő megnyitó beszéddel üdvözölte az ide-

sereglett, lelkes gyorsírókat: 

Főt. Cserép Sándor főgymn. igazgatónak, mint a gyorsírókör elnökének meg-

nyitó beszéde: 

Mélyen t. közönség ! Kedves tanuló ifjúság! 

A szegedi városi főgym. Gyorsíróköre fennállásának 25 éves évfordulóját 

ünnepeli. Engedje meg a mélyen t. közönség, hogy ez alkalomból szót emeljek, 

eleget teendő ama kötelességnek, melyet az intézet s vele együtt a kör élén elfog-

lalt állásom ró ugyan reám, de a melyre az igazi ösztönzést mégis a lelkem mélyén 

gyökerező érzelem adja meg. 

Gyorsírókörünk 25 éve fárad és dolgozik a gyorsírás ügyének előbbrevitelén, 

25 esztendeje lelkesedik tagjaival, hogy irányt adjon, utat nyisson a jövő törekvé-

sek számára. S jóllehet tagjai, vezetői folyton változtak, évről-évre — úgyszólván 

— mások és mások álltak elő, hogy kivegyék részöket a reájuk eső munkából s 

így nem ugyanazokkal tartja jubileumát, kik első alapításában részt vettek, mind-

amellett e mai nap fényes bizonyságot tesz elért sikereiről. 

Mindenesetre örvendetes és ritka jelenség, hogy gyorsíróiskolánk ezen sikerei-

ről ily számos előkelő érdeklődő közönség és résztvevő mütársak előtt számolhat 

be; de ezenfelül valódi ünneppé is teszi rá nézve ezt a napot az a körülmény, 

hogy háláját, elismerését, köszönetét nyilváníthatja mindazok iránt, kik az előké-

szítés munkáját végezték, kik törekvésében anyagi áldozataikkal gyámolították s a 

kik eljöttek, hogy személyes jelenlétökkel az ünnepély fényét emeljék. 

Csak pár szóval, de a szív mélyéből fakadó hála szavával emlékezem meg e 

helyütt is a nm. vallás- és közokt. Minister úrról, ki a kultura minden ágára ki-

terjesztve figyelmét, bennünket erkölcsi és anyagi támogatásában részesíteni 

kegyeskedett. 

Nagyságos Markovits Ivánné úrnőről, örököséről ama névnek, melyet hazai 

gyorsírásunk megalapítója, volt Mesterünk és tanítónk tette nagygyá s a mely 

név alatt mi is munkára sorakoztunk. 
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Szeged szab. kir. város nagys. polgármesteréről, a ki lekötelező szívességgel 

engedte át e díszes csarnokot gyülekezéseink czéljaira. 

E nemes város intelligens közönségének, mely anyagi áldozataival soha sem 

késik, valahányszor a város fiainak szellemi előhaladásáról esik szó. 

Mély tisztelettel köszöntöm ngys. László Gyula h. polgármester s kir. taná-

csos urat, a ki Szeged város hatóságának képviseletében vesz részt ünnepélyünkön. 

Nagys. dr. Lázár György orsz. gyül. képviselő urat, mint gyorsírókörünk je-

lenlevő dísztagját. 

Üdvözlöm az idegenből érkezett mélyen t. vendégeinket. Jászberény városá-

nak igen t. polgármesterét, kit tisztán az ügy iránt való lelkesedés vezetett körünkbe 

s a ki gyorsírási rendszerünknek egyik legigazibb, leghívebb, legbuzgóbb képvise-

lője, mondhatnám apostola. 

Üdvözlöm az országgyűlési gyorsiroda képviseletében megjelent Antalik Károly 

urat, az orsz. gyűlési iroda másodfőnökét s vele együtt mindazon műtársakat, kik 

nem a mi rendszerünk hivei ugyan, de eljöttek, hogy a gyorsírás diadalának velünk 

együtt örvendjenek. 

Üdvözlöm az 0. M. Gy. E. jelenlévő tagjait, élükön dr. Fabro Henrikkel, mint 

az egyesület elnökével, kinek a gyorsírás terén elévülhetetlen érdemei vannak s a 

ki hálára kötelezett bennünket az által, hogy ünnepélyünk előkészítésében, irás-

versenyiink rendezésében tevékeny részt vett. 

Mélyen tisztelt közönség! Ha minden efféle ünnep egy-egy eszme diadalát, 

igazolását jelenti: úgy erősen megdobogtatja szivünket az a tudat, hogy az eszme, 

mely egy negyed századdal ezelőtt iskolánk falai közt életre kelt, folyton erősödve 

a múltnak emlékein s részben a mi közreműködésünk mellett él és hatékony ma is. 

Az 0. M. Gy. E. volt az első, mely felismerte szerényen és zajtalanul működő 

gyorsírókörünknek eme hatékony erejét s méltányolva a gyorsírás sikeresebb mü-

velése s az iskolában való hathatósabb előbbrevitele körül kifejtett tevékenységét, 

felajánlotta részvételét egy nagyobbszabású írásverseny rendezése alakjában. 

Eme részvétel nélkül ünnepünk megmaradt volna egyszerű iskolai ünnepnek, 

megtartottuk volna azt szűk körben, családias szinezettel, így azonban a részvétel 

vonzó erejének hatása alatt egybegyűlve látjuk az ország különböző részéről a 

gyorsírásnak minden rendszerhez tartozó híveit és lelkes barátait s alkalmunk nyí-

lik munkatársakul kezet fogni egymással. 

A magyar embernél ez a kézfogás — szokták mondani — nem csak köszön-

tés, hanem erős fogadás is: a még fényesebb eredményekre czélzó öntudatos mun-

kásság szent fogadalma. 

Ezen mindnyájunk nevében tett fogadalommal az ünnepélyt megnyitódnak 

nyilvánítom. 

Az általános éljenzéssel fogadott beszéd után dr. Lázár György képviselő 

kir. tanácsos állt fel szólásra. 

Dr. Lázár György országgyűlési képviselő beszéde: 

/ T. Közönség! 

A magyar gyorsírászat művészete, mint általában a magyar művészetek min-

den egyéb ága, igen későn lépett hazánkban a haladás stádiumába. Egyéb nem-

zetek már rég dicsekedtek a kézügyesség ez adományának birtokával, élvezték 
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annak előnyét úgy a köz-, mint a társadalmi élet terén akkor, a midőn nálunk a 

művészet ezen ága még embriokorát élte. Összeesik nálunk a művészet ez ágának 

meghonosodása a közélet nyilvánosságának első stádiumával, mely hazánk sajátla-

gos viszonyai között alig néhány évtizedre vihető vissza. De épp ez oknál fogva a 

tisztelet minden jelével kell adóznunk mindazon férfiaknak, akik ez eszmekörben 

működtek s így nemcsak azoknak, akik a magyar gyorsírászatot meghonositották, 

hanem azoknak is, akik ezt fejlődésében támogatták. 

A mai ünnepség bőséges programmja alkalmat nyújt nekünk arra, hogy a 

magyar gyorsírászat alapvetőiről és támogatóiról megemlékezzünk. És az én véle-

ményem szerint az utóbbiak sorában nem lehet, nem szabad megfeledkeznünk 

Magyarország ez idő szerinti ministerelnök-belügyministeréről, a ki a most folyó 

országgyűlés kezdetén megindított „Országgyűlési Értesitő" megalapításával a ma-

gyar gyorsírászat ügyét a hivatalos megbízhatóság, külső tekintély és közhitel oly 

magas fokára emelte, melynélfogva az fölemelt fővel foghat helyet immár a müveit 

nyugati nemzetek közéletének e nélkülözhetetlenné vált tényezője között s ez er-

kölcsi színvonal alapján szerves tagként illeszkedhetik be a magyar nyilvános élet 

hasznothajtó coefficienseinek díszes sorozatába. 

De uraim ! ez alkalommal meg kell emlékeznünk egy másik férfiúról is, Ma-

gyarország ez idő szerinti kultusministeréről, a ki minden szépért, jóért és neme-

sért rajongó lelkülettel azon mozgalmat, melynek eredménye mai nagydíszü ünne-

pünk, nemcsak állandó figyelemmel és érdeklődéssel kisérte, de annak ügyét anya-

gilag is jelentékenyen támogatta. 

Úgy hiszem ezek után, hogy csak a közóhajtásnak adok kifejezést, midőn 

indítványozom, hogy Széli Kálmán miniszterelnök-belügyminiszter és Wlassics 

Gyula kultusminister urakat ez ünnepségünk alkalmából táviratilag üdvözöljük. 

A sürgöny-üdvözletek és az azokra érkezett válaszok a következők: 

Széli Kálmán miniszterelnök úrnak Budapesten. Magyarország gyorsírói az 

ország minden részéből Szegeden összeseregelve, mély tisztelettel köszöntik Nagy-

méltóságodat azon alkalomból, hogy az országgyűlési tárgyalások közzétételének új 

módját megállapította s ezáltal a parlamenti nyilvánosságot és a gyorsírói munka 

megbecsülését egyiránt magas fokra emelte. Cserép Sándor, főgymn. igazg. 

Wlassits Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak Budapesten. 

A Szegeden évfordulót ünneplő magyar gyorsírók mély tisztelettel üdvözlik Nagy-

méltóságodat, mint a kinek a hazai művelődés minden ágára kiterjedő figyelme és 

gondoskodása a gyorsírást is szeretettel öleli fel. Cserép Sándor, főgym. igazg. 

Válaszok: 

Cserép Sándor főgym. igazgató úrnak Szeged. A magyar gyorsírók nevében 

hozzám intézett szíves üdvözletet örömmel vettem és azért őszinte köszönetet 

mondok. Bécs, 1902. április 1. Széli. 

A szegedi városi főgymnasiumi gyorsíró-kör országos ünnepélye alkalmából 

a magyar gyorsírók nevében kifejezett szíves üdvözletért fogadja köszönetemet. 

Egyúttal, kérem tolmácsolja elismerésemet mindazon tanférfiak előtt is, kik a 

gyorsírást ügyszeretettel tanítják. Wlassits. 
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Az ünnepély III. pontja volt Vikár Béla orsz. gyül. gyorsíró-revizor, finn 

nyelvész és költő által a jelen alkalomra írt ünnepi ódának a szerző által való 

elszavalása. A tartalom mélysége, a gondolatok változatos gazdagsága és a szép 

előadás perczekig elbűvölve tartotta a közönséget. E szép költemény, mely a gyors-

írás igazi glorificatiója, következő: 

Gyorsírók ünnepe. 

írta és a szegedi gyorsíró-ünnepen felolvasta: Vikár Béla. 

Éj volt. A nemzet aludt s álmodott 

Oly mozdulatlan és oly réges-régen 

S oly elhagyottan. Alig itt s amott 

Egy-egy csillagnak őrszeme az égen. 

Majd, hirdetvén a közelgő napot, 

A hajnal jött, bibor köpenyegében, 

S immár a napkirálynak jötte hallszik — 

De a magyar, a hétalvó, csak alszik. 

Ébresztgetik szerelmes fiai, 

A merev test körül busúltan állva, 

Hangot, mely az életre visszahí, 

Keresve, próbálgatva, nem találva. 

Egy harsonát ha hozna valaki, 

Mely a hívó szót mennydörgésre váltsa, 

Hogy visszazengje a közel s a távol : 

Az keltené fel a lethargiából. 

És jöttenek egy Széchenyi, Kossuth, 

Hozták a harsonát föl Pest-Budára: 

Egy-egy Lehel, s a mint kürtjébe fútt, 

Fölgyúlt a nép messzünnen mint csudára. 

Mely addig oly csökönyösen aludt, 

A nemzet tallpra szökkent valahára 

S mint aki ébred éjjeli zenétől, 

Figyelt s az álmot dörzsölé szeméből. 

A sajtó volt e harsona, csodás, 

Új Lehel-kürtje, új-kor riadója : 

Mindent, mi rab volt, fölold egy varázs, 

A bilincsek letördelőznek róla, 

Ez volt az élet, a föltámadás, 

Ez a megváltás gondolatra, szóra, 

Mely gunnyasztott el addig szárnya nélkül 

S most szabadon röppent ki börtönébül. 

Röpül a szó, a szabad eszme, föl — 

Egy pillanat, és nyomaveszve szárnyal, 

A kép elillanik szemünk elől, 

S már messze cseng fülünkbe a madárdal. 

Szállj, gondolat, hol a nap tündököl, 

Szállj s ittasulj meg fényes napsugárral, 

Mi nem féltünk ; bár szabad vagy, mienk vagy, 

Kezünkben a varázs, mely tűnni nem hagy. 

Mint a mesében a kis síp ha szól, 

Ezrével a galamb a hős köré gyűl; 

Te, gondolat, úgy hozzánk származol, 

Varázssípunk ha megszólalni készül. 

S hol tettünk szert e tündérsípra, hol ? 

A nagy kor ezt nekünk rendelte részül. 

Kicsiny a síp, de nagy az ő varázsa: 

Ez a mi részünk, gyorsírók írása. 

Kis embernek van óriás fia, 

És van kis ember óriás anyától : 

Nagy volt szülőd, óh sztenográfia, 

Te kicsiny vagy, de majd nyomába hágol. 

Mi lesz belőled, ifjú dalia, 

Ha így haladsz, ha nem lesz a mi gátol ? 

Utóiéred testvéredet, a sajtót, 

S a hol kopogtatsz, sebten nyitnak ajtót. 

Mint rózsatő, ha nem a földben ül, 

De szűk cserép közt, sutba lökve lankad: 

Te is még sok helyt szeretetlenül, 

Tengődve élsz; virág hogy' lenne rajtad! 

Mily más, hol szerető gond vesz körül, 

Hogy hervadásnak fejedet ne hajtsad. 

Hanem, kifejtve mind, mi benned lüktet, 

Virúlj és édesítsd meg életünket. 

Boldog, kit egy kis fészek haza hív, 

Kit édes otthon beczézgetve ápol ! 

Mert megfagy künn, a nyilt pályán, a szív, 

Ha nem szed föl meleget otthonából. 

Mit természet szül, emberagy kivív, 

Napot kiván : szívet, mely érte lángol. 

Ilyen tanyát, ily meleg, puha fészket, 

Ilyent kivánsz te, gyorsírómüvészet. 

S ilyent adott tenéked, ily tanyát, 

Ez ősi város. Legyen áldva érte! 

Dajkálod volt negyedszáz éven át, 

A dajka nőtt s vele növekedél te; 

Megérted gyászát, meg diadalát. 

És ő is a tiédet megérte; 

így jóban, rosszban vele összeforrtál, 

Mert nem vendége, — családtagja voltál. 
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Ugy érkeztél mint csemete, a kit 

Elhoztak Markovits kertészetébiil; 

S ma kertté gazdagodva állasz itt; 

E példa intsen, e nap lelkesítsen ! 

A hű törekvés, melyet meg nem öl 

Föl, ifjú társaim, munkára föl, 

Gyönyörű kép, melyen szív és szem épül. 

Virágaidból szívünk most szakít 

Gáncs és idő, lám koszorút kap itten. 

S mint a Dunába a Tisza ömöl, 

S megőrzi nem-múló emlékezésül, 

S hol összegyűlnek Markovits-utódok, 

Ott lesz Szeged s hü gyorsírója Bódogh. 

Hogy gazdag terhét vinnie segítsen, 

Kis patakunkat úgy ölébe zárja 

Magyar műveltség hömpölygő nagy árja. 

Fogadd kebledre, hatalmas folyó, 

A gyorsírásnak csevegő patakját! 

Nem mély e víz, de tiszta, mint a hó, 

Virág befolyja szélét, zuhatagját. 

S minden virág, föléje borúló, 

Mind ennek adja illatát, alakját. 

Ti vagytok e virág, hazám jövője : 

Föl a zászlót! Föl a szívet! Előre! 

A gyönyörű óda a jeles szerző szép előadásában teljesen érvényesült s a kö-

zönség szűnni nem akaró éljenzéssel jutalmazta a kiváló poétát. 

Az éljenzés csillapultával dr. Fabro Henrik úr, az 0. M. Gy. E. kiváló elnöke 

lépett a szószékre s hatásos szabadelőadást tartott a gyorsírás szerepéről a műve-

lődésben. 

A nagyérdekü és tanulságos előadás, mely az ünnepély igazi magvát képezte, 

egész terjedelmében a következő: 

Az imént elhangzott fenséges akkordokban a gyorsírás jelentőségének mély 

átértése és átérzése művészi kifejezésre jutott. íme, alig csillapult a tapsvihar, a 

mely azt is megmutatta, mennyire fogékony elmékre és lelkekre találtak e hangok 

épen e teremben. 

Vígasz ez nekem. Széleskörű tárgyam mellett a szűkre szabott idő nem hogy 

szárnyat adna, de szárnyamat szegi. Vígasztal hát, hogy némely oly igazságot, a 

melyet tárgyalnom kell, a melyről talán ismételve is jól esik számot adnunk ön-

magunknak, szabad lesz most már Önök előtt pusztán futólag érintenem. 

Nem a gyorsírás közvetlen hasznáról szólok. Szóltak erről sokan sokat. Ele-

get szólani, igaz, és főleg elég gyakran szólani erről nem lehet. De hallani fog-

ják Önök ma erről a minden szónál ékesebb tettek emberét. Vajha volna még 

bár néhány férfiúnk, a ki annyira jeles gyakorlati érzékkel és annyira, eléggé meg 

nem becsülhető szívóssággal terelje a gyorsírást az igazgatás szolgálatába, mint 

tette gyakorló ügyvéd korában és teszi ma, Jászberény városa polgármesteri szé-

kében Czigány János! (Élénk éljenzés.) 

Szólok a gyorsírás közvetett hasznáról: arról az élénk és folytonos kölcsön-

hatásról, a melyben a gyorsírás a művelődéssel átalában áll; azokról a talán 

eleddig eléggé nem méltányolt rejtőző értékekről, a melyek a gyorsírás ismeretének 

keletkezése és fejlődése közben, valamint a gyorsírói gyakorlat hevében mintegy 

A gyorsírás szerepe a műve lődésben . 

Dr. Fabro Henrik előadása. 

Mélyen tisztelt közönség! 
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mellékterményként tapadnak a gyorsírás műveléséhez, lépten-nyomon hozzánövesztve 

azt a magyar művelődés hatalmas termőfájához. 

Egy dologgal legyünk már eleve is tisztában. Irtsuk ki ítélkezésünk anyagá-

ból azt az itt-ott még mindig kisértő előítéletet, mintha a gyorsírás arra való volna, 

hogy a közönséges írás helyét pótolja. 

A gyorsírás czélját, 

„szót s ideát, a mint rohan, a térhez kötni sebten", 

műszaki részről is mind sikeresebben közelítik meg. íme, azzal a kedves kelepe-

léssel,*) a melyet Önök itt most hallanak, kissé lassított beszédemet szórói-szóra, 

a nyomatott betű csínjával papírhoz rögzíti az írógép. Pedig ez a tempó, a mely-

ben most beszélek, tudják Önök nagyon jól, hogy nem egy, kezdetleges gyakor-

latú gyorsírónak még elég nehézséget okozna; s azonfelül az a fiatal mütársunk 

még csak ezután fogna hozzá vargabetűinek közönséges írásba való áttételéhez, 

mig Róna Sándor gyorsíró-kollégám, a gépnek mestere (Éljenzés.) menten sze-

rencsés lesz Önöknek több példányban is bemutatni a kész, nyomatott írású 

szöveget. (Élénk éljenzés.) 

Az írógéppel a közönséges íráshoz képest átlag háromszoros gyorsaságot 

fejthetünk ki, tehát lassúbb beszédet már nyomon követhetünk. De itt van a 

fonográf, a mely csak hangfelfogó készülékének tökéletesbítésére vár, hogy gyakor-

• lati alkalmazásban is a természettörvény csalhatatlanságának eréjével örökítsen meg 

bármily sebes röptű élő szót, megőrizve egyben a hanghordozás legfinomabb 

árnyalatait is. 

Az írógép tehát a közönséges írást a sztenográfia gyorsaságához közelebb 

hozta; a fonográf függetlenné tette az élő beszéd szóhü megörökítését a gyorsírás 

ismeretétől s ezt a szóhüséget természettani biztositékokkal bástyázta körül. Már a 

fejlődésnek ez az iránya is fényesen igazolja ennélfogva azt az egyedül helyes 

felfogást, hogy a gyorsírásnak a dolog természete szerint finomabb, s minél ki-

fejezőbb, annál nagyobb szabatosságot igénylő, annál inkább szellemtől ihletett 

vonásai nem lehetnek arra rendeltetye, hogy a közönséges írásnak csekélyebb 

igényű, de épen azért hasonlíthatatlanúl szélesebb kiterjedésű s e mellett sok szá-

zados hagyományokban gyökeredző szerepkörét egyszerűen átvegyék. 

Az az irány, a mely az említett találmányokban és még számos egyéb mű-

szaki találmányban megnyilatkozik, látszólag talán a gyorsírás külterjes fejlődésé-

nek, a gyakorlati életben való alkalmazhatóságának tetemesen szűkebb térre szo-

rítását jelenti. De épen annak vizsgálata, hogy a gyorsírás minő szoros kölcsön-

hatásban áll a művelődéssel, nagy ösztönzésül szolgálhat azoknak, a kik a gyors-

írás ügyét a vele versenyző műszaki találmányok mai szédületes korszakában is 

szeretettel karolják fel. Ez a vizsgálódás megtanít arra, hogy minél inkább hatja át 

a hivatottak rétegeit a gyorsírás igazi rendeltetésének tudata, annál inkább bizto-

sítva van a gyorsírás belterjesebb művelése, annál mélyebben szántunk vele a 

művelődés termő talajában és annál dúsabb lesz a végeredmény a gyorsírás ter-

íjedése tekintetében is. 

*) Előadó úr beszédének e részét mérsékelt sebességgel mondta el (perczenkint körül-
belül 100 szótaggal) s azt Róna Sándor úr írógéppel (másolópapír segélyével egyszerre 4 példány-
ban) leírta s azokat a közönség közt kiosztotta. Róna rendkívüli ügyessége a közönséget bá-
mulatra ragadta. J• L. 
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Mintegy önmagától kínálkozott a gépírásnak a gyorsírással való összekapcso-

lása. A gépírás gyorsítja a közönséges írásba való áttételt és nagyban hozzájárul 

a gyorsírás népszerűsítéséhez. Ugyanennek a czélnak a szolgálatába hajtható, rá-

termett gyorsírói erők alkalmazása mellett, a fonográf is; sőt meg vagyok győ-

ződve, hogy minél inkább fogják majd a fonográfot egymagát is a gyakorlati 

gyorsírás czéljaira alkalmazni — miközben azonban annak a munkának, a mit a 

gyorsíró ma végez, épen a legbecsesebb része: a reprodukczió értelmes voltának és 

nyomdaképes alakjának ellenőrzése nélkülözhető sohasem lesz — annál inkább 

fogják mind szélesebb körben igazán megismerni és méltányolni az arra valóban 

érdemes, intenzív gyorsírói munkát. Ott van az a tapasztalati tény, hogy már a 

telefon is tetemesen gyarapította a gyorsírási munka alkalmait. A telautográf, a 

messzire való írás gyön>örü találmánya pl. csak a gyorsírással kapcsolatban volna 

igazán gazdaságosan alkalmazható; és így tovább. 

Mindezekben csak azt az általános elvet kívántam Önök előtt élénkebben 

illustrálni, a mely e téren is érvényesül, hogy a fejlődés magasabb fokán, a hol 

a czéloknak és feladatoknak mindinkább szerteágazó elkülönződése áll elő, egye-

dül a különleges feladatoknak nyomban keletkezésök alkalmával való helyes fel-

ismerése és a kitűzött czél elérésére szolgáló munkának ehhez mért, helyes szer-

vezése az, a mi a sikert biztosítja. 

Mi is hát a gyorsírás lényege ? Miben nyilatkozik meg a gyorsírásnak kü-

lönleges rendeltetése ? Mi az a munka, a melyet a gyorsíró végez ? 

Az élő szó halló szervünkön át eljut az agyba. A modern fiziológia megálla-

pítja még az agynak egyes helyeit is, a melyekre a szó hat, a míg eljutunk a 

teljes felismerésnek azon fokára, a melyet műszóval apperceptiónak neveznek. Csak 

ezután alakúi meg agysejtjeinkben, gyorsírási ismereteink közrehatásával az az 

írásjel, a melylyel kezünk a szót papírra veti. 

A gyorsírás tehát tulajdonképen az elme működésének igen bonyolult folya-

mata ; annál bonyolultabb, ha meggondoljuk, hogy e folyamatnak különösen sebe-

sebb beszédnél igen gyorsan kell végbemennie; hogy nem is szók, hanem mon-

datrészek, olykor egész nagy mondatok azok, a melyek a figyelmes meghallgatást 

és a rögtöni — legalább mondatszerkezetszerü — megértést igénylik; hogy e 

közben nem hallott, vagy nem elég jól hallott részleteket gyakran következtetés 

útján kell megállapítani; hogy csak ezután kezdődik a felfogott szövegnek a gyors-

írási jelzés czéljaira való szétbonczolása, a lényegesnek a kevésbbé lényegestől, 

vagy épen lényegtelentől való elválasztása, a legczélszerűbb szabad rövidítési mód-

nak kiválasztása és alkalmazása; hogy elménk ugyanakkor, a mikor ez a bonczoló 

működés elég dolgot ad neki, egyidejűleg az agy felé tóduló újabb szóáradat 

apperceptiójával kénytelen foglalkozni, mialatt a kéz serényen veti papírra a már 

megállapított szóképeket. 

Nem kevésbbé bonyolúlt esettel állunk szemben akkor, a midőn az agy a 

leírandót fogalmazás útján maga produkálja, mert hiszen itt a gyorsírási jelek meg-

állapításához szükséges szellemi tevékenység az apperceptióénál talán rendszerint 

lassúbb, de jóval magasabb fokú szellemi tevékenységgel párosúl. 

A gyorsírási jelek olvasásánál mintegy visszájáról szemléljük e lelki folya-

matot. Itt azt, a mit az írás épített, az olvasásnak előbb szét kell szednie, hogy 

azután ismét összefoglalva, a hallgató elé tárhassa. Ebben, ha az olvasó maga 
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írta a stenogrammot vagy legalább hallotta annak tárgyát — mint pl., midőn álta-

lunk is hallott beszéd idegen stenogrammját olvassuk — az emlékezet is segít; az 

olvasó előtt idegen tárgyú stenogrammnál még ez sem. Hiszen mindenki, a ki 

valaha gyorsírással foglalkozott, tudja, hogy idegen stennogrammot olvasni — ha 

csaknem közolvasmánynak szánt kalligrafia — milyen nehéz. A kit ez meglepne, az 

gondoljon csak arra, hogy hányszor okoz bajt az idegen kéztől származó közön-

séges kézírás olvasása is, míg annak sajátosságaival meg nem barátkoztunk. De 

hogy még a saját sztenogrammunknak rögtöni, szabatos és gyors felolvasása is, 

kivált ha gyorsabb beszéd vétetett fel, elég nehézséget okoz, az sem titok a szak-

ember előtt, a ki tudja, hogy erre a gyorsírót nem minden rendszer és a legjobb 

rendszer mellett is csak különleges gyakorlottság képesíti. 

Mindezekből már első pillanatra látni való, hogy a gyorsírást elsősorban is 

a szellemi működésnek elengedhetetlen, fokozott élénksége jellemzi. Hogy mit jelent 

ez a művelődés szempontjából, azt ebben a társaságban bőven ecsetelni felesleges. 

A természettanból tudjuk, hogy a munka folyamatában minden megállás veszteség, 

nemcsak a munka nélkül töltött idő szempontjából, hanem azért is, mert úgy a 

megállás előidézéséhez, mint a munka újra megindításához bizonyos mennyiségű 

erőkifejtés szükséges, a mely ekként a productiv termeléstől elvonatik. S hogy 

épen a szellemi termelésnél mennyire fontos ennek az élénkségnek folytonos 

ébrentartása azt tudja mindenki, a ki a gondolat születésének kínjait ismeri. 

Olykor, tudjuk, a gondolatok egymást kergetik az agyban, s csak eszköz 

kellene, hogy azokat megrögzítsük, de ha ez nem áll rendelkezésre, a gondolat 

bizony elpárolog és újra csak ritkán és keservesen születik meg és igy is talán 

csak tökéletlenebb alakban. 

A szellem élénkebb működésével karöltve jár a munka folytonos fegyelme-

zettsége. Evvel is, azt hiszem, oly általános szempontra utaltam, a melynek már 

puszta hangoztatása is megérteti velünk a gyorsírás nagy nevelő hatását. Hiszen a 

szabatosságra, a fegyelmezettségre való törekvés ma már a munka oly terein is 

alig nélkülözhető, a melyek az előtt vajmi csekély igényeket támasztottak az ember 

szellemi erőkifejtése irányában. E mellett tudjuk, hogy a közönséges írás is 

mennyire alkalmas arra, hogy kitüntesse az egyén pontos, rendszerető, fegyelme-

zett voltát. Mennyivel inkább áll ez tehát a gyorsírásra, a melyben épen a voná-

soknak fokozottabb fegyelmezettsége nyújtja a rövidítésnek egyik legfőbb eszközét. 

Egy fiziológus mondotta, hogy hasonló körülmények között a gyorsírót mindig 

rendesebb és bizonyos különböztetések iránt több fogékonysággal biró embernek 

tapasztalta, mint a nem gyorsírót. 

Csak nyerhet ez a szempont jelentőségben, ha látjuk, hogy a művelődés 

nagy munkájában miként tágu a feladatok köre, miként nő azok intenzivitása, 

úgy, hogy az ember valóban már az eligazodás szempontjából is rászorul a fegyel-

mezésnek valamely alkalmas eszközére, hogy a küzködésben megállja a helyét. Ha 

belemélyedünk e gondolatkörbe, a gyorsírás egyszeriben, mint megbecsülhetetlen 

módszer-eszköz jelentkezik előttünk, a mely egyenes utakon, rövidesen vezet el 

oda, a hova különben csak nehézkesen, kerülő utakon juthattunk volna el. Élénk 

emlékezetemben van még ma is, a mit az 1885. évi budapesti nemzetközi gazda-

kongresszus alkalmával Kautz Gyula, a hires közgazda mondott nekem, midőn 

mint fiatal gyorsíró egy német beszédét a stenogrammból felolvastam neki: „Csak 
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művelje, fiatal barátom, a gyorsírást! Ha én ehhez egyetemi éveim alatt igy értettem 

volna, bizony sok bolond könyvet nem kellett volna végig olvasnom." Hogy e 

szavak humoros túlzásában is sok az igazság, azt bizonyára érzi mindenki, a ki 

tapasztalta, hogy a tanár előadásainak öntudatos és figyelmes gyorsírói feljegyzése 

a finomabb árnyalatoknak is mily pontos megfigyelésével jár és mennyire foko-

zott mértékben lehetővé teszi a hallott eszméknek jelentőség szerint való mérlege-

lését is. A minden szó feljegyzésére törekvő gyorsíró, különösen, ha az írás 

technikájának nehézségeit már leküzdötte, már az írás pillanatában élénk kritikával 

fogadja a gondolatok formulázását is, mig az a hallgató, a kinek jegyzéseiben az 

eszmék puszta jelzésére kell szorítkoznia, kivált nehezebb tárgyaknál alig tarthat 

meg egyebet a főbb gondolatok bizonytalan körvonalainál, a melyek ködében 

felfogásához számos tévedés férkőzhetik. 

A szellemi működés élénkítése és az önfegyelmezési képesség fokozása: e 

kettőben nyilvánul legfőképpen a gyorsírásnak és a művelődésnek kölcsönhatása. 

A mennyire az idő rövidsége engedi, igyekezni fogok feltüntetni, hogy ez a kölcsön-

hatás művelődésünk munkája közepette a legkülönbözőbb tereken, részben oly 

tereken is, a melyek látszólag a gyorsírás ismeretétől egészen távol esnek, mennyire 

különféleképen érvényesülhet. • 

Mindenek felett édes magyar nyelvünknek kimeríthetetlen kincses bányája az, 

a mely egyúttal a gyorsírás fejlesztésének is kiaknázhatatlan forrása. Azt csak 

természetesnek tarthatja mindenki, hogy a gyorsírás a nyelv törvényein épül fel, 

hogy tehát a gyorsíró a nyelv törvényei és a nyelvszokások ismeretének 

nagy hasznát látja; de rendszerint sokkal természetesebbnek tartják, semhogy 

eléggé bele is mélyednének a tárgyba és eléggé merítenének azokból az előnyökből, 

a melyek e téren szinte önként kínálkoznak. Az alanynak és állítmánynak személyben 

és számban való megegyezése, a fogalmaknak az élő nyelvben előforduló koordi-

nácziója vagy antitézise, a mutató és a vonatkozó névmás correlátiója, a kétszeres 

tagadás nyelvszokása, a mondatrészek és beszédrészek súlyának mérlegelése, a 

mondatok szükséges alkatrészeinek egymáshoz való viszonya és az ebből vonható 

következtetések, szóval mindaz, a mi a nyelvben, mint élő szervezetben egy-

mástól feltételezetten jelentkezik: mind olyan dolgok, a melyeket már puszta 

nyelvérzékünk is előttünk mindig kellőleg megvilágít, de a melyek gyorsírási 

kihasználására eléggé nem gondolunk. Pedig mennyire megeleveniilne a tanuló 

tudatában az, a mit a nyelvtani ismeretek köréből ma rendszerint száraz abstractióval 

sajátit el, ha ezeknek az ismereteknek megszerzését mindig nyomon kisérné az az 

érzés, hogy ezekkel Írásának technikáját is tökéletesbítheti, hogy a nyelv törvényei-

nek czéltudatos felhasználásával az írás physikai fáradságának jókora terhétől is 

szabadulhat! 

Azután ismét csak természetes, hogy a kellő szóbőség, azaz : a nyelvkincs 

minél nagyobb részével való rendelkezés, a kifejezések, a szólásmódok, a fordu-

latok könnyed és biztos kezelése, a gördülékeny stilus, a jó magyarság szembe-

ötlően hasznára válik a gyorsírói munkásságnak ís. Nem abból az agyoncsépelt 

szempontból óhajtom ezt megítéltetni, hogy a gyorsíró a szónoknak talán nyelv-

botlását, vagy a vita hevében nem egészen sikerült szófűzését nagylelkűen elsímítsa, 

mert hiszen ez a metier-vel járó oly aprólékos kötelesség, amelyről szónak sem 

volna szabad esnie; de hasznot hoz ez a gyorsírói munkásságra abból a szem-
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pontból, mert minél inkább ura valaki a nyelv szó- és szólamkincsének, annál 

könnyebb lesz neki az előtte elhangzó élő szó kellő apperceptiója és annál több 

egyszersmind azon fogalmak között, amelyek közt adott esetben a gyorsírói jelzés 

megállapítását czélzó secernáló működésében el kell igazodnia, az ismert elem 

s annál otthonosabban képes nyelvérzéke a mondatszerkezetnek egymást feltételező 

részeit felismerni, ami természetesen tetemesen elősegíti a rövidítést. 

De nézzük az érem másik oldalát: Vájjon a termelésnek ez az elevenebb, 

folyamatosabb volta nem válik-e a termelés mélységének, a szellemi munka belső 

értékének rovására? Nem tudom, nem a mesterségem iránt való szeretetnek 

elfogultsága mondatja-e velem, de én azt hiszem, hogy nem. A gyorsírás nem is 

pusztán közvetlenül a munka technikai részének gyorsításával szolgálja a művelő-

dést. Hiszen a gyorsírás, midőn arra képesit bennünket, hogy mindazt, a mit 

agyunk termel, hirtelenében feljegyezhessük, nem kötelez egyúttal arra, hogy 

mindezt rögtön fel is használjuk; hanem a midőn egyfelől megóv attól, hogy 

bármi is, a mi agyunkban megvillanik, veszendőbe menjen, még mielőtt kritikánk 

tárgya lehetett volna, másfelől épen ez által lehetővé teszi azt, hogy a hevenyében 

született gondolatokat később nyugodtan belső értékükre nézve megvizsgálhassuk 

és megtartsuk és gondosan kidomborítsuk azokból a jót, a maradandó értékűt, de 

kiküszöböljük a selejteset, a rosszat, a pillanat koraszülötteit. Én tehát azt hiszem, 

hogy a művelődés belterjességének, a szellemi termelés belső értékének is csak 

hasznára válik a gyorsírás alkalmazása. 

Sőt mi több, — nem tudom, nem ismét elfogultság szól-e belőlem, — de 

én azt hiszem, hogy a gyorsírás és — aminek a gyorsírás szolgálatában áll — a 

gyorsabb szellemi munka általános elterjedésének elmaradhatatlan és eltagadha-

tatlan hatása van a stílus fejlődésére általában, még pedig átalakító hatása, hogy 

úgy mondjam, nivelláló értelemben, a stílus egyszerűsítése, minden felesleges 

sallangtól való megszabadítása, átlátszóan világossá tétele értelmében. Bizonyos 

átlagos stílus az, amelyre ez a gyorsabb szellemi termelés vezet; annak a mindent 

nivelláló irányzatnak a stílusa, a mely az egész modern művelődési törekvésre 

rányomja bélyegét. Irodalmi élvezeti czikkül, hogy úgy mondjam, megmaradhatnak 

továbbra is a szófűzésnek azok a mesteri formái, amelyek a kötött és kötetlen 

beszédben egyaránt a magasabb esztetikai igények kielégítését képviselik ; de a 

mi a művelődési munkának úgyszólván hétköznapi szükséglete, ez az a stílus, 

a melynek művészete az egyszerűség, a mely a konkrét igazságokhoz minél rövidebb 

úton, az elvont kifejezések megszokott sallangja nélkül óhajt elvezetni. Ez az a 

stílus, a melyet pl. a modern újságírás, a társadalmi s üzleti érintkezés müveit 

formái képviselnek. 

Ennek a stílusnak érdekeit hatalmasan szolgálja a gyorsírás. A gyorsírás, 

a midőn alkalmat nyújt arra, hogy gondolatainkat gyorsan fejezhessük ki, termé-

szetszerűleg hat egyszersmind arra, hogy, a mi mondani valónk van, attól igyekez-

zünk is minél gyorsabban szabadulni: szabadulni az élőszó könnyedségével és köz-

vetlenségével ott is, a hol mondandóinkat írott szövegnek szántuk. Ez egyrészt 

eloszlatja azt a nehézkes, tudományos tömörséget, amely már nem egy könyvet 

a magyar közönség előtt azért tett élvezhetetlenné, mert a stílus kemény burkán 

át nem volt képes hozzáférkőzni a gondolatmenetének idegen igazságokhoz ; más-

részt bizonyos könnyebben elviselhető tömörítést és e mellett bizonyos irodalmi 



48 

ízlést visz be a köznapi beszéd pongyolaságába és ezzel megteremti azt a beszéd-

ben is, írásban is egyaránt használható müveit formát, a mely alkalmas arra, hogy 

a tudományos munkálkodás magasabb légkörében kiderített igazságokat is a nagy-

közönség széles rétegeibe beleszivárogtassa. Szóval, a gyorsírás, mint mindaz, a 

mi a szellemi termelés gyorsaságát és frisseségét szolgálja, e néven a leghatalmasabb 

emeltyűjévé válik a tudomány népszerűsítésének is. 

De nem akarom rejtegetni ennek az önmagában talán tetszetős okoskodásnak 

sebezhető pontjait sem. Ma, a parlamentnek, az örökös gyűlésezések, a töméntelen 

szónoklási alkalom korában írók köréből gyakran felhangzik a panasz, hogy ma 

már Magyarországon mindenki szónokol, hogy még olyanok munkája is, akik írni 

akarnának valamit, tulajdonképen papírra vetett szónoklat. Itt tehát a gyorsírás és 

a vele rokon ügyességek látszólag ellentétbe kerülnek az irodalmi érdekkel; mert 

hiszen a közélet férfia, a politikus, a gazdasági és művelődési czélű társadalmi 

intézmények élén álló vezető emberek, mindazok, a kikre nagy és irodalmi szín-

vonalt igénylő irásmunka hárul, épen a gyorsírást és az írógépet hívják segítségül 

munkájuk könnyebb elintézésére. Pulszky Ágost jóformán minden czikkét gyors-

írónak diktálta, a tisztán tudományos tárgyűakat is ; igaz, hogy Gyulai Pál szívesebben 

vette, ha főként a Budapesti Szemlének szánt czikkeket, Pulszky maga irja, mert 

így, azt vélte, gondosabb volna a kidolgozás. De az ilyen súrlódása az irodalmi érdek-

nek és a szellemi gyors termelés érdekének hovatovább el fog tűnni; különösen 

abban az arányban, a melyben a modern szónoklat is, amely ma tagadhatatlanul 

nagy befolyást gyakorol a stílusra általában, mindinkább szabadulni törekszik a 

szóvirágok felesleges terhétől s mindinkább az egyszerűségben, az elmékhez és 

szivekhez való minél közvetlenebb hozzáférkőzésben keresi a hatás titkát. S ne 

feledjük, hogy a gyorsírásnak magának is jó oka van arra, hogy a fejlődésnek ezt 

az irányát támogassa ; mert a gyorsíró, a kire rendszerint az írásmunka nagy 

terhe nehezedik, már természetes ösztönből is a stílusban a lehető tömörség s a 

kifejezésekben takarékos szabatosság elvét követi. 

Tóth Béla a Pesti Hírlapban röviddel ezelőtt megjelent szép tárczájában a 

stílus fejlődéséről körülbelül hasonló felfogást hirdet; s a körömrágásig gondos 

régi stílust féltőket talán megnyugtathatja az, hogy tudtommal épen ez a kiváló 

író már huzamosabb idő óta írógépen produkálja elméjének müveit, anélkül, hogy 

e miatt akár „Esti Levelei", akár egyéb irodalmi termékei szépségükből és érde-

kességükből veszítettek volna. Hiszem is, hogy a mit a stílus ebben a fejlődésében 

a verejtékesebb munkában megszülető, de talán mesterkéltebb szépségekből vas-

kalaposabb irodalmi felfogás szerint veszteni fog, az bőven meg fog térülni abban 

a könnyed előkelőségben, a melyben a tartalmilag súlyosabb igazságokat is a nagy 

tömegeknek hozzáférhetően fogja kezelni. 

Egy másik ellenvetés, a mely a gyorsírásnak a nyelv ismeretével és a nyelv 

kezelésével való kölcsönhatására vonatkozik, az, hogy a gyakorló gyorsírói foglal-

kozás és általában a gyorsírás igénybevétele az elme öntudatos munkásságát csak-

hamar kimerítvén, könnyen a szónoklatban és irodalomban egyaránt már az elkop-

tatásig használatos üres szólamok és sablonok túltengésére vezethet. Igaz, hogy ez 

bekövetkezhetik, de ez végre is nem a gyorsírás és a gyors szellemi munka szükség-

képeni hibája. Végre is minden irodalmi termék bizonyos megszokott formákban 

jelenik meg; hiszen épen e formák megszokottságán épültek fel a nyelvnek, a 
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stílusnak törvényei is. Még az irodalmi eredetiséget sem lehet elképzelni e formák 

nélkül, mert hiszen ez sem a forradalom jegyében születik meg, hanem a meg-

szokott formák közül, azokkal itt-ott szembehelyezkedve, lassan jut érvényre. Az e 

formákban való otthonosságot a gyorsírói gyakorlat és annak igénybevétele tényleg 

növeli; de viszont éppen a gyorsírás az, a mely könnyebben legyőzhetővé teszi a 

formák laposságát. Hiszen ez a formalizmus, pl. feltűnő nagy mértékben a jogi 

életben, de többé-kevésbbé minden, tudományos rendszerességet igénylő szellemi 

munkásság terén nélkülözhetetlen ; és ott, a hol megvan, mindig nagyobb szolgá-

latot tesz a stilus eredetiségének is oly eszköz, a mely lehetővé teszi, hogy e for-

mákkal könnyen végezhessünk, mert ez egyengeti leginkább útját a belőlük kifej-

lődő új elemek termelésének. Tudok írókról, a kik a gyakorló gyorsíróknak gár-

dájából kerültek ki és a kiknél ez a körülmény épen nem vált irodalmi hatásuk 

hátrányára. Ha valahol, hát itt Szegeden kedves név a Gárdonyi Gézáé, a ki ne-

künk régi műtársunk s a ki immár a színműirodalom terén is épen most aratja az 

ország szinházának deszkáin fényes sikereit. Ott van Radó Antal dr., a híres műfordító, 

ott vannak — a jogi szakirodalom terén — Fayer László dr. és Balogh Jenő dr. 

egyetemi tanárok, ott van Szádeczky Lajos egyetemi tanár, ott van az Írógépet is 

kezelő Komor Gyula dr., az ismert színműíró, ott van Bede Jób, a kedvelt publiczista 

és nem tudom, hányan vannak még, a kiknek gazdag irodalmi munkásságát a 

gyorsírás is segítette, anélkül, hogy — kritikusaik ezt észrevették volna. Balogh 

Jenő dr. büntetőjogi előadásait egyik-másik jeles gyorsíró hallgatójával jegyezteti s 

ennek eredeti stenogrammját felhasználva, gyorsírással fogalmazza tankönyvét. 

Dóczy Lajos bárónak, a közös külügyministerium nyugalmazott osztályfőnökének 

írói babérjait nem hervasztja az, hogy — a mit bizonyára aránylag kevesen tudnak — 

a magyar és német Gabelsberger-rendszernek jeles müvelője. Tarkovich Józsefnek, 

a m. kir. ministerelnökség államtitkárának hivatali pályája az országgyűlési gyors-

irodából indult ki. Schwarz Gusztáv egyetemi tanár is kitűnő gyorsíró, a ki Stolze-

rendszer védelmében kiváló elméleti munkásságot is fejtett ki. De legelői kellett 

volna említenem Vikár Bélát, a ki termékeny írói munkásságának szolgálatába 

hajtva az írástechnikának is minden modern eszközét, ezek közül a fonográfnak 

úttörő kezdéssel jelölte ki szerepét a magyar népies nyelv s a magyar népdal meg-

örökítése körül. íme, milyen kiváló példák arra, hogy a gyorsabb szellemi termelés 

nem meríti el az elmét a sablonokban, sőt serkentőleg hat a felfogás élénk-

ségére és eredetiségére. 

A gyorsírásnak a stilusra gyakorolt hatása érdekes párhuzamos jelenségre 

emlékeztet. Az emberi természetben gyökeredzik, hogy mindenre, ami már régebben 

ismeretes előttünk, keressük a kifejezés rövidítését. Áll ez az írásra éppúgy, mintáz 

élő szóra. Ismeretesek a közönséges írás szokásos rövidítései. Hogy ezekhez hasonlóak 

az élőszóba is átmentek, arra tanú amáv, azemke, azomge, ha úgy tetszik, az omgye 

és még akár hány ilyen társulati vagy egyesületi czím, a melyeket pusztán az egyes 

szavak kezdőbetűi szerint emlegetünk; sőt hiszen köztudomású, hogy egy-egy tag-

lejtés, különösen megfelelő mimikával kisérve, többet fejez ki néha hosszú mon-

datoknál. Az ember nem is hinné, hogy ennek a rövidítési törekvésnek magára a 

nyelv fejlődésére is befolyása van. Az angol a „time is money" elvének embere, 

mellékmondatok elejéről a vonatkozó névmást rendszerint egészen elhagyja. A kínai 

nyelvnek több oly sajátsága van, a mely a nvelvnek egyenesen gyorsírási szellem-

jakab Lajos: „Szegedi gyorsírászati dísz-emlékmű.' 4 
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ben való megrövidítésére vall. De a magyar a nyelvnek is pl. az a sajátsága, hogy 

az állítmányként szereplő névszóhoz, legalább a jelen idő jelentő módjának, har-

madik személyében nem fűzi hozzá a „van" segédigét, szintén gyorsírási termé-

szetű rövidítés. Mindezek analóg jelenségek azzal a hatással, a melyet a gyors-

írás a stílusra és ezzel egyszersmind a nyelv szabatositására és tömörítésére 

folytonosan gyakorol. Ugyanaz a hatás ez, melyet a gyorsírás tulajdonképpen 

önmaga irányában is kifejt, a midőn a levelező-irásból a szabad rövidítések 

alkalmazásával vitaírássá válik, a mely ismét azon arányban, a melyben a 

gyorsíró tudatában a leírandó szöveg előre ismert elemei gyarapszanak, a folytonos 

rövidítés megszámlálhatlan fokozatain keresztül az írásnak csaknem leheletszerűsé-

geig halad. 

S mivel annak, hogy a gyorsíró helyesen és tartalmasan rövidítsen, főfelté-

tele éppen az, hogy egyrészről minél több oly elem megismerésére törekedjék, 

a melyekkel gyorsírói gyakorlatában előreláthatólag találkozni fog, másrészről ezen 

elemek tudatos felhasználásába magát kellő módszerességgel be is gyakorolja, csak 

természetes, hogy a tanuló gyorsíró a tudomány bármely terén szerzett ismereteit 

a gyorsírásban ép úgy értékesítheti, a miként viszont ezen ismeretekkel gyarapo-

dott gyorsírási ügyessége fokozott mértékben teszi őt képessé további ismeretek 

elsajátítására. 

A középiskolai tanulmányok folyamán a gondolkodó tanulóknak csaknem minden 

tantárgyban számos támpont és analógia kínálkozik, a melyeket gyorsírói képes-

ségének fejlesztésére is felhasználhat. 

Itt van pl. — hogy a gyorsírással látszólag semmi összefüggésben sem levő 

tárgyat vegyek — a számtan. A középiskolák felsőbb osztályaiban pl. már tanulják 

azokat a felsőbb fokú egyenleteket, a melyek lényege az, hogy több a megfejtendő 

ismeretlen, mint a hány egyenlet ezek megfejtésére rendelkezésre áll. Ilyenkor, 

tudjuk jól, van rá akárhány eset, hogy ezekből az egyenletekből az ismeretlenek 

mégis kétségtelen bizonyossággal positiv mennyiségben megállapíthatók annálfogva, 

mert ismeretesek bizonyos korlátok — pl. bizonyos számhatár vagy olyasféle korlát, 

hogy az ismeretlenek pl. csak egész számok lehetnek — a mely korlátok közé a 

külömben lehetséges többféle megoldás közül csak egy illeszthető be. Ilyenkor 

ezek az ismeretes korlátok tulajdonképpen egy újabb egyenletet képviselnek, a mely 

számszerűleg ki nem fejezhető ugyan, de a mely azért mégis épen úgy hat az 

ismeretlen megállapítására, mintha tényleg számtani egyenlet alakjába foglalhatnék. 

Tökéletes mása e jelenség annak, a mikor a gyorsíró a szabad rövidítéseket 

állapítja meg. Ezek a rövidítések is tudvalevőleg önmagukban különféle megoldást 

engednek meg; de a mondat szerkezete, a mondatban rejlő értelem és — tegyük 

hozzá — nem egyszer az emlékezet is képviselik azt a számszerűleg ki nem 

fejezhető egyenletet, a mely végre is a sztenogrammnak teljesen szóhü és helyes 

elolvasásához segít. 

Ezt a gondolatmenetet továbbfüzve könnyen rájöhet a tanuló, a ki a rövidítésben 

a nyelvtan törvényeire, a nyelvszokás elemeire, nyelvérzékére is támaszkodik, arra 

is, hogy minő természetű törvények azok, a melyek kiderítéséről a vitaírásban szó 

lehet. Hiszen fogalma lehet már azokból az előkészítő bölcsészeti tanulmányokból, 

a melyeket a középiskolában művelnek, a természeti törvény s a jogi és az 

erkölcsi törvény közti különbségről. Láthatja, hogy míg a természet törvényei vas-
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következetességnek, kivételt nem türőek, addig a jognak és az erkölcsnek emberek 

alkotta társadalmi szabályai mindig csak azoknak a természeti törvényeknek a 

keretében helyezkedhetnek el, a melyek érvényesülésük feltételeit megszabják. 

Hasonlót fog tapasztalni a tanuló gyorsírói gyakorlatában is; azok a tételek, a 

melyek szerint a vitaírásnak adott anyaga elrendezhető, amelyek szerint a rövidítésre 

többé-kevésbbé alkalmas elemek kiválaszthatók és ezekre nézve a rövidítés foka a 

legkezdetlegesebb rövidítéstől egész szavak, vagy mondatrészek kihagyásáig meg-

állapítható és a melyek szerint különösen meghatározható az, a mi ebben a 

kiválasztásban és megállapításban rendkívül nagy szerepet játszik: hogy a lehető 

rövidítések és kihagyások közül adott esetben melyiket birja el leginkább az 

emlékezet: ezek a tételek, mondom, a gyorsírás gyakorlati jellegénél fogva talán 

még annyira sem lehetnek általános érvényűek, mint a mennyire a jognak és az 

erkölcsnek tételei azok, mert lépten-nyomon megszabja érvényességük határát az, 

a mit a gyorsírás természettörvényének nevezhetünk: a szövegnek a nyelv törvényei 

és nyelvérzékünk sugallta értelme. 

Ez végre is eléggé egyszerű és gyakorlatilag a tudásnak aránylag alacsonyabb 

fokán álló tanulóval is könnyen megértethető igazság; s ha mégis igyekeztem ennek 

némi bölcsészeti hátteret adni, ez csak annak feltüntetése kedvéért történt, hogy az 

a tanuló, a ki ezen igazságnak teljes tudatában műveli a gyorsírást, kettős előnyt 

merít ebből: egyrészt meg van a nemes öröme, hogy bölcsészeti tételeket, a melyek 

megértése elvont természetük mellett még ejég nehézséget okozhat neki, tisztán 

szemlélhet konkrét alkalmazásukban oly téren, a melyet gyakorlatilag is szeretettel 

művel; másrészt meg van az az elégtétele, hogy gyorsírói képességét a vitaírás 

igaz szellemének felismerésével, kézügyességének és tudásának legszélsőbb határáig 

tudatosan fejlesztheti; mert az, a ki ezt az igazságot szem előtt tartja, nem fog 

megijedni attól, hogy a gyorsírás tételeiben — a levelezőírásiakban is, de a vita-

írásiakban különösen — itt is, ott is kivételekkel kell számolnia ; nem fog megijedni 

mert ismeri az elvet, a mely e kivételeket természetszerűleg szabályozza; s mind 

fokozódó kedvvel fogja vitaírási ügyességének gyarapítására nyelvérzékéből ki-

választani mindazt, a miből a vitaírási elvek keretében hol nagyobb, hol kisebb 

körben érvényesíthető tételeket absztrahálhat, de a mely tételeknek tudatos alkal-

mazása rá nézve minden esetre gyorsírói érzékének tetemes fejlesztését jelenti. 

Ugyanez áll pl. arra, a mit a tanuló a filozófiai propaedeutikából az eszme-

társulásra nézve elsajátít, amelynek tudvalevőleg a gyorsírásban rendkívül fontos 

szerepe van. Ugyanez áll a különböztetésekről szóló tanra, mert hiszen a hasonlóság 

és különbözőség, a koordináczió és antitézis jelenségei igen nevezetes szempon-

tokat nyújtanak a gondolkodó gyorsírónak a rövidítésre. És ha meggondoljuk, 

hogy az ilyen különböztetéseknek, az ilyen egymás mellé rendelt, vagy egymással 

szembenálló fogalmaknak anyagát lelhetni a pozitív ismeretek minden ágában, csak 

annál világosabbá válik előttünk az a tétel, hogy bármely téren szerzett ismeretünk 

gyorsírási készültségünkben is kifejezésre jut. 

Csak egy pillantást kell talán még vetnem arra, hogy a gyorsírói gyakorlat 

mennyire közel hozza a gyorsírót a szellemi termeléshez, hogy mennyire alkalmat 

nyújt pl. egy-egy kiváló szónoklat finomabb árnyalatainak, hogy úgy mondjam, 

rejtett szépségeinek is megfigyelésére. A szónok, bárminő hatást tesz is közön-

ségére, a gyorsíró előtt pongyolában jelenik meg. S ne feledjük viszont, hogy a 

4* 
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szónok, akiben meg van az önbírálatra szükséges erkölcsi erő, a gyorsíró nyújtotta 

tükörben önmagát is megláthatja ebben a pongyolában. Hasonlóképen áll a dolog 

a szellemi termelés más téréin, a hol a gyorsírás igénybevétetik. Azt hiszem elég 

volt e részben ezt a pár szempontot futólag odavetnem, hogy kiki önmaga vonja 

le belőle ezeknek a művelődésre több irányban is gyakorolt, termékenyítő hatását. 

A gyorsírás és segédeszközei a gyorsírót épen úgy, mint azt, a ki őt igénybe 

veszi, a szellemi munka magasabb színvonalára emeli és mélyebb megfigyelésre 

teszi képessé. Látni való tehát, hogy ennek az aránylag csekély eszköznek a fel-

használása a nemzeti munka szervezésében is minő jelentőséggel bir. S itt talán 

a gyorsírásnak és művelődésnek kölcsönhatásáról szóló elmélkedésem befejezéseid, 

helyén való lehet épen az általános művelődési törekvések szelleméből irányt 

meríteni arra nézve, hogy minő szerepet kell e munka szervezésében a gyors-

írásnak juttatni, ha azt akarjuk, hogy jelentősége a maga teljességében érvényre 

jusson. 

Műveljük a gyorsírást önmagáért és azon nevezetes szempontok kedvéért, a 

melyek azt az emberi művelődés egész nagy birodalmához számos szállal hozzá-

fűzik. Ne zavarja munkálkodásunkat a gyorsírási rendszerek kíilönfélesége. Hiszen 

a különböző rendszerek szabad versenye egyúttal biztosítéka a fejlődés folytonos-

ságának, a melylyel kell, hogy az írásjelekben is a lehető legnagyobb tökéletességre 

törekedjünk. De a rendszerek versengését, épen azért, hogy ne zavarjanak mun-

kálkodásunkban, szorítsuk önkéntes elhatározással arra a térre, a hova való: a 

gyorsírástudósok körére, a kik elég széles látókörrel bírnak arra, hogy elfogultságuk 

leküzdésével, higgadtan meg tudják bírálni, hogy a gyorsírás megítélésének számos 

szempontjai közül, mely szempontok azok, a melyek egyik, vagy másik rendszer 

mellett vihetők sikerrel harczba. De ne engedjük, hogy avatatlanok vegyék kezükbe 

a fegyvert, a kik csak rombolnának abban, a miről nem is sejtik, hogy a szellemi 

erőfeszítésnek mennyi becses és érdemes munkája árán épült. Ne engedjük a 

gyorsírás ismeretének érdekes és vonzó részletekben gazdag területét a rendszeri 

hősködésnek a félműveltség fegyvereivel vivott irtó harcznak mezejévé fajulni, a 

mi a tapasztalat szerint csak arra jó, hogy kedvét szegje mindazoknak, a kik hajlan-

dósággal, képzettséggel és tehetséggel rendelkeznek arra, hogy a gyorsírást komo-

lyan műveljék. Nézzük tehát mindenben a gyorsírásnak magának érdekét és ne 

keressük mindig és mindenáron a rendszert. Az az igazság, a melynek kiforrását 

a gyorsírási rendszerek közötti egészséges versenytől várjuk, majd győzni fog 

önmagától, a hívatlan segítség nélkül is. 

De viszont bárminő rendszer szerint műveljük a gyorsírást, sohase téveszszlik 

szem elől azt a nagy szempontot, a mely mellett a rendszerek versenyének, főleg 

a fejlődés mai állapotában, a lehető legszűkebb térre kell szorulnia: az írás 

egységének alkalmazását a gyorsírás egész széles területén. Karoljuk fel ezt az 

eszmét avval a szeretettel, a mely azután bizonyára mellékesnek fogja előttünk 

feltüntetni azt, hogy melyik legyen majd a sok rendszer közül az az írás, a melyre 

ez az egyetemes érvényesülés vár. Ilyen írás igényeinek talán több rendszer 

is többé-kevésbbé egyformán megfelelhet; de ekkor is az adott viszonyokkal 

számoló, az eltérések értékét mérlegelő önkéntes elhatározás bölcseségének a 

dolga lesz, hogy az erőket a szétforgácsolástól megóvja és a közös czél sikeres 

szolgálatába terelje. 



A szeretetteljes kölcsönös egyetértés nagy munkája vár még e téren a külön-

böző rendszerek művelőire: azokra a művelőire, a kik inkább szeretik a gyorsírást, 

semhogy gyűlölni volnának képesek az ellenfél rendszerét. Hiszen különböző rend-

szerek művelői is könnyen megtalálhatják a közös munkálkodásnak nem egy terét. 

Kutassuk a nyelv kincseit, a nyelvszerkezet törvényeinek azokat a részeit, a melyek 

körében a szabad rövidítés elvének elfogadása mellett bárminő gyorsirási rend-

szerre nézve is gyümölcsöző tapasztalatokat tehetünk. 

S mind ezek mellett sohase essünk abba a nemzeti hibába, hogy resteljük a 

mesterségünket. Természetesen túlbecsülnünk sem szabad és különösen élénken 

éreznünk kell mindenkor, hogy a mi mesterségünk, a mellett, hogy különleges 

ügyességet kiván, szorosan összefügg a művelődés általános nagy területével és 

hogy bárminő ügyes kezet is megbénít az, ha nincsenek meg a lélekben a művelt-

ségnek legalább általános körvonalai, a melyek azt a kezet irányítják, de hogy 

viszont nincs a műveltségnek az a magas foka, a melyet a gyorsírásban is érvé-

nyesíteni ne lehetne. 

Ebben a szellemben törekedjünk az eszmét minél szélesebb körökben 

propagálni. Kishitűség, önös érdekek helytelen előtérbe tolása ne lohassza lelke-

sedésünket ; a gyorsírással versenyző találmányokban is, az írógépben, a fonográfban 

és valahány még az emberi agy rejtekeiben fészkel, keressük mindig a kapcsolatot, 

amely ezeket is mind hatékonyabb közreműködésre képesíti azon nagy czélnak, 

— a szellemi termelés gyorsításának — elérésére, amelynek a gyorsírás is csak 

egyik eszköze. Szóval, műveljük mesterségünket mindig avval a nemes ambiczióval, 

amely mindenha csak a czélt magát tekinti és semmi mást, a melynek — mit 

mondjak egyebet, a mely azt önökkel épen itt Szegeden világosabban megértethetné — 

az igyekezet becsületességében és törhetetlen szívósságában örök életű tipusa 

Bódogh János. 

S a ki azt vélné, hogy ezen a gyakran rögös úton haladva, erőnk meg-

feszítésével csak önmagunk megsemmisülésére törünk, annak az a válaszom, hogy 

ez nekem csak erkölcsi megnyugvás, ha e küzdés árán az eszme — révhez jut. 

Majd Czigány János jászberényi polgármester értekezett a gyorsírás gyakor-

lati hasznáról. Élénk és érdekes felolvasásában, a praktikus ember hasznos útmuta-

tásai úgy az ifjúságnak, mint a közönségnek nagy hasznára válnak. 

A gyorsírás gyakorlati haszna. 

A közélet mezején nem létezik józan ember, ki ne törekednék arra, hogy 

abból, amit a természet alkot, a maga különféle szükségleteire vonatkozó alkalmas 

részt ki ne vegye és ne kutassa folyton azt, mi javára fordítható, czéljaira hasz-

nálható. Ez köztudomású. így vagyunk a különféle szükségleteink beszerzésénél. 

De mindez még csak természeti szükséglet. Ezen kívül törekszik a józan 

ember arra is, hogy úgy a maga, mint a közre alkalmas és hasznos eszközöket 

megszerezze, továbbá, hogy oly helyeken, gyülekezetekben stb. résztvegyen, melyek 

őt a társadalom hasznos tagjává tenni hivatvák. 

A midőn mindezek, helyes csoportosítás után, már megvannak, törekednie 

kell és törekszik arra, hogy oly rendkívüli eszközök is álljanak rendelkezésére, melyek 

felhasználásával mindannak megfelelhessen, a mit tőle emberi méltósága és a 
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társadalom megkövetel. Törekednie kell nevezetesen, hogy különféle írásbeli dolgait 

könnyebben, rövidebben és igy az emlékező tehetsége működésének megkönnyí-

tésével végezhesse, hogy ez által, lelki erejét mintegy megedzve, felelhessen meg 

azon fontos feladatoknak, melyeket tőle a társadalom és a haza java nemcsak 

megkíván, de meg is követel. Az ember ennek a leglelkiismeretesebben akkor felel 

meg, ha a gyorsírás szép művészetét elsajátítva, azt munkálkodásai közepette 

gyakorolja és a közélet változatos igényei kielégítésénél higgadtan és kellő nyuga-

lommal használja, hogy munkakörét könnyebben és mégis alaposabban betölthesse. 

A mélyen tisztelt ünneplő díszes közönség igen bölcsen tudja, hogy számta-

lan eset fordul elő az életben, a mikor a különféle foglalkozások közepette az 

elme annyira terhelve van, hogy abban a ténykedések ktilönfélesége egymást 

hajszolván, oly tömegesen jelentkeznek a gondolatok, hogy azokat a véges elmének 

csoportosítani nagyon nehéz, sőt sok esetben csaknem lehetetlen. Ekkor az előre-

látó és körültekintő ember előveszi a gyorsírás szép művészetét s ennek segélyével 

a gondolatokat, melyek az elmében egymást űzik megsziilemlésök pillanatában fel-

jegyzi, megörökíti. Ezek a feljegyzések állandósíttatván, a gondolatok a szükséghez 

képest, könnyedén használhatók fel. 

A gyorsírással tehát, — a nélkül, hogy valami rendkívüli erőmegfeszítésre 

lenne szükség, az emberi elme működése könnyíttetik meg, a testi-erő pedig, 

mely a foglalkozások ktilönfélesége által terhelve van, mintegy edződik és a bár-

milyen nagy szellemi munka könnyebb végzése segíttetik elő úgy, hogy a vele 

foglalkozó közmunkás sokkal kevesebb idő alatt és kisebb fáradsággal képes fel-

adatának megfelelni; ez pedig a nagy közre felette üdvös és hasznothozó. 

Itt kénytelen vagyok a díszes közönségnek példával szolgálni. Mondjuk, 

valamely kitűnő, nagytehetségű államférfiú, a kinek munkálkodásától egy nemzet, a 

haza jóléte függ, kinek annyi mindenféle körültekintést igénylő nagy munka-

kör nehezedik vállaira, mit csinál, hogy súlyos feladatainak lelkiismeretesen 

megfelelhessen ? Gyorsírót vesz maga mellé; ennek diktálja gondolatait. így 

rövid idő alatt könnyedén végzi fontos munkáját s így a maga testi és szellemi 

erejét kíméli hazájának. Nemzetének dolgait alaposabban végzi és tölti be azt a 

nehéz hivatást, melyre a közérdek kijelölte. 

Továbbá tudjuk, hogy nagy forgalmú kereskedelmi vagy gyári igazgatóság fog-

lalkozása mennyi mindenféle oldalú. Ha írásbeli munkálkodását, mely az üzlet 

rendes fentartásához elodázhatlanúl szükséges, alaposan végezni akarja, irodájá-

ban alkalmaz 1, 2, sőt 3 gyorsírót is, kiknek levelezéseit sétálva diktálja, mi által 

a foglalkozás alapos vezethetése van nagy mértékben megkönnyítve. 

Ma már a haladó kor országszerte telephon hálózatot létesített. A keres-

kedelem nagy forgalma felfogván a kor intő szavát, hogy az idő pénz, a 

telephon mellé 1—2 gyorsírót alkalmaz, kik a távbeszédet felveszik. Hasonlólag 

nagyobb ügyvédi irodákban a levelezéseket gyorsírók végzik, sőt van olyan is, a 

hol a perbeszédeket ezek tollába diktálják, vagy pedig gyorsírással fogalmazzák. 

Mindezen és hasonló foglalkozásoknál kiváló módon emelkedett a gyorsírás 

értéke az Írógépek nagyobbmérvü használatba vétele által, — miben az 0. M. 

Gy. E.-nek nem kis érdeme van — akkor, mikor akár gyorsírással írt fogalmaz-

ványt kap a gépíró leírásra, akár a főnök által neki, mint gyorsírónak bediktált 

fogalmazványt kell gépen lekopognia. 
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A gépíró mindkét esetben jelentékeny idejét takarítja meg főnökének, hogy 

azt más, hasznos teendők végzésére fordíthassa. 

Már maga a gépírás 1—2-szer gyorsabban állít elő valamit a közönséges 

írásnál, ha ehhez hozzávesszük még a legegyszerűbb használatú 3—4-szer gyorsabb 

gyorsírást, 6—7-szer kevesebb idő alatt állíthatunk elő valami írásbeli munkát. 

Látható ezekből, hogy mily rendkívüli előnynyel jár a gyorsírás alapos 

elsajátítása. 

Ezek irodai foglalkozások ; de ezen kívül még hány mindenféle alkalom fordul 

elő, a hol írásra van szükség? Ezt, miután minden alkalom más-más ténykedést 

igényel, szóval alig lehet kifejezni, csak általánosságban lehet megemlíteni, hogy 

a gyorsírással bármily körülmények között s bárhol, miután hozzá se nagy kényelem, 

sőt mondhatom, világosság se, csak hang kell, sok, igen sok esetben életbe vágó 

dolgokat lehet megörökíteni, s igy ennek használata nélkül igen-igen sok fontos 

körülmény menne feledékenységbe. 

Sokan mondják, hogy kétszeres munka, ha gyorsírással írunk és azt közönsé-

ges irásba át kell tennünk. 

Hát az igaz, hogy kétszeres munka, de ez még nem szolgálhat a gyors-

írás hátrányára, mert én tapasztalatból igazán merem állítani, volt idő, a mikor próbát 

tettem valami munkánál; az eredménye az lett, hogy a gyorsírással történt fogal-

mazásból a higgadt átírás a fogalmazással együtt nem vett igénybe annyi időt, 

mint a közönséges írással az egyszeri fogalmazás, a munkaerő igénybe vételének 

különbözete pedig óriási. 

Szinte hallom az ellenmondásokat, hogy ez lehetetlen ; pedig nem, mert tudjuk, 

vagy legalább tudja, a ki írásbeli fogalmazásokkal foglalkozik, mennyire kell 

tartani az elmében a tárgy felett folyton csoportosuló eszméket, a mi által a munka 

igen fárasztó, ezenkívül még a gondolatok egymást átugorván, elfutnak úgy, hogy 

igen-igen sok esetben a legüdvösebb és leghasznosabb gondolat többé nem, vagy 

igen ritkán későn tér vissza, mig a gyorsírással az eszmék születésük pillanatában 

szegezhetők papírra, amely felvételből azután könnyedén lehet a közönséges írás-

ban, ha a szükség úgy kívánja válogatni, vagyis a munkát alaposabban, helyeseb-

ben és tisztábban bevégezni. 

A fogalmazvány azután akár gyorsírással, akár a leírt közönséges írásba a 

levéltár részére eltehető. Én 20 évi ügyvédi fogalmazványaim nagyrészét gyorsírás-

sal raktam irattáramba. Erre azt mondják, az utókor szidni fog, ha nem tud véle 

bánni. Erről én nem tehetek, mert én a gyorsírást nem az utókornak, hanem magam 

hasznára tanultam; tanulja meg az utókor is, ha boldogulni akar, én magamhoz 

vagyok legközelebb. 

Ezekután a társadalmi életből tekintsünk a hadászati térre. Háborús helyzetben 

a gyorsírás nagyon üdvösnek bizonyult. Katonai feljegyzések, tervezgetések, sürgö-

nyök stb. gyorsírással lesznek végezve és továbbítva még pedig nem kis előny-

nyel. Méltóztatnak emlékezni a legutóbb lezajlott porosz-franczict háborúra, a 

hol rendkívüli intézkedések váltak szükségessé, úgy az egyik, mint a másik fél 

részéről. A francziák Páris és az ország többi részei posta-galambok és léghajókkal 

érintkezhettek egymással. Ezen vitális helyzet a hadviselő feleket a praktikus gyors-

írás használatára kényszerítette s úgyszólván egyik legjelesebb katonájává vált a 

a gyorsírás a háborúnak. 
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Sürgönyöket kellett az ország egyik-másik részébe küldeni. Tudjuk jól, hogy 

háborús időben mily sok és körültekintő gonddal szokott ez járni. Mit csináltak 

tehát? a sürgönyöket egy lapra tömötten gyorsírással leírták és hogy még ez is kisebb 

legyen, lefényképezték. így Vs-ad darab papíron 2—3—500 sürgöny elfért, melynek 

mindenike 10—15—20 szót tartalmazott. Ezt a lapot azután öszszegöngyölték és 

a posta-galamb farkának középső tollára helyezték, a kitűzött helyen a sürgönyöket 

nagyító üveg segélyével leolvasták, közönséges írásba áttették, s az illetőknek így 

kézbesítették. 

Egy szóval ügyvéd, orvos, tanár, utazó, lelkész, katona, tanuló, stb., előnyt merít-

het a gyorsírásból. Ezeken kívül nincs oly működési tér, hol a gyorsírást egyenlő előny-

nyel és haszonnal alkalmazni ne lehetne, azért mondotta Gawtrest, a kitűnő angol 

író: „A politikai történelemben fehér lap támadna, ha csak egy hétre is felfüggesz-

tetnék a gyorsírók működése". 

Ezekután áttérek a kedves tanuló ifjak helyzetére gyorsírási szempontból. 

Tudjuk azt nagyon jól, mennyi mindenféle tananyaggal vannak a tanulók elhalmozva 

úgyannyira, hogy azok megemésztésére alig van idejök, különösen ha még korcso-

lyázni is lehet, de azt is tudjuk, hogy a tanár urak igen szeretik, ha a tanuló az 

előadások alatt figyel és iparkodik magának az előadottakból önálló tőkét szerezni. 

A hivatását igazán lelkiismeretesen felfogni tudó tanuló tudván azt, hogy a 

figyelés, hallás és e közben a hallottak, vagy ezekből való feljegyzés által czélját 

alaposabban elérheti a gyorsírás segélyével, munkálkodása közepette ehhez folya-

modik s a nélkül, hogy nagy zajt vagy bármily tekintetben más háborgatna, 

az előadásokat jegyezgeti, azokat otthon áttöri a nélkül, hogy szükség lenne ezek-

nek a közönséges írásba való áttételére — a jegyzeteiből készül, a mi által elméjét 

többszörösen élesíti, önállósítja, a tanárnak pedig örömet szerez, mert esetleges 

feleleteinél teljes megelégedésre adhatja vissza a tanár fáradságos búvárlatai nyo-

mán előadott tananyagot. Az a tanuló, ki gyorsírással már a középiskolában foglal-

kozik, itt használhatja, ha pedig kilép az élet zajló tengerére minden tanulmányánál 

előbb veheti hasznát, mert felsőbb iskolák végzésénél tanulmányai gyarapításánál 

olvasások, kivonatok esetében vagy bármi írásbeli munkájánál az átolvasásra szánt 

idő alatt a szükségeseket magának teljesen elkészítheti. Szóval nem ajánlhatom 

eléggé a tanuló ifjúságnak a gyorsírás alapos elsajátítását. 

Fel tehát szeretett hazám ifjúsága, fel a munkára, iparkodjatok ezen szép és 

hasznos művészet titkaival mielőbb alaposan megismerkedni és annak előnyeit 

saját javatokra fordítani és kizsákmányolni. Az idők által megviselt aggoktól már 

nem kívánhatjuk, hogy ők ezzel foglalkozzanak, de mert tőletek, kik a hazának 

reményei és idővel a köz- és társadalmi életnek szerepvivői leendetek, ti tőletek, 

méltán elvárja a hon, hogy minden nemes ügynek előharczosai legyetek. 

Közéig az idő, midőn megindul az áramlat a lassú írásmód ellen, mert a 

haladó kor mindent, mi czélszerütlen és a század szellemével összeegyezhetlen 

rombadönt, iparkodjatok tehát, hogy ez benneteket készületlenül ne találjon. 

Köszönöm szives figyelmüket, a felolvasást ezennel bezárom, kérvén a hallottak 

felett való nyugalmas elmélkedést és a gyorsírás ismeretének alapos elsajátítását. 
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Utána Perhács Béla VIII. oszt. tan., a gyorsírókör ifj. elnöke, a kör 25 éves 

múltját a következőkben ismertette: 

Gyorsíró-körünk 25 éves múltja. 

Mi szép szolgálatában állni egy nemes eszmének, s mily lélekemelő vissza-
tekintenünk a hasznos czél elérésében lezajlott múltnak tanulságos eseményeire, 
melyet bearanyoz a jelen! De mondjuk, midőn igy történetünk felgyújtott 
szövétnekénél néma bepillantást engedünk a hosszú negyedszázad küzdelmeibe, 
nem látják-e ez ideális eszme harczosai a hazai gyorsírás virágzó fejlődésének 
szilárd biztosítékát akkor, a mikor mindez a magyarnak ősi fészkében, a büszke 
metropolisban történik ! Hisz e mult, melyen lelkesedni és lelkesíteni tanulhatunk, 
szép! Szép, mert a zászlóbontás idejéből való, s mert — legalább úgy hiszszük — 
a haladás lépcsőjén fokokat emelt. 

Már a 60-as évek első felében kaput nyitott intézetünk a gyorsírásnak szebb 
korszakkal beköszöntő új aerája előtt s ezzel kezébe ragadta a czél nagyságát és 
az eszme fönségét fennen hirdető „az idő pénz" jeligéjű zászlónkat. Az első mag, 
melyet iigybuzgó férfiak : Szőllősy Mihály, Volly István dr. s Keszthelyi Ede elhintet-
tek, már termékeny talajra talált, úgy, hogy a magyar gyorsírás teremtő géniusza, a 
nagy Markovits Iván biztos szemekkel nézett e rohamosan fejlődő vidéki kör felé. 
De igazi lendületet Csak akkor vesz a gyorsírás ügye intézetünkben, mikor annak 
egyik legnemesebb agitátora, az akkor távíró-tiszt, Bódogh János veszi át a gyors-
írás ügyének ápolását, ki fáradhatatlan munkásságával és áldozatkész egyéniségével 
körünket tagadhatatlanul elismert első nivóra emelte. Az ő vezetése alatt megalakul 
„A Szeged városi főgymn. gyorsíró-köre", még csak 47 taggal ugyan, de további 
munkásságának, melylyel évről-évre mind több ifjút hódít zászlója alá, legtisztább 
visszhangja azon méltányló elismerés, melyben az O. M. Gy. E. részesítette, a 
mikor a gyorsírás terjesztése körül kifejtett érdemeiért 1880-ban arany-tollal tisztelte 
meg, két évre rá tiszteletbeli tagjává választotta, 1889-ben pedig dicsérő-okmányt 
küldött neki. Úgyszólván két évtizedes önfeláldozó munkásságával olyan generácziót 
nevelt, melynek nem egy tagjára lehetett büszke mindenekelőtt a lankadatlan vezető, 
a gyorsíró-kör, sőt a magyar gyorsíró-világ is. Hisz tagjai közül több országgyűlési 
gyorsíró és tankönyvíró került ki, sőt sokan társadalmunk vezető emberei közt 
foglalják el méltó helyüket. Folytonos és lankadatlan munkával küzdi fel magát az 
anyagilag és szellemileg egyaránt gyarapodó kör a vidék legjobb gyorsíró-körévé, 
"gy, hogy az 0. M. Gy. E. is 25 éves jubileuma alkalmával, tehát ugyanazon 
évben, melyben körünk 10 éves fennállásának emlékünnepét üli, elismerőleg 
emlékszik meg a szegedi gyorsíró-körről, mint a gyorsírás vidéki góczpontjáról. 
Majd 1888. február 9-én a modern gyorsírás feltalálója születésének évszázados 
fordulója alkalmával körünk fényes ünnepséget rendez s igy oltárt emel a halhatatlan 
mesternek, melyre azóta évről-évre eljár a gyorsírásért lelkesülő ifjúság áldozni 
dicső emlékének. Még csak négy évet tölt el a körben annak vezető tanára, de ez 
idő alatt két oly nevezetes eseményt jelöl meg körünk életében, a melyek gyors-
írásunk fejlődésének mindenkor aranylapjait fogják képezni. Ugyanis ekkor adja ki 
a kritika szigorát is oly fényesen kiálló tan- és olvasókönyveit, melyek a haladás 
nemes útját oly példásan szolgálták s ekkor indítja meg körünk kebelében a 
„Gyorsírászati Közlöny"-t, mely hivatva volt a gyorsírás nélkülözhetetlen egységét 
diadalra juttatni. 1893-ban feledhetetlen mesterünk halála után a Markovits-iskola 
érdeke elszólította őt körünkből, mert az 0. M. Gy. E. ügyvezető-igazgatójává 
választotta meg, de ekkor is, mikor körünket virágjában kell itthagynia, 
búcsúútjában még egyszer rálehelte legszebb áldását, a midőn 300 forint értékű 
könyvtárkészletével leteszi gyorsírási alapítványunkat, a melyért buzgó hálája 
jeléül a gyorsíró-kör díszesen kiállított okmányban felajánlja neki az örökös 
dísztagságot. 
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Az igy árván maradt gyorsíró-kör vezetését az intézet szakavatott tanára 
Varjú János k. r. tanár veszi át, a ki 6 évig tartó működésével gyorsíró-körünk 
fejlődésére jótékony és jelentékeny hatást gyakorolt. Lelkes gyorsírói tevékenységének 
legélénkebb megnyilatkozása, hogy a XIX. alakuló gyűlés már 108 taggal nyílik 
meg s hogy a kör a milleniumi díszalbum kiadásával múltjához oly méltóan vesz 
részt az orsz. kiállításon. Ő toboroz először híveket a német gyorsírásnak s viszont 
ő alatta szentel körünk először s azóta évről-évre emlékünnepet (ápr. 12.) a magyar 
gyorsírás atyjának, Markovits Ivánnak. Azonban nem sokáig áldozhatta magát 
körünknek, 1899-ben elszólítja a kötelesség, hogy elfoglalja helyét a hivatásának még 
nemesebben és lelkesebben áldozó Jakab Lajos gy. tanár. Im alig 4 éve szolgálja 
körünkben a gyorsírás nemes ügyét s már is 165 taggal büszkélkedhetünk, kik 
mind az ő hívó szavára, az ő lelkes riadójára csoportosultak zászlónk alá, hogy 
majdan diadalmas harczosai legyenek annak az eszmének, melynek magvait ez egy 
czélra törekvő s ez egy eszme tüzétől áthatott vezér hintett el. S mióta átvette e 
zászlót, azóta körünk fénye még szebben, még tisztábban ragyog soha meg nem 
szűnő munkássága folytán, melynek mi nagyrészben köszönhetjük, hogy e napot a 
gyorsírás ügyének előrevitelére oly messze kihatóan s ily lélekemelően ünnepel-
hetjük meg. 

De vájjon hogyan és hova fejlődik gyorsíró-körtink, ha nem akad lelkes 
támogatókra, buzgó pártfogókra az intézet igazgatóiban, mint a kör védnökeiben; 
ott van az intézet volt igazgatója főt. Magyar Gábor úr, a ki a szomorú emlékezetű 
árvízkatasztrófa által megcsonkított könyvtárt rendezte, biztos alapot adott neki és 
soha meg nem szűnt az ifjúságot buzdítani, lelkesíteni a gyorsírás tanulására; ott 
Cserép Sándor igazgató, ki a gyorsírás ügyét még melegebben karolta fel s kinek 
közreműködése hozta létre a mai ünnepélyt. Mellettük hatott még a tanár urak 
lelkes támogatása, mit méltányolni eléggé nem lehet. Ez az ő csendes és észrevétlen 
inűködésök olyan, mint az éltető napsugár, mint a levegő, melyet alig akarunk 
észrevenni s mely ha mégis elmúlik, utána nincs élet. 

Most pedig, midőn igy negyedszázados multunknak szép képét rövid 
vonásokban feltártuk, fényes elismeréseül a múltnak s reményteljes buzdításul a 
jövőnek, úgy hisszük, hogy gyorsírókörünk alapítójának, Bódogh János úrnak, azon 
reményei, melyeket távoztában körünkhöz fűzött, megvalósultak, a midőn a szegedi 
városi főgymn. gyorsíró-körének kulturális missióját teljesítve látja e pillanatban is 
azon férfiú által, kiről szálló igeként járhat a gyorsírók ajkán: boldog a kör, mely 
ily lelkes vezetőre talált. 

Ezután Venetianer Frigyes VIII. oszt. tan., a gyorsírókör titkárának lelkes 

szavai közepette hullott le a lepel Markovits Iván sikerült arczképéről ; beszéde a 

következő volt: 

Markovits Iván arczképének leleplezése. 

Nem akarom Markovits Ivánnak, a halhatatlan mesternek életét elmondani, 
vagy örök érdemeit méltatni, mert hiszen arra nem én vagyok hívatva és képtelen 
is volnék e kiváló férfiú jelességeit méltó szavakba foglalni, hanem csak meg 
akarok róla emlékezni, fel akarom újítani emlékezetét, hogy a mai ünnepség se 
múljék el az ő dicsőítése nélkül. Csak néhány perczet szeretnék szentelni neki, 
szerény koszorút fonva dicső emlékének, hogy belőle erőt merítsünk s munkás-
ságára és munkásságának a gyorsírást fénybe borító eredményeire gondolva, lelke-
sedve lelkesíteni tanuljunk. 

Hogy megértsük azt, mit tesz egy ügynek szentelni egy egész életet, ezért 
küzdeni, harczolni, nem törődve semmi akadálylyal és mindig csak előre törni a 
dicső győzelem tudatában. Igen, előre, mint a tettre kész és minden szépért és 
jóért rajongó ifjú, ki az „Eszmét s élőszót röptében a térhez" igázó művészet 
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küzdő harczosává lesz, ki ifjú erejének teljes hevével lép a küzdőtérre, nem is 
tudva még, mily fontos hivatás, mily kiváló munka és mily nagyszerű diadal 
vár ő reá. 

A lelkes ifjú, a ki Gabelsberger hódító vívmányához szegődött nem is sejtette, 
hogy ő lesz a magyar gyorsírás apostola, akkor, a midőn távol hazájától, erejét 
megfeszítve, tudásának és ernyedetlen buzgalmának annyi eltörölhetetlen tanújelét 
adta. Nem is sejtette ezt a nemes ifjú, de lelkében fennen lobogott az eszmének 
szeretete, melynek lobogó lángját a mindennapi élet érdekharczai sem tudták 
eloltani, sőt Markovits Ivánban a gyorsírás rajongó szeretete ezekből, mint valamely 
kohóból, megtisztulva, megnemesedve vált ki és ekkor már érezte, hogy ő a magyar 
gyorsírás harczosa lesz. Erre serkentette őt a halhatatlan mester neve, erre buz-
dította a diadalra jutott művészet és erre ösztönözték a hazafi érzelmei is. És 
ekkor a gyorsírás rajongó szeretetétől és hazafias érzelmeitől áthatva, megalkotja 
a munkát és 

„Mit az idegen próféta 
Idegen nyelven megvalósíta, 
Dicső honunk nyelvére . . ." 

ültette át. 

Ez volt Markovits mesterművének a talapzata. A munkát magát csak las-
sankint alkotta meg, de tökéletesen, sőt tökéletesebben, mint az eredeti. 

Nem dőlt össze, akárhogy is rendült a föld alatta. Nem árthatott annak semmi 
vihar és vész. 

A mester pedig egyszerre csak azt látta, hogy lelkesülő sereg, küzdő harczosok 
egész tábora van körülötte, mely az általa egyengetett uton, a tőle kitűzött czél 
felé biztosan s már tudatosan halad. A mester pedig ez alatt folyton dolgozott, 
fejlesztette és erősítette nagy munkáját — s már csak a dísz hiányzott hozzá, az 
ékesség, mely napnál fényesebb, ragyogóbb legyen, mely örök fényt áraszszon a 
művészre és művére egyaránt. 

Nemsokára a remekmű koronáját is meghozta az elismerés, a midőn ő Felsége 
Markovitsot érdemei elismeréseül érdemkereszttel tüntette ki. 

Ez jelentette a gyorsírás teljes diadalát hazánkban, mert ily kitüntetést, ilyen 
elismerést a nemes művészetnek egy harczosa sem nyert. De nem is nyerhetett. 

Hiszen Markovits előtt nem volt nálunk a gyorsírás igazi művészet. Ő, a ki 
a „munka és jellem" igazi megtestesülése volt, tette azt először azzá. Csak az ő 
széleskörű tudása, törhetetlen akaratereje és lángszelleme vívhatták ki azt a fényes 
eredményt, mely munkáját művészetté, nevét halhatatlanná tette. Csak az ő önzetlen 
buzgalma és áldozatkészsége, csak az ő lankadatlan tevékenysége fejthetett ki oly 
munkásságot, melynek eredménye nem múlékony, hanem maradandó és örök és 
örökké dicsőíti a művészetet és a művészt. 

A művészt, ki oly korán itt hagyta dicsőséges, de fárasztó pályáját, hogy 
férfias munkája után végre megpihenjen. 

Életében úgy sem talált nyugtot, törekvő szelleme nem engedte megpihenni 
és ha el is fáradt a munkában, „enyhet ismét a munkában keresett". • 

De ha ő nem is kereste a pihenést, az végre is felkereste őt — és mint sok 
nagyságot, úgy őt is befogadta a komor sír, de nem hogy örök feledést borítson reá. 

Sírja felett mindnyájunk szeretete, hálája és elismerése oszlatja el a feledés 
fátyolát. 

Nevét fentartja munkája, dicsőségének nem árt az idő. Sőt érdemeit is csak 
a jövő fogja igazán méltányolni, amikor maradandó „érczemléket" állít majd szá-
mára, — ' addig is legyen e kép az emlékoszlop, a mely fennen hirdesse, hogy 
Markovits nem' halt meg, mert munkájában örökké él! 
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Szép előadásban méltatta ezután Sofró Béla VIII. oszt. tan. Bódogh János-

nak, körünk megalapítójának korszakot alkotó működését, a következő lendületes 

beszédben: 

Bódogh János 25 éves működése. 

Mélyen tisztelt ünneplő közönség! 

„Mi szép az emberi élet, midőn a mindennapiság parányi köréből kiemelke-
dik s magát valami nagy, szent, ezreket érdeklő czél után intézi; mi szép világo-
sító csillagként tűnni fel ezrek előtt" s a kiválasztott eszmének diadalra juttatását 
soha nem lankadó lelkesedéssel kivívni. Mi szép az ily élet, mi nemes az ily hivatás ! 

Bódogh Jánosnak, iskolánk alapitójának, lelkes vezérének s a tevékenység-
ben fáradhatatlan munkássának életét is diadalra jutott eszméje teszi széppé, 
nemessé. Bódogh János nevéhez fűződik körünk minden dicsősége, minden diadala ! 
Ő volt az, ki ezelőtt 25 évvel megalapította körünket, ő hintette el egy 
negyedszázaddal előbb azt a magot, a melyből gyorsírókörünk hatalmas, virágzó 
és viharedzette fája fejlődött; ő bontotta ki körünkben azt a zászlót, a melyen 
jelige gyanánt tündökölt a jelszó: „az idő pénz" s a minden szépért rajongó 
ifjúság, körünk első tagjai, lelkesedve sorakoztak az új zászló alá, hogy a gyors-
írás szép, eszmei fényétől körülvett művészetét elsajátítva, ktizdhessenek a zászló 
alatt az eszme, az idea érdekében. 

Midőn pedig a szegedi városi főgyninasium gyorsírókörének kicsiny tábora 
számban mindinkább gyarapodott, akkor Bódogh, körünk alapítója volt az, ki ne-
mes szive melegével, szeretetre méltó egyéniségével a gyorsírás iránt való szere-
tetnek lángját az ifjúságban nemcsak ébren tartotta, hanem élesztette is. 

Fáradhatatlan működésének nemes törekvésével körünk harczosait lelkesedve 
lelkesítette a munkára s előrelátó munkássággal egyengette a haladás útjának 
göröngyös ösvényét. Ily módon rövid idő alatt Bódogh János ügyszerető keze 
virágzó telepet létesített körünkben a gyorsírászatnak. Nagy, nemes és dicsőséges 
munka volt ez! 

Bódogh Jánosnak s ez által a szegedi városi főgyninasium gyorsírókörének 
eszméje a rendszer egységen alapuló gyorsírászat volt, mely miként a néma sötét 
éjben, derengő fénynyel világító csillag tündökölt feléjük, melyből Bódogh és 
szegedi tábora erőt, lelkesedést és kitartást merített az eszme diadalra juttatásához. 

Hogy pedig ez annál könnyebben megvalósítható legyen, fegyvert ad a küzdő 
tábornak. Nagy fáradsággal, de fáradságot nem ismerő munkássággal megírja 
gyorsírási tankönyveit, melyek a kritikát diadalmasan állották ki s az egész ország-
ban elterjedtek; igy az ország gyorsíró világának figyelme a szegedi főgyninasium 
gyorsírókör működésére és vezérére irányult. 

Kimagasló mozzanat Bódogh János működésében a rendszer egységen alapuló 
gyorsírászat érdekében megindított lapja a „Gyorsírászati Közlöny", melyben ter-
mékenyítő eszméinek tért hódított s azok érdekében szállt síkra. Bódogh János a 
szegedi városi főgymnasium gyorsírókörét nemcsak megalapította, a gyorsírás szép 
művészetének nemcsak tért hódított s munkásságával körünk erkölcsi sikereit nem-
csak előmozdította, hanem ezeken kívül körünk könyvtárának alapját is megveté 
gazdag ajándékával s igy a gyorsírás szellemi kincseinek egész tárházát bocsájtja 
az ifjúság rendelkezésére. 

A fáradságos nehéz munkát, melyet Bódogh s a lelkes ifjúság végzett, a 
legszebb siker koronázta. A szegedi városi főgynin. köre az ő érdemei folytán 
nemsokára az ország első gyorsírói iskolájává lesz. Munkásság tekintetében más 
intézetek is mutathatnak fel hasonló eredményt, de a rendszer egység érdekében 
végzett munka sikereit csak Bódogh és az ő iskolája mutathatta fel. 

Az Országos Magyar Gyorsíró egylet már 1880-ban érdemei elismeréseül 
aranytollal tüntette ki s később tiszteletbeli tagjának választotta meg s a példát 
azóta az országnak csaknem összes vidéki gyorsíró-egyesületei követték. 
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Majd midőn Bódogh János évekkel ezelőtt Szegedről távozott, fájón vett 
búcsút körünktől, az általa alapított körtől; igaz, eltávozott, de nemes példája, 
nagyratörő szelleme itt maradt, itt él most is közöttünk. Körünk alapítója a köz-
pontban nagy munkásságot kifejtve, mindig melegen érdeklődött a szegedi városi 
főgymnasiumi gyorsírókör működése iránt; munkás szelleme ott sem pihent meg, 
hanem küzdött tovább s küzd még most is azon eszme érdekében, melynek egész 
életét szentelte s melyért mindig lelkesedett. 

És mi, a szegedi városi főgymnasium gyorsíró-körének tagjai szeretettel 
valljuk a mienknek, büszkén hirdetjük, hogy Bódogh János a mienk volt s a 
mienk lesz. 

Mélyen tisztelt ünneplő közönség, nem czélom körünk alapítójának mind-
annyiunk előtt ismeretes érdemeit részletezni, hanem csak utalni akarok azokra a 
kiválóbb mozzanatokra, melyek Bódogh Jánosnak 25 éves működését jellemzik, 
mert kiváló munkássága nem egyeseknek, nem is az egésznek, hanem az eszmé-
nek áldozott. 

S most, midőn körünk 25 éves fennállását ünnepeljük, lelki szemeinkkel 
elmerengve visszatérünk a múltba, meglebbentjük a fátyolt . . . s im mintha csak 
látnók a negyedszázados múltban, hogy egy eszme emelkedik ki a mindennapiság 
parányi köréből, mely világot vet a jelenre s derengő fénynyel bevilágít a jövőbe 
és ez az eszme a gyorsírás eszméje, mintha csak látnók, hogyan lengeti a vezér a 
kibontott zászlót, hogyan küzd, fárad a lelkes sereg az eszméért, mintha csak 
most vonulna el előttünk a küzdő tábor a lelkes vezérrel s a nagy nemes esz-
mének zászlajával. 

Minden tavasz újra meg újra kifakasztja szivünkben a hálának, a szeretetnek, 
az elismerésnek örökké tide, örökké szép virágait derék vezérünk, Bódogh 
János iránt. 

Fogadd körünk alapítója, a gyorsírás eszméje diadalra juttatásának nehéz 
küzdelmében elcsüggedt harczosok lelkesítője, derék vezérünk, hálánk, hódolatunk 
s szeretetünk symbolumaként a szegedi főgymnasium gyorsiró-körének tagjaitól 
érdemeid elismeréseül ezen oklevelet. 

Az oklevél szövege: „Bódogh Jánosnak, körünk érdemekben gazdag alapitó-
jának, a gyorsírás bajnokának, az eszme diadalra juttatásának nehéz küzdelmében 
elcsüggedt harczosok lelkesítőjének, tisztelete, szeretete és hálája jeléül, fennállá-
sának negyedszázados ünnepén. Szegeden, 1902. márczius 31. A Szeged városi 
főgymnasiumi gyorsíró-kör." 

Majd Kállai Emil a Magyar Esíilap segédszerkesztője, a körnek volt ifj. el-

nöke, kiváló ügyességgel megírt dolgozatát olvasta fel a gyorsírásnak szegedi éle-

téről és annak kulturális jelentőségéről. 

A gyorsírás kulturális jelentősége. 

Az egységes magyar nemzeti állam teljes kiépítésének szükségességét hangoz-

tatják egyértelműen a kormány és a társadalom. Magyarországon még nem fejezték 

be ezt a nagy nemzeti munkát, a melynek végzésénél okvetlenül számolnunk kell 

a közművelődéssel, ennek erőforrásaival és tényezőivel. Ezek közt a tényezők közt 

ott van, számottevő szerepet játszva, ezeréves kulturánk legifjabb hajtása is : a ma-

gyar gyorsírás. 

Hogy kulturtényező a gyorsírás, azt bizonyítani fölösleges. Az a mély hatás, 

a melyet évtizedek óta a magyar közművelődésre gyakorol, fényesen megczáfolta 

azt a laikus kiskorúságról tanúskodó alaptalan véleményt, hogy a gyorsírás tulaj-

donképen csak kézi ügyesség. Tájékozatlansággal és hozzá nem értéssel sohse 

szabad összezsugorítani valaminek a jelentőségét. 
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A gyorsírás a szó valódi értelmében fokozott szellemi termelés, pillanatról-

pillanatra keresve a röpke szó lerögzítésének, a gyorsan tünő beszéd térhez igázá-

sának legszabatosabb, legjobb, legszebb és legérdekesebb formáit. A gyorsíró mun-

kás agyának legapróbb sejtje is lázasan dolgozik, a mikor teremt. Mert teremtés, 

alkotás a gyakorló gyorsíró munkája. Ámbátor legalsóbb fokában csak mesterség 

a gyorsírás, középső fokában tudomány, legfelsőbb fokában pedig művészet. Nagy 

adag egyéniség van lerakva annak a gyorsíró kéziratában, a ki a szó igazi értel-

mében gyorsíró. Alkotó erejének, olyiknál zsenijének megkülönböztető bélyege le-

törülhetetlenül rajta van stenogrammján : produktív szellemi munkájának kifejezően, 

az ő kézi munkáján. 

A mikor a gyorsírás kulturális jelentőségét emelem ki itt, ha nem is apró-

lékosan taglaló részletezéssel, hanem madártávlatból, csak fecskeröptiben, hang-

súlyoznom kell, a gyorsírás lebecsülése ellen védekezve egyszersmind azt is, hogy 

ezt a kulturtényezőt viszont túlbecsülnünk sem szabad. Szerényen bár, de annál 

határozottabban nekünk gyorsíróknak meg kell becsülnünk a gyorsírást, s oda kell 

hatnunk, hogy a gyorsírást a nem gyorsíró közönséggel is megbecsültessük. Nem 

egyéni értékünk emelése, nem testületünk presztízsének öregbítése czéljából, hanem 

az igazság kedvéért és a magyar közművelődés érdekében. 

Szeged a gyorsírásnak ősi fészke, régi melegágya. Itt a Tisza-Maros szögén 

a gyorsírás szeretete hamar fogant meg a lelkekben. A szépmüvészetek ápolásának 

terén a vidéki városok közt Szeged vezet és a magyar kulturának lelkes ápolója 

marad mindenha a város lakossága, a melyet Kossuth Lajos az ihletés megszentelt 

pillanatában a nemzet büszkeségének nevezett. Nagyon sokoldalúan, de mindig az 

egész nemzet érdekeit szolgálja, elégszer bebizonyította már ennek a városnak jó-

zanul és hazafiasan gondolkozó és érző magyarsága, hogy zászlóvivője volt min-

détig a nagy eszméknek és a jövőben is előharczosa lesz az ország szellemi és 

anyagi jóléte eléréseért folytatott küzdelmeknek. 

A kik nálunk fejleszteni akarták e szellemi életet, azok a gyorsírásnak ter-

jesztésére is törekedtek. A mikor a magyar gyorsírás megalkotásának korszakos 

munkáját befejezték, bíztató Ígéretek rezegtek a levegőben arról, hogy a magyar 

műveltség új ággal, jelentős tényezővel szaporodott, a mely a szellemi élet nyilvá-

nulásának minden terén fontos szerepet fog játszani. Szent hittel telt meg a lélek 

s az agyban a megerősödött magyar kultura képe rajzolódott ki: a műveltség iránt 

fogékony szívekbe belopódzott a gyorsírás iránt érzett érdeklődés, a mely csakha-

mar szeretetté magasztosult. 

Ebben a nagy magyar városban hamar felismerték a gyorsírásban ennek kul-

turális jelentőségét. Lelkes tanítómesterek évtizedek óta itt immár több gyorsíró-

nemzedéket neveltek. így lett Szeged városa a gyorsírás révén is erős és bevehe-

tetlen vára a magyar kulturának és így alakult meg itt a kultura bajnokainak, a 

szegedi gyorsíróknak gárdája, a mely ma már nemcsak számban, hanem fajsúlyban 

is imponáló, erős és hatalmas. 

A szegedi gyorsíróknak ez a brigádja üdvözlésének és tisztelgésének jeléül 

meghajtja zászlaját a mai örömünnepen Magyarország gyorsíróinak hadserege előtt, 

mint testvérharczosok előtt. A márcziusi szellő büszkén lengeti a gyorsíró brigád 

zászlaját. Kettőt hirdessen ez a lobogó. Azt, hogy a gyorsírás kulturális jelentősé-

gének elismerését a legszélesebb körökben is kívánja a gyorsírók mai országos 
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ünnepsége. És azt, hogy épp Szeged városának gyorsírói azok, a kik a kulturális 

haladás utján ezt a mérföldjelzőt felállítják. 

Ezután Szíbinkits György VIII. oszt. tan. üdvözölte Jakab Lajost a kör tagjainak 

nevében. Hálájuk és szeretetük jeléül díszes arany tollat nyújtott át; a beszéd a 

következő volt: 

Üdvözlő beszéd Jakab bajos fanárhoz, a kör vezérelnökéhez, az 

aranytoll áfnyújfásakor. 

Mélyen tisztelt Tanár úr! Szeretett Vezérelnökünk! 

Örömtől sugárzó szemekkel, hálatelt kebellel állunk Ön előtt, mint egy olyan 
férfiú előtt, a ki önzetlen odaadással, soha fáradtságot nem ismerő kitartással küz-
dött és küzd a gyorsírás magasztos eszméjeért. Igen, a gyorsírás magasztos 
eszméjéért, mert nem magasztos-e a röpke szavak nyomon követése, a tűnő szavak 
árjának megörökítése, vagy nem magasztos-e az ember gondolatvilága legalább 
egyrészének fenntartása annak a nemesebb eszmekörnek számára, a melyben az 
eszméket, czélokat és törekvéseket nem a mindennapi élet múlékony haszna szerint 
mérlegelik. S ha végigtekintünk azon férfiaknak működésén, a kik a gyorsírászatot 
megteremtették, továbbá azokén, a kik azt továbbfejlesztették és ápolták, s ha azt 
kérdezzük, vájjon honnan merítettek ezek lelkesedést és kitartást: azt fogjuk találni, 
hogy semmi másból, mint a gyorsírás ügye iránt való szeretetből. Ezt a gyorsírás 
ügye iránt való szeretetet vájjon ki plántálta szivünkbe ? Nem más, mint Ön, jó-
ságos Vezérelnökünk. 

Ön volt az, aki megérttette velünk a gyorsírás művészetének hasznát és 
fontosságát és kezünkbe adta a művelődésnek eme hatalmas fegyverét. 

Ön volt az, a ki vállvetve munkálva leküzdött minden fáradalmat és ki a 
sorsnak sújtó csapásait is diadalmasan kiállva odaállott a küzdő csapat élére és 
odakiáltotta a csüggedőknek: „Fel tehát fiúk, munkára fel, hír és dicsőség övezi 
a küzdő homlokát, a tétlenét pedig gyalázat!" És küzdöttünk; küzdöttünk hittel 
és remény nyel telve a hír és reménység koszorújáért. 

Most, a midőn körünk huszonötéves fennállásának ünnepét üljük, a midőn 
fennen lobogtatjuk azt a zászlót, a melyet ezelőtt negyedszázaddal bontott ki 
előttünk a gyorsírászatnak egyik legérdemdúsabb tagja, el nem mulaszthatjuk, 
hogy a mi szeretett Vezérelnökünknek is köszönetet ne mondjunk. 

A szeretet és hála, az emberi szívnek eme örökké szép érzelmei sugalják 
nekünk hogy a gyorsírásnak legszebb szimbólumát, az aranytollat nyujtsuk át 
önnek . . . Csekély emléktárgy ez, az igaz, de juttassa eszébe mindig hálás 
tanitványait, azokat a tanítványokat, a kik mindig szivük mélyébe zárva hordozzák 
szeretett Vezérelnökünknek jóságát és buzgóságát. 

Jakab Lajos körvezető tanár köszönete : 

Szeretett Kedves Tanítványaim ! Ezen nem várt s tán meg sem érdemelt 

meglepetésért és nyilvánított szeretetükért fogadják őszinte szívből fakadó, hálás 

köszönetemet s legyenek arról meggyőződve, hogy mint eddig, úgy ezután is cse-

kély tehetségemtől kitelhetőleg teljes erőmmel fogok törekedni arra, hogy Önökbe 

a gyorsírás szeretetét, tanulását és gyakorlását minél jobban, minél eredményesebben 

beoltsam. 

A jó Isten áldja meg Önöket s újólag köszönöm irántam tanúsított figyelmüket. 
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Az országos correct stenogramm-pályázat eredménye. 

Az 0. M. Gy. E. évente vitaírási szabatos-stenogramm pályázatokat szokott 

tartani, hogy a vitaírást elméletileg minél többen s minél alaposabban elsajátítsák. 

Mi, hogy a kezdő gyorsírókat is ösztönözzük a gyorsírás alapos müvelésére, 

ugyanilyen pályázatot levelező-írásra is tüztünk ki. 

Miután az 0. M. Gy. E. határozatunkhoz csatlakozott, az általa kitűzni 

szokott pályadíjakat is rendelkezésünkre bocsátotta. 

Az e czélból kibocsátott „Pályázat-hirdetés"-ből közöljük a következőket: 

„Külön pályadíjakat tüzünk ki a Gabelsberger—Markovits-féle gyorsírási rend-

szert követők számára úgy levelezési, mint vitaírással írt szabatos (correct) steno-

grammokra. Pályadíjak a levelezési gyorsírással irt stenogrammra: I. díj 20 Kor., 

II. d. 10 Kor., III. d. 5 Kor., IV. d. 3 Kor. Vitaírással írt stenogrammra pedig: 

I. dij 30 Kor., II. d. 20 Kor, III. d. 10 Kor, IV. d. 5 Kor. Ezenkívül mind a két 

féle stenogrammnál a legszebb írás 1 — 1 tíz koronás aranynyal fog jutalmaztatni. 

Vitaírással írt stenogrammot — a kinevezett országgyűlési gyorsírók kivételével — 

bárki adhat be s munkája pályázatra bocsáttatik; de levelező-írással csakis közép-

iskolai (fiú és leány) tanulók pályázhatnak. A tintával, negyedrétre összehajtott 

minister-papirra leírandó szöveg (úgy levelező, mint vitaírással) Deák Ferencz-nek 

1861-iki első felirati beszédéből a következő részlet: „A közelebb lefolyt 12 

esztendő súlyos szenvedések kora volt stb. . . . " egész a következő szavakig: 

„. . . a többségnél aligha elegendő biztosítékot találnának (Helyeslés)." A pálya-

művek 1902. febr. 1-éig a szegedi városi főgymn. gyorsíró-kör elnökségének 

küldendők be." 
Az eredmény kihirdetése. 

Jakab Lajos, a kör vezérelnöke az eredményt a következő beszéd kísé-

retében hirdette ki: 

Az 1902. február 1-ére hirdetett correct stenogramm-pályázatra az ország minden 

részéből beérkezett összesen 468 drb. pályamű, melyből 257 levelező, 211 pedig 

vitaírással volt írva. 

Hazánkban correct stenogramm-pályázat még ilyen fényes eredménynyel nem 

végződött. Nem csak a munkák mennyiségét, de minőségét tekintve is oly meg-

lepő az eredmény, a mire számítani sem mertünk. És ez a körülmény azt bizonyítja, 

hogy a magyar gyorsírás ügye jó kezekbe van letéve, hogy jó irányban halad. A 

fényes eredményért az elismerés azonban nem csak a tanulóifjúság vezetőit illeti 

meg, de teljes mértékben rászolgál arra az a nagyratörő derék ifjú hadsereg is, 

mely szorgalmával, kitartásával és tehetségével a hazai cultura ezen ágát ilyen 

hatalmas mértékben szolgálta. Büszke lehet erre a lelkes gyorsíró hadseregre 

minden magyar, kinek édes hazánk jövője szivén fekszik. 

Fogadja a kedves és szeretetreméltó Ifjúság őszinte szívből eredő köszöne-

temet és a szegedi városi gyorsíró-kör háláját és elismerését, amiért ezen -pályázatot 

magasra törő ambítióval nem remélt sikerre vezette! 

A bírálatot 10 tagból álló (3 budapesti és 7 szegedi) bíráló-bizottság végezet. 

A levelező-írási pályázatokat a szegediek, a vitaírásiakat pedig a budapestiek 

bírálták meg. 
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A vitaírásnál a pénzbeli jutalmat a legjobb 4 drb. mű kapta, mig a többinek 

jutalmak fejében okleveleket osztunk ki. 

A levelező- és vitaírásnál az összes munkák hat csoportba soroztattak. Az I. 

csoportba azok a munkák jutottak, melyek mindenike I. díjat érdemelt, a II. cso-

portba mindazok, melyek Il-ik díjra voltak érdemesek s igy tovább. Az V-ik 

csoportba soroztattak azok, melyek dicséretet kaptak, mig a Vl-ik csoportba 

sorozottak nem ütötték meg a mértéket. 

Minthogy csak négy díjjal rendelkeztünk, azért a levelezöirásnál minden csoport-

ban a legjobb kapott pénzjutalmat, a többi pedig ugyanolyan értékű oklevelet. 

Tekintetbe vettük még azt is, hogy ki mennyi ideig foglalkozott a gyors-

írással, miért is két egyforma értékű Stenogramm közt annak adtunk elsőséget, a 

melyiknél a pályázó a gyorsírást rövidebb idő óta tanulja. 

Miután az idő rövidsége miatt az összes pályamüvek eredményét kihirdetni 

nem lehetett, csak a pénzjutalmakat nyert pályázók nevei olvastattak fel, kik a 

pályadíjakat azonnal át is vették. 

Az egész pályázat eredményét összefoglalva, a következőkben teszszük közzé, 

s mint érdekes momentumot felemlítjük, hogy New-Yorkból is érkezett 2 drb. 

pályamunka Guttmann Mór arczképfestő, ott élő hazánkfiától. 

Jutalmakat nyertek a levelező írású pályázatnál: 

Első díjul 20 koronát Klein Dezső, szegedi városi főgymn. V. oszt. tanuló. 

Második díjul 10 koronát Székely Dezső, pápai ev. ref. főiskola IV. oszt. tanuló. 

Harmadik díjul 5 koronát Gaál Samu, debreczeni reáliskola V. oszt. tanuló. 

Negyedik díjul 3 koronát Styaszny Béla, Budapest zerge-utczai főreálisk. 

VII. oszt. tanuló. 

Az irás szépségeért 10 koronát Briindl Károly, soproni ev. lyceum VII. oszt. 

tanuló; dicsérő okiratot pedig Polgár István soproni ev. lyc. VIII. oszt. tanuló és 

Vértes Imre, szegedi városi főgymn. VI. oszt. tanuló nyert. 

A szabatos vitaírási pályázatnál jutalmakat nyertek: 

I. díjul 30 koronát Szrnka Mihály gymn. VII. oszt. tanuló, B.-Szarvas. 

II. „ 20 „ Taussig Eleonora hivatalnok, Budapest. 

III. „ 1 0 „ Vajda Ármin hivatalnok, Budapest. 

IV. „ 5 „ Perhács Béla városi főgymn. VIII. oszt. tanuló, Szeged. 

Az írás szépségeért Németh Gyula theologus Sopron, tiz koronát; Polgár-

István soproni evang. lyceumi tanuló pedig dicsérő okiratot kapott. 

Első díjra méltó munkálatok voltak még: 

Arad : (Vitaírás.) Miklósy Kornél, gymn. V. oszt. tanuló. Budapest: (Vita-

írás.) Baján Gyula, Buresch Vilma, Teplánszki Emilia oki. gyorsírás-tanárok, 

Földvárszki Pál, Jaszenovits Géza, Kállai Emil joghallgatók, Hajnóczi Iván bölcsészet-

hallgató, Kertész Ferencz műegyetemi hallgató, Zugmann Hugó vegyész, André 

János vasúti tisztképző-tanfolyam-hallgató, Szilágyi Irma írógép-kezelő, Szilviczki 

Jakab Lajos: „Szegedi gyorsírászati dísz-emlékmű." 5 
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Krisztina és Tuschák Ignácz magánhivatalnok. (Levelező-írás.) Böröcz István Zerge-

utczai főreálisk. IV. oszt. tanuló, Goitein Sándor markó-utczai főreálisk. VlI/b. oszt. 

tanuló. Debreczen : (Lev.-írás.) Németh Ágoston reálisk. VI. oszt. tanuló. (Vitaírás): 

Wimmer Béla reálisk. VIII. oszt. tanuló, Tolnay József kereskedelmi akadémiai 

felső oszt. tanuló. Déva : (Vitaírás.) Téglás Géza jogh., oki. gyorsírás-tanár. Győr : 

(Vita és levelező.) Glesinger Ernő r. k. főgymn. VIII. o. t. Igló : (Vitaírás.) Klug 

László magántisztviselő. (Vita és levelező.) Káposztás István főgymn. VIII. o. t. 

Kecskemét: (Lev.-írás.) Streiter Ferencz főgymn. VIII. o. t. Kolozsvár: (Vita-

írás.) Biró Árpád Emke-fogalmazó. Losoncz: (Vitaírás.) Kugel Adolf főgymn. 

VIII. o. t. Nagy-Kikinda: (Vitaírás.) Csúra Miklós gymn. VII. o. t. Nagy-Kőrös: 

(Vitaírás.) Pap Imre főgymn. VII. o. t. Nagy-Szeben: (Vitaírás.) Sinczky Géza 

áll. gymn. tanár. Nagy-Szombat: (Vitaírás.) Jankó Béla orvostanhallgató, Schiffer 

István joghallgató. P ápa : (Levelező-írás.) Balogh Imre ev. ref. főgymn. IV. o. t., 

(Vita.) Fazék Gyula VIII. o. t., Galamb Ödön V. o. t., Strasser Sándor V. o. t., 

Várady Lajos VIII. o. t. (Levelező és vita.) Kövi Arisztid V. o. t., Strasser Jakab 

VIII. o. t., Schőn Béla VII. o. t. Sopron : (Vita.) Bründl Károly VII. o. t., Rózsás 

Pál V. o. t. (Levelező-írás.) Horváth Gyula VII. o. t., Polgár István VIII. o. t. 

(Levelező és vitaírás.) Kovácsics Géza V. o. t., Tihanyi László VII. o. t. Szabadka: 

(Vita.) Halbrohr János VI. o. t. (Levelező-írás.) Kellert Benő VIII. o. t. Szalonak: 

(Vita.) Móser Gyula v. vas. hiv. B.-Szarvas: (Vita.) Landler Béla VII. o. t., 

Lónyai János VII. o. t. Szeged: (Levelező és vita.) Schütz József V. o. t., Sofró 

Béla VIII. o. t., Vértes Imre VI. o. t., Venetianer Frigyes VIII. o. t., (Vita.) Schütz 

János VI. o. t., Thomay Béla VII. o. t., Szabó Bálint vasúti hiv. (Levelező.) Jung 

Mátyás VII. o. t., Katona Dávid VIII. o. t., Perhács Béla VIII. o. t., Staud Miklós 

VI. o. t., Szibinkits György VIII. o. t., Tompos József V. o. t., Erdélyi István 

főreálisk. VI. o. t., Gömöri László főreálisk. VII. o. t., Váczy Mihály V. o. t., Mosonyi 

Gizella végzett keresk. tan., Jakab Erzsébet polg. leányisk. Ill/a. o. t. és Vértes 

Lajos városi főgymn. V. o. t. Temesvár: (Levelező.) Nedelkó Miklós gymn. V. o. 

t.. Ernst Jenő reálisk. VII. o. t. (Vita.) Lám Béla reálisk. VIII. o. t. Ungvár: 

(Vita.) Gelb József VIII. o. t. (Levelező.) Révész Béla VI. o. t. (Vita és levelező.) 

Mittelmann Zoltán VIII. o. t., Moskovits Miksa Vl/b. o. t. New-York: (Vita.) 

Guttmann Mór arczképfestő. 

Második díjra érdemes munkák voltak a következők: 

Baja: (Vita.) Szüts Jenő VIII. o. t. B.-Csaba: (Vita.) Klein Andor VIII. 

Klein Sándor VIII. (Levelező.) Klein Sándor VIII. Budapest : (Vita.) Gréts Katalin, 

oki. gyorsírás-tanító, Mike Árpád tanárjelölt, Nagy József tanárjelölt, Singer Gyula 

egyetemi hallgató, Berényi Lukács magánhiv., Boronkay István VIII. o. t., Csányi 

István VIII. o. t., Csiszár József V. o. t., Weinberger Leó gymn. VII., Goitein 

Sándor VII. o. t., Lukász József magánhiv., Martinecz Ferencz bh., (Levelező.) 

Boronkay J. VIII., Szilviczky Krisztina, Spur László főgymn. VII., Czakó Ferencz 

főreál. VIII.. Freller Gyula főreálisk. VIII., Fried Vilmos főreál. VII., Róth Sándor 

főreál. IV., Spitz Márton főreál. VII., Bátori Irén végz. keresk. hallgató. Debreczen: 

(Levelező és vita.) Nagy Mihály főgymn. VII., Tolnay Jenő reálisk. VII. Déva : 

(Levelező.) Cserny Vilmos főreál. V., Kiss Zoltán VIII., Szitás Jenő VI. Eperjes : 
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(Vita.) Földi Dezső főgymn. VIII., Takács Gyula VIII. (Levelező.) Jauniska Péter 

coll. V. o. t. Igló : (Vita.) Nóvák János gymn. VIII. (Levelező.) Kánya Gyula VIII. 

Kolozsvár: (Vita.) Végh István jh., Varga Gyula bh. Léva: (Levelező.) Pollák 

Gyula VIII., Reismann Gyula VIII. Munkács : (Vita.) Schönfeld Jenő gymn. VIII. 

Pápa : (Levelező és vita.) Haas Árpád VII. o. t. (Vita.) Kiss Zoltán VII., Kovács 

Lajos VIII. o. t., (Levelező.) Révész Henrik gymn. V., Strasser Sándor V. o. t. 

Fazék Gyula VIII. o. t. Sátoralja-Ujhely : (Vita.) Sebők Elek VII. o. t. Sopron : 

(Levelező.) Snabel István lyc. V., Zimmer Ferencz VII. o. t. Szabadka : (Levelező.) 

Halbrohr János kath. főgym. VI. o. t. (Vita.) Kellert Benő VIII. Szatmár : (Vita.) 

Krompaszky Sándor VII., László Mihály VII. o. t. Szeged : (Levelező.) Bruchsteiner 

Béla gymn. IV., Dettre János gymn. VI. o. t. Lobstein Sándor V., Schütz János 

V., Tavasz Károly IV., Venetianer Sándor V., Zelenák József főreál. VI., Koczor 

Ida kath. tan. képző II. o., Kopasz Erzsébet kath. tan. képző II., Teleky Katicza 

kath. tan. képző II., Bruchsteiner Ilona végz. női keresk. halig. (Vita.) Katona 

Dávid gymn. VIII., Klein Dezső V., Staud Gábor V., Szarvady Lajos VI. o. t., 

Tóth Imre joghallgató. Temesvár : (Vita.) Plesz József papnövendék, Stróbl 

Márton VIII. o. t., Ernst Jenő VII., Kell Mór VIII., Krausz Károly VI., Merkler 

Miksa VII. osztályú reálisk. tanulók. (Levelező.) Schira Endre gymn. VI., Basel 

József főreál. VI.. Kohn József V., Salzberger Jenő VI., Szaif Márton VIII., Wiener 

Hugó VI. oszt. reálisk. tanuló. Ungvár : (Vita.) Josipovits Adolf VIII. (Levelező.) 

Róth Náthán IV., Seyfried József IV., Brascsajkó Mihály főgymn. VI. o. tanulók. 

Veszprém : (Levelező.) Barcza Lajos felső keresk. isk. tanuló, Rechnitzer Aladár 

felső ker. isk. tanuló. (Vita.) Geiger Rezső felső keresk. isk. Zombor : (Levelező.) 

Krizsák Ádám főgymn. V., Szobotka István keresk. tanuló. 

Harmadik díjra érdemes munkálatok voltak : 

Arad : (Vita.) Rajz Elek főgymn. V. o. t., B.-Csaba : (Vita.) Plager Lipót 

VIII. o. t., Budapest : (Vita.) Básel Ernő bölcsészethallg., Hrebeczky József jh., 

Oberle János főgymn. VII., Réti Hugó rajztanárjelölt, Schönberger Károly gymn. 

VIII., Spúr László gymn. VII., Ungár Ernő főreál. VII., Salamon Ernő bh. (Levelező.) 

Horváth Gyula főgymn. V., Ungár Ernő főreál. VII., Rupp Vilma polg. isk. IV. b. 

Debreczen : (Levelező.) Mandelbaum Sámuel reálisk. V. o. t., Erdős Károly 

főgymn. V., Pető Lajos reálisk. VII. Déva : (Vita.) Löwy Miksa reálisk. VII. 

Levelező.) Márton Adolf főreálisk. V. Eperjes : (Levelező.) Bakajsza Elek gymn. 

VII. (Vita.) Spanner Géza kol. VII. Gyöngyös : (Levelező.) Bodács Márton gymn. 

VII., Hényel István gymn. VII. Igló ; (Levelezés.) Spitzer József gymn. VII. 

Kecskemét: (Vita.) Schiff József gymn. VIII. Léva : (Vita.) Lauffer Lipót orvos-

tanhallg., Németh Sándor gymn. VIII. (Levelező.) Meisel Pál VIII. o. t., Németh 

Sándor VIII., Pollák Gyula VIII. Nagyszombat: (Vita.) Cserhelyi Vincze gymn. 

VIII. Pápa : (Levelező.) Kovács Lajos gymn. VIII. Pozsony: (Levelező.) Dézsi 

Gábor főreálisk. VII., Donáth Zsigmond VII., Krepelka Ferencz VIII., Horovitz Ernő 

felső keresk. tanuló, König Vilmos felső keresk. isk. tanuló, Sámuel Zsigmond 

felső keresk. isk. tanuló. Sopron : (Vita.) Horváth Gyula lyc. VII., Szabadka : 

(Vita.) Sztrokay Kálmán gymn. VI. Szatmár : (Levelező.) Réthy Jenő kath. gymn. 

IV. Szeged : (Levelező.) Ivánkovits János gymn. V., Löbl Sándor városi gymn. 

5* . 



VIII, Mamusich József gymn. V, Rosenblum Aladár gymn. VI, Rothsching József 

gymn. V, Rottenberg Pál gymn. VI, Sebők Vilmos gymn. V, Szarvady Lajos 

gymn. VI, Szekerke Lajos VI., Tóth István VI, Várady Pál gymn. V , Weiszberger 

Kálmán V, Csóti Illés főreál. VII, Májer Dezső főreál. VI, Bozó Andor áll. gymn. 

IV, Nagy Gyula áll. gymn. IV. Bender György felső keresk. isk. tanuló, Kohn 

Ignácz felső keresk. isk, Könyvesi Károly keresk. alsó oszt. tanuló. (Vita.) Reviczky 

Aladár gymn. IV, Vértes Lajos V, Ferencz János VIII, Pálmay Ernő VIII, 

Schemnitz József VII. oszt. tanulók. Temesvár : (Levelező.) Krausz Géza reál. VI. 

Both Dezső kath. gymn. VII, Krismarin Octavián gymn. V, Giulverán Mihály VI, 

Herczl Kálmán V, Mócz Jenő V, Beigman Gyula reál. V, Adler Soma VII, 

Grünwald Manó VII, Kremsz Géza VI. (Vita.) Groszmann János gymn. VIII, 

Stróbl Sándor reál. VI. Veszprém : (Levelező.) Bierbaum János felső ker. tan, 

Csatáry József, Gombos János, Pápé László felső keresk. isk. tanulók. Vinkovcze : 

(Vita.) Weisz Albert V. o. t. Zombor : (Levelező.) Dvornák Miklós gymn. V, 

Hahn Sándor V, Perndl Adorján VIII. (Vita.) Ifj. Heintz Kálmán VIII. oszt. tanuló. 

Negyedik díjra érdemes munkálatok voltak: 

Ba j a : (Vita.) Holländer Jenő főgymn. VIII. B.-Csaba: (Levelező.) Galli Ká-

roly gymn. VIII, Klein Andor VIII, Plager Lipót VIII. Budapest: (Levelező.) 

Berényi Lukács magánhiv, Bergl György gymn. VI, Szedlacsek Károly gymn. 

VI, Deutsch Jenő reál. VII, Deutsch Oszkár reál. VIII, Stjaszny Béla reál. VII, 

Kelemen Teréz polg. leányisk. IV, Lustig Rózsa polg. isk. IV.. Stauber Dóra 

polg. isk. IV. (Vita.) Kiss Jenő főgymn. V, Schlachter Leó gymn. VII, Pécsi Ist-

ván gymn. V , Deutsch Jenő főreál. VII, Spitz Márton reál. VII, Bátori Irén végz. 

keresk. tan. Debreczen: (Levelező.) Rosenfeld Andor gymn. tanuló, Lókody Jó-

zsef reál. V, Fisch Ferencz tanuló. (Vita.) Ferber Vilmos reálisk. VIII. Déva: 

(Levelező.) Kiss Sándor reál. VI, Madinczea Gyula VII. o. t. Eperjes: (Levelező.) 

Tóth Miklós reál. VII, Katscher Ilona. Gyöngyös: (Levelező.) Bárányi András 

gymn. VI. (Vita.) Bárányi András VI, Hényel István gymn. VII. Kecskemét: 

(Levelező.) Bielek Ede gymn. VIII, (Vita.) Kéry János ref. gymn. VII. Kolozsvár: 

(Levelező.) Bándy György gymn. V. Léva : (Vita.) Pollák Gyula gymn. VIII. 

Munkács: (Vita.) Saphir Manó gymn. VII. Nagybánya: (Levelező.) Friedmann 

Lajos gymn. VIII, Papp László VII. Nagybecskerek: (Vita.) Urblick Ferencz 

gymn. VIII. Nagyszombat: (Levelező.) Cserhelyi Vincze gymn. VIII. Nyitra: 

(Levelező.) Benkovits István gymn. V. P ápa : (Vita.) Révész Henrik ref. gymn. 

V. Sepsi-Szt.-György: (Levelező.) Fábián Vilmos gymn. VIII. Szatmár : (Leve-

lező.) Seffler János gymn. IV. Szeged: (Levelező.) Kertész János gymn. VII, 

Ótott Kovács Mihály gymn. VI, Szécsi István gymn. VI, Reisenhoffer Margit 

tan. képző II , Könyvessy Erzsi végzett keresk. tan. (Vita.) Löbl Sándor gymn. 

VIII, Ótott Kovács Mihály gymn. VI, Erdélyi István főreál. VI, Pálffy Jenő főreál. 

VIII, Pálmay Béla főreál. VIII. Temesvár: (Vita.) Frecot Miklós gymn. VII, 

Hadnagy László gymn. VII, Pollitzer Sándor VII, Veres Mihály gymn. VII. (Le-

velező.) Gröftner Dénes gymn. VI. Trencsén: (Levelező.) Kardos Ignácz gymn. 

VII. Ungvár : (Levelező.) Gonda Viktor gymn. IV. Veszprém: (Levelező.) Singer 

Sándor fels. keresk. isk. tan, Stiaszny Ödön felsőkeresk. isk. tan. Zombor: 

(Levelező.) Treer János gymn. VII. 
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Dicséretet nyertek: 

Budapest: (Vita.) Braun Oszkár bölcs, halig., Bellagh Lajos gym. V., (Le-

velező.) Gaál Lajos gymn. IV., Pécsi István gymn. V Győr: (Levelező.) Neumann 

József gymn. V., Trebitsch Mór reál. VIII. (Vita.) Neumann József gymn. V. Léva: 

(Vita.) Meisel Pál gymn. VIII., Reismann Gyula VIII. Mikolcz: (Vita.) Gacsó 

Dezső joghallg. Pápa: (Levelező.) Erdős Illés ref. gymn. V. S.-A.-Ujhely: (Le-

velező.) Kellner Győző gymn. VII. Sepsi-Szt.-György: (Vita.) Fábián Vilmos 

gymn. VIII. Szatmár: (Vita.) Réthy Jenő gymn. IV., Scheffler János gymn. IV., 

Winkler János gymn. IV. Székesfehérvár: (Vita.) Drechsler Miksa, Kemény Pál 

fels. keresk. isk. tanulók. Szeged: (Vita.) Bugyi József gymn. VIII., Szécsi István 

gymn. VI., Tót István VI., Venetianer Sándor gymn. V., Gere Károly főreál. VIII., 

Majer Márton főreál. VII., Sólyom Dezső főreál. VIII. (Levelező.) Klein Jenő gymn. 

VI., Reviczky Aladár IV., Znojenszky Ferencz gymn. V., Saágh Ferencz gymn. 

VII., Szabó Ferencz gymn. IV., Fráter Erzsi kath. tan. képző II., Komócsin Ilona, 

Lakatos Margit, Lőbl Gizella, Széki Ilona tan. képző II. oszt. tanulók. Holub Anna 

végzett keresk. tan. Temesvár: (Vita.) Tauszig Adolf tisztviselő, Aszódi Ottó 

gymn. VIII., Joánovits György gymn. VII., Linksz Emil gymn. VII., Németh Ká-

roly gymn. VIII., Bergmann Gyula reál. VI., Basch József reál VI., Salzberger Jenő 

reál VI., Stróbl Izsó József reál. VI., Biedl Vilma rk. tanítóképző III. (Levelező.) 

István Péter gymn. V. Ungvár: (Vita,) Gelb Aladár gymn. VI., Guttmann Mózes 

gymn. VII. Veszprém: (Vita.) Haas József teológus, Szathmáry Jenő felső keresk. 

tan. Vinkovcze: (Vita.) Weisz Albert V. Zombor: (Vita.) Treer János főgymn. VII. 

Üdvözlő sürgönyök és átiratok. 

A pályadíjak kiosztása után Jakab Lajos körvezető tanár felolvasta az érkezett 

üdvözlő sürgönyöket és átiratokat. 

Gyorsíró-körök és egyletektől. 

a) Belföldiek: 

Egyetemi Gyorsíró-kör Kolozsvár: 

Nagyrabecsült Jubiláló „Gyorsíró Kör"! Elérkezett-hát ama dicsó Nap, amely 

kebleteket igazi örömmel, méltó önérzettel és büszkeséggel töltheti el! Az egész 

ország veletek örvend, veletek ünnepel akkor, a mikor Ti szegedi Bajtársak! fen-

állástok negyedszázados jubileumát ülitek. Nagy idő ez! de ha meggondoljuk, hogy 

ez alatt az idő alatt mily sokat tettetek a gyorsírás érdekében: bámulni fogjuk azt 

a gyönyörű eredményt, melyet a legszebb és leglelkesebb vezetés mellett elérnetek 

sikerült. 

Mi mutatja legkézzelfoghatóbban az óriási eredményt? Az, hogy ezen emlé-

kezetes napon mindazok, a kik csak tehetik, elmennek Hozzátok ünnepelni s együtt 

örvendeznek Veletek! Mindenünnen megnyilatkozik a szívből fakadó üdvözlet és 

igaz elismerés, a mely dicsőén taposott pályátokra virágokat hint s megkoszorúzza 

„Gyorsíró Körötök"-et ama hervadhatatlan koszorúval, a melyet érdemetek elisme-
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réséül Nektek font. Ebbe a koszorúba, melyet az egész ország alkotott, engedjétek 

meg, hogy a mi „Gyorsíró-Kör"-ünk is beleszőjjön legalább néhány szál igaz 

szeretettel nyújtott virágot. — Távol tőletek, Erdély bérezés határai közül kincses 

Kolozsvár városából szívből üdvözlünk Benneteket a „Nagy Napon", Veletek érzünk 

s ünneplünk mi is! S csak azt kívánjuk a Mindenhatótól, hogy miként Ti az arany-

kalászos alföldi rónaság központján mint vezérlő Csillag a legjobb úton vezéreltétek 

s vezérlitek ma is a Gyorsírást mindig előbbre, úgy egykor mi is megerősödve s 

fiók szárnyaink helyett sas-szárnyakat öltve, oly dicső központot s meleg hajlékot 

teremthessünk a Gyorsírásnak itt Erdélyben : Kolozsvárt, mint ti ott Szegeden s 

nemes czélunkat oly dicsőén oldhassuk meg, a mint az nektek sikerült. 

Mégegyszer üdv nektek Bajtársak! Segítsetek közös czélunk elérésében! 

A kolozsvári Egyetemi Kör keblében alakult „Egyetemi Gyorsíró Kör" : Téglás 

Géza, elnök. Sz. Gál Jenő, alelnök. R. Friebeisz Gyula, főjegyző. 

Hajdúnánási ref. gymn. Gyorsíró-kör: 

A szegedi városi főgymnasiumi gyorsíró-kör fennállásának negyedszázados emlék-

ünnepélyén a hajdú-nánási ref. gymnasiumi Gyorsíró-kör elháríthatatlan akadályok 

miatt magát nem képviseltetheti. Megragadja azonban ezt az alkalmat, hogy az oly 

szép múlttal dicsekvő szegedi városi főgymáziuini Gyorsírókört szívből üdvözölje 

és kérje az Egek Urát, hogy adjon e Gyorsíró-körnek a jövőben is oly buzgó és 

munkás tagokat, mint a milyenekkel a Gyorsíró-kör a múltban és a jelenben is 

dicsekedhetik, hogy legyen a szegedi városi főgymnasiumi Gyorsíró-kör a magyar 

gyorsírászat egyik leghatalmasabb terjesztője a jövőben is, úgy mint a múltban volt. 

A hajdú-nánási ref. gymnasiumi Gyorsíró-kör nevében: Barcsa János, a 

gyorsíró-kör felügyelő-tanára. Drihodemusz János, a gyorsíró-kör titkára. 

Dévai állami főreáliskolai „Markovits" gyorsíró-kör: 

Mélyen tisztelt gyorsíró-kör! Erdély egyetlen középiskolai gyorsíró-köre öröm-

mel üdvözli a szegedi kört. Annyival inkább, mert ez az ünnep nem egy iskola, 

nem egy város, nem is egy vidék, hanem egy országnak ünnepe. 

Nemcsak az kölcsönöz országos jelleget az ünnepnek, hogy az Orsz. Magy-

Gyorsíró Egylettel karöltve rendeztetik, hanem az is, hogy egy oly nagy hírű gyorsíró 

tekintély volt a megalapítója, mint Bódogh János és hogy annyi nevezetes gyorsírót 

adott a hazának, mint egy kör sem. 

A buzgóságban és haladásban vezető kört szívélyesen üdvözli fiatal követője, 

a dévai főreáliskolai „Markovits" gyorsíró-köre. 

Déva, 1902. márcz. 29-én. 

A dévai áll. főreáliskola „Markovits" gyorsírókör: Kiss Zoltán, ifjúsági elnök, 

Lövy Miksa, gyorsíróköri jegyző. 

Lelkesedéssel köszöntjük a gyorsírókört megalapításának huszonötödik évfor-

dulóján. Éljen megalapítója Bódogh János! Körmöczbányai Markovits-kör. 

Az ünneplő gyorsíró-kört alapítójával együtt a legőszintébb örömmel üdvözli 

A nagyszombati érseki főgymnásiumi gyorsiró-kör. 
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Fogadják gyorsíró-körük 25 éves fennállásának emlékünnepén szerencse-

kívánatainkat. Ifjú körünket az önök példája fogja buzdítani. Belényesi gór. kath. 

fögymnasiumi Gyorsíró-kör. 

A kecskeméti főgymnasium gyorsíró-köre örömmel üdvözli a szegedi kört 25 

éves jubileuma alkalmából. A kör elnöke. 

A mai nagyon szép és jelentőségteljes ünnepély alkalmából a legszívesebben 

üdvözli a gyorsíró-kört és a magyar művelődés javára hosszú, dicsőséges működést 

kíván a soproni ev. fögymnasiumi gyorsíró-kör nevében Rosta Ferencz elnök. 

A veszprémi felsőkereskedelmi iskola gyorsíró-köre legforróbb üdvözletét 

küldi a fényesen jubiláló gyorsíró-körnek, mint az ország gyorsíró-körei e fényesen 

ragyogó mintaképének. Üdv az összes műtársaknak. Szente Arnold tanár, gyorsíró-

kör elnöke. 

A múlthoz hasonló szép és eredményes jövőt kíván Cserhelyi Sándor piarista, 

gyorsíró-köri elnök. (Nyitra.) 

Melegen üdvözlöm a nemes versenytől hevített gyorsírókat. Örömükbe bele-

vegyül az én örömöm is azon hő óhajtással, hogy legyen mai győzelmük világhírű 

rendszerünknek dicsőségére. Szamosújvár, 1902. márczius 31. Dr. Gopcsa László, 

min. titkár. 

Körük felvirágzására Isten áldását kéri, Deés, 1902. márczius 31. Dr. Boros. 

Hivatalos elfoglaltság visszatart személyesen résztvenni ünnepélyükön. Gon-

dolatban azonban ott vagyunk és örvendünk sikereinken. Szívélyes üdvözlettel 

Budapest, 1902. márczius 31. Karla Antal, Bárdos Lipót. 

Személyesen, sajnálatomra, meg nem jelenhetvén, kívánok ünnepélyüknek oly 

nagy sikert, hogy ujabb negyedszázados áldásos tevékenységre lelkesítse körüket. 

Sopron, 1902. márczius 31. Hatvan Ferencz. 

Negyedszázados jubileuma alkalmából szívből üdvözlöm a gymn. gyorsíró-

kört, melynek további sikeres működést és az Istentől áldást és hosszú életet 

kívánok. Lőcse, 1902. márczius 31. Hadich Richárd. 

Magyarország gyorsíróit testvéri érzéssel üdvözli bajtársuk. Léva. 1902. 

márcz. 31. Cserei József. 

Távolból is osztozva jubiláris ünnepélyük örömeiben üdvözli önöket vivát, 

floreat, crescat! Szommerné Bányai Amanda. (Budapest.) 

Ha valóságban nem is, de gondolatban önökkel vagyok, .műtársi üdvözlettel 

Grossmann Janka. (Budapest.) 

Az országos gyorsíró-kongresszus elnökét lelkesedő szeretettel üdvözli Ruffi 

Pál orsz. gyűl. képv. 



Gyorsíró-körötöket szép jubiláris ünnepélyén melegen üdvözli s neki még 

szebb jövőt kíván Kárpáti igazg. (Csongrád.) 

Üdvözlöm az ünnepeltet s az ünneplőket azzal a nagy lelkesedéssel, melyet 

Bódogh János a gyorsírás nemes ügye iránt egy évtized előtt lelkembe oltott. 

Rosenthal-Végváry Fereticz. (Budapest.) 

Az üdvözlők seregéhez csatlakozva, kívánom, éljen soká, boldogan. László. 

(Budapest.) 

Sajnálattal kell bejelentenem, hogy hirtelen változott családi körülményeim 

miatt a magyar gyorsírás ügyére, de különösen rendszerünkre nézve oly kiváló 

fontosságú ünnepélyükön nem jelenhetek meg. így tehát ezen az úton üdvözlöm 

körüket 25 éves jubileuma alkalmából. Üdvözlöm azzal az őszinte lelkesedéssel és 

meleg szeretettel, melylyel gyorsírásunk ügye s annak minden munkása iránt vi-

seltetem, kiváltképen azon intentiókért, melylyel ünnepélyüket sikerült országos 

jellegűvé tenni, igen szép jelét látván ebben annak, hogy a központi fáradhatatlan 

tevékenység mellett a diasporákban is nem csekélyebb energiával lüktetnek az erek; 

gyorsírásunk napról-napra izmosabb lesz s nemsokára olyan hatalommá fog fej-

lődni, hogy legyőzve az útjában álló akadályokat, nemzeti művelődésünk vezető 

tényezői közt az őt méltán megillető pozitiót diadalmasan elfoglalhatja. 

Ennek reményében Isten áldását kívánom további munkálkodásaikra is s még 

egyszer üdvözölve úgy az igen tisztelt elnök Urat, mint körüknek minden egyes 

tagját, vagyok kiváló tisztelettel Sz.-Udvarhely, 1902. márcz. 29. Szabó András 

ref. főgymn. r. tanár. 

A személyes megjelenésben akadályoztatva, ha egyénileg nem is, szellemileg 

és lelkiiletileg mégis részt óhajtok venni a Körnek e fényes ünnepén, a mikor 

szerény dolgozatomat a gyorsírászat fáradhatatlan munkásainak tiszteletem és nagyra-

becsülésem zálogául felajánlom és a tekintetes Kör további tevékeny működésére 

az Ég áldását kérem. Mély tisztelettel Város-Szalonak (Vasmegye), 1902. márcz. 25. 

Mózer Gyula. 

Sajnálom, hogy körülményeim miatt ünnepélyükön személyesen is részt nem 

vehetek, de legyenek meggyőződve, hogy itt a távolban is Önökkel együtt örülök a 

magyar gyorsírás e jelentős oszlopának, kedves gyorsíró-körüknek jubileumán. 

Távolból is Isten áldását kérem gyorsíró-körükre, szép sikert kivánva emlék-

ünnepélyüknek, maradtam kiváló tisztelettel Németh Gyula, theol. hallgató (Vas-Simony). 

b) Külföldiek: 

Wiener Stenographen V'erein. A városi főgym. Gyorsíró-körnek Szegeden. 

Midőn a jubileumi ünnepélyre való szives meghívásért legforróbb köszönetünket 

kifejezzük, nagy sajnálattal kell értesítenünk, hogy azon a nagy távolság miatt 

egyletünket nem képviseltethetjük. A bécsi gyorsíró-egylet szívből kívánja a testvér-

klubnak, hogy jub. ünnepélye fényesen sikerüljön és hogy a kör hallhatatlan 

Mesterünk : Gabelsberger emlékéhez méltóan soká virágozzék és gyarapodjék. Bécs, 

1902. márcz. 29. Tisztelettel: Flandorf János, elnök. 
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Brünni „Deutscher Gabelsberger Stenografenverein." A 25 éves jubiláris ünne-

pélyre egybegyűlt műtársaknak legjobb szerencsekivánatinkat küldjük, az ünne-

pélynek pedig a legszebb sikert kívánjuk. 

A városi főgymn. tek Elnökségének Szegeden. A német Gabelsberger-rend-

szerü iskolai gyorsíró-egyletek nevében engedelmet veszek, hogy a tisztelt szegedi 

városi főgymn. gyorsíró-egyletnek 25 éves jubileuma alkalmából szívélyes 

üdvözletemet kifejezzem. Kivánom, hogy a kör 50 éves jubileumát is oly erőben 

érje meg, mint megérte a 25-iket. 

Mint a német tanulók gyorsírászati lapjának szerkesztője, igen örülnék, ha az 

ünnepség lefolyásáról értesíttetném. A legjobb reményekkel vagyok eltelve az 

ünnepség lefolyására nézve. Strassburg-Neudorf (Els.) 1902. márczius 28. Tisztelettel 

Strassner Pál s. k., stud. phil. elnök s a „Zukunft" szerk. 

Hofrat Prof. Dr. J. W. Zeibig. Dresden-Grnna. Igen tisztelt Uram ! Mindenek-

előtt köszönöm az általam képviselt egyesületnek a szegedi városi főgymnásiumi 

gyorsíró-kör jubiláris ünnepélyére szóló meghívójának megküldését, de értesítenem 

kell arról, hogy sem nekem, sem egyletünk más tagjának nem áll módjában a 

magyar városba utazni s így az ünnepélyen részt venni, bár tudjuk, hogy ez 

ügyünknek hasznára válnék. Biztosíthatjuk arról, hogy élénk érdeklődéssel visel-

tetünk a Gabelsberger gyorsírás ügyében kifejtett minden tevékenység iránt, tör-

ténjék ez bármely országban. A jubiláris ünnepélyhez a legszebb sikert kívánva, 

óhajtjuk, hogy az ügyünknek hasznára váljék. 

Szívből kiáltom, hogy a szegedi városi főgymnásiumi gyorsíró-kör éljen, 

éljen, éljen ! 

Gabelsberger Stenographen—Central— Verein. Fogadják szives köszönetemet a 

jubil. ünnepélyre való meghívásért s legjobb kivánatimat úgy az ünnepély sikeré-

hez, mint a t. kör további virágzásához és erősbödéséhez. Tisztelettel München, 

1902. mart. 28. A Gabelsberger Központi-Egyesület nevében Dr. Ruess, I. elnök. 

Gabelsberger-Musemus-Verein (E. V.) München. Jubiláris ünnepélyükre legjobb 

kivánatainkat küldjük. Ily ünnepély alkalmából megragadjuk az alkalmat mesterünk 

emlékét felidézni s hiszszük, hogy az ottani mütársak is készséggel áldoznak csekély-

séget a mester emlékének. Bátrak vagyunk ennélfogva a Gabelsberger-féle Muzeum 

számára „néhány alapkövet" azon tiszteletteljes kéréssel küldeni, hogy azt meg-

venni és az elszámolást az ünnepély után velünk megejteni méltóztassék. Műtársi 

üdvözlettel és legnagyobb köszönettel az Elnökség: Schöfel, I. elnök. V. Ham, 

pénztárnok. 

Bayerischer Stenographen-Korrespondez-Verein Gabelsberger. München. Szives 

meghívásukat vettük, de a nagy távolság miatt az ünnepélyen, sajnos, részt nem 

vehetünk. Kívánjuk, hogy az ünnepély sikerüljön s a kör még sokáig álljon fenn, 

gyarapodjék és virágozzék. Műtársi üdvözlettel az Elnökség: 5. Schröfel, I. elnök-

Heme, alelnök. 
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Akad.-Stenografenverein München. A nagy távolság miatt sajnálatunkra lehe-

tetlen jub. ünnepélyükön résztvennünk. Az ünnepély bizonyára igen szépen folyt 

le és a versenyírás jó eredménynyel végződött. 

Virágozzék a kör még igen sok éven át a mi művészetünk terjesztésére és 

erősödjék a tagok számában. A legszívesebben üdvözli a kör összes tagjait 

Kollmann György, stud. fii. 

Deutscher Stenographenbund „Gabelsberger". Dr. Gaster, Stralsund. A küldött 

meghívóért őszinte köszönetet mondunk. Értesítését szívesen vettük tudomásul. 

Nagyon szeretném tudni, vájjon körükben, esetleg ott a városban a német gyors-

írást is cultiválják-e ? Olvasnak-e német gyorsírási lapokat ? Szives műtársi 

üdvözlettel Kretzsch Pál, titkár. 

Stenographisches Bureau Gabelsberger. Az Öhök t. gyorsíró-köre 25 éves 

jubileuma alkalmával bátor vagyok az összes résztvevőknek a legszívélyesebb és 

legőszintébb tidvkivánataimat tolmácsolni. Vajha Magyarországon és különösen 

Szegeden a Gabelsberger egységes gyorsírás iránti nagy érdeket mindjobban 

átéreznék és vajha az az egyesítő kapocs, mely a magyar- és a németországi 

Gabelsberger gyorsírókat bensőleg összefűzi, mindig tartósabb és erősebb lenne! 

Ezen tidvkivánságommal üdvözlöm a negyedszázados ünnepség valamennyi 

jelenlevőit s vagyok műtársi üdvözlettel Hempel Károly, s. k. 

Az üdvözlő iratok felolvasása után Jakab Lajos a kör tan. elnöke a követ-

kező beszéddel zárta be az ünnepélyt: 

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim ! 

Engedjék meg, hogy 1—2 pillanatra még én is igénybe vehessem drága 

türelmüket. 

Kedves kötelességet kell lerónom, midőn a gyorsírókör nevében őszinte hálám 

és benső köszönetemnek adok kifejezést azon mélyen tisztelt előadó vendég urak-

nak, kik magvas és felette értékes előadásaikkal oly magasra emelték ez ünnepély 

színvonalát. így első sorban dr. Fabro Henrik úrnak, az O, M. Gy. E. elnökének 

mondok köszönetet tanulságos és figyelmünket folyton lekötő előadasáért; másod-

sorban Vikár Béla úrnak, az 0. M. Gy. E. tiszteletbeli elnökének a magas szárnya-

lású ünnepi költeményért, mely a gyorsírás igazi glorificatiója; végre Czigány János 

jászberényi polgármester úrnak kiváló gonddal, fáradsággal s az ügyhöz méltó 

szeretettel összeállított felolvasásáért, melyből a közönség sokat tanulhatott, 

okulhatott. 

Hálás köszönetünket fejezzük ki a megjelent illusztris és távol vidékről ide-

zarándokolt vendégeknek, az összes műtársaknak, a nagyérdemű közönségnek 

kifogyhatatlan türelmeért és azon példás figyelemért, melyet a gyorsírás ügye előre-

vitelének czéljából rendezett jelen megható ünnepségünkön irántunk tanúsítani 

kegyes volt. 

Isten velünk ! Viszontlátásra a d. u. pont 2 órakor kezdődő írásversenyen ! 

A szép és érdekes ünnepélyt Prelogg József főgymn. tanár vezetése alatt álló 

ifjúsági zenekar zárta be Thumer Indulójával s a közönség a gyorsírás fontosságáról 

és nagy hasznáról meggyőződve hagyta el a termet 12 óra 10 perczkor. 
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Országos versenyírás. 

Az 0. M. Gy. E. 48-ik orsz. írásversenyét Szegeden, az ünnepség keretében, 

a szegedi városi főgym. gyorsíró-körrel karöltve tartotta meg dr. Fabro Henrik 

elnöklete alatt. A verseny d. u. 2 órakor vette kezdetét. Elnök rövid üdvözlő sza-

vai után megalakult a bíráló és ellenőrző bizottság s a versenyzők előre nyomatott 

versenylapokkal, valamint versenyírási szabályzattal, a bíráló bizottság tagjai pedig 

az alább közölt „Bírálat alapelvei"-vel lettek ellátva. 

A versenyen eddig soha nem tapasztalt nagy számban jelentkeztek a gyors-

írók. A tágas közgyűlési terem szűknek bizonyult a versenyzők befogadására. Külö-

nös érdekességet kölcsönzött a mostani versenynek az, hogy 270—300-as fokon 

országgyűlési gyorsírók is részt vehettek rendszerkülönbség nélkül. A diktálást 

kiváló ügyességgel dr. Fabro Henrik végezte, az időmérői tisztet Antalik Károly, 

illetve dr. Vásárhelyi Gyula töltötte be, az ellenőrző stenogrammokat pedig Kállai 

Emil írta. Sok pályamunka adatott be, kölönösen az utóbbi 3 fokra. A bírálatot 

dr. Fabro Henrik elnöklete alatt tanárokból és gyorsírókból álló bizottság esti 10 

óra után fejezte be. 

A bíráló bizottság tagjai voltak a következők: Antalik Károly, Baján Gyula, 

Becsey Károly dr., Békéi Nándor dr., Bódogh János, Bodaneczky Lajos, Czibula 

Antal, Dobay Gyula dr., Fabró Henrik dr., Forrai Soma, Fülöp Adorján dr., Gonda 

Henrik, Gönczi Elek, Gönczi Jenő, Gallovich Jenő, Gyarmati Dezső, Halász Zoltán 

dr., Incze József, Ivánka Zoltán, Jakab Lajos, Kapossy Lucziándr., Kállai Emil, Kertész 

Zsigmond dr., Klement Antal, Kényi Béla, Lippay Lajos dr., Lippay György dr., 

Lővenstein Zsigmond, Majer Márton, Nyáry Ferencz, Ország József, Perhács Sándor, 

Perényi Adolf dr., Pollner Kálmán dr., Rácz Soma, Róna Sándor, Szenes Vilmos, Szabó 

Bálint, Szabó józsef, Szabados Ferencz, Szász Gyula, Szigeti Sándor dr., Téglás 

Géza, Thain János, Timina Ödön, Tuschák Ignácz, Vásárhelyi Gyula dr. 

A pályázatban résztvettek Czigány János jászberényi polgármester és Varjú 

János váczi piarista-tanár is. 

Az érdekes versenyt a szegedi intelligens társadalom előkelőségei közül igen 

sokan nézték végig a karzatokról, hova belépti jegyekkel lehetett csak bejutni. 

A vidékiek közül jelen voltak az írásversenyen : Arad : Rajz Elek, főgymn. 

V. o. t. Budapest: Antalik Károly, az országgyűlési gyorsiroda másodfőnöke, Vikár 

Béla, Fabro Henrik dr., Halász Zoltán dr., Gyarmati Dezső, Róna Sándor ország-

gyűlési gyorsírók, Bódogh János, az 0. M. Gy. E. ügyvezető-igazgatója, Blazsejovszky 

Károlyné, Blazsejovszky Károly posta-távirda felügyelő, Vásárhelyi Gyula dr. 

miniszteri titkár, dr. Wiesinger Frigyes, Forrai Soma hírlapíró, Tuschák Ignácz, 

Vajda Ármin, Baján Gyula, Stark Ignácz, Kozma Bernát magánhivatalnokok, Tóth 

József székesfővárosi tanító, Gonda Henrik ügyvédjelölt, Bleyer Béla, Kállai Emih 

Vadász Imre, Jaszenovics Géza, Hazai Árpád, Kovács János*) joghallgatók, Szabó 

Zoltán,*) Wagner József bölcsészethallgatók, André János vasúti tisztképző tanf. 

hallgató, Haas Ella ker. tanf. hallgató, Mészáros György I. ker. főgymn., Csányi 

István, Szabolcsi Lipót, Schlachter Leó, Spur László II. ker. főgymn., Boronkay 

*) Nagy Sándor követői. 



István, Wéber Lajos, Kronstein Béla, Wagner Rajmund IV. ker. főgymn. tanulók, 

Kraft Kálmán II. ker. főreál, Vidor Jenő IV. ker. főreál, Spitz Márton, Deutsch 

Jenő, Rehberger Miksa, Willheim Imre, Jesowitz Rezső, Goitein Sándor V. ker. 

főreál isk. tanulók és Nagy Sándor, a műegyetemi könyvtár tisztje. Budafok: 

Pagács István főgymn. VI. o. t. Baja : Hollánder Jenő főgymn. VIII. o. t. Békés-

Csaba : Klein Andor, Klein Sándor, Plager Lipót főgymn. VIII. o. t. Déva : Kiss 

Zoltán főreál VIII., Lőwy Miksa VII. o. t. Eperjes : Spanner Géza főgymn. VII. 

Fogaras: Reheisz Gusztávné. Hódmező-Vásárhely : Ivánka Zoltán gymn. tanár, 

Bauer Valter, Müller Ferencz, főgymn. tanulók. Helsingfors (Finnland): Enlund-

Sailo Albin, finn szobrászművész. Ig ló : Kövi Imre ny. főgymn. tanár, Spitzer 

József főgymn. VIII. o. tanuló. Jászberény : Czigány János polgármester, Sápy 

József főgymn. tanár, Geiringer Károly városi mérnök, Halász Imre, Vágó János, 

Jász Jenő, Braun Endre, Klein Manó főgymn. tanulók. Kolozsvár : Biró Árpád 

Emke fogalmazó, Téglás Géza joghallgató. Kaposvár: Bodaneczky Lajos tanár, Fuchs 

Andor VII. o. tanuló. Munkács : Saphir Manó, Schönfeld Jenő főgymn. tanulók. 

Nagy-Kikinda: Csűra Miklós, Tóth Ferencz főgymn. tanulók. Nagyvárad: Áron 

Géza, Löbl László, Wolzó Jenő joghallgatók, Benedek Sándor, Lőwinger Márton keresk. 

isk. tanulók. Pilis (Pestmegye): Földvárszky Pál joghallgató. Pápa: Kapossy Luczián 

dr.főgymn. tanár, Pongrácz József, Strasser Jakab főgymn. tanulók. Sátoraija-Ujhely: 

Sebők Elek főgymn. VII. o. tanuló. Sopron : Russ Győző takarékpénztári tisztviselő, 

a „Soproni Gyorsíró-Egylet" jegyzője, Polgár István, Tihanyi László ev. lyceumi 

tanulók. Szentes: Kertész László, Lőwy Ernő, Lőwy Lajos főgymn. tanulók. 

Szabadka : Janokai Kálmán, Kellert Benő, Hahlbrohr Jenő állami főgymn. tanulók. 

Szarvas (Békésm.): Szrnka Mihály főgymn. VII. o. tanuló. Temesvár : Perényi 

Adolf főreálisk. tanár, Tőkés Lajos kath. főgymn. tanár, Novoszel Jenő, Stróbl 

Márton, Jovanovics György, Frecot Miklós, Pollitzer Sándor főgymn. tanulók ; 

Ernszt Jenő, Kell Mór, Lám Béla, Baráth Elemér, Veres Mihály, Weichherz Artúr 

Stróbl Izsó, Stróbl Sándor, Krausz Károly, Baseli József, Török Artúr, Herczl 

Kálmán főreálisk. tanulók. Ungvár : Klein Manó, Stripszky Aladár, Bernáth Zoltán, 

Bartakovics Aladár, Seyfried József főgymn. tanulók. Veszprém : Geiger Rezső 

keresk. isk. felső oszt. tan. Vácz : Varjú János főgymn. tanár. Zombor : Rácz 

Soma főgymn. tanár, Aczél István, Steinitz Kálmán, Krizsák Ádám, Dornák Miklós, 

Ribiczey Gyula, Strasser Ernő, Goldfahn Imre, Csávossy László, ifj. Heintz Kálmán, 

Reviczky István, Spitzer Andor, Treer János főgymn. tanulók és Szobotka István 

keresk. isk. tanuló. Zenta : (Stolze-Fenyvessy-rendszert követők): dr. Fülöp Adorján, 

és Fischer Sándor főgymn. tanárok, Deák István, Herczl Sándor, Radó Gyula, 

Baschán Samu, Jedlicska Jenő, Novoszel Imre, Rasch Rezső, Rasch Károly, Deák 

Simon, König Vilmos, Leich György, Boschán Sándor, Teleky István, Mester 

György, Flerer Jenő, Talmáczy István, Kalmár Simon, Fekete Mihály főgymn. 

tanulók. Tokio (Japán): Dr. Shiratori A., a tokioi egyetem tanára. 

A szegedi társadalomból jelen voltak: lovag Worsikovszky Károlyné, a „Fehér-

Kereszt Egylet" elnöke ; Keméndy Nándorné és dr. Arany Károlyné, a „Vörös-Kereszt" 

a „Szegedi Nőiparegylet", „Jótékony Nőegylet" és a „Márta-Egylet" kép-

viseletében; Krikkayné Barbaró Emma, a vár. polg. leányisk. igazgatója; Pálfy 

Ferencz polgármester; Bokor Pál tanácsnok; dr. Gaál Endre tanácsnok; Vöröss 

Kálmán kir. táblabíró és családja ; Rainer József rendőrfőkapitány; buziási Eisenstádter 
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Nándor nagykereskedő; buziási Eisenstádter Róbert nagykereskedő ; Homor István 

főreálisk. igazgató ; Várnay Lipót nagykereskedő. Továbbá a tanintézetek tanárai és 

az előkelő közönségből számosan. 

A rendes versenyírást megelőzőleg látványos verseny volt, perczenként 

200—250 szótagnyi sebességgel. A stenogrammot Róna Sándor azonnal hiba nélkül 

felolvasta. 

A rendes diktálás 2 óra 30 perczkor kezdődött s 3 óráig tartott. Ekkor vette 

kezdetét az áttétel nehéz munkája. Az áttételek beadásának legvégső határideje 

67a órára tüzetett ki. 

A biráló bizottság is megalakult a mellék teremben. A bírálatnál mérvadó 

szabályok a következők voltak: 

A bírálat alapelvei. 

1. A bírálat czélja első sorban a közönséges írású munkálatnak a diktált 

szöveggel való összehasonlítása. 

2. Hiba minden eltérés a szövegtől, tehát akár kihagyás, akár hozzátoldás, 

akár szórend módosítása vagy bármely más módosítás, történjék ez akár az egész 

szóra nézve, akár a szónak bármely részére, ragra vagy képzőre nézve. 

3. Nagy (egész-) hiba: az értelemre lényeges-, közép (fél-) hiba: az érte-

lemre kevésbé lényeges-, kis (harmad-) hiba : az értelemre lényegtelen eltérés.*) 

4. A végeredmény a hibák számához képest állapítandó meg; nagy, közép 

és kis hibák egymáshoz való viszonyát azonban nem akként kell felfogni, mintha 

pl. két közép- (fél-) hiba vagy három kis (harmad-) hiba egyértelmű volna egy 

nagy hibával; hanem oly dolgozatok, a melyekben nagy (egész) hiba nincs, föltétlenül 

előnynyel birnak az oly dolgozatok fölött, a melyeknek nagy hibája van; oly 

dolgozatok, a melyekben közép hiba nincsen, föltétlenül előnynyel birnak az olyanok 

felett, a melyekben egynél több közép hiba van ; oly esetekben azonban, a midőn 

pl. egy közép hibával és esetleg egy-két kis hibával biró dolgozattal olyan dolgozat 

áll szemben, a melynek sem nagy, sem közép hibája nincs, de számos kis hibája 

van, az elsőség fölött a dolgozat összbenyomása dönt. 

5. Oly eltérés, a mely nyilvánvalólag a diktált szöveg apróbb stylusbeli 

hiányainak javításából ered, nem számítandó hibának; természetes azonban, hogy 

a szöveg változatlan leírása sem hiba. 

6. Tíznél több egész hibával biró dolgozat számba nem jön.**) 

*) Gyakran előfordult ily bírálatok alkalmával, hogy érthetetlennek találták azt, a mit a 
fentebbi szövegezés megenged, hogy egész szó elhagyása is lehessen pl. kis hiba. Pedig nyilván-
való, hogy így van a dolog. Az „a melyénél az „a"-nak az elhagyasa, vagy pl. az ilyen constructio 
helyett: „nem talált mást sem" az ilyennek alkalmazása; „mást sem talalt" szinten egy-egy egész 
szó (a nem) elhagyását jelentik; itt pedig bizonyára senki sem hajlandó nagy hibát megállapítani, 
Pusztán csak azért mert egész szó hagyatott ki. A hibák súlyának lenyeges ismérve, tehát 
jóformán egyedül az értelemre gyakorolt befolyás .lényeges, vagy kevesbe lenyeges, vagy épen 
lényegtelen volta lehet csak kivételesen fordulhat elő az az eset, hogy valamely hiba véletlenül az 
értelemre lényeges befolyást nem gyakorol, de annyira nyilvánvaló stenographiai hiba, azaz: 
annyira nyilvánvalólag a stenogramm helytelen olvasásából (esetleg már helytelen írásából) ered, 
hogy emiatt minősítendő az eltérés nagy hibának. 

**) Sajnos gyakran megesik, hogy a pályázó nem nézve át pontosan munkálatát, egy 
stenographiai sort a közönséges írásra való tételből egyszerűen kihagy, ilyenkor csakhamar 
kikerül a tíz egész hiba de természetesen a tárgyilagos megíteles erdekében a dolgozatot 
ilyenkor sem szabad számbavenni, még ha különben hibátlan volna is es ha a stenogrammból 
nyilvánvalólag meg volna állapitható, hogy a kérdéses passzus gyorsírásban olvashatóan 
le van írva. 
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A hibák a munkálatok végén egyöntetűség kedvéért következőképen jelzendők, 

pl.: 1, 0, 3, azaz: 1 nagy (egész) hiba, közép (fél) hiba nincs és 3 kis (harmad) 

hiba. A jelzést a bíráló aláírja. Ez a jelzés ráíratik az áttétel végére s a nagy 

boríték, valamint a kis boríték közepére. 

* 

Hogy a versenynél mindenféle visszaélésnek eleje vétessék, az ellenőrző-

bizottság igen szigorú utasítást nyert s hívatasának lelkiismeretesen meg is felelt, 

mert minden olyan stenogrammot elkobozott, hol a legcsekélyebb összejátszást 

észrevette. 

A kitűzött zár-órára beérkezett összesen : a 270—300 szótagos fokon 8 munka, 

a 220-as fokon 9, a 280-as fokon 39 és a 150-es fokon 100, összesen 156 

dolgozat. 

A rendkívül nagy anyaghalmaz a bíráló-testületnek igen kemény munkát adott 

esti 10 óráig, a bizottságban mind a 3 rendszer képviselői résztvettek. Az ered-

mény csak esti 10 óra után volt kihirdethető, mely a következő: 

Redkivüli verseny. (Perczenként 270 szótagtól 300 szótag sebességig fokozódó 

diktátum, öt perczig.) 

Első díj: 200 korona, nyertese: Róna Sándor, országgyűlési gyorsiró-segéd. 

Második dij: 100 korona, nyertese: Gyarmati Dezső, országgyűlési gyorsíró. 

Dicséretet nyertek: dr. Halász Zoltán, ügyvédjelölt, országgyűlési gyorsíró és Gonda 

Henrik, ügyvédjelölt, mindannyian Budapestről. 

Első fokon. (Perczenkint 220 szótag.) 

Első díj: 50 korona, Treer János zombori főgymn. VII. o. t. Második díj: 

30 korona, Vajda Ármin magánhiv. Budapest. Harmadik dij: 20 korona, Wagner 

József bh. Budapest. Könyvjutalom: Vidor Jenő főreálisk. VIII. o. t , Csányi István 

II. ker. kath. főgymn. tanuló Budapest, Tihanyi László ev. lyc. VII. o. t. Sopron, 

Perhács Béla szegedi városi főgymn. tanuló. 

Második fokon. (Perczenkint 180 szótag.) 

Első díj: 40 korona, Vadász Imre jh. Szeged. Második díj: 20 korona, 

Schlachter Leó II. ker. kath. főgymn. tanuló Budapest. Harmadik díj: 10 korona, 

Jaszenovics Géza jh. Déva. Könyvjutalom : Thomay Béla szegedi főgymn. tanuló, 

Spitz Márton budapesti V. ker. főreálisk. tanuló, Kronstein Béla budapesti I. ker. 

áll. főgymn. tanuló, Spur László budapesti II. ker. kir. kath. főgymn. tanuló, 

Szaphir Manó munkácsi áll. főgymn. tanuló, Goldfahn Imre zombori áll. főgymn. 

tanuló, Korniss Béla jogszigorló Szeged, Schönfeld Jenő munkácsi áll. főgymn. 

tanuló, Keller Benő szabadkai közs. főgymn. tanuló, Deutsch Jenő budapesti V. 

ker. főreálisk. tanuló, Strasser Jakab pápai ref. főgymn. VIII. o. t. Dicséret: Boron-

kay István budapesti IV. ker. főgymn. tanuló, Klein Manó ungvári főgymn. tanuló, 

Stark Ignácz magánhiv. Budapest; Venetianer Frigyes szegedi városi főgymn. 

tanuló. 
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Harmadik fokon. (Perczenkint 150 szótag.) 

I. díj: (30—30 korona) Baráth Elemér temesvári főreálisk. tanuló ; egyúttal a 
legszebb stenogramrn külön díja 10 kor. Wágner Rajmund budapesti IV. ker. kath. 
fögymn. tanuló. II. díj: (15—15 korona) Ribiczey Gyula zombori áll. főgymn. 
tanuló; Boronkay István budapesti IV. ker. kath. főgymn. tanuló. III. díj: (8 korona). 
Lám Béla temesvári főreáliskolai tanuló. Könyvjutalom: Pongrácz István pápai ev. 
ref. főgymn. tanuló, ifj. Heintz Kálmán zombori állami főgymn. tanuló, Sztripszky 
Aladár ungvári főgymn. tanuló, Stróbl Márton temesvári kath. főgymn. tanuló, 
Seyfried József ungvári főgymn. tanuló, Deutsch Jenő budapesti V. ker. főreálisk. 
tanuló, Halbrohr János szabadkai főgymn. tanuló, Krausz Károly temesvári főreál-
isk. tanuló, Wéber Lajos budapesti IV. ker. kath. főgymn. tanuló, Mészáros 
György budapesti főgymn. tanuló. Dicséretet nyertek: Bartakovics Aladár ungvári 
főgymn. tanuló, Strasser Ernő zombori áll. főgymn. tanuló, Klein Sándor békés-

csabai főgymn. tanuló, Kraft Kálmán budapesti II. ker. kir. főreálisk. tanuló, Stróbl 
Izsó temesvári főreáliskolai tanuló, Rehberger Miksa budapesti V. ker. főreálisk. 
tanuló, Korniss Béla jogszigorló (Szeged), Bernát Zoltán ungvári főgymn. tanuló, 
Spitz Márton budapesti' V. ker. főreálisk. tanuló, Andree János szegedi városi 
főgymn. tanuló, Ernst Jenő temesvári főreálisk. tanuló, Stróbl Sándor temesvári 
főreálisk. tanuló, Katona Dávid szegedi vár. főgymn. tanuló, Keller Benő szabadkai 
főgymn. tanuló, Klein Manó ungvári főgymn. tanuló, Vértes Imre szegedi vár. főgymn. 
tanuló, SzrnkaMihály szarvasi főgymn. tanuló, Schönfeld Jenő munkácsi főgymn. tanuló. 

Fent bemutatjuk a magyar parlamenti gyorsirodának rendszerünket követő fiatal 

és sok reményekre jogosító két jeles tagját, mint a kik a rendkívül gyors beszédet 

élethűen adták vissza. 

RÓNA SÁNDOR 

országgyűlési gyorsíró-segéd, az első díj 

(270—300 szótagos verseny) nyertese. 

GYARMATI DEZSŐ 

országgyűlési gyorsíró, a második díj 

(270—300 szótagos verseny) nyertese. 
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A 48-ik országos írásverseny „'Részletes birálaf"-a 
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Kitől 
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Z | m , se 

hibák sz. 

Megjegyzés 

4 Róna Sándor országgy. gyors-
író-segéd, Budapest 

5 Gyarmati Dezső országgy, 
gyorsíró, Budapest 

2 dr. Halász Zoltán országgyűlési 
gyorsíró, Budapest 

3 Gonda Henrik ügyvédjelölt, 
Budapest 

147 Treer János főgymnasiumi ta-
nuló,, Zombor 

150 Vajda Ármin magánhiv., Buda-
pest 

146 Vagner József bölcs, hallgató 
149 Vidor Jenő főreálisk. tanuló, 

Budapest 
148 Csányi István II. ker. főgymn. 

tanuló Budapest 
151 Tihanyi László főgymn. tanuló, 

Sopron 
143 Perhács Béla gymn. tanuló, 

Szeged 
125 Vadász Imre joghallg., Szeged 
106 Slachter Leó II. ker. főgymn. 

tanuló, Budapest 
130 Jaszenovics Géza joghallgató., 

Déva 
123 Thomay Béla főgymn. tanuló, 

Szeged 
129 Spitz Márton V. ker. főreálisk. 

tanuló, Budapest 
135|| Vidor Jenő IV. ker. főreálisk. 

tanuló, Budapest 
138| Kronstein Béla I. ker. főgymn. 

tanuló, Budapest 
108 Vagner József bh., Budapest 
11- Spur László II. ker. főgymn. 

tanuló, Budapest 
134 Szaphir Manó főgymn. tanuló, 

Munkács 
133 Goldfahn Imre tanuló, Zombor 
137 Korniss Béla jogsz, Szeged 
118 Schönfeld Jenő főgymn. tanuló, 

Munkács 
136 Keller Benő főgymn. tanuló, 

Szabadka 
128 Deutsch Jenő V. ker. főreálisk. 

tanuló, Budapest 
122 Strasser Jakab főgymn. tanuló, 

Pápa 
103 Boronkay István főgymn. ta-

nuló, Budapest 
121 Klein Manó főgymn. tanuló, 

Ungvár 
113 Stark Ignácz magánhiv. Buda-

pest 
120 Venetianer Frigyes főgymn. ta-

nuló, Szeged 

Medvigy János tanár 

n » » 

Magánúton 

Medvigy János tanár 

Rácz Soma tanár 

Theisz János tanár 

Dr. Maywald J. tanár 

Bódogh János 

» n 

Kovács Zsigmond 

Jakab Lajos gy.-tanár 

n » » 

Bódogh János 

Fogolyán János tanár 

Jakab Lajos 

Magánúton 

Bódogh János 

Dr. Láng Nándor 
Dr. Maywald József 

Bódogh János 

Szántó Soma tanár 
Rácz Soma tanár 
Bódogh János 

Szántó S. tanár 

Rácz Soma 

Magánúton 

Dr. Kapossy L. tanár 

Dr. Maywald József 

Medvigy János 

Magánúton 

Jakab Lajos 

270— 
300 

szótag 
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0 1 6 i lső díj: 200 korona 
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300 

szótag 

n 3 2 20 
Második d í j : 100 korona 
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» „ 

220 2 1 7 Első díj: 50 k. nyertese. 
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n 

4 

4 
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Második díj: 30 korona 
nyertese 

Harmadik díj: 20 korona 
nyertese. 

» 
5 1 3 Díszkönyvet nyert. 

» 5 2 6 
» 

» 5 2 6 Díszkönyv nyertese. 

180 
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1 

Első díj: 40 korona 
nyertese. 

» 
0 0 4 Második díj: 20 korona 

nyertese. 

» 
0 1 0 Harmadik díj: 10 korona 

nyertese. 

n 0 1 2 Díszkönyv nyertese. 

n 0 1 4 „ „ 

» 0 1 5 Felsőbb fokon nyert 
díszkönyvet. 

n 
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1 
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Díszkönyv nyertese. 
Felsőbb fokon nyert 20 

koronát. 
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X 

» 
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X X 

» 
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X X 

n 2 5 4 

n 3 1 4 

n 3 1 4 Dicséretet nyert 

» 3 1 4 

n 3 3 4 
X 

n 5 3 9 
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40 

Pongrácz József főgytnn. ta- , 

nuló, Pápa Dr. Kapossy Luczian 

Katona Dávid főgymn. tanuló, 

Szeged Jakab Lajos 

Hollander Jenő főgymn. tan., 

Baja Fehér A. tanar 

Szrnka Mihály főgymn. tanuló, 
Szarvas Sárkány Imre tanar 

Vértes Imre főgymn. tanuló, 
Szeged 

Sztripszky Aladár főgymn. tan., 
Ungvár 

Rasch Rezső főgymn. tan., Zenta 
Veres Mihály főreálisk. tanuló, 

Temesvár 
Barálh Elemér főreálisk. tan., 

Temesvár 
Wagner Rajmond főgymn. tan., 

Budapest 
Ribiczey Gyula főgymn. tan., 

Zombor 
Boronkay István főgymn. tan., 

Budapest 
Lám Béla főreálisk. VIII., Te-

mesvár 
Pongrácz István főgymn. tan., 

Pápa 
Ifj. Heintz Kálmán főgymn. tan., 

Zombor 
Sztripszky Aladár főgym. tan., 

Ungvár 
Stróbl Márton főgymn. tanuló, , 

Temesvár Cserei, Tokestanarok 
Seyfried József főgymn. tan., , 

Ungvár Medvigy János tanar 
Strasser Jakab főgymn. tan., 

Pápa Dr. Kapossy Luczian 

Deutsch Jenő V. ker. főreálisk. 
tanuló, Budapest Magánúton 

Halbrohr János főgymn. tan., . 
Szabadka Kosztolányi Árpad 

Krausz Károly főreálisk. tan., , 
Temesvár Perényi A. tanar 

Wéber Lajos főgymn. tanuló, . 
Budapest Dr. Maywald József 

Mészáros György főgymn. tan., 
Budapest » n 

Bartakovics Aladár főgymn. 
tanuló, Ungvár Medvigy János 

Strasser Ernő főgymn. tanuló, , 
Zombor Rácz Soma tanar 

Klein Sándor főgymn. tanuló, , 
B.-Csaba Zvarinyi Lajos tanar 

Kraft Kálmán II. ker. főreálisk. 
tanuló, Budapest Bódogh János 

Stróbl Izsó főreálisk. tanuló, 
Temesvár Perényi Adolf 

Rehberger Miksa főreálisk. tan., . 
Budapest Dr. Kovács György 

Jakab Lajos 

Medvigy János 
Dr. Fülöp Adorján 

Perényi Adolf tanár 

Dr. Maywald J. 

Rácz Soma tanár 

Dr. Maywald József 

Perényi Adolf 

Dr. Kapossy L. 

Rácz Soma tanár 

Medvigy János 
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hibák sz. 

4 

4 
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0 

0 
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1 

1 
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1 

Megjegyzés 

Első dij : 30 korona és 
legszebb Stenogramm 
külön díja 10 korona. 

4 

12 

7 

12 Stolze-Fenyvesi rendsz. 

2 

1 

1 Első díj: 30 korona. 

2 Második díj: 15 kor. 

3 Második díj: 15 kor. 

5 Harmadik díj : 8 kor. 

1 Díszkönyv 

9: Díszkönyv 

1 Díszkönyv 

4 Díszkönyv 

Díszkönyv 

Felsőbb fokon nyert 
díszkönyvet 

Díszkönyvet nyert. 

Dicséretet nyert. 

3 12 

Jakab Lajos: „Szegedi gyorsírászati dísz-emlékmű." 
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68 Korniss Béla jogszigorló 
29 Bernát Zoltán fögymn. tanuló, 

Ungvár 
32; Spitz Márton V. ker. főreálisk. 

tanuló, Budapest 
70 Andree János fögymn. tanuló 

Szeged 
92 Ernst Jenő főreálisk. tanuló 

Temesvár 
67 Stróbl Sándor főreálisk. tanuló 

Temesvár 
9» Katona Dávid fögymn. tanuló 

Szeged 
22 Keller Benő fögymn. tanuló 

Szabadka 
96 Klein Manó fögymn. tanuló 

Ungvár 
95 Vértes Imre fögymn. tanuló 

Szeged 
25 Szrnka Mihály fögymn. tanuló 

Szarvas 
43' Schönfeld Jenő fögymn. tanuló 

Munkács 
10 Kronstein Béla fögymn. tan. 

ji Budapest 
49 Treer János fögymn. tanuló 

Zombor 
24 Goldfahn Imre fögymn. tanuló 

Zombor 
97 Goitein Sándor főreálisk. tan. 

Budapest 
73 Wilheim Imre főreálisk. tan. 

Budapest 
44 Dvornák Miklós fögymn. tan. 

Zombor 
77 Lőwy Lajos fögymn. tanuló 

Szentes 
27 Stark Ignácz magánhivatalnok 

Budapest 
78 Polgár István fögymn. tanuló 

Sopron 
2 Spanner Géza fögymn. tanuló 

Eperjes 
47 Reviczky István fögymn. tan. 

Zombor 
80 Aczél István fögymn. tanuló 

Zombor 
5 Rajz Elek fögymn. tan., Arad 

56 Krizsál Ádám fögymn. tanuló 
! Zombor 

15! Basch József főreálisk. tanuló 
Temesvár 

83 Kell Mór föreáliskolai tanuló 
Temesvár 

80 Kiss Zoltán főreálisk. tanuló 
|| . Déva 

20 Ótott Kovács Mihály fögymn. 
tanuló, Szeged 

39 Zaphir Manó fögymn. tanuló, 
Munkács 

Kitől 
tanulta a gyorsírást? 

Mely 
fokra 
pályá-
zott? 

hibák sz. 

Bódogh János 

Medvigy János 

Magánúton 

Varjú, Jakab tanárok 

Perényi Adolf tanár 

» n » 

Varjú, Jakab tanárok 

Kosztolányi Árpád tanárj 

Medvigy János tanár 

Jakab Lajos tanár 

Sárkány Imre tanár 

Szántó Soma tanár 

Dr. Láng Nándor tanár 

Rácz Soma tanár 

Rácz Soma 

Magánúton 

Magánúton 

Rácz Soma 

Incze József 

Magánúton 

Greifsten István 

Gasparik János 

Rácz Soma 

n n 

Szentirmay Gy. tanár 

Rácz Soma 

Perényi A. tanár 

» n » 
Fogolyán S. tanár, Tég-

lás G. 

Jakab Lajos tanár 

Szántó Soma tanár 

150 

Megjegyzés 

Dicséretet nyert. 
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Kitől 
tanulta a gyorsírást? 

Mely | & 
fokra ] « 
pálya- i z 

zott? 
hibák sz. 

Megjegyzés 

Dr. Fülöp Adorján 150 6 2 6 Stolze-Fenyvessy r. 

Gallovich J. hirlapiró H 7 3 11 

Bohdaneczky, Med-
9 gyesi, tanárok » 7 X 

sj 
9 -

Dr. Fülöp Adorján » 7 7 3 Stolze-Fenyvessy r. 

Fogolyán S. tanár, Tég-
lás G. » 

8 5 7 — 

Sápy József tanár n 9 6 18 -

Incze József tanár >t 9 9 3 — 

Novoszell Imre főgymn. tanuló, 
Zenta 

Lakatos Margit tanitónő-jelölt, 
Szeged 

Fuchs Andor főgymn. tanuló, 
Kaposvár 

Radó Gyula főgymn. tanuló, 
Zenta 

Lőwy Miksa főreálisk. tanuló, 
Zenta 

Braun Endre főgymn. tanuló, 
Jászberény 

Kertész László főgymn. tanuló, 
Szentes 

A 270—300 szótagos fokon beadatott 
A 220 
A 180 
A 150 

Összesen beadatott 

8 munka, bevált 4, hibás volt 4 
— 9 „ „ 7, ,, ,, 2 
_ 39 „ „ 28, „ „ 11 
-. 100 „ „ 60, „ „ 40 

_ 156 munka, bevált 99, hibás volt 57 

(Jegyzet: 
A tíz nagy hibán felüli munkálatok hibásnak vétettek.) 
A versenyzők a Gabelsberger-Markovits, Stolze-Fenyvessy és a Nagy Sándor-

féle átdolgozás követői voltak. Az utóbbiakból ez alkalommal nem vált be egy dol-
gozat sem, a Stolze-Fenyvessy követőiből bevált három pályázat, rendszerünk köve-
tőinek pályázataiból bevált 96 munkálat 

A pályázók neveit rejtő boríték az eredmény megállapítása után bontatott fel. 

A bírálat kihirdetése után este 11 órakor a Kass-vigadóban lakomára gyűltek 

össze a gyorsírók. A lakomán az első felköszöntőt Fabro Henrik dr., az országos 

gyorsíró egyesület elnöke mondotta, a ki szellemes, igen szép beszédben a verseny 

győzteseit éltette. 

Kapossy Luczián tanár a gyorsírás leglelkesebb apostolát, Bódogh Jánost, az 

országos gyorsíró egyesület igazgatóját köszöntötte. 

Szólott még Czigány János jászberényi polgármester, a ki Szeged városnak 
a gyorsírás ügye iránt érdeklődő közönségét éltette. 

Gyönyörű beszédben emlékezett meg a gyorsírás ügyéről Bódogh János, a ki 
a Szegedre jött gyorsírókat és Szeged közönségét üdvözölte. 

Antalik, az országgyűlési gyorsiroda főnöke Cserép Sándor főgymn. igazgatót 

cs Jakab Lajos gyorsíró-tanárt éltette. 

Blazsejovszky Károlyné, a női országos gyorsíró-kör nevében Bódogh Jánost 

éltette és Szeged közönségének kívánta, hogy minden kulturális törekvése úgy 

sikerüljön, mint a gyorsírás mai ünnepsége. 
Cserép Sándor főgymn. igazgató a Szegedre sereglett vendégekre mondott 

köszöntőt. 

Forrai Soma az országos gyorsíró-egyesület elnökét, Fabro Henrik drt, Kállai 

Emil, az Esti Újság segédszerkesztője pedig Varjú János váczi piarista tanárt 

köszöntötte fel szép beszédben. 
6* 
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Végül Czigány János, Jászberény polgármestere a három hónapos ifj. Bódogh 

Jánost éltette, kivánva neki, hogy apja nyomdokain haladva még nagyobb sikereket 

biztosítson az írás művészetének. 

És ezzel véget ért a nagy verseny, a szép jubileum ! Véget értek a szegedi 

gyorsírók izgalmas napjai is, hogy jól végzett dolguk után a hétköznapi munkához 

fogva, a megkezdett ösvényen haladjanak tovább, tovább, mindig előre ! 

Szétmentek vendégeink is a világ négy tája felé, hogy még buzgóbban, 

még lelkesebben hirdessék az igét mindenfelé a gyorsírás — szép jövőjéről és 

rendszerünk-diadaláról! 

Alig fejezhetnénk be az Emlékmű e részét méltóbban, mint Kállai Emil jeles 

műtársunknak e jubileumra vonatkozó s a Soproni Gyorsíróban megjelent következő 

czikkével: 

Ünnep után. 

„Bimbó bontó, virág fakasztó május elején, a mikor másodszor telik meg 

immár a hold a gyorsírók Szegeden tartott orsz. ünnepsége óta, még mindig sok 

szó esik a mi czéhiinknek szépen sikerült, eredményében páratlan és hatásában 

üdvös ünnepéről. Lázas és szorgalmas volt az előkészület, a mely szokatlanul sokat 

igért és a melyben a nagyszabású ünnepség előre vetette árnyékát. Országszerte 

fel is keltette az érdeklődést és a felébredt figyelem Magyarország nemzeti főváro-

sára, Szegedre irányította a szemét. A kik bíztak az ünnep sikerében, azoknak a 

reménységét megpecsételte szentesítésül a valóság. Minden magyar gyorsíróból 

jogos önérzetet váltott ki az ünnepség, a melynek nem csak lefolyása elégítette ki 

a várakozást, hanem az ünnep hatása is emlékezetes, áldásos, egész gyorsírási 

életünkre üdvös gondolatokat ébreszt és hangulatokat kelt a gyorsíró közönségben. 

Maga az ünnepség a magyar gyorsírók összetartozásának volt eklatans kife-

jezése, egy culturalis testület fajsúlyának a bemutatása, színes és pompás illustratiója 

annak, hogy a gyorsírók a magyar műveltség terjesztésében is, ápolásában is 

mekkora helyet foglalnak el. A méreteiben szinte vakmerő, de a merészsége 

daczára mégis imponálóan sikerült írásverseny erőpróbája volt az ország gyors-

íróinak, a kik a küzdelem porondján találkoztak eleddig soha se vitt csatában, perczen-

ként 300 szótagot írva, gyors rohamban mérték össze fegyvereiket. Szokatlan s 

nem közönséges események, szokatlan s nem közönséges eredményeket szülnek. 

Nyomtalanúl nem enyészik el az ünnepnek napja a gyorsírók lelkében, maga-

sabb rendű kiművelésre sarkal a gyorsírás terén, a nemzeti eszmének és a cultu-

ralis haladásnak dicsőségére olyan gondolatokat fogan az agyban, melyek szűkebb 

körben a gyorsírás ügyének, tágabb mezőben pedig édes magyar hazánknak válik 

hasznára. 

Ne elégedjünk meg azzal, hogy a szemünket gyönyörködtesse az a káprázatos 

fény és ragyogás, a melyek a Szegeden tartott orsz. ünnepségből kiáradó sugarak-

ban vibrálnak. Okuljunk és tanúljunk az ünnepből, annak erkölcsi jelentőségéből 

és értékéből. 

Mint a hogy most virágillattól terhes május idején, kisarjad az élet a televény-

föld rögéből, nyílik az orgona s kihajt az ákácz, úgy termékenyiiljön meg a gyors-

írók lelke a gyorsírás fontosságának tudatától, becsülje meg először maga, becsül-
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tesse meg aztán másokkal a gyorsírást és ezen az ösvényen is vigye előbbre a 

magyar közművelődés ügyét. Akkor majd mihamarább akad alkalom a gyorsírók 

erejének ujabb kifejtésére, mint a hogy az a nagy Magyar Alföld színmagyar 

városában, Szegeden, a szőke Tisza partján az országos ünnepség keretében 

történt." 

A jubileum hatása. 

Ünnepségünk, melynek lefolyását az összes magyar napi- és hetilapok részle-

tesen ismertették, országszerte sokakban, még olyanokban is felébresztette a gyors-

írás ügye iránti érdeklődést, kik annak előtte művészetünket figyelemre se 

méltatták. 

Régi gyorsíróinkban, kik írásunkat évekkel előbb tanulták s művelték, újra 

fellobbant az a nemes lelkesedés s tiszteletreméltó készség annak ismét szolgá-

latába állani. 

A hazai ifjúság, körünk sikerein okulva, nagyobb kedvvel s ambitióval sora-

kozik a budapesti központ kiváló vezetői által fennen lobogtatott zászló köré, melyet 
diadalról-diadalra vinni legfőbb vágya. 

Uj tanfolyamok, uj gyorsírókörök kelnek életre, hogy a régiekkel vállvetve, 

versenyezve vigyék előbbre az írásművészet szép ügyét! 
A hazai gyorsírók erejének hathatósabb mérkőzésére is uj alkalmat szült a 

szegedi ünnepély. 
A pápai ev. ref. főgymnasium gyorsíró-köre a jövő évben tartja fennállásának 

25 éves jubileumát, melyen ujabb nagy keretű országos írásversenyre nyílik alkalom-

Az ünnepély előkészítésén oly nagy ambitióval és szeretettel dolgoznak s oly 

nagy iránta az érdeklődés nemcsak Pápán, de megyeszerte, oly szépen nyilvánul 

meg az ottani társadalom áldozatkészsége, a gyorsírás iránti sympathiája, hogy az 

ünnepély a szegedinél sokkal nagyobb szabásúnak Ígérkezik. 

Hogy az is legyen, szívünkből kívánjuk ! 
És azt is, hogy a vidéknek a gyorsírás diadalra juttatása ügyében az oly 

szépen megindult actiója itt meg ne szakadjon. 

Keljenek is a gyorsírási góczpontok egymásután mind nemes versenyre, mert 

minden egy ily nagyszabású ünnepély egy-egy alapkövét képezi a gyorsírás szilárd 

épületének. 

E versenyből nem zárhatja ki magát Sopron, nem maradhat el Debreczen, 

nem kincses Kolozsvár és még sok-sok városunk ! 

Hiszszük, reméljük, hogy nem is maradnak el! 

Munkára hát kedves Mütársak! 

„Föl a zászlót! Föl a szívet! Előre!" 



III. 

Gyorsírásunk fanügye. 

Nm. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter úr becses figyelmébe ajánlva. 

A sténographia árvasága. 

„A gyorsírászat egyik legvitálisabb tanügyi 
kérdése lesz a magyar közoktatásnak." 

Cserei József. 

Az 1900—1. évi hivatalos statisztika azt mutatja, hogy hazánk 170 taninté-

zetében 6320 tanuló iparkodott elsajátítani a gyorsírást. Ha összevetjük a 10 év 

előtti kimutatás eredményével, mikor is 82 tanintézetben 2660 tanuló tanulta 

művészetünket, mindenesetre jelentékeny haladást kell konstatálnunk s elismerjük, 

hogy ez a szép és hasznos művészet, ha nem is hatalmasan, nem is abban az 

arányban, mint a müveit nyugoton, de még is csak terjed a magyar talajon is. 

És mi ezt még sem tartjuk kielégítő eredménynek. Nem tartjuk arányban-

állónak az általános műveltség terjedésével. Nem azokkal a naponta növekvő 

követelményekkel, melyeket az élet, a fokozott társadalmi igények kielégítésére a 

létért való nehéz küzdelemben az iskolából kikerülő ifjútól, ma már kérlelhetlenül 

megkíván. 

Az ifjút ebbe a nehéz küzdelembe olyan fegyverekkel kellene az iskolának 

kibocsátania, melyekkel a harczot sikeresen vívhatja meg. 

Tekintettel a modern élet gyakorlati irányára, nem tudnánk egy más olyan 

ismeretet, mint az alapos gyorsírói képzettséget felemlíteni, melynek nagyobb hasznát 

vehetné a tanuló, ki az iskola falain belül az élet kíméletlen harczára készül, 

valamint az az ifjú, ki az élet forgatagába kilépve kénytelen a saját erejére 

támaszkodni. 

És ezzel a hatalmas fegyverrel, az ifjúságnak csak egy kis százaléka láttatik 

el s ebből a kis százalékból még kisebb az, a mely a gyorsírást tényleg úgy elsajá-

títja, hogy annak hasznát is veheti. 

Kétségbe vonhatlan tény tehát, hogy a gyorsírás az iskolákban — Magyar-

országon — nem terjed a megkívántató mértékben. 

És miért nem ? 

Nem érzem ugyan magam hivatva arra, hogy e fontos kérdéshez szakszerűen 

hozzá szólhassak s nem vagyok annyira elfogult, hogy véleményemet mérvadónak 

tarthatnám, mindazon által nem állhatom meg, hogy nézetemet s e téren szerzett 

gyakorlati tapasztalataimat el ne mondjam; hátha mégis, egy vagy más tekintetben 

hasznára válhat ügyünknek ! 
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Szerintem a gyorsírás többféle okból nem terjed az iskolákban a kivánt 

arányban és pedig: 

1. Azért, mert nincs elég szakképzett gyorsírótanárunk s azok pedig, kik 

tényleg szakképzettek, nagyrészt vagy nem nyernek, vagy nem nyerhetnek alkalmat 

a gyorsírás tanítására; vagy túlhalmozva lévén más órákkal, a gyorsírás ügye 

iránt közömbösekké válnak, a mint velük az élet gondjai a „nobile officium" elvét 

félretenni késztetik. 

2. Sok tanintézetünkben még mindig nem tanítják a gyorsírást, a hol pedig 

tanítják, sok helyütt az előadó tanár nem szakképzett gyorsíró, mert nem kívántatik 

meg tőle szigorúan az oklevél megszerzése. Ott a hol a tanár maga sincs tárgyával 

tisztában — főleg ily gyakorlati ismeretágnál — vájjon mit tudhatnak ott a 

tanítványok ! 
Hogy ez által a gyorsírás ügye tényleg sokat szenved, azt hiszszük elég, ha 

erre a körülményre csak rámutatunk. 

3. A tanári kar egy része még ma is túlságosan közömbös a gyorsírás 

ügye iránt, sőt lehet mondani, sok helyütt ellenséges szemmel is tekint reá. 

4. A gyorsírás tanításának aránytalan és szegényes a díjazása. Tanáraink e 

miatt nem tartják érdemesnek a gyorsírás tanításával való komoly foglalkozást. 

5. Végre azért, mert az intéző körök maguk sem érdeklődnek a gyorsírás 

ügye iránt úgy, a hogy azt e művészet culturalis szempontból megérdemelné. 

Szerintünk ezeken a bajokon kellene is és lehetne is könnyű szerrel segí-

teni, még pedig a következőkép: 

Tétetnék kötelezővé a stenographiából a tanári oklevél megszerzése minden 

középiskolai tanárra nézve (vagy legalább is a szépírás tanítókra). Ez az intézkedés 

az államnak egy fillérjébe sem kerülne s ellátná a tanárjelöltet egy rá nézve fel-

tétlenül szükséges ismerettel s olyan képességgel, mely neki nem csak anyagi 

hasznot hajthat, de idő kímélés szempontjából jövőjére eléggé meg nem becsülhető 

előnyt biztosítana, a tanulókra nézve pedig igen nagy könnyebítés volna, ha az 

általánosan felpanaszolt „túlterheltetésre" való tekintettel, házi és iskolai dolgozataikat 

gyorsírással végezhetnék, anélkül, hogy a közönséges helyesírás fontos elvén 

csorba ejtetnék. 

A tanintézetek igazgatói személyes felelősség terhe alatt megfelelő intézke-

désre volnának felhívandók ott, hol az előadó tanár szakképzettségét még be nem 

igazolta.*) 

Az összes középiskolai tanárok a tanügyi hatóságok által utasítandók volná-

nak a tanuló ifjúságot hathatósan buzdítani, lelkesíteni a gyorsírás tanulására és 

gyakorlására s bizonyos fokig megadni a tanulóknak az engedélyt arra, hogy az 

előadásokat gyorsírással jegyezhessék. Ez az intézkedés nemcsak a tanulónak, nem-

csak a gyorsírás ügyének használna, de nagy előnyére válnék az egész tanügynek 

az által, hogy késztetve volna az előadó tanár tárgyára alaposan előkészülni, tudva 

azt, hogy előadását tanítványai szószerint lejegyzik. 

*) Félreértések kikerülése végett kijelentjük, hogy szerintünk a szakképzettség lényege 
nincs kötve a ^ I r á s f f l i í k l ^ l h e z . Iskoláinknak akárhány tanára, gyakorló gyorsírója s 
gyorsírásunknak akárhány művelője van, kiknek szakképzettségét nem az oklevel igazolja hanem 
a tanítás-, vagy praxis terén felmutatott sikeres működés a gyorsírás iroda mával való komoly 
foglalkozás Az így igazol szakképzettség előtt mindig a legnagyobb tisztelettel hajlunk meg. 



Ahol kevés a gyorsírást tanulók száma, ott a tandíjat az állam, vagy az illető 

iskola fenntartó hatósága egészítené ki s minden esetben az igazgatóság szedné be 

a tanulóktól. 

A közoktatásügyi ministériumban a gyorsírási ügyek szemmel tartásával és 

vezetésével szakembert kellene megbízni, megfelelő hatáskörrel, a ki a különböző 

rendszerű iskolák vezetőinek meghallgatása után intézkednék, illetőleg referálna a 

miniszternek. 

De leghathatósabb intézkedés volna minden esetre az, ha a gyorsírás a köte-

lezett tantárgyak sorába vétetnék fel, mire nézve e miiben sok, eléggé súlyos vélemény 

foglaltatik. 

Ha azonban ez a radikális intézkedés ez idő szerint, bármely okból nem 

volna keresztül vihető, akkor a szépírás tanítókat lehetne kötelezni arra, hogy a 

középiskolák első osztályában a közönséges szépírás mellett a gyorsírási betűket 

is, mint a melyek a közönséges betűk alkotó részeit képezik, a másodk osztályban 

pedig a mássalhangzói torlódásokat gyakoroltassák be s úgyszólván észrevétlenül 

vonják be az ifjúság ismeret-körébe, hogy ez által képessé tegyék az ifjúságot 

arra, hogy a harmadik osztályban játszi könnyűséggel végezhesse el a levelező 

gyorsírást, mely képességét a negyedik osztályban már nagy haszonnal értékesít-

hetné. 

Igénytelen nézetem szerint ilyen intézkedés mellett a magyar gyorsírás ügye 

rövid idő alatt óriási lépésekkel haladna előre — a tanügy és közjó kimondhatat-

lan nagy hasznára. 

Bár nem vagyunk a magyar gyorsíró közönség által felhatalmazva, hogy nevében 

is beszélhessünk, de a beérkezett nyilatkozatok és a szaklapokból nyert informátiók 

alapján, valamint a közhangulatból ítélve azt hiszszük, egyetért velünk gyorsíró-

közönségünk, midőn a kulturtigyek vezetőségét teljes tisztelettel arra kérjük, ne 

hagyja még tovább is árvaságban sínyleni a magyar gyorsírás szent ügyét. Hisz 

nem méltó az egy modern államhoz, hogy egy ily kulturtényező egyedül és kizá-

rólag a szaktanárok önzetlen s az ügy iránti szeretetből fakadó ügybuzgósága révén 

váljon az ország közkincsévé s hogy a kultura ezen ága csak ezen az úton tart-

hasson lépést a művelt külfölddel. 

Legyen megengedve, hogy figyelmébe ajánlhassuk azt az „Emlékiratot", melyet 

1892-ben a Budapesti Magy. Gyorsíró Egyesület gr. Csáky Albin akkori kultusz-

miniszterhez intézett. 

Továbbá ráirányíthassuk figyelmét az 1896. julius 5-én a II. orsz. és egyete-

mes tanügyi kongreszszus „Gyorsírási szakosztálya" által ez ügyben tartott igen 

tanulságos tárgyalására, hol dr. Fabro Henrik és Forrai Soma határozati javaslatai 

elfogadtattak. (Megjelent az Orsz. Magy. Gyorsíró Egyesület kiadásában 1901-ben 

„Az Első Nemzetközi Gabelsberger Gyorsíró Kongreszszus" czím alatt a 23—37 

oldalon.) Ha ez mind nem volna elegendő alap a gyorsírás ügyének előnyére 

szolgáló hathatós intézkedésre, akkor legalább hívasson egybe az ország előkelő 

gyorsíró szakférfiaiból álló ankettet, hallgassa meg annak véleményét s azután 

határozzon. Ha nem is segít a bajon, de a közönség lássa, hogy a gyorsírás ügye 

mégis csak méltó a „hivatalos figyelemre" is. 

Elismerjük, hogy a közokt.-ügyi kormány foglalkozott a gyorsírás ügyével, a 

mennyiben 1870-ben Markovits és Fenyvessy által tartott tanfolyamokon való rész-
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vételt a középiskolai tanároknak lehetővé tette, hogy ugyanazon évben létesítette a 

gyorsírás-tanárokat képesítő bizottságot. Sajnos, hogy míg ez a bizottság 1893-ig 

„gyorsírás tanárokat" volt jogosítva képesíteni, az óta, bár sokkal nagyobb elméleti 

és gyakorlati szakképzettséget kívánnak a jelöltektől, mégis csak „gyorsírás tanítókat 

és tanítónőket" képesíthet. A színvonal ezen leszállítása is hozzájárul ahhoz, hogy 

a középiskolai tanárok legnagyobb része idegenkedik az oklevél megszerzésétől. 

Tény, hogy 1893. óta alig 4—5 középiskolai tanár szerezte meg a gyorsírás-tanítói 

oklevelet. így tehát ez az intézkedés a gyorsírás ügyének nem vált előnyére. 

Intézkedett még a közokt.-ügyi kormány, hogy a középiskolákban a gyorsírás 

mint rendkívüli tantárgy előadassék, mikor is a tanintézetek igazgatóságainak a 

gyorsírást figyelmébe ajánlta. Egyik legfontosabb intézkedése pedig az volt, hogy a 

női kereskedelmi tanfolyamokban a gyorsírást kötelező tantárgyul vette föl. 

Hogy a gyorsírás tanításának előmozdítására hozott-e és mekkora anyagi 

áldozatot, arról nincsenek adataink ; csak azt tudjuk, hogy a kiállítási kongreszszus 

alkalmával az 0. M. Gy. E.-nek 200 koronát és ugyanezen egylet révén a mi 

országos versenyírásunk czéljaira is 200 s így összesen 400 koronát áldozott. 

Ha figyelembe veszszük azt, hogy a gyorsírás minő rendkívül fontos szolgálatot 

végez a tanügynek, az államnak, azt hiszszük, hogy a közokt.-kormány felsorolt 

intézkedései és áldozata nincs arányban a gyorsírás kulturális missiójának fontosságával. 

Hisz ilyen áldozatot akármelyik nagyobb gyorsírási tanfolyam vezetője is hoz 

az ügynek ingyenes tanítással. Egy Markovits, Jankovits, Bódogh, Nagy Sándor 

stb. sok ezreket áldoztak e czélra. A nagy közönség az országban mindenfelé (így 

nálunk is az orsz. verseny alkalmával) aránytalanul többel járul a gyorsírás ügyé-

nek felvirágoztatásához. 

És különös jelenség, hogy a társadalom ezen áldozatkészségét, mit a magyar 

kultúra oltárára nagylelkűen lerak, Magyarországban nem veszik észre. 

Míg más téren a kulturális czélokra adott csekélység is elég arra, hogy az 

magas elismeréssel jutalmaztassék, addig sem a gyorsírás ügyének bőkezű meczé-

násai, sem szegény gyorsírás tanítóink odaadó, önzetlen működése, vagy anyagi 

áldozata, még csak figyelemre se méltattatik.*) 

Nem keserűségből, nem is panaszként soroljuk fel e tényeket, — hisz műkö-

désünk jutalma elég dűs : a magyar gyorsírás ügyének felvirágzása, a minél többre 

nem is vágy közülünk egy sem — de fel kellett sorolnunk azért, hogy rámutas-

sunk arra az abnormális állapotra, a miben a „sténographia ügye" sínylődik. 

* 

Tanügyünk vezetése ma olyan férfiú kezébe van letéve, ki magasztos hivatá-

sának magaslatán áll, kinek éles szeme a legcsekélyebb dolgon is észreveszi, 

hogy az a magyar kulturának hasznára válhat-e? 

Lehetetlen még csak elképzelni is, hogy csupán csak a gyorsírás kulturális 

jelentőségét ne venné észre ! 

És csakugyan nem az ezerféle kultur ügygyei elfoglalt vezéren múlik a 

sténographia hosszas árvasága ! 

*) E m e g j e g y z é s ü n k n e m vonatkozik az olyan népes tanfolyamok vezetőire, mint a milyen pl. 
a szegedi, pápai, néhány budapesti stb.. mert ezekben az mtezetekben elegge jol vannak hono-
rálva s az erkölcsi elismerés sem szokott elmaradni. 
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Nem, mert hisz mindig van az ügynek vezetője, irányítója maguk közt a 

gyorsírók közt, ki az apaságot még áldozatok árán is magára vállalja, hanem igen 

is azon múlt és múlik, hogy maguk a gyorsírók nem akarták beismerni ügyük 

árvaságát, mert ha azt őszintén bevallották volna, bizonyos, hogy rég volna a 

kultusministériumban gyorsírási szakreferens, ki a ministert a gyorsírás ügyéről 

mindig alaposan, szakszerűen és kötelességszerűleg informálná. 

Azt hiszszük, a gyorsírás fontos ügye megérdemelné, hogy egy ily állás most 

már crealtassék. 

Nem tagadjuk, hogy e referensre, igen nehéz, csaknem emberfeletti feladat 

súlya nehezednék. Nemcsak elismert szaktekintélynek, de igazán egész ember-

nek kellene az illetőnek lennie, kit jellemén, egyéni képességein, elfogulatlan itélő 

tehetségén kívül főleg az képesítené erre az állásra, hogy a hazai összes gyorsírási 

rendszereket legalább elméletileg alaposan kellene ismernie, sőt azt is be kellene 

bizonyítania egyik — bármelyik — rendszerrel, hogy a gyorsírást gyakorlatilag 

is tudja alkalmazni. 

Ilyen egyénben a bizalom fent is, lent is összpontosulna, ép azért a sténog-

raphia ügyének mérhetlen hasznára válna különösen akkor, ha az „egységes 

gyorsírás"-hoz volna képes bennünket eljuttatni, anélkül, hogy általa a gyorsírás 

folytonos fejlődésének szárnyát szegné. 

Vájjon eljuthatunk-e ide, az igéret földére? 

Igen is azonnal odajuthatunk, a mint ügyünk fontosságáról az intéző-köröket 

sikerül meggyőznünk. Ha eltudjuk oszlatni azt az lires ellenvetést, a melylyel a 

gyorsírás felkarolásának lehetetlenségét igyekeznek bizonyítani azzal, hogy a külön-

féle gyorsírási rendszerek eredmény nélküli hosszas versengéséből az tűnik, misze-

rint gyorsírási rendszereink még nem állnak a fejlettség azon fokán, hol az inten-

sivebb állami támogatás indokolható volna. Sőt még azzal is érvelnek, hogy a 

tanuló ifjúság úgy is túl van halmozva tanulnivalókkal, a gyorsírásra tehát nem 

jut idő. 

Végezzünk először az utolsó ponttal. Igen is lesz elég idő rá minden meg-

terheltetése nélkül az ifjúságnak akkor, ha már az első osztályban a szépírással 

összekapcsoljuk annak tanítását. A tanuló észre sem veszi, hogy mily könnyen jut 

a gyorsírás ismeretéhez s a IV-ik osztálytól fogva, sőt bizonyos mérvben már a 

III. osztályban is a gyorsírás csakis könnyebbségére válik, később pedig áldás 

lesz reá. 

Elismerjük, hogy a gyorsírás ma még nincs azon a magas fokon, mit egy 

ideális gyorsírási rendszertől elvárhatnánk, de azon a fokon nem is lesz talán egy 

század múlva sem, hanem azért magyar gyorsírási rendszereink a tökély ugyan 

oly magas fokán bizonyára állanak, mint a külföldön — bárhol. S ha a külföldön 

indokolt az állami támogatás, miért ne volna az nálunk is indokolt ? 

Vagy a különféle gyorsírási rendszerek heves versengése volna-e az akadály ? 

E versengésre szükég volt addig, míg a gyorsíró közönség a különféle rend-

szerek értékéről eléggé tájékozódva nem volt. 

Most már ez sem akadály, mert a magyar gyorsíró közönség állásfoglalása 

elég világos és érthető. Különben helyén valónak vélem itt idézni dr. Németh Pál 

ügyvédnek évek előtt az 0. M. Gy. E. 25 éves jubileumán mondott s mély tudo-

mányra s alapos gyorsíói érzékre valló következő szavait : 
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„Nincsen a tudománynak egyetlen ága, nincsen a művészetnek egyetlen faja, 

a hol béke volna. Örök harcz és háború folyik mindenütt, a hol emberi szellem 

végzi munkásságát. De hiszen épen a küzdelem az, a melyben a tudomány 

kristályozódík, a művészet tökélyesül. A jó, az igaz, a szép eszméjéhez csak 

hosszas küzdelmek árán, csak selejtes eszmék romjain lehet eljutni. És ha a 

szellemi küzdelemben beállana a béke, ez a tespedést jelentené; mert csak a 

küzdelem fejleszti az erőt, csak az erő hozza létre az alkotásokat, csak az alkotásoknak 

lehet eredménye a haladás. Rendszerek és elvek küzdöttek és küzdenek egymás ellen 

a magyar gyorsírás mezején is ..." 

Igenis küzdöttek és küzdenek, de e küzdelem eredménye ma már világosan 

áll előttünk s mindenki előtt, ki látni akar. 

Mi a különféle rendszerek követőit nem minden áron leigázandó ellenfeleknek 

tekintettük s tekintjük, hanem nemes bajtársaknak, kiknek czéljuk ugyanaz, mint a 

mienk, csak a fegyverük más. 

E fegyverek közül kell választani a közoktatásügyi kormánynak is, ha majd az 

egységes magyar gyorsírást életre hívja. 

És e választás elől most már nem térhet ki, mert 

„Az iskola a jövő számára dolgozik. A jövő feladataira 

kell előkészíteni az új nemzedéket. Egyetlen korszak sem 

utasíthatja el magától a kötelességet, hogy az iskolát az 

'élettel lehetőleg összhangba hozza. Az iskolának és életnek 

nem szabad ellentétes fogalomnak lenniök... így lesz az élet 

eszményibb, az iskola gyakorlatibb". 
Wlassics Gyula. 

(1898. máj. 25.) 

Jakab Lajos. 

Gyorsíró-egyletek. 

A különféle gyorsírási rendszerek fejlesztése, terjesztése s általában a gyorsírás 

ügyének ápolására gyorsíróegyletek létesültek. Az első egylet nálunk 1861. márczius hó 

25-ikén alakult meg „Budapesti Első Általános Magyar Gyorsíró-Egylet" czim alatt 

Gászner Lajos elnöklésével. Miután azonban ezen egyletben mindenféle gyorsírási-rend-

szert követő helyet foglalhatott, a kifejlődött versengés miatt csakhamar felbomlott. 

Már ezen egyletben számos jeles hazánkfiának nevével találkozunk, igy pl. Csetneki 

Szontágh Pál, akkori orsz. képviselőével, ki a Vasárnapi Újság hasábjain buzdított 

a gyorsírással való foglalkozásra; továbbá Hajnik Károly, Szombathy Ignátz, Kónyi 

Manó, Fenyvessy Adolf, Gászner Lajos, Markovits Iván, Vándory Gusztáv, Tarkovich 

József jelenlegi államtitkár, Marceglia Antal kir. táblabíró, Lechner Lajos építészeti 

igazgató, Kelemen Mór dr. min. tanácsos, Kammermayer Károly fővárosi polgár-

mester, Rupp Imre közmunkatanácsos, Rupp Zsigmond kir. közjegyző, Ritók 

Zsigmond nagyváradi, Wagner Géza dr. és Réső Ensel Sándor budapesti ismert 

ügyvédek és Szily Kálmán müegyet. tanár neveivel. 

Ezen egylet felbomlása után láttak napvilágot Stolze és Gabelsberger kitűnő 

müvei Fenyvessy és Markovits áttételében 1863-ban. A Gabelsberger Markovits-

rendszer támogatására Csanády István, Gidófalvy Géza, Markovits Iván, Gondos 



92 

Miksa és Fayer László gyorsírók szorgos munkálkodása folytán 1867. jun. 30-án 

a ma is fennálló Budapesti Magyar Gyorsíró-Egylet létesült. 

Ezen egylet lelke volt Markovits Iván. Az ő és lelkes tanítványai buzgólkodása 

folytán jöttek létre a vidéki tanfolyamok, gyorsíró körök és versenyírások, melyek 

mindmegannyi előmozdítói voltak a Markovits-iskola felvirágzásának. 

A jelenleg fennálló és működő egyletek és gyorsíró-köröknek, valamint elnö-

keinek neveit s a tagok számát az 1900—1901. évi hiv. kimutatás után a követ-

kezőkben közöljük: 

A) Markovits-rendszer szerint. 

I. Egyesületek. Budapest. „Országos Magyar Gyorsíró-Egyesület". Elnök: Dr. 

Fabro Henrik. Ügyvezető-igazgató: Bódogh János. Tag 594. „Országos Női 

Gyorsíró-kör". Elnök: Gallinovszky Ida. Tag 40. Nagyvárad. „Gabelsberger-

Markovits Gyorsíró-Egyesület". Elnökök: Dr. Szombathy István és dr. Kripka 

Henrik. Tag. 40. Sopron. „Gabelsberger-Markovits Gyorsíró-Egylet". Elnök: Maurer 

Nándor. Tag 69. Pozsony. „Concordia" gyorsíró-egylet. Elnök : Theisz János. Tag 57. 

Nincs elég terünk arra, hogy a Markovits-iskola jelesebbjeit mind bemutat-

hatnánk olvasóinknak, azért itt csakis azon neveket soroljuk fel, melykkel gyakrabban 

találkozunk. Ilyenek: 

Szombathy Ignácz dr., Gondos Miksa, dr. Fayer László, Gidófalvi Géza, Csa-

nády István, Karla Antal, Elischer Gyula, Dóczy Lajos báró, Linder György, Balogh 

Andor dr., Czigány János, Hadik Richárd, Cserey József, Szieber Ede, Vikár Béla, 

dr. Fabró Henrich, Maywald József, Forrai Soma, dr. Rónay Károly, Balogh Jenő dr., 

Gárdonyi Géza, Komor Gyula dr., Bede Jób, Schell Antal, Báthory Dezső, dr. Gopcsa 

László, dr. Boros Gábor, dr. Jankovits István, Leszlényi Imre, Jankovszky Demeter, 

dr. Cserép József, Kollmann Gyula, Csikós Gyula, Tomka Istvánné, Galinovszky 

Ida, Sommerné Bányai Amanda, Teplánszky Emilia, Kozma Bernát, dr. Radó Antal, 

Szabó Sándor, Hegedűs Ferencz, Kozáry József, Szádeczky Lajos, Kapczy Zoltán, 

Fleischacker M. F. stb. stb., valamint az alább felsorolt ifj. gyorsíró-körök tanár-

elnökei. Amennyire terünk megengedi, köziilök néhánynak arczképét is bemutatjuk 

s rövid életrajzát közöljük. Nagyon sajnáljuk, hogy épen annak a férfiúnak nem 

mutathatjuk be a photographiáját, kit közönségünkkel megismertetni leginkább 

szerettünk volna s ez dr. Fabro Henrik, az Orsz. Magy. Gyorsírók egyesületének 

érdemes elnöke. Hiába volt minden törekvésünk, sehogyse juthattunk arczképéhez. 

Az ő széles körű ismereteinél, gyorsírói képzettségénél s hatalmas talentumánál 

csak szerénysége nagyobb. Tisztelettel hajlunk meg elvei előtt. Ez azonban nem 

akadályoz bennünket abban, hogy ha külső photographiáját nem is, de lelki képmását 

olvasóink elé tárjuk. 

II. Ifjúsági gyorsíró-körök. Budapest. „I. ker. magy. kir. áll. főgymn. gyors-

írókör". Tanár-elnök: Dr. Láng Nándor főgymn. tanár. Tagok száma 44. Budapest. 

„II. ker. kir. kath. egyetemi főgymn. gyorsíró-kör". Tanár-elnök: Bódogh János 

oki. gyorsírás-tanár. T. 33. Budapest. „V. ker. főreálisk. gyorsíró-kör". Tanár-

elnök: Mendlik Ferencz főreálisk. tanár. T. 120. Budapest. „VIII. ker. közs. 

főreálisk. gyorsíró-kör". Tanár-elnök: Bódogh János oki. gyorsírás-tanár. T. 18. 

Belényes. „Gör. kath. főgymn. gyorsíró-kör". Tanár-elnök: Stán Flórián tanár. 
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T. 25. Debreczen. „Főiskolai gyorsíró-egylet". Elnök: Szabó Ernő jh. T. 80. 

Déva. „Főreálisk. Markovits-gyorsíró-kör". Tanár-elnök: Schuber Mátyás tanár. 

T. 57. Eperjes. „Kir. kath. főgymn. gyorsíró-kör". Tanár-elnök : Párkányi Gyula 

r. tanár. T. 39. Eperjes. „Ev. ref. főgymn. gyorsíró-kör". Tanár-elnök: Peskó 

Ödön r. tanár. T. 64. Fehértemplom. „M. kir. állami főgymn. gyorsíró-kör". 

Tanár-elnök: dr. Bászel Aurél r. tanár. T. 34. Hódmező-Vásárhely. „Ev. ref. 

főgym. gyors ró-kör". Tanár-elnök: Ivánka Zoltán zenetanár. T. 30. Igló. „Főgymn. 

Markovits-gyorsíró-kör". Tanár-elnök: Kövi Imre r. tanár. T. 32. Jászberény. 

„Áll. főgymn. gyorsírókör". Tanár-elnök: Sápy József r. tanár T. 18. Késmárk. 

„Ev. lyc. gyorsíró-kör". Tanár-elnök: Karácsonyi Zsigmond. T. 30. Kecskemét. 

„Róm. kath. főgymn. gyorsíró-kör". Tanár-elnök: Király Lajos kr. tanár. T. 27. 

Kecskemét. „Ev. ref. főgymn. gyorsíró-kör". Tanár-elnök: Fazekas Ferencz tanár. 

T. 22. Kaposvár. „Áll. főgymn. gyorsíró-kör". Tanár-elnök: Bohdaneczky Lajos 

r. tanár. T. 47. Körmöczbánya. „Áll. főreáliskolai Markovits-gyorsíró-kör". Tanár-

elnök: Teveli Mihály r. tanár. T. 44. Léva. „Főgymn. gyorsíró-kör". Tanár-elnök : 

Priváry József kr. tanár. T. 39. Lőcse. „Kir. kath. főgymn. gyorsíró-kör". Tanár-

elnök : Kovács István r. tanár. T. 37. Munkács. „Állami főgymn. gyorsíró-kör". 

Tanár-elnök: Szántó Soma r. tanár. T. 25. Nagykanizsa. „Róm. kath. főgym. 

gyorsíró-kör". Tanár-elnök: Bán József kr. tanár. T. 40. Nagykőrös. „Ev. ref. 

főgymn. gyorsíró-kör". Tanár-elnökök : Szalay Gyula, Olasz József r. tanárok. T. 80. 

Nagyszombat. „Érseki főgymn. gyorsíró-kör". Tanár-elnök: Cziky Vilmos tanár. 

T. 38. Nyitra. „Kath. főgymn. gyorsíró-kör". Tanár-elnök : Cserhelyi Sándor kr. 

tanár. T. 42. Pápa. „Ev. ref. főgymn. gyorsíró-kör". Tanár-elnök: Dr. Kapossy 

Luczián r. tanár. T. 175. Pozsony. „Főreáliskolai gyorsíró-kör". Tanár-elnök: 

Theisz János r. tanár. T. 129. Pozsony. „Ev. lyceumigyorsíró-kör". Tanár-elnök: 

Dr. Jeszenszky István r. tanár. T. 12. Pozsony. „Felső keresk. isk. gyorsíró-kör". 

Tanár-elnök: Theisz János főreálisk. tanár. T. 226. Rozsnyó. „Ág. evang. főgymn. 

gyorsíró-kör". Tanár-elnök: Korányi György r. tanár. T. 27. Sopron. „Ev. lyceumi 

gyorsíró-kör". Tanár-elnök: Rosta Ferencz r. tanár. T. 116. Szatmár. „Királyi 

katholikus főgymnasiumi gyorsíró-kör". Tanár-elnök: Dr. Fodor Gyula tanár. T. 79. 

Szarvas. „Ág. ev. főgymn. gyorsíró-kör". Tanár-elnök: SaskóSámuel tanár.T.30. 

Szentes. „Áll. főgym. gyorsíró-kör". Tanár-elnök: Incze József tanár. T. 39. 

Szeged. „Városi főgymn. gyorsíró-kör". Tanár-elnök: Jakab Lajos oki. gyorsírás-

tanár. T. 106. Szeged. „Felső keresk. isk. gyorsíró-kör". Tanár-elnök: Gallovich 

Jenő gyorsírás-tanár. T. 46. Szeged. „Állami tanítónőképzői gyorsíró-kör". Vezető: 

Gallovich Jenő gyorsírás-tanár. T. 36. Székesfehérvár. „Szemináriumi gyorsíró-kör". 

Elnök: Poós Miklós p. n. T. 21. Temesvár. „Kath. főgymn. gyorsíró-kör".Tanár-

elnök: Szkokán Sándor kr. tanár. T. 68. Temesvár. „Főreáliskolai gyorsíró-kör". 

Tanár-elnök : Perényi Adolf r. tanár. T. 82. Ungvár. „Kir. kath. főgymn. gyors-

író-kör". Tanár-elnök: Medvigy János r. tanár. T. 71. Veszprém. „Áll. felső keresk. 

isk. gyorsíró-kör". Tanár-elnök: Szente Arnold r. tanár. T. 57. Zombor. „ÁJ1. 

főgymn. gyorsíró-kör". Tanár-elnök: Rácz Soma r. tanár.T. 62. Összesen működött 
4 3 ifj- gyorsíró-kör 2447 taggal. A tanfolyamok száma 307, melyet befejezett 4189 

kezdő és 1770 haladó, összesen: 5959 tanuló. 
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B) Stolze-Fenyvessy-rendszer szerint. 

I. Egyesület (nincs). 

A Fenyvessy-iskolának kiváló képviselői: Kónyi Manó, Antalik Károly, dr. 

Günther Antal, Schwarz Gusztáv dr., Kuncze Leó, Vándory Gusztáv, dr. Faludy 

Géza, dr. Thallóczy Lajos, dr. Peregrinyi János, P. Gyurman Andor, Vargay István, 

dr. Gyomlay Gyula, Adorján Emil, Janovits Pál stb., valamint az alábbi gyorsíró-

körök tanár-elnökei. 

II. Ifjús. gyorsíró-körök: Kassa. „Kath. főgymn". Tanár-elnök: Istvánffy Pál 

tanár. T. 23. Zenta. „Közs. gymn. gyorsíró-kör." Tanárelnök: dr. Fülöp Adorján 

tanár. T. 8. Összesen működött 2 ifj. kör 31 taggal. 

A Stolze-Eenyvessy-rendszer szerint hazánkban 1872-ben alakult meg a „Tironia" 

gyorsíró-egylet, mely 1877-ben megszűnt; utána alakult 1877-ben és megszűnt 

1884-ben a „Magyar Gyorsíró Kör", majd 1893-ban a „Stolze-Fenyvessy Országos 

Gyorsíró Egyesület" létesült, de már évek óta nem működik. Majd a budapesti II. 

és VII. ker. főgymnásiumokban, továbbá Nagyváradon, majd Kassán és Zentán alakul-

tak körök. A Stolze-körök közül tudtunkkal ma csak a zentai és a kassai gyorsíró-

körök működnek. 

C) Nagy Sándor-féle rendszer szerint. 

/. Egyesület. „Magyar Gyorsírók Egyesülete"- Elnök: Nagy Sándor. T. ? 

Ifj. kör nincs. Ezen iskola követői közül: K. Jónás Ödönt, Inotay Lászlót és 

Kovács János Istvánt említhetjük fel. 

A Nagy Sándor-féle népszerű gyorsírás terjesztésére alakult 1877-ben Buda-

pesten a „Magyar Gyorsírók Egyesülete", ennek támogatására Pápán és Enyingen 

létesült 1—1 gyorsíró-kör. Mai nap csak a főegylet áll fenn. 

A többi rendszerek gyorsíró-köröket és egyleteket nem alapítottak. 

Markovits Iván. 

Markovits Iván 1838. junius 2-ikán született Körmöczbányán és nevelkedett 

Selmeczbányán. 1854-ben megismerkedett a Novák-féle gyorsírással s ebből órákat 

is adott. Középiskolái végzésével Bécsbe ment az egyetemre jogot hallgatni 

itt tanulta meg a Gabelsberger-féle rendszert s 20 éves korában abból vizsgát 

tett s a rendszer egyik leglelkesebb és buzgóbb követője s terjesztője lett. 

Majd a birodalmi tanácsba jutott be mint gyorsíró s ott 1861-ben támadt fel 

benne a gondolat, hogy e rendszert magyar nyelvre alkalmazza. A szándékot 

tett követte s azt 1863-ban először a bécsi „Oesterreichische Blätter für Steno-

graphie", majd a Szombathy Ignácz által szerkesztett „Gyorsírászat"-ban közzé 

is tette. Műve mindenfelé kedvező fogadtatásra talált s tankönyve a mai napig 10 

kiadást ért. 

1866-ban jutott be a magyar országgyűlési gyorsirodába Fenyvessy mellé. 

Ott előbb revisori, majd másodfőnöki állást nyert. Helyzete sok ideig igen 

nehéz volt, mert a rendszeri féltékenykedés nagyon gyakran megkeserítette amúgy 

is sanyarú kenyerét, később azonban, mikor a gyorsiroda másodfőnökévé lett, 

viszonyai teljesen megváltoztak, úgy a maga, mint rendszerének előnyére. 
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Markovits Összes idejét s egész tehetségét a gyorsírás ügyének szentelte s 

ennek a példátlanul álló működésnek az eredménye az, hogy a 6000 magyar gyors-

íróból 95% a Gab. Markovits-rendszer követője. Úgy külföldön, mint nálunk is 

számtalan kitüntetésben részesült. A 70-es években tanítványai ezüst koszorúval 

tisztelték meg. Tagja volt a budapesti székesfővárosi képviselő-testületnek. 1878-ban 

a franczia köz. okt.-ügyi miniszter „Officier d' Academie" czímet a vele járó jelvénynyel 

adományozta a mesternek. Ő felsége a király 1889-ben azon bokros érdemeinek 

elismeréséül, melyeket ő mint a Ludovika-Akadémia gyorsírás tanára szerzett, a 

Ferencz József-rend lovagjának nevezte ki. 

Ő Felségének legfelsőbb kézirata igy szól: 

„Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztése folytán Markovits Ivánnak, 

az országgyűlési gyorsiroda másodfőnökének, a honvédségi intézmény érdekében 

tett szolgálatai elismeréseül, Ferencz József-rendem lovagkeresztjét adományozom. 

Kelt Gödöllőn, 1889. évi november 24-én. Ferencz József, s. k., B. Orczy Béla, s. k." 

A m. kir. honvédelmi miniszter br. Fejérváry Géza, midőn Ő Felsége legmagasabb 

elhatározásáról Markovitsot hivatalosan értesíté, őt a következő leiratban üdvözölte. 

Nagyságos Markovits Iván urnák, az országgyűlési gyorsiroda másodfőnökének, 
a m. kir. honvédségi Ludovika-Akadémia gyorsírás tanárának Budapesten. Ő Császári 

és Apostoli Királyi Felsége, folyó évi november 24-én Gödöllőn kelt legfelsőbb 

elhatározásával Nagyságodnak a honvédségi intézmény érdekében tett szolgálatai 

elismeréseül a Ferencz József-rend lovagkeresztjét méltóztatott legkegyelmesebben 

adományozni. Midőn Nagyságodat ezen legfelsőbb kitüntetésről ezennel értesítem : 

őszinte szerencsekívánataimmal csatlakozom ahhoz és a honvédségi intézmény iránt 

MARKOVITS IVÁN. 
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tanúsított meleg érdeklődéseért és annak érdekében kifejtett hazafias munkásságáért 

ez alkalommal is őszinte köszönetemet fejezem ki. Budapest, 1889. decz. hó 1-én. 

Br. Fejérváry Géza, honvédelmi miniszter. 

Meg volt áldva mint emberbarát a szeretetreméltóság minden kellékeivel, 

mint szakember ki nem fogyó türelemmel, világos fővel, munkakedvvel. Anyagi 

áldozatoktól sem riadt vissza az ügy érdekéből. 1300 frtos alapítványán kivíil 

ezrekre megy az az összeg, miket évente e czélra fordított. Végre a szakadatlan 

munka megásta a lángbuzgalmú Mester sírját. A toll kihullt kezéből, munka közben 

halt meg, 1893. ápr. 5-ikén. 

Szépen jellemzik Markovitsot dr. Vargay István tanárnak a Stolze-Fenyvessy-

gyorsírók nevében a sírnál mondott következő szavai: 

nyug. középiskolai tanár, 

az „Első általános magyar gyorsírő-Egylet" alelnöke (1861. nov, 10.) és az első magyar gyorsírási lap szerkesztője, 

az Orsz. Magyar Gyorsíró-egylet t. b. tagja és az „Élő Nemesség" cz. szakközlöny szerkesztője. 

„Drága halott, szeretett ellenfél! Nemcsak ten szived vérei, nemcsak iskolád 

minden követője könyezik, sír, zokog váratlan elhunytod fölött; de im ellenfeleid 

Stolze hívei is eljöttek, hogy koszorút helyezzenek drága hamvaid fölé. Mert te 

nemcsak a te iskolád mestere voltál, hiszen te eszméért lelkesültél, a gyorsírás 

eszméjeért. Mesterünk voltál te nekünk is, ellenfeleidnek, abban az akadályt nem 

ismerő, önfeláldozó buzgalomban, mely életedet ásta alá; példaképünk voltál 

nekünk is, ellenfeleidnek abban az ihletett szent lelkesedésben, melynek magasra 

csapongó lángjai Phoenixként emésztettek meg . . . " 

'"H 

BECZKÓI DR. SZOMBATHY 1GNÁCZ 
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Minő nagy volt a csapás a magyar gyorsírás, főleg a Gabelsberger iskolára 

egy ily férfiúnak korai kidőlte, kit a nemesen gondolkodó ellenfél is ily megható 

módon siratott el, azt leírni nem is lehet! 

Vigasztaló csak az, hogy csupán a porhüvelyt ragadta el a kérlelhetetlen 

halál, szelleme azonban itt él és munkál közöttünk . . . 

Beczkói dr. Szombathy Ignácz. 

Szombathy Ignácz született Velenczén (Fehérm.) 1827. febr. 10-én ősrégi 

nemes családból. Tanulmányait a pesti egyetemen végezte. Főleg törtenelmi és 

földrajzi tanulmányokkal foglalkozott s e téren nagy irodalmi tevékenységet fejtett 

ki. Több helyütt tanárkodott. Jelenleg az „Élő Nemesség" cz. folyóiratot, a nemes 

családok szakközlönyét szerkeszti s adja ki és szolgálja vele ifjú erővel s lélekkel 

hazáját. A Markovits-iskola legrégibb tagja s első gyorsíró-lapszerkesztő volt hazánkban. 

1863-ban indította meg Gászner rendszere szerint a „Gyorsírászat" cz. lapot, mely 

fél évre rá már Markovits rendszerét követte s azóta „Gyorsírászati Lapok" cz. a. 

40. évfolyamot ért meg. 

Az időben Markovitsot viszonyai Bécshez kötötték s így az ő rendszerének 

központja Szombathy volt, a ki körül a magyar gyorsírók csoportosultak s mint 

ilyennek, heves küzdelmei voltak a Stolze—Fenyvessy-rendszer követőivel. Ő alapí-

totta 1867-ben egy pár műtársa segélyével a Budapesti m. Gyorsíró-egyletet. 

Jelen mű számára is írt néhány sort. Dr. Szombathy veterán mütársunk 

magas kora daczára is még mindig bámulatra méltó érdeklődést tanúsít ügyünk 

iránt. A többek közt ezeket írja Bódogh Jánoshoz írt levelében: 

„Bármikép is óhajtanék a szegedi ünnepségre elmenni, bővebb megfontolás 

után még is mély sajnálattal le kell arról mondanom. 

Szíveskedjék üdvözletemet tolmácsolni az ünnepen jelenlevőkkel, kikkel én 

szívben és lélekben jelen leszek és húsvét hétfőn a gyorsírászat fejlődésére 

j ókivánataim mellett poharat fogok üríteni. 

Sok szerencsét és jó sikert kívánok már előre is a tisztelt közreműködőknek, 

kik között Önt is tisztelt Barátom, a főtényezők sorában szemlélem !" 

A jó Isten még igen soká éltesse kitűnő műtársunkat ebben a jó erőben és 

egészségben a magyar gyorsírás díszére s az összes magyar gyorsírók örömére ! 

Fabro Henrik dr. 

Értem : vétek az ő nagy lelki ereje ellen, a mikor prózát írok róla. Mert az 
olyan erős lelkű, küzdelmes kultur-csatában „viaskodó hősről, mint a milyen ő, illő 
volna epopoeját zengeni kötött beszédben. Ő maga, viselt dolgai, becsületes törek-
vései és nemes czéljai nemcsak a rokonszenv olcsó érzését váltja ki belőlünk, 
hanem ezen meleg érdeklődésünkön kívül becsülésünket és csodálkozásunkat. 
Hiszen a puritán gondolkozású, nagyszabású, egészséges lelkű altruista urak olyan 
ritkák manapság, mint a modern világ hőskölteményei. Lehetséges, hogy azért 
nem írnak ilyet a poéták, mert az új kor emberei közül nem akadnak olyanra, 
a kiből az egyénisége, a cselekedetei hőst formálna. Fabro Henrik dr. sokoldalú 
tehetségét és biztos tudásának alaposságát viszi fegyverzet helyett az élet csatájába. 
Ez az egész ember: a melyik fajtából édes-keveset találunk manapság. 

7 
Jakab Lajos: „Szegedi gyorsírászati disz-emlékmű." 
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Nincsen hálátlanabb munka gyorsírási életünk szemlélésénél, mint az, ha 
összemérjük, egymáshoz viszonyítjuk gyakorló gyorsíró munkások erejét, tudását 
és ügyességét, hogy megállapítsuk: melyik jobb, hasznosabb és alkalmasabb 
közülük gyorsírási munka végzésére. Az egyik gyorsíró fajsúlyának a megállapítása 
ilyenkor a többi gyorsíró érzékenységét sérti. És joggal. Mert többen is legyors-
írhatnak valamit egyforma ügyességgel és gyorsírási munkát egyformán jól és 
szabatosan végezhetnek el többen is. Ha ezt nagyobbítom érdemben, az neheztel, 
mert a dicséretre kevésbbé érdemesnek nem tartja magát. Ha emerről azt állítom, 
hogy jobban már nem végezhetett el senki is gyorsírási munkát, akkor amannak 
nem tetszik a magasztalás, mert így gondolkozik: én is el tudom végezni azt a 
munkát jól, már pedig jó és jó közt külömbség nincs. 

A fajtám érzékenységét és gyönge oldalait ismerve, merész vagyok még szólni 
egy abszolút jó gyorsíró munkájáról, a Fabró Henrik dr.-éról. Tán vakmerőség 
azt mondani, a mit, tekintettel lévén minden magyar gyakorló gyorsíróra, állítani 
nem átallok, hogy őt tartom a legjelesebb magyar gyakorló gyorsírónak. Erős és 
kiokult tapasztalataim után tántoríthatatlanul szilárd ez a meggyőződésein. Mintha 
erre a pályára született volna, úgy van megkonstruálva ennek a nagy embernek az 
alkotmánya. Az agya is, a fizikuma is. 

Széleskörű a műveltsége s ha volnának ma úgynevezett „universál zseni"-k 
és politikusok, okvetlenül közéjük soroznám Fabro Henrik dr.-t. Minden szakban 
szakgyorsíró. Nem felületes, hanem alapos, nem az alakra ad, hanem a lényegre, 
ámbátor pedáns mindenben, néha még az érintkezés formájában is, leginkább 
pedig gyorsírási munkája végzésében. Az ő stenogrammjában nagy adag individu-
alitás van, ráütötte letörölhetetlen bélyegét arra is az ő egyénisége, az a konczep-
cziójában elragadóan szép és hatalmasan gyönyörködtető. Azt, hogy a gyorsíró 
stenogrammjában lerakott rövidítéseknek mennyire „egyéni" a jellegük, azt csak 
vérbeli gyorsíró értheti meg és érezheti át. 

Aztán meg a Fabro Henrik dr. fizikuma is gyorsírásra termett. Hatalmas az 
alakja, a minőről Homérosz olvasása közben ábrándoztam nagy erejű hősök csatá-
rozásainak leírásánál. Gyorsírási életünk egyik elsőrendű kitűnősége, a tudós és 
szellemes Vikár Béla írta egyszer Fabro testi nagyságáról és erejéről, hogy : 

„ . . . . nagyot lép, nem pedig aprót, 
Lévén ő csupa láb, ölnyi magas legalább." 

Három ember munkabírásával dolgozik. Nemcsak a gyorsírásban válik ki a 
vele egy ívásúak közül, hanem a gyorsírással kapcsolatos „művészeti és iparágak" 
müvelése terén is. Itt csak azt említem még meg, hogy ügyesebb gépírót, mint a 
milyen ő, keresve se találunk. 

Ő a gyorsírók köztársaságának az elnöke, a kit tisztel és szeret minden 
tagja a respublikának. Nagyon sokat köszönhet neki a magyar gyorsírási élet. 
Felfelé ő tolmácsolja a gyorsírók kívánságát és a külfölddel is ő eszközli első 
sorban a gyorsírók testületi hivatalos, nemzetközi természetű érintkezését. Az 
országgyül. gyorsirodának revisora, a Budapesti Tudósító segéd-szerkesztője, 
ügyvéd és mindezen minőségben való elfoglaltsága mellett mint az Orsz. Magy. 
Gyors. Egylet elnöke, fáradhatatlanul küzd a gyorsírás czéljainak eléréseért, védel-
mezi a gyorsírók érdekeit, irányítja közmegelégedésre a gyorsírók törekvéseit és 
vezeti a gyorsírók mozgalmait. 

Kállai Emil. 

Vikár Béla. 

Vikár Béla oki. gyorsíró-tanár és orsz. gyűl. gyorsíró revisor. Szül. 1859-ben 

Szentesen (Somogy-megye). A bölcsészeti tanfolyamot bevégezve országgyűlési 

gyorsíró lett s mint ilyen adta elő az egyetemen a gyorsírást. 1886-ban a Gyors-

írászati Lapokat szerkesztette. Az Orsz. Magy. Gyorsíró-Egylet a gyorsírás terén 
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kifejtett buzgó működéséért alelnökévé, majd Markovits halálakor elnökévé válasz-

totta s midőn az elnökségről leköszönt, tiszteletbeli elnökké választatott. Értekezést 

írt Gátiról az első magyar gyorsíróról, mit az Akadémiában felolvasott s mit az 

Akadémia ki is adott. 

, : —• 

VI K Á R B É L A 

országgyűlési revisor-gyorsíró, az Orsz. magy. gyorsíró-egyesület tb. elnöke. 

A mily értékes és kiváló működést fejt ki a gyorsírás terén, ép oly jeles 

munkása ő a szépirodalomnak ís. Szebbnél-szebb költeményei jelennek meg a heti-

lapokban, főleg a Vasárnapi Újságban, melynek belső munkatársa. A mi ünnep-

ségünkre irt gyönyörű ódáját is közölte a Vasárnapi Újság. 

6* 
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Nem mulaszthatjuk el felemlíteni, hogy Vikárnak meg arra is van ideje, hogy 

a finn-magyar rokonságot ápolja, ő maga is jól beszéli a finn nyelvet, mit hazánk-

ban ő kivüle tudtunkkal még ketten beszélnek, sőt még népdalok gyűjtésével is 

tudományosan foglalkozik. 

Tudományos képzettsége, magas műveltsége, széles látóköre, kiváló gyorsírói 

képzettsége s önfeláldozó buzgósága folytán a magyar gyorsíró-világ nagy remé-

nyekkel tekinthet reá. 

tylUiytr. 

MÁNYOK1 BÓDOGH JÁNOS 
mint a „Kecskeméti (írott) Gyorsírászati Lapok" szerKesztöje 1868. 

Néhány héttel ezelőtt súlyos csapás érte, mivel imádott nejétől fosztotta meg 

a kérlelhetlen halál. Adja az ég, hogy a nagy csapás súlyát minél könnyebben 

viselhesse s a gyógyíthatatlannak hitt seb mielőbb behegedjen. 

Bódogh János. 

Markovits Ivánon kívül a magyar gyorsírásnak nincs és nem is volt lelkesebb, 

buzgóbb s fényesebb eredménynyel működő terjesztője s az ügynek tevékenyebb 

apostola, mint Bódogh János. 



KjaÛ tr.flj 

Született 1852. decz. 27-ikén Kecskeméten. Tanulmányait végezve 1876-ban 

Szegeden posta- és táviró-tiszt, 1893-ban pedig főtiszt lett. Markovits gyorsírását 

még kis tanuló korában ismerte s tanulta meg és mint ilyen, sikerrel tanította arra 

tanulótársait. 1868-ban már Kecskeméten egy írott lapot szerkesztett „Kecskeméti 

Gyorsírászati Lapok" cz. alatt. Szegedre történt áthelyeztetése gyorsírási működé-

sének nagyobb tért nyitván, kifejthette az ügy hasznára Istenadta gyorsírás-tanítói 

tehetségét. Mert megvan az a képessége, hogy tanítványainak lelkébe az ügy iránti 

érdeklődést és szeretet beoltja s ezért van tanításának dús eredménye. 

Hogy Bódogh iránt minő nagy volt a közbizalom, legjobban kiviláglik abból, 

hogy Markovits halála után maga az egyesület találta • szükségesnek a nagy vesz-

teséget ő vele pótolni s tisztán az ő személyére való tekintettel szervezte az ügyvez. 

GONDOS MIKSA 

oki. gyorsírástanár, főreáliskolákra képesített tanár, az 0. M. Gyorsíró-egyesület tb. tagja. 

igazgatói állást s Szegedről 17 évi eredményes működés után felment Budapestre, a 

központba, hogy a gyorsírás ügyének ott még több és hasznosabb szolgálatot 

tehessen. És csakugyan szakértelme, tapintata, önfeláldozása, fáradhatatlan tevékeny-

sége, előrelátása és áldozatkészségének köszönhető, hogy a Markovits-iskola azóta 

évről-évre gyarapszik s hatalmas lépésekkel halad azon a nyomon, mely az egységes 

gyorsírás révébe vezet. 

Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy a gyorsírás még legbensőbb családi 

viszonyait is befolyásolja. Nősült 1876-ban sneje Mallár Anna asszony, ki 1895-ben 

halt meg, többször tűzött ki versenyírások alkalmából pályadíjakat. Második neje 

Oláh Rősa a Markovits-iskola egyik legjelesebb nő tagja, már rég feltűnt nemcsak 

mint jeles gyorsíró, hanem mély érzésű költeményeivel is. 

Férjének hatalmas segítője s munkatársa. 
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Hogy egy ily munkabiró, az ügyért lelkesedő gyorsíró-pár kezében van letéve a 

Markovits-iskola igazgatása és vezetése, az iskola tagjait megnyugvással töltheti el. 

Adja az ég, hogy a Bódogh-párnak az ügy előrevitelére irányuló szívós akaratát 

semmiféle testi és lelki gyengeség soha meg ne bénítsa s erős küzdelmük szép 

gyümölcsét, az egységes gyorsírás diadalát minél előbb élvezhessék. 

Gondos Miksa. 

Gondos (Grünbaum) Miksa a Gab.-Mark. iskola egyik legrégibb híve, már 40 

év előtt dr. Szombathy Ignáczczal együtt kezdték tanítani Budán Markovits írását. 

Gabelsberger rendszerét átültette franczia és török nyelvre. Az Orsz. M. 

Gyorsíró-Egyesület beléletében élénk tevékenységet fejtett ki s a szaklapokban és 

külön füzetekben a gyorsírás legfontosabb kérdéseivel alaposan foglalkozik. 

Jelenleg a gyorsírás módszertanán dolgozik. E mű van hívatva megmutatni 

az ösvényt, hogy lehet a gyorsírást intensívebb módon tanítani s egyúttal emelni 

a gyorsírástanárok szaktudásának nívóját, végre hogy lehet a vitaírás tanításán 

könnyíteni s azt a tanítványnyal jobban megértetni. 

A szakkörök feszült érdeklődéssel várják a tapasztalatokban gazdag veterán 

gyorsíró sokat igérő művét. 

]\Iői gyorsíró-kör. 

Az „Orsz. Női Gyorsíró-kör" a dr. Tetétleni Ármin oki. gyorsíró-tanár által 

nők számára tartott tanfolyamaiból Vikár Béla indítványára jött létre. Megalakult 

1892. ápril. 7-ikén Horváth Vinczéné elnöklete alatt, megválasztván tiszteletbeli 

elnöknek Markovits Ivánná szül. Gallinowsky Emmát. 

A női gyorsíró-kör czélja a gyorsírásban való teljes kiképzés, továbbá a 

gyorsírásnak a női körökben terjesztése és a gyakorlati életben való értékesítése. 

A kör magyar- és németnyelvű gyorsírási tanfolyamokat nyitott, a német 

tanfolyamok vezetésére megnyerte Gallinowsky Ida kisasszonyt, ki jelenleg a kör 

elnöke s kinek buzgósága és szaktudása s az ügy iránti meleg érdeklődése elég 

biztosítékot nyújt a kör további felvirágzására és minden irányban való hasznos 

működésére. 

Itt mutatjuk be a női gyorsíró-kör három kiváló képviselőjét. 

Markovits Ivánné szül. Gallinowsky Emma. 

Ha az iskola által annyira tisztelt és szeretett Mestert, annak minden tagja 

úgy elsiratta, mintha mindnyájuknak édes atyja lett volna, mennyivel nagyobb volt 

a csapás a szerető hitvesre, a Mester őrző angyalára ? ! 

De nem szaggatom fel a sajgó sebet, mikor egy pár sort Markovits Ivánné 

úrnőről óhajtok írni. 

Csak azt konstatálom, hogy az 1876-ban egymásnak fogadott örök hűséget 

a kérlelhetlen halál nem akasztotta meg. 

Átszállt az az „Eszmére". Markovitsné, férje nyomdokaiba lépett saját szíve 

sugallatából s a Mester intenczióját a szerető és nemesen érző női szív teljes oda-

adásával iparkodik megvalósítani —* a Mester müvének diadalra juttatásában. 
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Áldoz ő is, miként a Mester a gyorsírásért, hol annak szükségét érzi. 

A Mester jeles és vonzó erejű tankönyveit kiadta s a tulajdonjogot az 0. M. 

Gy. E.-el megosztotta, miáltal az egyesület oszlopos tényezőjévé vált. 

MARKOV1TS IVÁNNÉ SZÜL. GALLINOWSKY EMMA 
az Orsz. Női Gyorsiró-kör tb. elnöke. 

Meghajlunk az ilyen Nő lelki nagysága előtt, s a hála és szeretetteljes szív 

elismerésével adózunk neki. 

Szerencsés az az iskola, kinek ilyen őrzőangyala van! 

Blazsejovszky Károlyné. 

Blazsejovszky Károly posta-távirda főfelügyelő neje, az orsz. női gyorsíró-kör 

buzgó és lelkiismeretes pénztárosa 1892. óta. Ez évben egészségi okokból tisztét 

letette. A gyorsírás ügyének nagy és hasznos szolgálatokat tett, nemcsak hosszas 

tényleges működése alatt, de a társadalmi életben is. Ünnepségünk alkalmával az 

Orsz. női gyorsíró-kört képviselte. 
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Gyorsírás-tanítókat és tanítónőket vizsgáló bizottság. 

Fenyvessy Adolf kezdeményezése folytán a közoktatásügyi miniszter 1870-ben 

felhívta a két iskola fejét: Markovitsot és Fenyvessyt, hogy terjeszszenek elé terve-

zetet oly bizottság szervezésére, melynek feladata lenne a középiskolai gyorsírás-

tanárokat közérvényű bizonyítványnyal ellátni. 

Miután Markovits és Fenyvessy a főbb elvekben megegyeztek, a szabályzat 

kidolgozását dr. Markó Sándorra bízták. A tervezetet a miniszter jóváhagyta s 

1871. február 2-ikán kelt rendeletével életbe léptette. 

A vizsgáló-bizottság elnökévé dr. Lutter Nándor tanker. főigazgatót nevezte 

ki, ki mind a két gyorsírási rendszert ismerte. 

A bizottságba kinevezte a miniszter a Markovits-rendszer részéről: Markovits 

Ivánt és dr. Fayer Lászlót rendes- és dr. Markó Sándort póttagul. 

GALINOWSKY IDA BLAZSEJOVSZKY KÁROLYNÉ 
az „Orsz. Női Gyorsírókör" elnöke. az „Orsz. Női Gyorsírókor" képviselője. 

A Stolze—Fenyvessy-rendszer részéről: Fenyvessy Adolfot és Kónyi Manót 

rendes-, Vándory Gusztávot pedig póttagul. 

E bizottságban azóta a következő változások álltak be: Dr. Lutter halála 

után a bizottság elnöke lett dr. Homan Ottó tanker. főigazgató, majd midőn Homan 

miniszteri tanácsossá lett s ezért a minisztériumba lőn berendelve, a miniszter 

dr. Erődi Béla tanker. főigazgatóval töltötte be a bizottság elnöki székét. 

A Gab.—Markovits iskola részéről: Markó helyére Mendlik Ferencz, dr. Fayer 

helyére dr. Maywald József, később pedig Mendlik helyére dr. Gopcsa László 

hivattak be. 
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A Stolze—Fenyvessy iskola részéről: Kónyi helyére Vargay István dr., Vándory 

helyére pedig dr. Gyomlay Gyula neveztetett ki. 

A Nagy Sándor-féle gyorsírási rendszer, annak egyik jeles tehetségű s kiváló 

gyorsírója Inotay László oki. építész révén 1898-ban kiállván a tüzpróbát, a gyors-

írás-tanítókat vizsgáló bizottságba ezen rendszer részéről a miniszter Nagy Sándort 

és K. Jónás Ödönt rendes, Inotay Lászlót pedig póttagul kinevezte. 

A gyorsírás-tanárok vizsgálata tárgyában 1871. évben kiadott szabályzat 

helyébe, dr. Homan felterjesztése folytán, 1893. évben új szabályzat lépett életbe. 

Az új szabályzat teljes szövegében a következő : 

Szabályzat 

a gyorsírás tanítói és tanítónői vizsgálat tárgyában. 

1. §. Mindazok, kik hazai tanintézeteinkben a Gabelsberger—Markovits, vagy Stolze-

Fenyvessy-féle gyorsírási magyar nyelvű rendszer tanítóiként működni akarnak, erre való képes-

ségüket az e czálra felállított vizsgáló-bizottság előtt tartoznak bebizonyítani. 

2. §. Ez a bizottság áll: a közokt. miniszter által kinevezett elnökből, a Gabelsberger-

Markovits és a Stolze-Fenyvessy-féle rendszert követő két-két gyorsíróból, mint rendes tagokból 

s azonkívül mindkét rendszer követői közül egy-egy póttagból. 

3. §. A jelöltek az elnökhöz intézett kérvényben jelentkeznek a vizsgálatra. E kérvényben 

kimutatandó, hogy az illető középiskolai tanár, vagy okleveles tanító, vagy pedig, hogy a közép-

iskolai érettségi vizsgálatot sikeresen letette. A vizsgálatot letenni óhajtó nők tartoznak oklevéllel 

vagy végbizonyítványnyal kimutatni, hogy tanítónői sikeres vizsgálatot tettek, vagy a felsőbb 

leányiskolái tanfolyamot, vagy pedig a női kereskedelmi tanfolyamot sikerrel elvégezték. 

Ilyen minősítés nélkül gyakorlati úton szerzett készség, vagy irodalmi működés alapján, 

csak a vallás- és közoktatásügyi miniszter engedheti meg a vizsgálatra bocsátást. 

4. §. Az elnök, ha vizsgálatra bocsátás ellen nehézség nem forog fenn, a vizsgálatra 

bocsátást közli a folyamodóval a kérvény hátsó lapján. 

5. §. Ha vizsgálatra bocsátást az elnök nem véli megadhatónak, akkor az ügyet a bizottság elé 

terjeszti, melynek elutasító határozata ellen az illető a vallás- és közokt. miniszterhez felebbezhet. 

6. §. Az egyes esetekben működő bizottság áll: az elnökből s a jelölt által követett rend-

szert képviselő két bizottsági tagból. 

7. §. A vizsgálattevötől megkívántatik az illető rendszer elméletének teljes ismerete, tehát 

alapos tájékozottság úgy levelező, mint a vitaírásban ; a gyakorlati gyorsírásban pedig legalább 

oly jártasság, hogy mérsékelt sebességű diktátumot leírni képes legyen, kívántatik továbbá a 

gyorsírás történetének ismerete főbb vonásaiban és a gyorsírás-tanítás módszerének ismerete. 

8. §. A vizsgálat írásbeli és szóbeli; az írásbeli vizsgálat a szóbelit megelőzi. 

9. §. Az írásbeli vizsgálat tárgyát képezi egy mérsékelt sebességgel felolvasott szövegnek 

utánírása és a gyorsíratnak áttétele közönséges írásba. 

10. §. Az írásbeli vizsgálat befejezése után a bizottság megbírálja a jelöltnek munkálatát; 

még pedig úgy a stenogrammot, mint annak áttételét és annak minőségéhez képest a jelöltet 

vagy szóbeli vizsgálatra bocsájtja, vagy pedig a tárgynak alaposabb tanulmányozására utasítja. 

11. §. A szóbeli vizsgálat tárgyát képezik a rendszer elméletére a gyorsírás történetére és 

a gyorsírás-tanítás módszerére vonatkozó kérdések. A szábeli vizsgálat nyilvános. 

12. §. A szóbeli vizsgálat befejeztetvén, a bizottság a jelöltnek távollétében bírálat alá veszi 

annak feleleteit s az Írásbeli vizsgálattal egybevetvén, megállapítja a végleges eredményt. 

13. §. A vizsgálat eredményeként a bizottság a jelöltet a gyorsírás tanítására „képesítettnek" 

vagy „nem képesítettnek" nyilvánítja. További érdemfokozatnak helye nincs. 

14. §. A nem képesített jelölt a vizsgálat napjától számítva csak három hónap múlva 

jelentkezhetik a vizsgálat ismétlésére. 

15. §. A bizottság elnöke a vizsgálatokról jegyzőkönyvet vezet. A jelöltnek a bizottság a 

vizsgálatról bizonyítványt állít ki, mely az elnök és a vizsgálaton működő bizottsági tagok aláírá-

sával és a bizottság pecsétjével látandó el. 
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16. §. Az a körülmény, hogy valaki szavazattöbbséggel képesittetett, a jegyzőkönyvbe 

beírandó ugyan, de a bizonyítványban ki nem tétetik. 

17. §. A vizsgálatra jelentkező mielőtt a vizsgálatra bocsáttatnék, a bizottség elnökénél a 

bizonyítványnak 1 K-nyi bélyeget és 20 K. vizsgálati díjat tartozik letenni. A vizsgálat ismétlé-

sénél a vizsgálati dij újra fizetendő. 

18. §. A bizottság pecsétje Magyarország czimeréből áll e körirattal: „Magyar gyorsírás-

tanitókat és tanítónőket vizsgáló bizottság." 

(Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1893. évi 7230. sz. a. kelt 

rendeletével.) 

Ez a szabályzat igen helyes nyomon halad, mikor a jelölttől magasabb 

elméleti és gyakorlati szakképzettséget kiván, mint a régi, a minek az volna a 

czélja, hogy a gyorsírás tanítása lassanként szakképzett tanerők kezébe menjen át. 

Ez az intézkedés a gyorsírás ügyének s a tanulók érdekeinek tagadhatlanul nagy 

előnyére válna, ha egyúttal el nem zárta volna az ajtót a középiskolai tanárok 

előtt — mint arról a szaklapok írnak — azon intézkedéssel, hogy most a bizottság 

csak gyorsírás-tanítói oklevelet adhat, míg az előtt gyorsírás-tanári oklevelet állíthatott ki. 

A szaklapok ezen állítását a statisztika igazolja, a mennyiben az új szabályzat 

óta (1893.) középiskolai tanár csak négy tette le a vizsgát. 

A szabályzat egyik hátránya, hogy a vizsga drága. A gyorsírás tanításából 

várható jövedelem manapság még kevés helyen áll arányban azzal a költséggel, 

mibe a vizsga kerül. (Útiköltség, vizsgadíj, bélyegek, tankönyvek stb. legkevesebb 

50—60 korona, hol van még a sok időveszteség, mibe a gyorsírás teljes elsajátí-

tása és begyakorlása kerül ? !) 

Ebből a tekintetből tehát az új szabályzat nem válik előnyére a gyorsírás 

ügyének. Eléggé bizonyítja ezt a következő statisztika is: 

1871. 11/2—1893. III/29-ig (a régi szabályzat alapján) vizsgáztak : 

a Gabelsberger-Markovits rendszerből ... 267-en, 

a Stolze-Fenyvessy „ ... 84-en, 

Összesen ... 351 -en. 
Egy évre esik átlag 16 gyorsírás-tanár. 

1893.111/29—1902. IX/19-ig (az uj szabályzat alapján) vizsgázott: 

a Gabelsberger-Markovits rendszerből 68 

a Stolze-Fenyvessy „ ... ... 11 

a Nagy Sándor-féle „ ... 3 

Összesen ... 82 

Egy évre esik átlag 8—9 gyorsírás-tanító. 

Azt hiszszük, állításunk bővebb bizonyításra nem szorul. 

A gyorsírás ügyét — úgy gondoljuk — a középiskolai tanárok, valamint nép-

iskolai tanítók és tanítónők kezébe kellene letenni. 

Az előbbieket visszatartja a gyorsírással való komolyabb foglalkozástól az 

alacsonyabb fokú minősítés, az utóbbiakat pedig a vizsga anyagi oldala — a magyar 

cultura nagy kárára. 

Nem lehetne-e a tanároknak tanári, a tanítóknak és mindazoknak, kik nem 

közép isk. tanárok, tanítói oklevelet adni ? 

A népiskolai tanítóknak a vizsga díjat kellene elengedni és a vizsgáló-bizottság 

decentralizálásával a vizsga letételét a lehetőleg megkönnyíteni. 
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Ilyen intézkedés igen nagy hasznára lenne a gyorsírás ügyének. Hát még 

ha köteleztetnének a tanítók és tanárok a gyorsírásból is vizsgázni! 

Itt bemutatjuk a vizsgáló-bizottság elnökének és a Markovits iskola részéről 

működő bizottság tagjainak arczképét s rövid életrajzát: 

Dr. Erődi Béla. 

Szül. Szászrégenben 1846. ápr. 19-ikén. A nyelvészettel nagy előszeretettel 
foglalkozott s ezért számos nyugoti és keleti nyelvet sajátított el. Vámbéritől a 
persa és török nyelveket tanulta. Konstantinápolyba 1868-ban utazott honnét bejárta 
Kis-Ázsiát, Egyptomot s a Balkán-félszigetet, 

DR. ERÖDI BÉLA 

kir. tanácsos, pestvidéki tankerületi főigazgató, a gyorsírás-tanítókat képesítő miniszteri bizottság elnöke. 

1873-ban nyert tanári képesítést, honvédtiszti rangot és 1875-ben doktori 
oklevelet. 1872-ben a magyar nyelv és irodalom tanára lett Budapesten a József-
városi közs. reáliskolában. A földrajzi-társaságnak titkára, a Petőfi-társaságnak rendes 
tagja lett. Rendkívül nagy irodalmi munkásságot fejtett ki. 1888-ban neveztetett ki 
Kolozsváron főigazgatóvá, 1891-ben kapta a kir. tanácsosi czímet s 1897-ben lett 
a gyorsírás-tanítókat és tanítónőket képesítő min. bizottság elnökévé. 

Ismerve a különféle gyorsírási rendszerek követőinek érzékenységét, sokszor 
elfogultságát s azt a féltő gondot, melylyel a saját rendszereik érdekeit mindenütt 
kisérik, képzelhető, hogy e fontos állásra, mit dr. Erdődi betölt, minő fokozott 
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éberséggel ügyelnek. S Erdődi dr. ezt a nehéz tisztet közmegelégedésre tölti be, 
mi pártatlansága és igazságérzetéről fényesen tanúskodik. Ő maga ugyan a 
Gabelsberger-Markovits-rendszer követője, de ezt a más rendszer hívei soha sem 
veszik észre. 

Dr. Erőditől a magyar gyorsírás ügye még nagyon sokat vár. 

Szül. Budapesten 1849. jul. 20-ikán. Iskoláit részint Budapesten, részint 
Kecskeméten végezte s 1864-ben lépett a kegyesrendiek szerzetébe. 

A gyorsírásnak régi és kipróbált harczosa s a Gabelsberger-Markovits iskola 
egyik első szaktekintélye s mint ilyen, a gyorsírás-tanítókat képesítő min. bizottság 
tagja a Gab. Mark. iskola részéről. 

Dr. Maywaldot, az 0. M. Gy. E. első alapító tagját az egyesület közgyűlése 
1898-ban elévülhetlen érdemei és személye iránt érzett szeretetteljes ragaszkodása 
jeléül tiszteletbeli taggá választotta. 

Dr. Maywald a gyorsírás tanításának terén kitűnő módszerével és vonzó 
előadásával olyan sikereket ér el, milyeneket a sok jeles tanárral dicsekvő Gabelsberger 
iskolánál igen kevés tanár mutathat fel. 

Igen nagy szolgálatot tenne dr. Maywald a gyorsírás ügyének s nagy hálára 
kötelezné az iskola híveit, ha a hosszas gyakorlat alatt kipróbált kitűnő módszer-
tanát, részletesen kidolgozva, kiadná. 

Dr. Maywald József, kegyesrendi tanár. 

DR. MAYWALD JÓZSEF 
főgymn. tanár, a gyorsírás-tanítókat vizsgáló min. bizottság tagja. 

Dr. Gopcsa László. 

Szül. 1865. január 10-én Szamosujvárt. Középiskolai tanulmányainak végeztével, 
a kolozsvári egyetemen a jogot hallgatta s mint ezen egyetemnek két ízben is 
pályadíjnyertes növendéke 1886-ban államtudori, később pedig jogtudori oklevelet 
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nyert. 1888-ban kezdte meg szolgálatát a vallás- és közokt.-ügyi minisztériumban, 
hol jelenleg mint titkár működik. 

E kiterjedt munkásság mellett számos néprajzi, tanügyi, jogi, társadalmi és 
ismeretterjesztő czikket irt a különböző lapokban és folyóiratokban. Munkái: Örmény 
közmondások (Kolozsvár 1886.) és „Büntetőjogi elvek a legrégibb népeknél" 
(Bpest 1891). 

Gopcsa 1877-ben Kolozsváron magánúton sajátította el a gyorsírást. Később 
Cserei József kolozsvári k. r. tanár tanította. 1883-ban gyorsírás-tanári oklevelet 
szerzett s 1882—1886. négy évi jogi tanfolyamon az összes előadásokat gyors-
írással jegyezte. 

Mint kolozsvári joghallgató, esküdtszéki s román nyelvű végtárgyalásokon 
több ízben egyedül működött mint gyorsíró. 

DR. GOPCSA LÁSZLÓ 

miniszteri titkár, a Gab.-Markovits-rendszer oki. tanára, a tanítókat vizsgáló bizottság tagja. 

Több czikket írt a „Gyorsírászati Lapok"-ba, majd 1886-ban kiadott füzetében 
a magyar gyorsírás modern irodalmának negyedszázadat ismertette. 1888-ban a 
fővárosba költözött s itt Markovits maga mellé vette és két even át az egylet 
titkári teendőivel bízta meg. , ^ j r A . 

1893-ban önállóan megírta a „Magyar Gyorsírás Törteneteit, (Budapest 1893.) 
mely könyve közkézen forog. , . 

1894. év óta a gyorsírás-tanítókat vizsgáló min. bizottság tagja s a Gabelsberger-
Markovits iskola egyik legjelentősebb oszlopa. 

* 

E helyütt emlékezünk meg Mártonffy Márton kir. tanácsos úrról, kinek 

mint az ipar- és kereskedelmi szakiskolák főigazgatójának kezdeményezésére, a 

vallás- és közoktatásügyi minisztérium elrendelte a női kereskedelmi iskolákban a 

gyorsírásnak kötelező tantárgyként való tanítását. 



110 

Az állami kereskedelmi iskolákban ugyan még ez ideig nincs a gyorsírás a 

kötelezett tantárgyak sorába felvéve, de dr. Schack Béla és dr. Lengyel Béla 

főigazgatóknak a gyorsírás ügye iránt tanúsított eddigi jóakarata és buzgólkodása 

már is szép reményekre jogosítja fel a gyorsírás híveit az iránt, hogy a magyar 

kereskedelmi iskolákban a gyorsírás rövid idő alatt elfoglalja az őt ott méltán 

megillető helyet. 

A gyorsírás-tanítói vizsgálat letételéről. 

A gyorsírás-tanítókat vizsgáló-bizottság előtt a vizsgát csak azok tehetik le, 

kik vagy közép iskolát végeztek, vagy okleveles tanítók. Nők pedig, kik tanítónői 

sikeres vizsgálatot tettek, vagy a felsőbb leányiskolát, vagy a női kereskedelmi 

tanfolyamot sikerrel bevégezték. 

A vizsgáló-bizottság elnöke dr. Erödi Béla tankerületi főigazgató, kihez a 

kérvény intézendő (Budapest, Király-u. 76. III. 26.). 

A vizsgálat letételére vonatkozó kérvény közönséges írással (1 kor. bélyeggel 

ellátva) adandó be s úgy a képesítést igazoló bizonyítvány, mint 20 kor. vizsgálati-díj, 

továbbá a tanítói oklevélre ragasztandó 1 kor. bélyeg melléklendő. 

A vizsgáló-bizottság tagjai: 

A Gabelsberger—Markovits iskola részéről: dr. Maywald József és dr. 

Gopcsa László. 

A Stolze—Fenyvessy-iskola részéről: Fenyvessy Adolf és dr. Vargay István. 

A Nagy Sándor-ié\e rendszer részéről : Nagy Sándor és K. Jónás Ödön. 

A jelöltektől megkivántatik a levelező-gyorsírásban való tökéletes jártasság 

úgy elméleti, mint gyakorlati tekintetben, a vitaírásnak pedig elméleti tökéletes 

ismerete, továbbá, hogy a jelölt képes legyen perczenként 120—150 szótagot leírni. 

Vizsgálati kérdések (a Gab.—Markovits-rendszerből). 

I. 1) Az a és e hangzók jelölési módja. 2) A vitaírás beosztása és alapelvei. 

II. 1) Az í hangzó jelölési módja. 2) Nevezetesebb előragok rövidítései. 

III. 1) Az o és ő jelölési módja. 2) Nevezetesebb utóragok (ragok és képzők) rövidítése. 

IV. 1) Az u hangzó jelölési módja. 2) Nevezetesebb névmások rövidítése. 

V. 1) Az ü hangzó jelölési módja. 2) A vitaírás egyszerűsítésének elvei példákkal. 

VI. 1) A magánhangzók torlódásának jelölése. 2) A hangrend. 

VII. 1) A vegyes hangú tőkről (vagyis e, é, í). A hangrend megszakítás jelölési módja. 

2) Az összetett szók. 

VIII. 1) Azon mássalhangzói torlódások, melyek egymásba illesztés által fejeztetnek ki. 

2) Néhány vitaírási jelölés. 

IX. 1) Számok rövidítése. 2) A vitairásban a kezdő hang által való rövidítések elve példákkal. 

X. 1) Nevezetesebb névutók rövidítése. 2) A vitaírásban a belliang-rövidítések elve, 

példákkal. 

XI. 1) Az idegen szók és tulajdonnevek írása. 2) A vitaírásban a véghang-rövidítéseknek elve. 

XII. 1) Segéd igék rövidítése. 2) A magánhangzók önálló jelölése. 

XIII. 1) A gyorsírás történetének főbb mozzanatai. 2) A gyorsírás történetének főbb 

mozzanatai Magyarországon. 



Női gyorsírás-tanítók. 

Az új szabályzat értelmében már nők is letehetik a tanítói vizsgát s nyer-

hetnek alkalmazást nyilvános tanintézetekben. Alighogy megjelent az új szabályzat 

1893-ban három jeles nő gyorsíró azonnal felhasználta az alkalmat s letette a vizsgát. 

Mandel Juliska és Tyroler Leontin a Gabelsberger—Markovits-rendszerből és 

Kaiser Gizella a Stolze—Fenyvessy-féle rendszer szerint kitűnő eredménynyel 

vizsgáztak 1893-ban dr. Hómann Ottó elnöklete alatt. 

Azóta már a nők közül mind többen és többen vetik alá magukat a gyors-

írói vizsgának s e réven többnyire igen szép jövőt biztosítanak maguknak. 

A nők gyorsírási kiképzéséről az 0. M. Gy. E. érdemes elnöke, dr. Fabro 

úgy gondoskodott, hogy két nagy írógép czéggel, a Yost és Remington részvény-

társasággal sikerült 3—3 hóra terjedő tanfolyamokat létesíteni, melyekben úgy a 

gépírást, mint a magyar és német levelező- és vitagyorsírást alkalmuk van a 

nőknek elsajátíthatni. 

E tanfolyamok meglehetősen népesek s kik ott a gyorsírásban teljesen kiképzik 

magukat, — kivált ha németül is tudva, a német gyorsírást is elsajátítják — igen 

gyorsan nyernek jól fizetett alkalmazást. 

Statisztika 

a hazai különféle gyorsírási r e n d s z e r e k elterjedéséről az 1901—1902. évi hivatalos kimutatás szerint. 

Gabelsb.- Stoize- Nagy Ahrends « 
Markovits Fenyvessy Sándor Dohnányi összesen 

Hány önálló egylet terjeszti ? 5 — 1 — 6 
Hány iskolai kör ter jeszti? 43 2 — — 45 

Hány tagja van az önálló egyleteknek? 800 — — — 800 

Hány tagja van az ifj. köröknek ? 2447 31 — — 2478 

Hány tanintézetben adatik e l ő ? 163 4 2 1 170 

Hányan tanulják? 5959 267 56 38 6320 

Hány oki. tanára van ? 335 95 3 — 433 

Ez a hivatalos statisztika fényesen igazolja azt, hogy az elterjedést illetőleg, 

a Gab.—Markovits-rendszer mellett hazánkban a többi rendszerek oly csekély 

százalékkal szerepelnek, hogy nálunk több rendszerűségről már alig lehet szó. 

Gabelsberger rendszerének áttétele más nyelvekre. 

Hogy Gabelsberger gyorsírása mily nagy mértékben van elterjedve a föld 

minden részén, leginkább bizonyítja az, hogy az összes müveit nemzetek siettek 
azt saját nyelvökre áttéve, hasznukra fordítani. 

A magyar nyelvre áttette 1863-ban Markovits Iván oly sikerrel, hogy az 

eredetit is felülmúlja s tankönyve már 1863 óta 10 kiadást ért. Olasz nyelvre 

lovag Noé Henrik Károly tanár szintén 1863-ban. Angol nyelvre Richter Henrich 

Londonban 1886-ban. Ezen áttétel alapján Észak-Amerikában és Ausztráliában is 
nagy tért hódított Gabelsberger művészete. Spanyol nyelvre lovag dr. Krieg 

Henrich tanár 1890-ben. Orosz nyelvre Olekin tette át 1866-ban. Horvát nyelvre 

Magdic 1891-ben. Lengyel nyelvre Polinszky 1868-ban. Szerb nyelvre Milánovits 

w^tmkmmmmm 



112 

1873-ban. Bolgár nyelvre Filipopóli tanár. Cseh nyelvre alkalmazta Heeger János 

Jakab, később Novotny dr. 1863-ban. Görög nyelvre Mindler József 1893-ban. 

Dán nyelvre Dessau Dávid 1849-ben. Svéd nyelvre dr. Sván János Ede tanár. 

Finn nyelvre dr. Neovius Tivadar tanár. Franczia nyelvre Rausser János, Swab 

József és Socin Adolf. Áttételükben nemcsak Francziaországban, de ázsiai és afrikai 

gyarmatokban is elterjedt a gyorsírás. Egyik jeles veterán mütársunk, Gondos Miksa 

is átdolgozta franczia nyelvre. Holland nyelvre 1-ször Rietstáp 1869-ben. Leg-

sikerültebb áttétele azonban Svaab Józsefnek volt. Örmény nyelvre Tiroyán 

Athanász dr. tanár 1888-ban. Török nyelvre Gondos Miksa 1868-ban. Portugál 

nyelvre Cezárius barát. Latin nyelvre dr. Plasseller. 

Ezenkívül japán nyelvre is át van téve, hol a Pittmann-rendszerrel folytat 

erős küzdelmet. 

Gabelsberger írásmüvészetének hívei a rendszer világhódító útja elé mint a 

fentiekből látszik, nagy reménnyel tekinthetnek. A rendszer e terjedésének titka 

Gabelsberger rövidítésének azon elveiben rejlik, a mely elvek minden nyelvben 

egyformán alkalmazhatók. 

Statisztika a német gyorsírási viszonyokról. 

A fentiekkel kapcsolatban a magyar gyorsírási viszonyokkal való összehasonlítás 

czéljából is nem lesz érdektelen a német gyorsírási viszonyokról egy rövidke 

statisztikát közölni, melyből szintén az látszik, hogy Németországban is Gabelsberger-

rendszere uralja a helyzetet. A Hannoverban megjelenő „Der Stenograph" cz. lap 

után az 1901. év juliusi létszám a következő: 

Gabelsberger-rendszere szerint van 1655 egylet, 62231 tag, 81286 tanulóval 

Stolze—Schrey „ „ „ 1209 „ 32517 » 53251 

Stenotachygraphia „ „ 388 „ 9649 
» 

22655 

Nemzeti gyorsírás „ „ 259 „ 4937 n 10918 

Ahrends-rendszere „ „ 131 „ 3081 n 4004 

Roller 137 „ 2222 » 2946 

Összesen : 3779 egylet, 114637 tag, 175060 tanulóval. 

Ezen kimutatásban azon egyletek és tanulók foglaltatnak benn, kik Német-

országban, Ausztriában és Schweizban vannak. Az idegen nyelvre való áttételeket 

illetőleg csak a Gabelsberger-rendszer jő számításba 118 egylet, 5544 tag és 

11037 tanulóval, a többi rendszerek e tekintetben nem jöhetnek figyelembe. 

Emiitett lap ebből a statisztikából azt a következtetést vonja le, hogy az 

egységes gyorsírás kérdése e szerint Németországban is meg van oldva és az a 

gyorsírás nem más, mint Gabelsberger rendszere. 

E fejezet alatt közöljük dr. Roth László, Kozma Bernát és Hajtman Etelka jeles 

műtársaink szakczikkeit, mint a melyek szintén a gyorsírás tanügyére vonatkoznak. 
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Az állami élet és a gyorsírás. 

A közigazgatás — mint az állami feladatok összességének megoldása — a 
szerint lesz napról-napra több oldalú s mindinkább több hatóságot foglalkoztató, 
a mint az állam mindinkább több feladatot ismer el a magáénak. A technika, a 
kereskedelem, a közegészségügy s általában a tudományok előrehaladásával új és 
új viszonyok keletkeznek ; s a hol többek érdekéről van szó, ott, mihelyest önkéntes 
megegyezés nem lehetséges, vagy nem kielégítő: előáll az állami közigazgatás 
először elszigetelt egyes intézkedésével, azután szabályával, majd mint bíráskodást 
s karhatalmat gyakorló fennsőbbség. 

Az állam" idegzetét működtető, lelkét képező mindenféle hatóság s hivatal 
életében az ember keze írásának óriási szerepe van ! A megörökítésre, az eszmének 
anyagban való megrögzítésére okvetlenül szüksége van az államnak, illetve vala-
mennyi hatóságának, valahányszor több jövendő eset számára irányadóul szolgáló 
szabályt alkot, hasonlóképen minden fontosabb intézkedésnél, különösen ha azon 
intézkedés nem ér véget egy rövidke ténykedéssel, hanem több összefüggő cselek-
ménynyel — melyeket hosszabb idő választ el egymástól — jön csak teljesen 
létre. Ekkor már, ha semmi egyéb okból: legalább az illető tisztviselő emlé-
kezetének támogatása czéljából is rászorulunk az írásra. Jegyzőkönyvek, határozatok 
fogalmazványai, indítványok, tervezetek, felterjesztések, továbbá az a sok előkészítő 
dolgozat, melyek úgy a középponti, mint az alárendelt hatóságoknál napról-napra 
sűrűbben, sokszor szaktanácskozás alakjában jönnek létre: ezek mind olyan 
munkák, melyeknek gyors elkészülte eddig is mind gyakrabban nélkülözhetlenné 
tette a gyorsírás használatát. 

Hazánk kormányai csakhamar felismerték a gyorsírás rengeteg fontosságát s 
a közélet terén való sokoldalú alkalmazhatóságát s számos intézkedéssel mozdí-
tották elő lehetőleg széles rétegekben való meggyökerezését s terjedését. 

1863-ban szerveztetett az országgyűlési gyorsíró-hivatal, mely mindenkor 
országunk legjobb gyakorló gyorsíróit egyesítette magában s a legmesszebb menő 
követelményeknek is megfelelő módon működik. Ekkoriban még nem gondoskodott 
az állam arról, hogy hogyan képzik ki magukat a gyorsírók? Neki csak kész 
gyorsírókra volt szüksége. Ezek termettek úgy, a hogy. Idővel azonban a gyors-
írás-tanitás ügyét is kezdi támogatásában részesíteni. 

1870-ben megbízta a közoktatási kormány Mesterünket: Markovits Ivánt, 
hogy tartson két tanfolyamot: egyet a nagy közönség számára, a másikat közép-
iskolai tanárok számára, kik aztán a szélrózsa minden irányában kezdték elhinteni 
a nekik kiosztott magot. 

1871-ben felállítja a közoktatásügyi miniszter a gyorsírás-tanárokat vizsgáló-
bizottságot, hogy legyen oly fórum, hol a gyorsírás tanítására vállalkozók kimutat-
hassák ebbeli hívatottságukat s hogy a közönségnek meg legyen az a megnyugtató 
tudata, hogy olyanok tanítják művészetünket, kiket az állam illetékes közegei arra 
alkalmasnak találtak. 

1872-ben az igazságügyi miniszter 12 törvényszéknél s járásbíróságnál 
tanfolyamokat tartat s 5137. számú elnöki rendeletében kimondja, hogy a bírósági 
tisztviselők kinevezésénél, hasonló qualificatio mellett a gyorsírás ismeretét tekin-
tetbe fogja venni. 

1891-ben Baross Gábor kereskedelmi miniszter felkérésére Mesterünk a 
kereskedelmi minisztérium tisztviselőinek rendezett tanfolyamot, melynek befejeztével 
létesült a Baross Gábor-féle versenyírási alap. Ez utóbbi két tanfolyam már az 
égető szükség nyomása alatt keletkezett. Meglett embereket tanítanak, azt tartván, 
hogy tanulni sohasem késő. 

Épp így terjedt a gyorsítás papi, katonai, kereskedelmi körökben, nem-
különben a nők között. 

Jakab Lajos: „Szegedi gyosírászati dísz-emlékmű." 8 
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Legbővebb gyümölcsöt termett a tanárok képzése, kik önfeláldozó ügybuzga-
lommal manapság már 6000 tanulónak adják elő rendszerünket, — félszáz gyors-
író-kört létesítettek, s nekik köszönhetjük, hogy a szegedi főgymnasiumi gyorsíró-kör 
fennállásának negyedszázados ünnepe alkalmából rendezett correct stenogramm-
pályázatra 468 minőségileg teljesen kielégítő munka érkezett be. Meglepő ered-
mények ezek! De a gyorsírás elméletében is óriásit haladtunk. Ha összehasonlítjuk, 
hogy írtunk a 70-es évek elején s hogy írunk ma : bámulatos a külömbség. Hát a 
tankönyvek sokasága s szebbnél-szebb kiállítása, melyek közül csak Bódogh János 
kiváló paedagogiai érzékkel írt levelező-gyorsírását említem! Milyen nagyszerű 
továbbfejlesztése rendszerünk elveinek az egyesületi elnökünk Fabro Henrik dr.-nak 
magasabb fokú röviditő-módjai : a hosszas praxisnak elvekbe való leszürődése. 

Képzeljük el, még mennyivel szebb reményekre lehetnénk följogosítva, ha az 
állam fokozottabb mértékben nyúlna bele az eddigi fejlődésmenetbe elősegítő 
kezével, felhasználván az eddig társadalmi úton nagyszámban előállott tényezőket. 

A fokozottabb fejlesztést ott kell kezdeni, a hol a gyorsírás tanításának 
leginkább helye van: a középiskolákban s az ezzel egyenlő rangú intézetekben. 
Azt hiszem felesleges sok szót vesztegetni annak bizonyítására, hogy mennyire 
kwálóan a középiskolába való tantárgy a gyorsírás. Csak két érvet akarok felhozni 
állításom mellett. Az egyik, hogy ha a 14—16 éves tanulót gyorsírásra oktatjuk, 
annak már az év végén, de még inkább következő évben megkönnyíti közép-
iskolai tanulmányait művészetünk, a mire, tekintve, hogy tanulóink mindjobban 
meg vannak terhelve, nagy szükség is vagyon. A második fontosabb érv, hogy 
nincs egyetlen egy életpálya sem, melyen ne lehetne lépten-nyomon hasznát venni 
a gyorsírás tudásának. 

Sokan a gyorsírás tanítását a középiskolában s hasonló intézetekben köte-
lezővé szeretnék tenni, mire a scepticusok azzal hozakodnak elő, hogy a többrend-
szerűség gátja ennek. Nos, a ki ilyet állít Magyarországon, az nem ismeri hazai 
viszonyainkat, az a németek után indul, a németek elcsépelt mondásait hangoz-
tatja, — de megfeledkezik arról, hogy a németek a maguk érveléseiben a maguk 
viszonyait tartják szemük előtt. Németországban ugyanis 

a Gabelsberger-rendszert követi 1773 egyesület 67,775 taggal 
a Stolze-Schrey „ „ 1234 ^ „ 34,425 „ 
a „Stenotachygraphiá"-t „ 417 „ 13,437 
a „Nemzeti Gyorsírást" (National-Stenographie) 272 „ 5,269 „ 

(Deutsche Stenographen-Zeitung. 1902. jan. 5. szám.) 

Ahol a gyorsírás ügye így áll, ott bátran szólhatunk rendszeri elforgácsolódásról, 
de nálunk — hol a Gabelsberger-Markovits-rendszer elterjedésre nézve a gyors-
írást tanulóknak 95%-át üti meg szemben a más rendszert tanulókkal — olyanok 
a viszonyok, melynél kedvezőbbek a rendszer egységessége szempontjából sehol a 
világon sincsenek. A gyorsírás tanulásának kötelezővé tétele oly vívmány lesz, 
melylyel Magyarország a művelt nyugot összes országait megelőzheti — ha sietünk 
vele ! De miután némelyek a hirtelen újításoktól félnek, előkészítőül egy átmeneti 
állapotot lehetne teremteni. Ilyféle átmeneti alakul szolgálna az, hogy ha a gyorsírást 
mint rendkívüli tárgyat ugyan, de kötelezően tanítanák a középiskolában, úgy mint 
manapság a rajzot, szépírást, tornázást, melyekre nézve szabály a kötelező tanulás 
s csak megokolt esetben pl. egészségi okokból menthetők fel külön kérelemre 
kivételesen egyes tanulók. 

Kevésbbé hathatós intézkedés volna, de a mai állapothoz képest szintén 
haladást képezne s feltétlenül jó eredményeket szülne az, ha kimondatnék, hogy 
utasíttatnak az intézeti igazgatók, hogy tőlük kitelhető módon buzdítsanak mentől 
több tanulót a gyorsírás önkéntes tanulására, de e.mellett kimondatnék az is, hogy 
minden ösztöndíjas s minden tandíjmentes tanuló köteles gyorsírást tanulni. A 
tandíjmentesek s ösztöndíjasok a legnagyobb valószínűség szerint megbízható 
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elemek, kik a jövőben mint a nemzet szellemi munkásai a legtöbb esetben előre 
haladásukban csakis saját magukra s képességeikre lesznek utalva, — azonfelül 
némiképen erkölcsileg is többre vannak a köz irányában kötelezve, s végül a 
magam közvetlen tapasztalatából sok esetet tudok arra, hogy igen jó tanulók nem 
iratkoztak be a gyorsírásra csakis azért, mert tájékozatlanságukban nem ismerték 
föl, hogy az nem teher hanem könnyebbség, s éppen túlzott lelkiismeretességük 
hitette el velük, hogy nem lenne arra való idejük s azután később felsőbb tanul-
mányaikban kényszerültek sokkal súlyosabb körülmények között nagyobb áldozatok 
árán elsajátítani. Tudjuk, hogy még az átlagos színvonalon alul maradó középiskolai 
tanuló is játszi könnyedséggel tanulja meg a gyorsírást — jóformán kíváncsiságból. 
Egy egész új világot lát feltárulni maga előtt. Érdeklődik a kuszának látszó ákom-
bákomok iránt, melyek legalább is nyolczszorta rövidebbek, mint a közönséges 
írás jelei. Már a tanév közepe táján jegyezget — csakis saját használatára — félig 
gyors, félig közönséges írással s az év végén folyékonyan ír és olvas. Nagyobb 
respektussal viseltetik a nebuló a vitaírás irányában, talán éppen nevénél fogva. 
De mikor látja, hogy az tulajdonképpen nem egyéb, minthogy az a mit eddig 
tanult s átismételt: a levelező gyorsírást folyton tovább rövidítik s elszednek belőle 
mindent, a mi felesleges, folyton leszednek abból a mit előbb fölépítettek s ennyiben 
még könnyebb, mint a felépítés munkája volt, — ez a fokozatos egyszerűsítés 
pedig bizonyos rendszerben történik nem össze-vissza, — akkor újult kedvvel, s 
tudásvágygyal lát további kiképzéséhez. 

Ennyit a tanulókról, de gondoljunk a gyorsírást tanítókra, különösen díjazá-
sukra is. A magyar gyorsírás története mindenkor büszkén fogja emlegetni azokat 
a lelkes tanférfiakat, kik minden anyagi haszon nélkül odaadó ügyszeretettel terjesz-
tették az írás művészetét. Mióta a gyorsírást az iskolák tantárgyai közé-rendkívüli 
tárgyúl beiktatták, némi csekély ellenértékkel is járt a tanítás — minél többen a 
hallgatók, annál nagyobbal. Szegényebb sorsú tanulótól természetesen nem fogad 
el tanára díjat. Visszás állapot az, hogy a tanár díjazása hallgatói száma szerint 
igazodjék ; így nagy aránytalanság áll be a népesebb s kevésbbé látogatott intézetek 
tanárainak jövedelme között. Mihelyt a gyorsírásnak kötelező tanítása kimondatnék, 
akkor — feltéve, hogy az előadó tanár az intézetnek külömben is tanára — 
beszámíttatnék az előadó tanárnak köteles heti óraszámába a gyorsírás tanításában 
eltöltött ideje is, s minthogy nem végez olyan munkát, melyhez kötelező heti 
óraszámán kívül kellene időt szakítania, nem is kellene őt külön díjazni. S valószí-
nűleg a legtöbb tanár örülne annak, hogy a gyorsírást adhatja elő, minthogy 
szivesebben foglalkozik azzal, a mit az ifjúság kedvvel tanúi, mintsem talán olyan 
tárgygyal, melyet hallgatói osztatlan közvéleménye unalmasnak talál. De míg a 
gyorsírást mint nem kötelező rendkívüli tárgyat tanítják, addig iparkodni kell meg-
szüntetni azon kiilömbségeket, melyek a külömböző intézetekben működő gyorsírás-
tanárok jövedelme közt fennállanak. Ez azzal volna elérhető, ha a kisebb intézetekben 
a gyorsírás előadói állandó évi állami tiszteletdíjban részesülnének. (Ilyen tisztelet-
díjban részesülnek jelenleg a reáliskolákban a latin nyelvet előadó tanárok.) 

' Az írásversenyek pártolása is hatalmasan előmozdítaná a gyorsírás terjedését. 
Csekély anyagi áldozat árán volnának szervezhetők a múlt évtizedben keletkezett 
tornaversenyek módjára előbb országos, idővel kerületi versenyek, sőt a torna- és 
gyorsírás-versenyeket egybe is lehetne kapcsolni, egy alkalommal megtartani mind-
kettőt, kifejezéséül annak, hogy ép testben ép lélek. A jobban fejlődött testalkatású 
fiú nyugodtabban, hideg vérrel, idegességtől menten űzheti a gyorsírást. Hogy a 
nyilvános versenyek mennyit lendítenek a tárgy népszerűsítésén: legjobban bizo-
nyítja a tornázásnak a múlt évtized óta szélesebb körökben való behatóbb felkaro-
lása. Most, mikor az a nemzedék, mely akkor a középiskolát látogatta, már kilépett 
az életbe, érezhető ez a lendület az egész országban nap-nap mellett gyarapodó 
testgyakorló körökben. 

A gyorsírásnak az állami élet számtalan terén való alkalmazhatósága magával 
hozza, hogy az egyetemeken, jogakadémiákon, egyéb főiskolákon s tanfolyamokon, 

6* 
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melyeken az állam leendő tisztviselői s egyáltalában a közéletben szerepelni hiva-
tott férfiak s nők felsőbb kiképeztetésüket nyerik — tanszék állíttasséka gyorsírás 
számára s a hol kívánatos, főiskolai gyorsíró-egyesületek létesíttessenek. E tan-
széknek főkelléke volna, hogy practicus irányban tartassék; főleg a magasabb 
gyakorlati kiképzésre volna súly fektetendő. Az 0. M. Gy. E. kebelében rendezett 
pénteki gyakorló esték mintául szolgálhatnának a budapesti egyetemen, sajnos, nem 
létező gyorsírási tanszék kívánalmai fölállításánál. A jogi karokon különösen nélkü-
lözhetetlen ez a fölállítandó tanszék azok számára, kik bármi okból a középiskolában 
vagy egyáltalában nem, vagy nem kielégítő módon tanulták a gyorsírást. Miután 
az O. M. Gy. E. jelenleg az e részbeni hiányt Budapesten félig-meddig pótolja, 
állami segítségben volna részesítendő, hogy hivatásának még jobban felelhessen 
meg. — A budapesti egyetem bölcsészeti karán még néhány évvel ezelőtt Szalágyi 
Aurél adta elő „Absolut magyar gyorsírását", mely sarkalatos hibái miatt a gyakor-
latban teljesen alkahnazhatatlan s tért éppenséggel nem hódított. A bölcsészet-
karokon létesítendő gyorsírási tanszék pedig rendkívül fontos főként a tanárképzés 
szempontjából. A mint az állam valaha még nem törődött azzal, hogy ki hogyan 
tanul gyorsírást, úgy még ma sem gondol azzal, hogy mely úton-módon képezik 
ki magukat a gyorsírás leendő tanítói. A mellett, hogy ez a tanszék is a gyakor-
latiasságot tartaná szem előtt, ott volna helyén a gyorsírás-tanítás módszertanát s 
a gyorsírás történelmét előadni. Arra való emberünk van hál' Istennek elég! Ezen tanszék 
felállításával gyorsírásunkban körülbelül olyan lendület állana be, mint a milyet 
Markovits Ivánnak a középiskolai tanárok számára tartott tanfolyama ered-
ményezett — természetesen, minthogy ma a talaj már sokkal jobban van meg-
munkálva, arányosan jóval bővebb lenne a termés is. — Csekélységnek látszik, 
de az egyetemi tanításról szólván meg kell említenem, hogy nem volna felesleges 
a főiskolák tanulmányi szabályzatában a gyorsírást mint hallgatásra különösen 
ajánlt tárgyat fölemliteni. A joghallgatókra vonatkozó tanulmányi szabályzat ez idő 
szerint egyes tárgyaknak, mint az államszámviteltannak, közegészségtannak, törvény-
széki orvostannak, s elmekórtannak bányajognak hallgatására külön figyelmeztet, 
s meg vagyok róla győződve, hogy ezen emlékeztetés következtében sokkal 
többen foglalkoznak e tárgyakkal, mint különben tennék. 

Nem csekély eredményt lehetne elérni a már állami alkalmazásban lévő 
egyének részére gyorsírási tanfolyamok tartásával, mert aki már hivatalban van, 
még inkább érzi szükségét annak, hogy a gondolatok papírra vetésének technikáját 
minden lehető módon egyszerűsítse s ezzel az ügyek gyorsabb elintézését köny-
nyítse. A modern élet szövevényessége következtében hosszadalmasabb lett minden 
hatósági eljárás; a hosszadalmasság miatt felhalmozódnak a teendők, úgy hogy a 
legegyszerűbb intézkedés megtétele is hihetetlen soká késik. A jogi és közgigaz-
gatási folyóiratok állandó rovatot tartanak, melyben közlik, hogy ennek vagy annak 
a végzésnek meghozatala mennyi hónapba vagy évbe került. Nem hiányzanak a 
megrövidítést czélzó többé-kevésbbé kezdetleges találmányok. Ezek között alig jöhet 
számba, de lényegében már a gyorsírás eszméjét foglalja magában az, hogy minden 
egyes hivatalban s illetve íigyágban a közönséges írásban szokásos önkényesen 
képzett állandó „pro domo" rövidítéseknek egész halmaza fejlődött ki. A mükifeje-
zések hosszúságának megrövidítései közül példa gyanánt álljon itt néhány: Kb — 
közigazgatási bizottság, tsz = törvényszék, jb = járásbíróság, H = határozat, 
Tkr = telekkönyvi rendtartás, KT = kereskedelmi törvény, pii = pénzügyi, MÁV, 
Btk, stb. stb. — A mellett lényegesen előmozdítja a gyorsaságot a „blanketta", 
de csak ott, hol blanketta-munkának az elintézés alaposságának veszélyeztetése 
nélkül helye van. Mert sajnos, a blankettázás mint megszokott módszer könnyen 
túlságba ragadtatja a vele gyakran élőt. Megesik, hogy egy-egy kurta blanketta 
kitöltésével gyorsan vége van az ügynek, de az elintézés hibás, mert az intézkedő 
nem hatolt bele eléggé, mert a gyengébb árnyalatokat figyelmen kívül hagyta s a 
megkívánt színvonal elhagyásával a megokolást nem végezte kellő gonddal. Ha 
így a gyorsaság az ügy érdemének rovására megy, akkor a legtöbb esetben a 
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felebbviteli eljárásban nagyon is elvész az az előny, melyet az elsőfokú elintézés-
ben a szapora blanketta-kitöltés látszólag magában foglalt. 

Az olyan hivalatalokban, hol a blanketta-munkáknak nagy terük van, ritkán 
halmozódik föl a hátrálékos munka; de a hol a fősúly a fogalmazásra esik, a hol 
terjedelmes önállóbb munkálatok végzendők, ott már két okból lassúbb az elintézés. 
Először: az, a ki megfogalmazza az írást lassan halad, másodszor: lassan halad 
az, a ki a fogalmazványt letisztázza s kiadja. Az utóbbi pontot illetőleg örven-
detesen tapasztaljuk, hogy az írógépek terjedésével lassanként némi javulás áll be. 
írógépet s gépírót könnyebb is szerezni mint gyorsírót. Az írógépet, ha máskép 
nem lehet, még részletfizetésre is beszerzik az irodai általányból s a rajta dolgozó 
csakhamar szert tesz kellő gyakorlottságra. Hát ha az írógép mellett mindenütt 
gyorsíró is volna, ha értene a gyorsíráshoz úgy a fogalmazó, mint az alsóbb rendű 
munkát végző kezelő, vagy legalább is ezek egyike : mennyire tökéletesebb volna az 
ügyvitel! A fogalmazás gyorsírásban történnék s egyenesen a gyorsírt fogalmazványt 
kopogtatná le a gépíró minden előzetes áttétel nélkül; avagy az, a kinek fogalmazni 
kell, tollba mondaná a gyorsíráshoz értő gépírónak a mondókáját s ezzel el is 
készült volna teendőjével, még pedig olyan rövid idő alatt, a mely alatt gondolatai 
agyában megszülemlettek s nem kénytelen ő maga a papírra tevés lélekölő s 
tizszerte több időt igénybe vevő munkáját végezni. Azt pedig, hogy a kezelő 
személyzet a gyorsírásban legalább is akkora jártasságra tegyen szert, hogy 
stenogrammot olvasni, vagy pedig tollba mondás után gyorsírni tudjon, rövid 
egynéhány heti tanfolyam után el lehetne érni. Nem szabad felednünk azt sem, 
hogy a folytonos gyakorlat közben ez az ügyesség naponta magasabb fokra fejlődik ! 
Jelenleg a kezelő" személyzettől amúgy is lehető legalacsonyabb előképzettséget 
kívánunk: alig túlterjedőt a folyékony írni-olvasni tudáson; — valamicskével 
magasabb javadalmazás kilátásba helyezésével megkivánhatnók a gyorsírásban való 
jártasságot is. Az a csekély áldozat, a mibe a vázolt tanügyi reformok kerülnének, 
alig jöhet számításba, szemben a várható üdvös eredménynyel. 

Az állami életnek alig van tere, hol a gyorsírásnak ne volna nagy jövője. 
A hol jelenleg közönséges írással írnak, ott idővel a gyorsírás kevesebb fáradsággal 
fogja jobban betölteni ugyanazt a feladatot; teljesen kiszorítani a közönséges írást 
sohasem fogja, valamint a vasutak sem szorították ki az igás szekeret. De talán 
sehol sem fog a közel jövőben olyan nagy tért hódítani, mint a bíróságok előtti 
tárgyalásokban, különösen a büntetőbíróság előtti eljárásban. Az újabb törvénykezési 
rendtartások mindinkább hajlanak a szóbeliséghez, így a mi új polgári perrend-
tartási tervezetünk is, s a hol a szóbeliség, ott a gyorsírás ! Fontosabb ügyben, 
hosszabb ideig tartó szóbeli tárgyalásról a törvény szándékainak megfelelő jegyző-
könyvet a bíróságok sokszoros elfoglaltsága mellett annyi idő alatt, a mennyit az 
új bűnvádi perrendtartás az írásba foglalásra megszab, épp úgy hosszabb ítéletet 
annyi idő alatt írásba foglalni a gyorsírás használata nélkül igen, igen nehéz. Hadd 
álljon itt a bűnvádi perrendtartásról szóló törvény egynéhány intézkedése: 

„121. §. Minden vizsgálati cselekményről, foganatosításakor vagy közvetlenül 
teljesítése után, jegyzőkönyv veendő- fel. A lényeges feleletek tartalma, a használt 
tájkifejezések értelmének meghatározásával, lehetőleg szó szerint veendő fel. 

135. §. Ezekben az esetekben a kérdést szó szerint kell a 
jegyzőkönyvbe venni. 

329. §. A főtárgyalás napján kihirdetett ítélet három nap alatt 
teljesen írásba foglalandó. Fontos és bonyolódott esetekben a bíróság 
az ítélet hozását és kihirdetését legfeljebb nyolez napra elnapolhatja, de akkor az 
ítéletnek teljesen írásba kell foglalva lenni. 

331. §. 2. bek. A vádlottnak és a tanúknak vallomásai és a 
szakértőknek véleménye a jegyzőkönyvbe akként iktatandók be, hogy a jegyzőkönyv 
a vallomásnak, illetőleg véleménynek lényeges tartalmát kimerítően és teljes 
hűséggel tüntesse fel. 
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3. bek. A felek jogaik megóvása végett kívánhatják, hogy egyes körülmények 
vagy nyilatkozatok jegyzőkönyvbe véve legyenek. 

Ut. bek.: A felek a jegyzőkönyvnek helyesbítését és kiegészítését 
kérhetik. 

363. § Az elnök fejtegetését senki sem. szakíthatja félbe és nem 
is teheti felszólalás tárgyává. A felek bármelyikének kívánatára az elnök fejtege-
tésének a jogi kérdésekre vonatkozó része a jegyzőkönyvbe felveendő. 

Ezen utolsó § intézkedése igen fontos, mert hiszen az esküdtszéki eljárásban 
egyik legfőbb mozzanat az elnök befejező fejtegetése, a melyben a szakbíróság a 
laikus bíráknak döntésére sokszor elhatározó útmutatást ad ; — ha pedig az elnök 
e fejtegetésében téves vagy nem a törvény 363. s 366. §§-ai rendelkezéseinek 
megfelelő jogi felvilágosítást adott, semmiségi ok áll be s a semmiségi panasz 
csakis a jegyzőkönyvre támaszkodhatik. (427. §. 5. pont.) 

A járásbíróság előtti eljárásban azt rendeli az 542. §. 7. bekezdése, hogy 
„ a tárgyalásról felvett jegyzőkönyvi ítélet hozása előtt mindig elkészítendő 
és a bíró által átvizsgálandó és aláírandó." A büntető ügyviteli szabályok 90. §-a, 
úgy szintén a nyomozó rendőri hatóságok s közegek részére kiadott utasítás 112—124. 
§-ai szintén igyekeznek biztosítani a jegyzőkönyvek helyes vitelét s az Ítéletek 
helyes írásbafoglalását. Mindennapi dolog volt azelőtt, hogy egy-egy tárgyalási 
jegyzőkönyv a tárgyalás megtartása után hetekkel, sőt hónapokkal később készült 
el holmi gyatra feljegyzések, vagy igen sok esetben nagy részben a jegyzőkönyv-
vezető emlékező tehetsége nyomán. Tarthatatlan állapot épp úgy az is, hogy a bíró 
meghozza ítéletét, de az írásbeli megszövegezésre néha több hétig is várni kell. 
Ez sérelmére van egyrészt az anyagi igazságnak, másrészt kétszeres munka, mert 
a bírónak akkor, midőn írásba akarja foglalni régen meghozott ítéletét, újból végig 
kell gondolni az egész esetet, a mi huzamosabb idő után természetesen nehéz s 
azért soká tart, holott ha rögtön vagy maga, vagy más gyorsírással leírja, egy 
csapással befejezte azt, mit külömben ismételten elő kell vennie. Már pedig ha 
valahol, úgy éppen a büntető bíráskodás terén van szükség egészen a végletekig 
menő szabatosságra, az adatok pontos felvételére, — s ezen szabatosság mellett 
épp oly fontos, elsőrendű kellék a gyorsaság is. Először azért, mert a büntetőjog 
a súlyosabb sanctiókat kezeli, ott az ember személyes szabadságáról s becsületéről 
van szó s kis hiba roppant hátrányokat vonhat maga után; másodszor, mert a 
büntetőjogban legnagyobb súly helyezendő az adott eset sajátos szempontjaira. Ott 
minden esetet összes árnyalataival, legcsekélyebb apró eltéréseivel kell megfigyelni; 
minden, csekélységnek látszó mellékes körülmény is nagyfontosságú lehet, mely 
ha kellően kidomborul: egészen más fordulatot adhat az esetnek s teljességgel 
eltérő ítéletet eredményezhet. 

A bűnvádi perrendtartás felsorolt intézkedésein meglátszik, hogy a gyorsírás 
igénybe vétele nélkül alig tartja kivihetőnek a maga rendelkezéseit. Nem is lehet 
ez másként, mikor olyan jeles gyorsíró tollából ered a törvény legnagyobb része, 
mint a milyen dr. Balogh Jenő, a budapesti egyetemen a büntetőjog tanára, oki. 
gyorsírás-tanár. Leghatározottabb kifejezést nyer a törvényhozás azon meggyőződése, 
hogy a mai bűnügyi per nem lehet el a gyo'rsírás nélkül, a törvény 331. §-ában 
(5. bek.), mely szerint „Fontos ügyekben a bíróság elrendelheti az egész főtár-
gyaiásnak, vagy egy részének gyorsírással való följegyzését. A bíróság ezt bár-
melyik félnek kellő időben előterjesztett, indokolt kérelmére más ügyben is elren-
delheti." 

A bűnvádi perrendtartás ezen intézkedése még természetszerű kiegészítésre 
szorul. így magában, a mint eddig van, helyes rendelkezés, de hogy helyesen végre 
is hajtathassék: intézményesen kell gondoskodni végrehajthatóságáról. Csak azt 
kell vennünk, hogy némely törvényszék területén bajos volna előre való gondos-
kodás nélkül ideje korán alkalmas gyorsírót szerezni s ezért az elintézés egygyel 
több okból szenvedhetne késedelmet. Ha pedig más helyről, esetleg a fővárosból 
kell gyorsírót hozatni, az a mellett, hogy költséges dolog, azért sem biztosítja a 
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kellő sikert, mert ha nemzetiségek lakta vidéken foly a tárgyalás, hol a nagy számban 
kihallgatandó tanúk nem tudnak az állam hivatalos nyelvén, ott az olyan gyors-
írónak, ki az illető nép nyelvét nem érti, működése nehézkes s feljegyzései már 
nem lehetnek közvetlenek. Előre kell tehát gondoskodni arról, hogy minden 
törvényszék területén legyen gyorsíró, kiben meg van a garanczia, hogy előforduló 
esetben gyorsírói készségével sikeresen támogathatja az igazságszolgáltatás gépe-
zetének szaporább mozgását. Ez a „hites gyorsírók" intézményével volna meg-
valósítható. A mint a magyar törvényhozás már 1873-ban szükségét látta annak, 
hogy egy sokkal alárendeltebb feladatra: idegen nyelvekről és idegen nyelvekre 
való fordításra s tolmácsolásra külön intézményt állítson fel a „királyi törvényszéki 
hites tolmácsok"-ban — úgy most sokkal fontosabb, mert az egész eljárást 
alaposabbá s rövidebbé tevő segítségről kellene gondoskodni. Minden törvényszék 
területén legalább két hites gyorsírói állás volna szervezendő, hogy hosszabb 
tárgyalások fölvételében egymást munka közben felválthassák. Szabályozandó volna 
képesítésük, a teendő vizsgálat, munkakörük, díjszabásuk, a felettük gyakorlandó 
felügyelet, stb. Képesítés dolgában fősúly a gyorsírásban való gyakorlati jártasságon 
kívül az illető vidék nyelvének ismeretére volna fektetendő. Egyenlő képesítés 
mellett előnyben volna részesítendő az, a ki a jogban is járatos. 

Nem tartom érdektelennek fölemlíteni, hogy a hadbíróságnál, a hol szintén 
büntetőjogot, még pedig egészében szigorúbb büntetésekkel s rövidebb eljárás 
mellett végző jogot kezelnek, felismerték már a gyorsírás nélkülözhetetlenségét s 
tanfolyamot nyitottak a gyorsírásból a hadbíró-jelöltek számára. Mintha ebben az 
intézkedésben a katonai büntetőjog s eljárás annyit hangoztatott és sürgetett 
átalakítása vetné előre árnyékát! 

* 

Ezekben bátorkodtam elmondani egy némely szerény véleményemet a gyors-
írásról s a haza javára való használhatóságáról. 

A fejlődés eddigi folyamata jóleső örömmel tölthet el bennünket. Majdnem 
tisztán társadalmi úton létrejöttek nagyszámú intézmények, melyeket az államnak 
csak kissé hathatósabban kell támogatni, s ölébe húll az áldás! 

Dr. Roth László, 
ügyvédjelölt, oki. gyorsírás-tanitó. 

A gyorsírás alkalmazása a kereskedelmi életben. 

Az a gyorsaság, az az elevenség, a mely annyira uralkodik korunk felett, 
mely nap-nap után behatol még a közszolgálatnak olyan ágaiba is, a melyeket 
még nem is olyan nagyon régen szinte lehetetlen volt képzeletünkben elválasztani 
a csöndes pipaszó melletti kényelmes, urhatnám-fajta dolgozástól, talán sehol sem 
lüktet oly erővel, mint a kereskedelmi életben. Az a foglalkozás, a mely kereslet 
és kínálat közt közvetít, a mely minél gyorsabban képes a kettőt összeköttetésbe 
hozva mind a kettőt egyaránt kielégíteni, annál nagyobb értéket termel nemcsak 
a kereső és kínáló, hanem a saját maga részére is, az a foglalkozás, a mely a puszta 
viszonylatokat is képes kiaknázni, ha azokat gyorsan felismeri és gyorsan érvényesíti, 
az a foglalkozás, a melynek főelve az, hogy hogyan lehet a tőkét minél többször 
forgatni, hogyan lehet a legválasztékosabb igénynek is minél pontosabban és minél 
előbb megfelelni: az a foglalkozás a mai korban, a mely a gazdasági forrongás 
jegyében született, már hatalom, a melylyel számolni kell, a mely rányomja a 
maga bélyegét a körülötte levő mindennemű életviszonyokra is. 

Ez a foglalkozás nem idegenkedik semmitől, a mi az időmegtakarítás eszméjét 
szolgálja. És ezért szinte félektőle, vájjon e soraimat, ha kereskedő kezébe akadnak, 
nem fogja-e olvasatlanul félretenni — időmegtakarítás szempontjából. 
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De talán mégsem fogja félretenni, ha látja, hogy gyorsírásról van szó, a 
melyet ma már, hála Istennek, a kereskedelmi életben is eléggé ismernek, mint a 
gyors és e mellett pontos és megbízható ügykezelés egyik igen becses eszközét. 

Nemcsak arra való a gyorsírás, hogy szónoklatot írjunk le vele, — bár 
természetesen politikai és kulturális tekintetben e szempontból is fontos tényező ; 
de a statisztika mutatja, hogy a gyorsírás tanulása nagyobb mérveket csak akkor 
öltött, a mikor elkezdették a parlamenten kívül és más czélokra is alkalmazni, 
mint szónoklatok leírására. 

Nincs foglalkozási ág, a hol a gyorsírás czélszerübb alkalmazást lelhetne, és 
a hol különösen gazdasági szempontból nagyobb szolgálatot tehetne, mint éppen 
a kereskedelmi életben. 

Számokban kimutatni nem is lehet azt a nagy időmegtakarítást, azt a bámulatosan 
könnyű, amellett megbízható és gyors ügykezelést, melyet a czég elér akkor, ha 
irodájában kereskedelmileg képzett gyorsírókat alkalmaz. 

Innen van az, hogy a kereskedelmi czégek ma már csak oly egyéneket 
alkalmaznak szívesen, a kik a gyorsírást is tudják. Úgy mint külföldön, nálunk is 
a gyorsírás ismerete majdnem minden esetben elő van írva a pályázati hirdetés 
feltételeiben. 

A kereskedő ifjú, midőn az iskolát elhagyja, csak elméleti kiképzést nyert és 
ezzel kénytelen az életben boldogulást keresni. Belép valamely kereskedelmi czég 
szolgálatába. Itt már egy-két nap múlva látja, mily tömérdek munka vár reá. 
Egyedül a gyorsírás az az eszköz, mely iskolai képzettsége mellett erőt kölcsönözhet 
neki arra, hogy a kereskedelmi élet nehéz feladataival már a pálya kezdetén 
bátran szembeszálljon. 

Ha a gyakornok vagy irodatiszt főnökétől megbízást kap, gyorsírással jegyezvén, 
alig fordulhatnak elő az annyira alkalmatlan újból való kérdezősködések; ha 
elküldik a fiatal embert informátiók beszerzése végett, a kapott felvilágosításokat 
gyorsírással írja s azokat így teljes pontossággal gyorsan előadhatja; ha számla-
összegeket kifizet vagy beszed, a felek esetleges felszólamlásait vagy egyéb 
kívánságait gyorsírással jegyezvén, pontosan és megbízhatóan referálhat; ha a 
tőzsdére küldik, az események és árfolyamok nagy hullámzásairól csak gyorsírással 
történt feljegyzések alapján adhat részletes és helyes jelentéseket; ha tudósításokat 
telefon útján továbbít, a feleleteket gyorsírással jegyezvén, azokat szórói-szóra 
visszamondhatja a főnöknek; a gyakornok vagy irodatiszt sok helyen levelezői 
teendőket végez, a mennyiben a küldendő leveleket a főnök lediktálja ; részvény-
társaságnál az ülések tárgyalásait jegyzik ; peres eljárásnál a fontosabb tárgyalásokat 
gyorsírással veszik fel a czég számára, stb. stb. 

Vagyis azt látjuk, hogy a gyakornok és irodatiszt, ha tudnak gyorsírást, a 
kereskedelmi élet majdnem minden követelményének meg tudnak felelni s ha ily 
sokoldalúlag használható munkaerők, gyors előmenetelük is kétségtelen. 

A czég főnöke hogyan alkalmazza a gyorsírást? Midőn felbontja leveleit, 
ezekre gyorsírással jegyzi rendelkezéseit; fontosabb ügydarabok elintézésénél a ne-
hézkes és hosszadalmas közönséges írást mellőzvén, fogalmazványát gyorsírással a 
legrövidebb idő alatt, elkészítheti, azt átadja alkalmazottjának, a ki azután közönséges 
írásba átteszi. 

A levelező azon üzleti ágban, a hol szolgálatot teljesít, gyakran nem szakképzett 
ember. Vájjon feltétlenül megbízhatóan dolgozhatik-e akkor, mikor egyszerre húsz-
harmincz elintézendő levélre vonatkozó utasításokat nem gyorsírással jegyez ? Legalább 
is kétséges. 

A főnök rendelkezéseit csak meghallgatván, vagy sebtiben közönséges írással 
egy-két szót a papírra vetvén, a legélénkebb emlékező tehetség mellett is megeshetik, 
hogy valamely utasítást nem ért meg jól, vagy figyelmen kívül hagy és így a levelet 
újból át kell fogalmaznia és újból le kell írnia. 

Míg ellenben, ha a levelező gyorsíró, jegyzése nem igényel több időt, mint 
a mennyi ideig tart a főnök utasításainak meghallgatása; és mivel minden szavát 
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leírta : nincs az az üzleti levél, a mely nem nyerhetne helyesen, hogy úgy mondjuk, 
a főnök szájaíze szerint, elintézést. 

Ha terjedelmesebb üzleti jelentés, előterjesztés stb. szerkesztendő, ugyancsak 
kitűnő szolgálatot nyújt a gyorsírás. Ügydarabok áttanulmányozásánál a nagyobb 
kivonatok is könnyen és gyorsan készíthetők, a fogalmazásnál mellőzhetvén a lassú 
közönséges írást, fogalmazványunk oly gyorsan készül, a mint egymásután születnek 
gondolataink ; sőt még gondosabb szövegezés szüksége esetén gyorsabban írhatjuk 
le újból meg újból az esetleg módosított szöveget, a melyet így mindig tisztán 
látunk magunk előtt. 

Ezekből következik, hogy a gyorsírás 
1. pótolhatja a valamely üzleti ágban szükséges szakismeretet, illetőleg 

gyorsíthatja annak megszerzését; 
2. csökkentheti az emlékező-képesség túlterhelését; 
3. nagyobb arányú és fontosabb ügydarabok elintézésénél időt takarít meg 

és a munkát egyszerűbbé teszi ; 
4. végül, mert vele munkánkat gyorsan és e mellett megbízhatóan végezzük, 

állásunk megerősítéséhez is hozzájárul. 
A könyvvezető sem nélkülözheti a gyorsírást, különösen ha nagyobb kiter-

jedésű vállalat alkalmazottja. 
Élénkebb üzleti forgalom lehetetlenné teszi azt, hogy különféle aktuális 

könyvelési tételeket nyomban a rendes üzleti könyvekbe vezessünk be. Mit tesz 
a könyvvezető ? 

A könyvvezető azon dispositiókat, melyeket a főnök utasítására könyvelési 
ügyekben üzleti felének a levelező útján tovább ad, gyorsírással jegyzi az illető 
ügydarabra; ennélfogva, ha ily tételek könyveltetnek, feleslegessé válik az ezzel 
kapcsolatban folytatott levelezések előkutatása és tanulmányozása. 

A kereskedelmi szokások megkivánják, hogy üzleti felekkel szemben nem 
egyenlő fizetési feltételek alkalmaztassanak, a hitelképesség más-más szempontokból 
bíráltassék meg, stb.; ha a könyvvezető egyúttal gyorsíró is, irónjával kevés helyen 
elférő jegyzeteket készít a vevő számlalapjára,*) ennek következtében a vevő 
vagyoni és üzleti viszonyaira vonatkozó felvilágosítások nyomban megadhatók és 
nem szükséges több és különféle könyvekből azokat sok idővesztegetéssel kikeresni. 

A kereskedelmi utazónak is nagy előnyöket biztosít a gyorsírás. Könyvébe 
iktatja a megrendelt czikkeket, de egyúttal jegyzi a vevő minden kivánságát a 
fizetési, csomagolási, szállítási stb. feltételekre vonatkozólag. Ha nem tud gyorsírni, 
megeshetik, hogy a beszéd során elmulasztja a vevő részéről kikötött valamely 
feltétel előírását, a miből kellemetlen differentiák, esetleg költséges perek fejlőd-
hetnek; ennek eleje vétetik, ha a folytatott tárgyalások nyomban gyorsírással 
jegyeztetnek. 

A kereskedő czég gyakran, félreértések elkerülése végett, utazóját küldi 
vevőjéhez, hogy megtudhassa kívánságait és követeléseit; az utazó erről, valamint 
szakmájában tapasztalt minden újabb szokásról, nevezetesebb intézkedésekről, 
árúczikkeinek kelendőségéről, stb. gyors és pontos tudósításokat köteles írni, hogy 
a czég vevőinek igényeit megismerje és lépést tarthasson az általános üzletmenet 
versenyében. 

Ezen nagy felelősséggel járó kötelezettségek teljesítését súlyosbítja azon 
körülmény, hogy az utazónak vidéki tartózkodását legtöbb esetben a főnök előre a 
legrövidebb időre beosztja, mert utaztatása költséges és mert egyes czikkek csak 
bizonyos évszakokban adhatók el. Ha tehát fárasztó és sok időt igénylő közön-
séges írással kell jelentéseket tennie, legjobb akarattal is csak vázlatos képét fogja 
nyújthatni összes tapasztalatainak. 

*) A közönséges írással készített jegyzetek, összehasonlíthatlanul nagyobb tért foglalván 
el, a lap csinos külső alakját rontják, sőt kielégítő szövegezéssel a számlalap oldalsarkába 
nem is férnek. 
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Azonban nem ilyen szánalmas a helyzet, ha az utazó egyszersmind gyorsíró 
is, mert akkor a legrövidebb idő alatt bonyodalmas ügyek is szakszerűen, pontosan és 
a szükséges részletességgel előadhatók. 

Az ilyen eljárás természetesen feltételezi, hogy a ezégnél legalább még valaki 
tudjon gyorsírást, aki ily stenographált jelentéseket olvasni tudjon. Azt bárki belát-
hatja, hogy ily kimerítő üzleti tudósítások a czég érdekeinek inkább megfelelnek, 
mint a vázlatosan s ezért talán hiányosan készített üzleti jelentések. 

Az utazóval szemben kihasználható a gyorsírás előnye oly esetben is, a 
mikor a czég stenogrammban küldheti el több és nevezetesebb ügyletek lebonyolí-
tására vonatkozó utasításait és mert ezek oly részletességgel tárgyalhatók, mintha 
otthon személyesen történnének: az utazó mindig helyesen, főnöke intentióinak 
megfelelően fog bármely complikált ügyben eljárhatni. Itt tehát a gyorsírás nemcsak 
időmegtakarítást eredményez, hanem fontos üzlet-érdekeket is szolgál. 

* 

Ezen itt előadott néhány példából láthatjuk, hogy a gyorsírás a kereskedelmi 
élet minden ágazatával szoros kapcsolatba hozható s a kereskedő bárminő állásában 
úgy a saját, mint az üzlet érdeke szempontjából nagy haszonnal értékesítheti. Ha 
még ehhez hozzáveszszíik a gyorsírás fegyelmező, nevelő hatását, a melynél fogva 
a gyorsíró rendszerint különben is élénkebb gondolkodású és az aprólékosságokban 
való pontosság iránt is nagyobb érzékkel biró egyén lesz : ezzel, legalább futóla-
gosan, érintettük azokat a szempontokat, a melyekből a gyorsírás a kereskedelmi 
életben kiváltképen hasznosítható. 

* 

Még fölmerül az a kérdés, hogy milyen rendszer szerint tanuljunk gyorsírást? 
E kérdés annál nagyobb fontosságú, mert hiszen, a mint a felsorolt példákból is 
láthattuk, a gyorsírás nagy előnyei csak úgy lesznek igazán érezhetőkké, ha az 
üzlet alkalmazottjai — lehetőleg a főnökkel együtt — ugyanazon egy gyorsírási 
rendszerrel élnek, még pedig lehetőleg azzal, a mely különben is a legnagyobb 
elterjedésit, a melyet a legtöbb helyen írnak és olvasnak. 

Ebben már részben a felelet is benne van: Tanuljuk azt a gyorsírást, a mely 
a legjobb ; ez pedig az a gyorsírás, mely könnyű elsajátítás, nagy elterjedés és 
gyakorlati alkalmazás tekintetében első helyen áll és mindezek folytán a kereskedő 
legmesszebb menő igényeit kielégíteni képes. 

Ez a gyorsírás a Gabelsberger-Markovits-rendszerű gyorsírás. 
Ez a gyorsírási rendszer mindig mellőzte és mellőzi a nagyhangzású szóla-

mokkal telt reklámot, mert a felvilágosodott közönség e rendszer kitűnősége felől igaz 
és megbízható informátiót szerez, ha egyszerűen a hivatalos statisztikába tekint. 

Magyarország tanintézeteiben az 1900—1901. tanévben oktatást nyert 

a Gabelsberger—Markovits-rend-
szerü gyorsírásból 

a Stolze—Fenyvessy-rendszerű 
gyorsírásból 

egyéb rendszerű gyorsírásból 

kezdő haladó összesen kezdő haladó összesen kezdő haladó összesen 

4189 1770 5959 248 19 267 90 4 94 
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Magyarországon az 1900—1901. tanévben volt 

Gabelsberger—Markovits-rendszerü 
gyorsírás terjesztésére 

Stolze—Fenyvessy-rendszerű 
gyorsírás terjesztésére 

egyéb rendszerű gyorsírás 
terjesztésére 

tan-

intézet 

tan-

folyam 

ifj, gyorsíró-kör 
tan-

intézet 

tan-

folyam 

ifj. gyorsíró-kör 
tan-

intézet 

tan-

folyam 

ifj. gyorsíró-kör 
tan-

intézet 

tan-

folyam száma tagok 
száma 

tan-

intézet 

tan-

folyam száma tagok 
száma 

tan-

intézet 

tan-

folyam száma tagok 
száma 

163 307 43 2447 4 7 2 31 3 4 — — 

Nem hagyható említés nélkül a Gabelsberger—Markovits-rendszer azon nagy 
előnye sem, hogy e gyorsírás elsajátítása után már csak kevés fáradság kell az 
általában a legnagyobb elterjedésnek örvendő német Gabelsberger-féle gyorsírás 
megtanulására. Ezt az előnyt ily nagy mértékben más gyorsírási rendszer nem 
biztosítja! 

Kereskedők! tanuljátok meg a Gabelsberger—Markovits rendszerű gyorsírást! 

(Budapest). 
Kozma Bernát. 

Qyorsírás a nők között. 

A szükség és a létért való küzdelem alkuvást nem ismerő kényszere lassankint 
a testi és szellemi munka minden terén helyet biztosít a nőknek is. De abban a 
nagy áradatban, a mely a nőket manapság a kenyérkereset felé tereli, nagyon sokan 
vannak, a kik közönséges és túltömött pályára lépnek és ennélfogva nem képesek 
boldogulni. A megszerzett képesség mellett is munka és kereset nélkül kell 
vesztegelniük. A nők érzik legkeservesebben, ha életfentartásra szorultak, hogy : 
„sok az ember, kevés a fóka". 

Hazánkban is, mint külföldön, igen nagy a nőknek a kenyérkereső pályákért 
folytatott küzdelme. A női munka helyzetét megvilágosító statisztikai adatokból 
látjuk, hogy Magyarországon ma már a munkakereső nők az összes női népességnek 
26°/o-át teszik és ebből 18% esik a szellemileg foglalkozókra. 

A megváltozott társadalmi viszonyoknál fogva mindig újabb és újabb módot 
kell nyújtani a nőknek is, hogy létöket föntarthassák. A nőket is az életre, a mai 
küzdelmes életre kell nevelni és pedig úgy, hogy önálló megélhetésre is képes 
legyen mindenik, a kit a sors nem helyezett kedvező anyagi viszonyok közé. Azért 
volna szükséges a leányiskolában minél több olyan tantárgy tanítása, melynek az 
életben valódi gyakorlati hasznát venné mindenki, — a ki reá szorult. Ilyen 
tantárgy volna — bár szokatlan még a nők között — a gyorsírás is. A társadalomnak 
minden rétegéből kikerült leány hasznát venné valami téren, — de főképen azoknak 
volna üdvös a tanulása, a kiknek anyagi helyzetök nem engedi meg a ma már 
oly költséges magasabb iskoláztatást, szakra képeztetést. Ezek a leányok kellő 
gyorsírási képesség mellett igen előnyös keresetforráshoz juthatnak bankoknál, 
nagyobb czégeknél, irodákban, gyárakban stb. Meggyőződhetik erről bárki, ha a 
napilapok hirdetési rovatát figyelemmel kíséri: a kereslet ma is nagyobb a 
kínálatnál. 

Ma már polgári iskola minden nagyobbacska városban van és ezekben 
fejezi be tanulmányait a legegyszerűbb szülők gyermeke is. Itt, ezekben az iskolákban 
kellene tehát a gyorsírást megkezdeni, illetve tanítani — első sorban. Hogy aztán 
az elemi és polgári iskolai tanítónőképzőkben és általában a nők magasabb 
tanulmányaik ideje alatt, sőt tanítónői stb. müködésök közben is milyen sokoldalú 
hasznát vennék ennek a praktikus művészetnek, azt már volt szerencsém a „Nemzeti 
Nőnevelés" cz. paedagogiai szaklap és a „Gyorsírás" hasábjain kifejteni. 
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Ne tűnjék fel az senki előtt nevetséges vagy hiába való dolognak, hogy a 
nők között is terjeszteni óhajtanok ezt a gyakorlati ismeretet. Ma már a munka 
terén konkurrense a nő a férfinak és a gyorsírást ép oly könnyedséggel elsajátíthatják, 
ép oly praktikusan felhasználhatják a nők, mint a férfiak. Külföldön, pl. Német-
országban még az országgyűlési gyorsírók között is nem csekély szerepet visznek 
a nők. Ha a fiúgyermek megkezdheti a gyorsírás tanulását a gymnásium Ill-ik 
osztályában, ép oly kevéssé okozna az nehézséget a polgári isk. III. osztályába 
járó leánygyermeknek. Ha tudniillik kedve, hajlama van hozzá, vagy a körülmények 
szerint józan megfontolással szükségesnek mutatkozik. Mert ha igazán szüksége, 
különös szüksége sohasem lesz reá, akkor fölösleges volna a gyermeket evvel is 
terhelni. De ha tanul, egy-két év alatt annyit el fog sajátítani, hogy később maga 
is gyakorolhatja, ha praxisra kell szert tennie. És tanulása nem jár anyagi áldozatokkal, 
de esetleg biztos keresetforrást nyújthat, különösen nagyobb városokban, a hol 
nagyobb a létért való küzdelem. Minden magasabb fokú leányiskolával kapcsolatosan 
gyorsírási tanfolyamokat kellene felállitani ott, a hol ezt a nők érdeke megkívánja, 
hogy itt a gyorsírást — esetleg a gépírással együtt — elsajátíthassa bárki, a kinek 
arra kedve, vagy szüksége van. A fővárosban jelenleg 4 polgári iskolában és két 
külön tanfolyamon tanítják a stenografiát a leányoknak. Azonkívül a női kereskedelmi 
iskolában rendes kötelező tantárgyként szerepel. És a gyakorlat azt bizonyítja, hogy 
az itt kiképzett nők igen jól megállják helyöket a gyorsírás terén, ha nem is 
versenyezhetnek e tekintetben a férfiakkal. Az országos gyorsíró-versenyeken mindig 
megjelenik szép számú gyorsírónő is, ha nem is sikerült még eddigelé a pálmát 
elnyerni férfi versenytársaik elől. De ez mutatja, hogy az érdeklődés nem 
hiányzik iránta. 

Azonban nemcsak a leányiskolákban levő s ezekkel kapcsolatos tanfolyamok 
vannak hivatva e szép és érdemes művészet terjesztésére a nők között, hanem a 
nagyobb gyorsíró-köröket kell megnyitni a hölgyek előtt, hogy tér és alkalom 
nyujtassék a magasabb tanulmányokat végző leánynak is e szép és hasznos ismeret 
elsajátítására. 

Ujabban, — mint a szegedi országos gyorsíró ünnepély alkalmával is örven-
detesen tapasztaltuk, az érdeklődés mindinkább növekedik a gyorsírás ügye iránt 
a nagy közönség körében. Ezt az érdeklődést a gyorsíró egyesületek és körök 
vannak hívatva folytonosan ébren tartani és fokozni. Minél nagyobb lelkesedéssel 
igyekeznek a nyilvános gyorsírási ünnepélyek és felolvasások által vonzóvá tenni 
a nagy közönség előtt, annál inkább sikerül majd legyőznünk az előítéleteket is ez 
iránt a szép és hasznos művészet iránt és biztosítanunk annak teljes diadalát. S ha 
az a temérdek szegény leány, akiket ebben a rettenetes hajszában a kenyérkereset 
gondja űz, hajt sokszor az anyagi és erkölcsi nyomorba egyaránt, ha ezeknek 
megadnók a módot és lehetőséget arra, hogy e jelentékeny jövedelmi forrást nyújtó 
eszközhöz hozzáférhessenek, akkor, — akkor éreznők csak újabb és újabb, úgy 
szólva kimeríthetetlen áldásait még társadalmi téren is ennek a mi szép és praktikus 
művészetünknek. 

Hajtman Etelka, 
áll. polgári isk. tanítónő. 
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Gyorsíró-versenyek és gyorsírási alapítványok. 

A gyorsírás tanügye cz. fejezet kiegészítéséül megemlítjük még, hogy az 

ifjúság buzdítására, lelkesítésére és kitartásának növelésére a legnagyobb és leg-

üdvösebb hatással vannak az 0. M. Gy. E. által meghonosított és az összes 

tanfolyamokban kultivált gyorsíró-versenyek. 

Az O. M. Gy. E. évente kétszer (tavaszszal és őszszel) tart ilyen versenyt a 

képviselőházban, a melyen nemcsak a budapesti, de a vidéki gyorsírók is bemu-

tathatják s összemérhetik egymással erejöket. Ilyen verseny eddig 48 volt, az 

utolsó Szegeden, mely abban külömbözött az előzőktől, hogy itt 270—300 szótagos 

diktátum is volt, mely oly nagy sebesség, milyent az országgyűlési gyorsírók szak-

vizsgáján se kívánnak meg s e fokon résztvehettek a parlamenti gyorsírók is. A 

rendes versenyeken a diktátum 5 perczig tart s perczenként 150, 180 és 220 

szótag leírása kívántatik meg. 

A különféle fokokra külömböző, többnyire kisebb jutalmak (4—2—1 arany és 

könyv jutalmak) vannak kitűzve. De hisz az ifjúságot nem is az anyagi, hanem az 

erkölcsi érték serkenti a versenyeken való tömeges részvételre és ez az, a mi a 

gyorsírás ügyének rendkívül nagy előnyére szolgál. 

A versenydíjak részint az O. M. Gy. E. által fedeztetnek, részint a már e 

czélra létesített gyorsírási alapok és alapítványok kamataiból, részint ajándékokból. 

Markovits Ivánnak van egy 2600 koronás, Baross Gábornak és Bódogh 

Jánosnak 200—200 koronás alapítványa. Özv. Markovits Ivánné is tetemes összeggel 

járult a hivatalos tankönyv kiadási jogának az 0. M. Gy. E.-el való megosztása 

által a nemes czél előmozdításához s vannak ezeken kívül több kisebb-nagyobb 

alapítványok úgy Budapesten, mint az ország több tanintézetében, igy pl. Szegeden 

is van Bódogh Jánosnak külön 200 kor. alapítványa. 

A gyorsírás barátai és lelkesebb hívei országszerte ily versenyírási czélokra 

évente jelentékeny összeget ajándékoznak, kik között Darányi Ignácz miniszter az 

első helyen áll, ki a pápai gyorsírókörnek szokott adni versenydíjakra néhány 

aranyat; Szegeden buziási Eisenstádterék a gyorsíró-kör meczenásai. 

Ezen rendes versenyírásokon kívül még szokott tartani az 0. M. Gy. E. 

vitaírással írt korrekt stenogramm-pá\yázatot is, hol a feladott szöveget a pályázóknak 

otthon kell elkészíteni minél szebben és szabatosabban. 

Ezekből a korrekt stenograinmokból ítéli meg a központ, hogy hol, miként 

fogják fel s tudják értékesíteni a vitaírás elméleti szabályait. A pályázók a vissza-

küldött pályázatokra a bírálat alkalmával tett megjegyzésekből igen hasznos 

gyakorlati ismeretekhez juthatnak. Fabro Henrik dr., az 0. M. Gy. E. elnöke, a 

bírálatot — bár igen nagy és terhes munka — rendesen maga végzi a legnagyobb 

lelkiismeretességgel. E munkák legnagyobb része gyönyörű kiállítású, a külső csín 

mutatja, hogy évről-évre mint fejlődik a pályázó ízlése, a tartalom pedig igazolja, 

hogy miként gyarapodik tudása. 
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Az idén a korrekt-stenogramm pályázat Szegedre volt hirdetve s mint tudjuk 

rendkívül nagy mennyiség (468 drb.) érkezett be. E pályamunkákat nem küldtük 

vissza a pályázóknak, hanem beköttetjük (körülbelül 5—6 vaskos kötet lesz) s a 

könyvtárban fognak megőriztetni. 

Érdekes lesz a hazai gyorsírók szegedi erőpróbáját, a megtörtént nagyszabású 

versenyírás és correct-stenogramm-pályázateredményét egy oly táblázatban bemutatni, 

mely első tekintetre tájékoztat bennünket arról, hogy a hazai városokban körülbelül 

minő fokon áll a gyorsírás müvelése. 

A. hazai gyorsíró-egyletek és gyorsíró-körök erőpróbája (városok 

szerint) a szegedi jubileum alkalmával. 

Jelmagyarázat. C = correct stenogramm-pályázat, V — orsz. versenyírás. A C betű után 

levő szám azt jelenti, hogy az illető városból hány correct-stenogramm-pályázat küldetett be, 

a zárjel közt levő szám pedig, hogy a beküldött stenogrammok közül hány nyert díjat. A V betű 

után levő szám azt jelenti, hogy hány pályamű adatott be ugyanazon városból az orsz. írásver-

senyen s a zárjelközt levő szám azt mutatja, hogy azok közül hány nyert díjat. A hol 0 van, 

ott nem volt pályamunka, pályázó, vagy nyerő. 

Arad: C 3 (2), V 1 (0), Ba ja : C 3 (2), V 1 (0), Békés-Csaba: C 7 (7), 

V 2 (0), Budapest: C 80 (63), V 35 (18), Debreczen: C 18 (14), V 0 (0), 

Déva: C 9 (8), V 3 (0), Eperjes: C 8 (7), V 2 (0), Győr: C 7 (2), V 0 (0), 

Gyöngyös: C 6 (5), V 0 (0), Hódmező-Vásárhely: V 2 (0), Ig ló: C 6 (5), 

Jászberény: V 4 (0), Kaposvár: C 0 (0), V 1 (0), Kecskemét: C 4 (4), 

V 0 (0), Kolozsvár: C 4 (4), V 2 (0), Léva: C 14 (7), V 0 (0), Losoncz: 

C 1 (1), V 0 (0), Máramaros-Sziget: C 1 (0), V 0 (0) Miskolcz: C 1 (0), 

V 0 (0), Munkács: C 2 (2), V 4 (2), Nagybánya: C 2 (2), V 0 (0), Nagy-

becskerek: C 1 (1) V 0 (0), Nagykikinda: C 1 (1), V 1 (0), Nagykőrös: 

C 1 (0), V 0 (0), Nagyszeben: C 3 (1), V 0 (0), Nagyszombat: C 4 (4), 

V 0 (0), Nagyvárad: C 0 (0), V 2 (0), Nyitra : C 2 (1), V 0 (0), Pápa : 

C 22 (21), V 4 (2), Pécs: C 2 (1), V 0 (0), Pil is: C 0 (0), V 1 (0), Pozsony: 

C 6 (6) V 0 (0), Sátoralja-Újhely: C 2 (1), V 1 (0), Sepsi-Szent-György : 

C 2 (1), V 0 (0), Sopron: C 14 (13), V 3 (1), Szabadka: C 6 (5), V 3 (2), 

Város-Szalonak: C 1 (1), V 0 (0), B.-Szarvas: C 5 (3), V 2 (0), Szatmár: 

C 7 (4),V 0 (0), Szeged: C 123 (77), V 28 (4), Szentes: C 0 (0), V 2 (0), 

Székesfehérvár : C 2 (0), V 0 (0), Temesvár: C 46 (31), V 14 (4), Trencsén: 

C 1 (1),V 0 (0), Turócz-Szent-Márton : C 1 (0), V 0 (0), Ungvár: C 15 (10), 

V 6 (1), Veszprém: C 13 (10), V 0 (0), Zenta: C 0 (0), V 12 (0), Zombor: 

C 10 (7),V 16 (5), New-York: C 2 (1), V 0 (0). 

(Jegyzet. Budapestről volt két Nagy Sándor-féle rendszerrel iró. A zentaiak mind Stolzeisták, 

a többi mind a Gabelsberger—Markovits-rendszer hive.) 
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A következő táblázat azt tünteti fel, hogy a különféle czélu közép és felső-

iskolák növendékei, tisztviselők stb. milyen arányban vettek részt s nyertek díjakat 

a szegedi erőpróbán. 

A correct stenogramm-pályázaton 
Az orsz. ver-

Kik voltak 
levelező írással vitaírással összes 

senyirason 

Kik voltak a versenyzőn r be-
adott 

díjat 
nyert 

be-
adott 

díjat 
nyert 

be-
adott 

díjat 
nyert 

be-
adott 

dijat 
nyert 

p á l y a m ű v e k s z á m a 

Tisztviselők, tanárok férfi 3 — 13 11 16 11 12 4 

» » nő — — 9 6 9 6 1 — 

gymnasium 158 113 122 87 280 200 101 24 

reáliskola 46 42 30 20 76 62 28 7 

Középiskolák, kereskedelmi 18 15 6 2 24 17 3 — 

tanítóképzők 

növendékei 

tanítóképzők 

növendékei 
tanítóképző 

női kereskedelmi 
O >> 
3 

17 

7 

4 

4 1 1 

17 

8 

4 

5 

2 

1 

— 

polg. leányisk. 
— 

9 7 1 — 10 7 — — 

bölcsészet halig. — — 13 11 13 11 3 1 

Egyetemi joghallgatók 
3 

— — 11 9 11 9 4 2 

hallgatók technikusok 
•o 

— — 1 1 1 1 — — 

orvostanhallg. 
<4-

— — 2 2 2 2 — — 

A vasúti szaktanfolyamról — — 1 1 1 1 1 — 

Összesen 258 185 210 151 468 336 156 38 



IV. 

Hyilafkozafok a gyorsírásról. 

Kossuth Lajos. 

E fejezetet ma, mikor Kossuth Lajos születésének 100-ik évfordulóját ünne-

peljük, nem kezdhetjük meg méltóbb nyilatkozattal, mint az ő azon czikkével, mit 

a gyorsírásra vonatkozólag még 1841-ben irt. 

Kossuth Lajos, a XIX. század legkimagaslóbb szelleme volt az első Magyar-

országon, ki az (1832—36.) országgyűlések tárgyalásait az „Országgyűlési Tudósítások" 

cz. írott lappal nyilvánosságra hozta. 

E lapot a megyék és városok a postán való lefoglalástól úgy mentették meg, 

hogy hajdúikat küldték el érte. Az erős akarat mekkora foka kellett ahhoz, hogy 

az elnyomatás ezen nehéz idejében írott újsággal szolgálja valaki hazáját s így egyen-

gesse útját a később bekövetkezett nagy dolgoknak, a jogegyenlőségnek, a sajtó-

szabadságnak és a nemzet egységessé tételének. 

Szívvel, lélekkel ünnepeljük mi is gyorsírók Kossuth Lajosban a magyar 

szellem felszabadítóját, a sajtószabadság, a magyar hírlapírás megalapítóját, nemzetünk 

büszkeségét, az igazi legnagyobb magyart, kinek hatalmas szelleme a gyorsírásnak 

is utat csinált a magyar parlamentben. 

Kossuth Lajosnak a „Pesti Hirlap" 1841. január 27-iki számában megjelent 

czikke szó szerint a következő: 

(1) „Mi a nyilvánosság érdekében, melynek életünk javát feláldozok, szivünkből 

szerencséljük az indítványt s a reá következett határozatokat. E dolog, úgy gon-

doljuk, már csak országgyűlési nyilvánosság szempontjából is, mely a legutóbbi 

nyolcz év alatt nemzetünk politikai életére oly tagadhatatlanul nagy hatással volt, 

igen megérdemli az ország figyelmét. De mi azt gondoljuk, hogy a stenographiára 

az országgyűlés előtt és jövendőben talán országgyűlésen kívül is, naponkint 

nyíltabb és bővebb tér várakozik. Országgyűlés előtt, mert pl. a büntető-rendszer 

ügyébeni országos választmány tanácskozásainak is mondhatlan kár volna elveszniük 

és velők elveszni ama politikai oktatásnak, melyről lapjaink előbbi számában 

szólottunk. Mondottuk, hogy az országgyűlésen kívül és midőn ezt mondottuk, 

nemcsak az forgott szemünk előtt, hogy a nyilvánosság mezeje naponkint szélesedik, 

hogy naponkint több meg több egyesületek támadnak s azok közt bizonyosan 

olyanok is lesznek, mikre nézve a nemzet érdekében fekszik, hogy tanácskozásaik 

nyomósabb része a közönség tudomására jusson, miként az Angliában csaknem 

minden közczélú egyesületnél úgy van; hanem különösen eszünkbe jutott, mit a 

büntető törvénykezés körében nem egyszer volt gyakorlati alkalmunk tapasztalni, 

miképen t. i. vallatásoknál sokszor egyetlen szótól, vagy a szavak elrendezésétől 
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igen sok függ, emberek élete, szabadsága, becsülete. És ne említsük bár, miként 

a valló tanú vagy vádlott szóbeszédét papirosra tevő tollnok, itt gyakorlatlansága 

(mert hiszen nem szoktuk-e meg a tiszteletbeli jegyzőséget első lépésnek használni, 

melylyel a megyei közéletbe lépünk ?) ott ügyetlensége, vagy hanyagsága, vagy 

sietsége gyakran egészen mást ír föl, mintatanú mond és tegyük föl, hogy a vallatóval 

szemközt, vagy törvényszék előtt nem minden ember bir elég lelki éberséggel, a 

jegyző vagy vallató által papirosra tett vallomás egyszeri felolvasásánál minden hallott 

szót szorosan latra vehetni; de vegyük csak azt az egy körülményt figyelembe: 

hogy a tanú, vagy a vádlott néha idegen nyelven válaszol a kérdésekre s vallomása 

nyomban egy hallás után fordításban tollra vétetik, következőleg, hogy a vallomást 

a valló előtt felolvasni sem lehet, mert nem értené; ha mindezt a mi még ide 

tartozik, megfontoljuk, lehetetlen meg nem győződnünk, mennyire kívánatos, sőt 

mennyire elkerülhetetlen, hogy a vallomások betüről-betűre, a valló szájvallomása 

szerint jegyeztessenek fel, s ha kell azután fordíttassanak le ; már pedig ily följegyzés 

csak gyorsírók által történhetik. Mi hát valóban a bonczoló logika nagy mes-

terének, Bentham Jeromosnak javaslatát szivünkből helyeselve, óhajtanok, hogy ha 

egyszer a büntető törvény rendszeresítve lesz, minden törvényszéknek egy-két 

stenographja legyen, hittel kötelezve s az egészítő tagok sorába számítva. Van 

ugyan egy jótékony institutio, mely a szabad nemzetek palladiumának tartatik, s 

melynek elemei megye-rendszerünkben is tisztán föltaláltatvák; van egy institutio, 

melynél ily intézkedés mellőzhető, sőt mellőztetik is, értjük az esküdtszéket, a 

„Jury"-t, természetesen a szóbeli pörrel és nyilvánossággal. De a hol ez nincs, a 

büntető ügyek írott perekből ítéltetnek s fölebbvitetnek oly bíróságok elé, melyek 

holt betűk egyhangú száraz felolvasása után törnek pálczát élet-halál fölött : 

a gyorsírókat a büntető törvényszolgáltatás múlhatatlan eszközei közé számítjuk." 

Adorján Emil dr.*) 

a Stolze—Fenyvessy-rendszer oki. tanára s tankönyv író. 

(2) A gyorsírás rohamosan terjed, tért hódít magának mindenütt, a tudományos, 
kereskedelmi és forgalmi élet ezernyi ágazataiban. Felismerték becsét, értékesítik sok 
oldalú hasznát és sikerrel alkalmazzák ministerek, képviselők, minden rangú hivatalno-
kok, ügyvédek, bírák, tanárok, lelkészek, tudósok, hírlapírók, katonák, jegyzők, utazók, 
egyetemi hallgatók és középiskolai tanulók. („15 gyorsírási óra" 1892.) 

* 

Dr. Adorján egyike a Stolze—Fenyvessy iskola legbuzgóbb és munkásabb tanárainak, ki 
évek előtt Nagyváradon, majd később Budapesten nagy sikerrel terjesztette a gyorsírást. Nagy-
váradon női gyorsíró-kört alapított. Tankönyvet és olvasókönyvet írt s kiváló gonddal és szak-
értelemmel szerkesztette a „Magyar Gyorsírók Lapját." 

Apponyi Albert gróf 

képviselőházi elnök. 

(3) Az Orsz. Magy. Gyorsíró-egyesületnek nála tisztelgő küld öttsége előtt így 

nyilatkozott: 

„. . . A mi parlamenti tevékenységünket, a parlamentben és parlamenten 

kívül elmondott szónoklatainkat a sajtó közvetíti a közönségnek, a sajtóval pedig 

*) Az összes nyilatkozatok a nyilatkozók nevei betűrendjében következnek. 

Jakab Lajos: „Szegedi gyorsírászati dísz-emlékmű." 9 
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minket, vagy legalább az olyan forma szónok embert, mint a milyen én vagyok, a ki a 

legritkább esetben írja le előre beszédeit, csak a gyorsírás hozhat összeköttetésbe. 

Ha a sajtót hasonlíthatnám azokhoz a távirda-oszlopokhoz és sodronyokhoz, a melyek 

szerteviszik a hírt, akkor a gyorsírás meg az a Morse-féle gép, a mely beszédeinket 

közvetlenül átadja a távirda-sodronyoknak. így tehát meg lehetnek győződve, hogy 

én egyéni hálából és egyéni érdekből is fakadó rokonszenvvel viseltetem ügyük 

iránt és az olyan nevek iránt, mint Markovits és Jankovits, a kiket jól ismertem és 

a kik az én beszédeim visszaadása körül is soha el nem felejthető érdemeket szereztek. 

Szívből köszönöm szíves megjelenésüket s biztosíthatom önöket, hogy ügyük 

fontosságáról talán senki sincs jobban meggyőződve, mint én és így senki jobban 

nem méltányolhatja kérésüket". 

Arányi Miksa dr. 

volt országgy. képviselő, a „New-York" életbiztosító társaság igazgatója. 

(4) Magam is gyorsíró vagyok, még deákkoromban sajátítottam el. Mint 
egyetemi hallgatónak rendkívüli hasznomra volt, később mint országgyűlési 
képviselőnek legnagyobb élvezeteim közé tartozott a gyorsírók közé ülni és 
képviselő társaim beszédjeit leírni; — sokszor a zárt ülések alkalmával, mikor más 
gyorsíró nem lehetett jelen, a hírlapíróknak én szolgáltattam a stenogrammot. Ma 
is büszke vagyok rá, hogy gyorsírni tudok és két iskolába járó fiamnál súlyt 
fektetek arra, hogy a gyorsírást kellően elsajátítsák. 

Mint társassági igazgató, hivatalnokok alkalmazásánál, annak ki gyorsírást 
tud, előnyt adok; a levelezési osztályban pedig gyorsírás tudása nélkül senki nem 
alkalmazható. 

Külföldön a gyorsírás gépírással együtt ezer meg ezer embernek kenyeret ad, 
ennek tudása nélkül a felvétel igen meg van nehezítve. Nálunk e téren igen nagy 
a haladás és még nagyobb lesz, ha az emberek az idő értékét jobban fogják 
megbecsülni és ha azon meggyőződésre fognak jutni, hogy a gyorsírással mennyivel 
kényelmesebb, jobb és olcsóbb munkát lehet végezni. 

Budapest, 1901. 

* 

Kapcsolatban dr. Arányi Miksa úr fenti nyilatkozatával ügyünknek vélünk szolgálatot 
teljesíteni, ha felemlítjük, hogy az 1898-iki költségvetés alkalmával mondott hatásos beszédében 
a gyorsírás és gépirás alkalmazására is kiterjeszkedett s nagy hálára kötelezte a gyorsírás hiveit, 
hogy a képviselőház figyelmét művészetünk fontosságára ¡rányitotta. Bár az elvetett mag meg-
hozná már egyszer gyümölcsét! 

A nagyérdekü fejtegetés egész terjedelmében a következő : 
Évenkinti költségvetéseinkben egyrészt új hivatalok felállítása, másrészt a régi hivatalokban 

új tisztviselők kinevezése által a hivatalnoki kar folyton szaporodik, ami nemcsak a jelenben a 
kiadások fölemelését, de a jövőben a nyugdijak szaporodását és az államadóságok emelkedését 
vonja maga után. Én azt hiszem, hogy ezen a téren évenkint nagy összegű megtakarításokat 
lehetséges elérni az által, hogy a központi államhivatalokban, a ministeriumokban, ott, a hol 
nagy mennyiségű Írásbeli munkálatok fogalmazvány útján készülnek, a minden modern nagy 
államban már alkalmazásban levő gyorsírói és gépirói rendszert léptetjük életbe. 

Tapasztalatból tudjuk, hogy az egy személyben összekötött gyorsírás és gépirás oly haladást 
tanúsított, hogy ma ugyanannyi személyzettel, ugyanazzal a költséggel háromszor annyi munkát 
sokkal áttekinthetőbben és sokkal gyorsabban tudunk végezni. 

Nem lehet nekem feladatom, hogy ezen kérdés részleteibe beavatkozzam, hanem meg-
győződésem az, hogy minden ministeriumban, a hol egy ügyosztályban — mondjuk — 10—15 
erő kisebb-nagyobb fizetéssel van alkalmazva, a mely ügyosztály legtöbb hivatalnokának a 
feladata az ügydarab feldolgozása, a fogalmazvány kezdetétől annak revíziójáig, ezen munka 
sokkal könnyebben, gyorsabban és olcsóbban el fog végeztetni, ha az ügyosztály fogalmazója, 
vagy az osztálytanácsosa az illető ügydarab elintézésénél nem maga ül le az Íróasztalhoz és 
kezdi fogalmazni az aktát, hanem ha egy olcsóbban megszerezhető és bármely számban ma már 
kapható gyorsíró és gépirónak diktálva ez által végezteti a munkát. 
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Az által, hogy az osztálytanácsos az aktát diktálás útján dolgozza fel, a melyhez neki 
azelőtt 2 órára volt szüksége, ha begyakorolja magát 20—30 perez alatt el tudja végezni, tehát 
a titkár, vagy osztálytanácsos, a ki azelőtt egy délelőtt — mondjuk — 5 aktát tudott elintézni, 
ugyanannyi idő alatt háromszor annyit fog elintézni és a munka ilyen felosztásának a következ-
ménye az lesz, hogy a fogalmazvány ellenőrző miniszteri tanácsos egy gépirattal tisztán leirt, 
tehát könnyebben olvasható és áttekinthető munkát kap, a revizióval sokkal kevesebb időt fog 
tölteni és maga sz államtitkár és a minister, aki az ügy elintézése iránt érdeklődik, sokkal 
rövidebb idő alatt fogja az aktát áttekinthetni, tehát időt is fog nyerni. 

Ha ezen szisztéma következetesen keresztülvitetik, ott, a hol ma átlag husz fogalmazót 
osztálytanácsos, miniszteri tanácsos működik, ott ezen rendszernek alkalmazása mellett ugyanaz, 
a munkát ezen drágábban dotált tisztviselők egyharmadával el lehet végezni és a helyett alkalmazni 
lehet megfelelő számban szükséges gyorsírókat és gépírókat, a mely foglalkozásra ma már 
férfiakat, úgy mint nőket lehet használni és a hol 50 forintért gyorsírásban és gépírásban 
tökéletesen jártas hivatalnoknöket lehet alkalmazni. 

A számadás tehát következőképpen ál l : azon ügyosztály, mely ma az államnak a nyugdij 
beszámítása nélkül egy évben 40,000 forintba kerül, ezentúl csak 20—25,000 forintba fog kerülni. 

Tudom, hogy az államszolgálatban levő tisztviselőket elbocsájtani nem szokás és nem is 
lehet, de ha halálesetek vagy az államszolgálat újjászervezése által bizonyos állások megürülnek 
azokat új személyzet kinevezésével pótolni nem kellene és a szaporodó munkálatokra új tiszt-
viselők kinevezése sem volna szükséges. 

Én azt hiszem, t. képviselőház, hogyha ez a szisztéma az államszolgálat minden osztályában 
keresztülvitetnék, a kezdet nehézségeitől eltekintve, egy pár év alatt központi adminisztrácziónk 
költsége kisebb lenne és az ilyképpen megtakarított összeg más czélra fogna fordíttathatni és 
meg lesz azon nagy előny is, hogy a nyugdijjogosultak által az államadóságok e tételből 
kifolyólag szaporodni nem fognak. 

Balogh Jenő dr. 

egyetemi ny. rendes tanár, volt budapesti kir. itélő-táblabíró. 

(5) Több mint negyedszázad előtt tanultam meg, mint a győri Szt.-Benedek 
rendi főgymnasium tanulója a Gabelsberger—Markovits-féle gyorsírási rendszert. 

Azóta, mint egyetemi hallgató, mint hivatalnok, mint tanár, mint jogi író és 
mint magánember, munkálkodásomnak mindegyik ágában annyi előnyét tapasztaltam, 
annyi hasznát vettem ennek a rendszernek, s a mi még fontosabb, munkával 
túlterhelt közhivatalnok koromban is annyi időt takarítottam meg a gyorsírás utján, 
hogy közérdekből őszintén óhajtom; bár minden ifjú, a ki hazáját fokozott szellemi 
munkával óhajtja szolgálni, még fiatal tanuló korában elsajátítaná és állandóan 
alkalmazná a gyorsírást! 

Budapesten, 1901. okt. 26. 
* 

Dr. Balogh Jenő született Devecserben 1864-ben. 1887-ben kir. táblai segédfogalmazó lett. 
1888-ban tartotta próba-előadását az egyetemen, mint a büntetőjog és a bűnvádi eljárás magán-
tanára. Számos jogtudományi tanulmányt írt a jogi lapokba. Önálló munkái : A folytonos és 
folytatólagos bűncselekmények tana. (1885.) A delictum collectivum. (1886.) A sértett fél jogköre a 
büntetőjogban. (1887.) Börtönügyi viszonyaink reformjához. (1888.) Az újabb időben Edvi Illés 
Károlylyal ő írta meg az új bűnvádi eljárás magyarázatát. A gyorsírás-tanári vizsgát 1880. 
évben tette le. 

Bátory Dezső 

polgári iskolai tanár. 

(6) A gyorsírás egyáltalában nem foglalja még el az őt megillető helyet sem 
az iskolában, sem a gyakorlati életben. És miért? Mert az iskolában ennek a 
tanítása még mindeddig rendszeresítve nincs; tanulja a kinek kedve vagy pénze 
van rá, akár van erre való tehetsége, akár nincs; holott ide nemcsak hajlam, 
hanem rátermettség is kell. A gyakorlati életben pedig azért nem tud érvényesülni, 
először mert még mindig nem tökéletes és így megtanulása nem könnyű, másod-
szor mert kevés az igazi jó gyorsíró és azt a keveset is rosszúl fizetik. 

A gyorsírás használatáról igen sokat lehetne írni. Nevezetesen nekem három 
külömböző téren van alkalmam a gyorsírás hasznát szemlélni. A kereskedelmi 
pályára készülő gyorsíró hölgyeknél, kik az irodákban közkedveltségnek örvendenek ; 

9» ' 



a középiskolában, a hol a tanulók most itt, később pedig az egyetemen elősze-
retettel használják a magyarázatok jegyzésénél és végül a polgári iskolában, a hol 
leginkább azért tanulják, hogy majd a kereskedelmi iskolákban és azok bevégzése után 
az irodákban használhassák. 

A gyorsírásnak még csak múltja és jelene van ; igazi jövője majd csak akkor 
lesz, ha legalább a középiskolákban kötelezöleg lesz elrendelve ennek a tanítása. 
Addig folyton mostoha gyermek marad. 

Ha már a közönséges írásban is kezdik a német betűket latinnal helyettesíteni és 
ez által e téren bizonyos egységet teremteni, mennyivel inkább szükséges a gyors-
írásnál, mint tisztán gyakorlati tárgynál az egységesség. Én tehát az írás egységét 
feltétlenül szükségesnek tartom, mert hisz az egyik legerősebb oszlopa az egész 
gyorsírás épületének. 

ôtUijtr.tV 

BATHORI DEZSŐ 

polg. isk. tanár Újpesten s oki. gyorsírás tanár. 

A gyorsírásnak az iskolában való tanítására nézve igen jó volna, ha a tanárok 
kinevezésénél tekintet volna arra, hogy minden közép- és polgári iskolánál legalább 
egy gyorsírást tudó tanár is lenne, hogy így a gyorsírás tanításának semmi se 
álljon útjában. De akkor egyúttal az is szükséges volna, hogy a tanár ennek a 
díját is az iskolától kapja és ne a tanulóktól, a hogy most szokásban van, mert 
az sem a gyorsírásnak, sem a tanár tekintélyének nem válik előnyére . . . 

Budapest, 1902. 
* 

Báthory Dezső polg. isk. r. és oki. gyorsíró-tanár már 24 éve tanítja s buzgón és lelkesedéssel 
terjeszti rendszerünket. Jelenleg Újpesten és a Yost-irógép iskolában vannak népes tanfolyamai. 

Bíró Árpád 

az E. M. K. E. fogalmazója, oki. gyorsiró-tanár. 

(7) Az emberi tudás csak akkor gyarapodhat és haladhat, he van egy olyan 
eszköze, melylyel mindent megszerezhet, a mi ennek elérésére szükséges. A mai 
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kort joggal lehet a felfedezések és találmányok korának nevezni, a melyek mind 
az ember javát czélozzák az által, hogy munkáját megkönnyítik. Ezek egyike a 
gyorsírás, a mely daczára, hogy nem az új kor találmánya, még is az új korban 
lett annyira kifejlesztve, hogy rendeltetésének megfelel. Ez által szerzi meg min-
denki magának legkönnyebben azokat az ismereteket, a melyekre okvetlenül szüksége 
van és ez ad kezébe olyan eszközt, a melylyel az agyban felvillanó eszmét, vagy 
gondolatot ugyan abban a pillanatban híven lekötheti és mintegy vázlatát készítheti 
el munkájának. 

Áldom géniusomat, a ki nekem kezembe adta ezen nélkülözhetetlen eszközt, 
mely nélkül magamat elképzelni se tudnám. 

Kolozsvárt, 1902. junius hó 14-én. 

Bódogh János 

a szegedi városi főgym. gyorsíró-kör megalapítója. 

(8) A gyorsírással 13 éves korom óta foglalkozom. Iránta való érdeklődésem, 
jóllehet már az 50-ik év vége felé közeledem, még ma is csak olyan üde, mint 
gyermek koromban. Akkor csak tanulni szerettem, most pedig e mellett a tanítása 
is gyönyörködtet. 

Saját magamnak kellett legyőzni a kezdet nehézségeit, melyekkel így jól 
megismerkedvén, ezen nehézségek legyőzését tűztem ki első sorban elérendő czélul, 
hogy az utánam jövők alaposan és minél könnyebben, szinte a józan ész által diktált ter-
mészetes sorrendben, aránylag kevés fáradság árán jussanak a gyorsírászat ismeretéhez. 

Mert itt határozottan igaz, hogy nem az anyag a sok, hanem az előadási 
módszer emészt fel aránytalanúl sok időt. 

Megfigyelés és tapasztalat alapján iparkodtam tehát a gyorsírást nemcsak 
élőszóval', de tankönyvek utján is úgy előadni, hogy kevésben foglaljam össze a 
sokat és hogy rövid idő alatt érjek el nagyobb eredményeket. Iparkodtam öszhang-
zásba hozni a tanulónak a gyorsírásra fordítható kevés idejét a tárgy megértésének 
követelményeivel, hogy ily módon gyorsan, de mégis jól haladhasson előre a 
komoly igyekezet, még akkor is, hogy ha a szórakozásra szánt szabad időből 
elvonható rész marad is fenn e czélra. 

Ez volt az első lépés, melyet a közhasználhatóság érdekében kifejtett 
tevékenység követett. 

Ennek a feltétele, hogy a gyorsírást ismerők egymás írását épp úgy elolvashassák, 
mint a hogy elolvassuk egymásnak a közönséges írását. 

Ugyanazon okok, ugyanazon eredményeket szülik. A mi feltétele a közönséges írás 
általános használhatóságának, ugyanaz a feltétele a gyorsírás közhasználhatóságának is. 

Ez okból volna indokolt, hogy az iskolákban csak egy és ugyanazon gyorsírási 
rendszer tanítása engedélyeztessék. (Az ilyen nagyobb horderejű és következményű 
intézkedés azonban éppen ezen a téren érvényesül legutoljára.) 

A külömböző gyorsírási rendszereknek a létjoga a jobb és könnyebb írásmód 
keresésében leli magyarázatát, létjogát. Mint rendszeri versengés, mint küzdés a 
jobbért, ez kétségkívül tudományos munkálkodás, de még mint experimentálás, 
nem az iskola keretébe való. 

Az eddigi tapasztalás azt bizonyítja, hogy ezen a téren, legalább eddig nem 
sikerült a Gabelsberger—Markovits rendszernél jobbat produkálni, e mellett a gyorsírás 
elterjedésének statisztikájából látjuk, hogy 100 gyorsíró közül 98 a Gabelsberger-
Markovits-rendszert ismeri. 

Ezen okok teszik jogosulttá azon törekvést, hogy az iskolákban a nevezett 
rendszer taníttassák, egyéb törekvések pedig az elérendőnek vélt „jobb" érde-
kében, tudományos szempontból az iskola falain kivül müveitessenek. 

Ily módon eléretnék a gyorsírásnak közhasználhatósága és biztosítva volna a 
haladás lehetősége is, nem is szólva arról, hogy az elfogadott rendszerbe a 
valóságban bevált és czélszerű javítások bevonhatók volnának. 
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A gyorsírás ismeretének általános haszna csakis ezen az alapon érhető el. 
Nagyon téves nézet az, hogy a meglevő rendszerekből vegyük ki a jó részeket, s 
egyesítsük egy rendszerben. Ha igazán csak a jó részeket veszszük ki, akkor ismét 
előttünk lesz a kiinduló pont, az eredeti Gabelsberger-rendszer. Hiszen ebből, az 
ezt alkotó eszmékből ágazik ki mindenféle gyorsírás, a mely természetes alapokra 
van fektetve. 

Az a bizonyos geniális ember pedig, a ki majd idővel valamennyi rendszer 
előnyeit egy új rendszerben egyesíti, ma még nem született meg, vagy ha igen, 
de még nem adott életjelt tudásáról és találmányáról. Azért várjuk be ennek meg-
történtét türelemmel, de addig is tanítsuk a rendelkezésünkre álló „ma még legjobbat." 

Az írás művészetének fejlődését is olyannak tartom, mint a természet minden 
megnyilatkozását, mint az élet lefolyását. Semmi sem éri el nagyságát egy nap 
alatt. Nincs ugrás a természetben, mindennek a világon fokozatosan kell fejlődnie. 
Az isteni szikra, mely eszményibb és még jobb gyorsírást teremt, nem minden 
fejből pattan ki, a mely különben e vágytól beteg — és nem is minduntalan. 

Ápoljuk tehát a meglevő jót, legalább addig, míg ennél valaki jobbat alkot 
és ne engedjük, hogy mindenféle szárnypróbálgatásokkal újabb és újabb rendszeri 
kisérletezéssel a közhasználhatóság, vagyis az általános elterjedés útjába álljunk, mert 
a fejlesztés munkája nem az elért vívmányok lerombolásában, hanem a meglévő 
jónak észszerű javításában és terjesztésében rejlik. A gyorsírás ne legyen egyesek 
hiú önhittségének vesszőparipája, hanem legyen a nagy közönségnek közös szellemi 
kincse, eszméinek továbbítója és írásbeli teendőiben kisegítő barátja; legyen a 
gyorsírás egységes és azonos, miként a közönséges írás. 

A frázisok, melyeket ezen eszmék ellen felhoznak, lehetnek szépek, de 
czudarul üresek. 

A gyorsírás terén a helyes irányú működés a mai tanügyi viszonyok mellett 
kétségkívül a könnyű és meglévő jó rendszernek terjesztése minden úton és módon. 

A szegedi városi főgymnásiumi gyorsíró-kör ilyen irányú munkásságra alakult meg 
ezelőtt 25 évvel. Hogy czélját egy pillanatra sem tévesztette szem elől a lefolyt 
negyedszázad alatt, azt a körnek mai fényes ünnepélye bebizonyította. 

Az eázme győzött és e győzelem megünneplésében részt vett a magyar 
gyorsíró-közönség rendszer kiilömbség nélkül! 

Szegeden, 1901. márcz. 31-én. 

Bódogh Jánosné b. Oláh Róza. 

(9) A gyorsírás mint művészet és tudomány ma már oly magas fokú tekin-
télynek örvend, hogy a mostani generatió műveltségi fokmérőjeként is szerepelhet. 
Nemcsak azért, mert ennek tudása és művelése anyagilag is jelentékeny haszon az 
életben, de mert olyan szellemi élvezetet is nyújt, melyhez hasonlókat hirtelen 
nem is tudok felsorolni. 

Természetes, hogy mint mindenben, ugy ebben is vannak fokozatok: vannak 
„gyorsírók", „jó gyorsírók" és „kiváló gyorsírók!" Kiváló gyorsíró természetesen nem 
mindenki lehet, hisz a kiválóságra születik az ember, azt tanulni nem lehet, de 
minden művelt embernek legalább is annyira kellene értenie a gyorsíráshoz, hogy 
megtudja ítélni annak értékét és méltányolni tudja egy „jó gyorsíró" munkáját. 

Hogy a mai ifjúság mindegyike értse és tudja a gyorsírást, nagyon fontosa közép-
iskolában eltöltött időszak. Következéskép gyorsírás-tanáraink előtt áll a nagy feladat, 
hogy a gyorsírást mint művészetet, mint tudományt és mint kereset-ágat az ifjúsággal 
megismertessék, megszerettessék és lelkesedését állandóvá tegyék. 

Tapasztalásból tudjuk, hogy ha a tanár minden kedv, lelkesedés és ambitió 
nélkül tanit valamely tantárgyat, annak tanítványai szint'ugy kedvetlenül, kényszerű-
ségből, leginkább a tanár és nem a tárgy iránti kedvezésből tanulnak és itt az 
eredmény természetesen a legalsóbb fokon áll. Ellenben a hol a tanár részéről 
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igazi szeretettel, lelkesedéssel és nemes ügybuzgalommal találkozik a tanuló, annak 
tanítványai a lehető legszebb és legjobb eredményeket érik el. 

Az ifjúságnak a gyorsírás iránti kedve, lelkesedése és szeretetének meleg 
forrása tehát első sorban a szaktanár ügyszeretetéből fakad. Kívánatos, hogy magyar 
gyorsírásunknak minél több, minél lelkesebb szaktanárai legyenek, hogy a következő 
nemzedék méltó müvelője és terjesztője legyen közhasznú művészetünknek. 

Budapest, 1902. 
* 

íme egy kiváló nő kedves olvasó, ki a gyorsírás ügyének ideális felfogásában s a lankadatlan 
gyorsírói munkában versenyre kél az erős férfinemmel s a ki e nehéz munkában kifáradni nem 
tud, mert az ügy iránti lelkesedés heviti, erősiti s fokozza erejét. 

Igazán méltó élettársa szeretett férjének, Bódogh Jánosnak, az 0. M. Gyorsiró-Egylet 
ügvvezető igazgatójának. 

Ő vezeti az Orsz. Magy. Gyorsiró-Egylet összes levelezését, ismer minden gyorsírót, 
előfizetőt és nem fizetőt. Valóban nem tudjuk," hogy a jó és szeietetre méltó háziasszonyt, vagy 
a lelkiismeretes egyleti tisztviselőt, avagy a gyorsírással szakszerűen foglalkozó gyorsírót 
bámuljuk-e benne. 

BÓDOGH JÁNOSNÉ B. OLÁH RÓZA 

a „Gyorsirási Szépirodalmi Könyvtár" szerkesztője. 

Szerkeszti családi és hivatalos elfoglaltságának daczára a gyönyörű kiállítású és értékes „Gyors-
írás Szépirodalmi Könyvtárt", melyből ez ideig 5 füzet jelent meg, s a mely a gyorsírást tanuló 
ifjúságnak kitűnő szolgálatot teljesít 

Adna az ég édes hazánknak sok ily kiváló nő-gyorsírót, akkor a gyorsírás ügye roha-

mos léptekkel haladna előre czélja felé. 

borosjenői Boros Gábor dr. 

gymn. igazgató. 

Mult, jelen, jövő. 
(10) A mult. Hosszú évszázak küzdelmes munkája telt bele. De végre nem 

volt már elég a szónak hallható közlése, látható jeleket kellett adni a gondolatnak. 
Ismét hosszú évszázak tűntek el, midőn külső és belső szükségletek arra ösztönözték 
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az embert, hogy ama jelek mentül rövidebbek legyenek. Erre sarkalta az élet 
fokozottabb tevékenysége, e tevékenységnek ujabb s ujabb megnyilatkozása. Aztán 
előtört a hajnal. Albion szürke felhőiből a reformátió és a politikai harczok új 
lendületet adtak a gyorsírásnak. Európa művelt népei egymásután és egymás 
mellett rakják le az alapköveket, számos rendszer áll elő, hanem azért a gyorsírás 
tudásával nincsen arányban a gyakorlati eredmény s azért a gyorsírás még mindig 
csak egyeseké. 

A jelen: Nem szabad kicsinyelnünk a múlt eredményeit, ám a mi eddig 
történt, alig mondható egyébnek becsületes kísérletnél, a művészi épület meg-
alkotása még hátra volt. Gabelsbergernek kellett eljönnie, hogy ezt felépitse, hogy 
megteremtse az igazi gyorsírást. És ő megtette ezt. Az írásjegyeket a hallható szó 
szervezetéhez alkalmazta, megtalálta a hasonlóságokat a szó és az írás között 

BOROSJENŐI BOROS GÁBOR DR. 

gymn. igazgató. 

jegyei egyszerűség, folyékonyság tekintetében páratlanok, mássalhangzói nemcsak 
természetszerűen kapcsolódnak össze, hanem általuk mindjárt a hangzó is jelölve 
van s a mi a legfőbb, megalkotja a szabad rövidítéseket, szorosan a nyelvtudomány 
és logika követelményeihez ragaszkodva. A hang és jegye között bevolt töltve az 
eddigi tátongó űr. Fölismerte ezt mesterünk Markovits s a mit előde végzett a 
német nyelv körében, azt megvalósította ő nyelvünkre nézve az előadásnak világos 
és könnyen felfogható módjával a tetszetős feldolgozással, a mesteri rövidség és 
tömörséggel. Halhatatlan érdeme, hogy a gyorsírás nem egyeseké hanem bárkié. 

A jövő: S mi van még hátra? Sok, a legfőbb. Annyira eljutottunk immár, 
hogy nálunk nincs szükség sok rábeszélésre, hogy valakit e művészetnek meg-
nyerjünk. Nálunk is tudja már mindenki, hogy nincs oly ága a közéletnek, a hol 
nem lehetne általa kiváló elsőséghez jutnunk. Tudós, író, ügyvéd, orvos, üzletember, 
politikus, hivatalnok, szóval mindaz, a kinél az irás mindennapi, vagy legalább 
gyakori foglalkozás, ma már mind tudja méltányolni azt az eszközt, a melylyel 
4—8-szorta rövidebb idő alatt s ugyanannyiszor kevesebb helyen végezheti el azt, 
a mit közönséges írással végez. És mégis ugyan micsoda ezeknek óriási számához 
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az a párezer, a ki a gyorsírást ismeri, használja ? Ó bizony még hátra van a 
legfontosabb: hogy a gyorsírás mint rendes tantárgy szerepeljen az iskolákban, 
legyen kötelezve annak megtanulására minden ifjú. Ekkor aztán nem lesz a gyorsírás 
egyeseké, nem bárkié, hanem lesz mindenkié. 

Erre a czélra kell törekednünk ! 

Deés, 1901. okt. 28-án. 
* 

Borosjenői dr. Boros Gábor 1855. deczember 18-án született Nagy-Enyeden. Ugyanott 
tanulta elemi és középiskoláit. A gyorsírással mint harmadik osztályos tanuló ismerkedett meg. 
Rajongással fogott a rendszer megtanulásához. Ugy a gymnasiumi, mint az egyetemi évek alatt 
megragadott minden alkalmat, hogy e müvészetágnak mentül több hivet toborozzon. Buzgón 
olvasgatta a magyar gyorsírászati müveket és lapokat s mikor 1878-ban tanári vizsgálatot téve 
és bölcsészettudori czimet nyerve, miniszteri ösztöndíjjal az 1878—79. tanévre a berlini 
egyetemre ment, a német fővárosban bő alkalma nyilt a gyorsirás világtörténelmi fejlődésébe is 
behatolni s ez időben kezdve gyűjteni az e művészetág történelmére vonatkozó adatokat. 1879. 
őszén kinevezték a nagyenyedi áll. segélyezett polgári iskolához, a honnan 1882. őszén a nagy-
szebeni áll. főgymn. rendes tanárává tették. Százakra megy azoknak száma, a kiket a gyors-
írás elsajátítására ösztönözött, tanítványai közül sokakat látott el tankönyvvel, sokakat utasítással. 
A gyermekkorában e müvészetág iránt támadt rajongó szeretete folyton fokozódott benne, 
mely rajongó lelkesedésének egyik megnyilatkozása a „Gyorsirás Történelme" cz. jeles müve, 
a mely hosszú évek lelkiismeretes munkája. Elismeréssel kell feljegyeznünk az önzetlen 
buzgalmat és jóakaratot, mely dr. Boros Gábor elhatározásában nyilvánult akkor, midőn minden 
anyagi jutalom nélkül müvét megírta és azt a közhasználatnak átengedte s végül, hogy a 
megjelent kiadás az egyesület tulajdonává válhatott. 

Maga a történelem pedig hézagpótló mű, mert a jeles szerző müvében a birálat ha itt-ott 
szigorú is, de tárgyilagos. Dr. Boros nemcsak tisztán a tanári, hanem az irodalom terén is nagy 
buzgalommal és kiváló eredménynyel működik. 

Böröcz Mihály 

oki. mérnök. 

(11) Kezdetben megteremtő a szükség az első kezdetleges gyorsírást. 
Később mind erősebb-erősebb áramlatok jutottak felszínre és megindultak a 

kisérletek egy igazi gyorsírás feltalálása végett. 
Keletkeztek jobbnál-jobb rendszerek angol (Taylor, Pittmann), franczia(Delaünay-

Prévost), német (Gabelsberger, Stolze) mesterektől, a mely rendszerek ma is mind 
életben vannak és az egyes országokban virágzanak. 

Talán felmerülhet a kérdés: miért nem választották ki ezen jobbnál-jobb 
rendszerek közül a legjobbat és miért nem terjedt el az az egész világon, általánosan, 
kiszorítva a többit az alkalmazásból ? 

Ebben a keretben legyen elegendő e kérdésre egy másik kérdéssel felelni, 
hogy t. i.: nem simul-e nyelvünkhöz Gabelsberger mesteri alkotása Markovits 
átültetésében oly szépen, mint testhez a jól szabott ruha? És vájjon nem lehet-e 
a viszony más nyelvek és más rendszerek között is hasonló ? 

Azonban nemcsak különböző nemzeteknek vannak különböző gyorsírásai, 
hanem ugyanazon nemzetnél is több életképes gyorsírási rendszerre akadunk. 
Felmerül a kérdés: hát legalább ezek vájjon miért nem egyesültek ? 

Hát igenis felmerült az eszme: a két nagy német rendszert, a Gabelsberger 
és Stolze-féle rendszereket egyesíteni, az egyiknek hátrányait a másiknak előnyeivel 
pótolni, azonban a kisérletek eredményre nem vezettek. És nagyon helyesen! 
Elégedjünk mi meg gyorsírásunkkal! Ha pedig itt-ott hibákat észlelünk, igyekezzünk 
azokon javítani és ne burkolódzunk a conservativismus köpönyegébe, kimondván, 
hogy a rendszeren 10 évig, vagy 15 évig nem fogunk változtatni. Igenis változtassunk 
akkor és ott, a mikor és a hol rendszerünk világosságának, szépségének, 
olvashatóságának, könnyebbségének és biztosságának érdeke megkívánja. 

Gyorsírásunk hasznáról talán felesleges is beszélni; és ha ezt még is teszem, 
azért teszem, mert specialiter a gyorsírásnak technikai alkalmazásáról óhajtok néhány 
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szóval nyilatkozni. Én a magam részéről azt tartom, hogy műegyetemünkön a 
gyorsírás az előrehaladás legnevezetesebb factorainak egyike. Hazánk háromféle 
főiskolája közül (jogi, orvosi, mérnöki) épen a műegyetem az, melynek hazai 
irodalma a legszegényebb, úgy, hogy a hallgató az előadások szorgalmas látogatására 
és azok jegyzésére van utalva, ha a vizsgálatokon boldogulni akar. Már most a 
hol a professor rajzol a táblára és közben magyaráz, ennélfogva rajzot és előadást 
egyszerre kell jegyezni, hogy minő szolgálatot tesz itt a gyorsírás, talán nem 
szorul magyarázatra. 

De hiszen ma-holnap ott vagyunk, vagy már ott is vagyunk, hogy a gyors-
írás tudása az általános műveltséghez tartozik ! Épen ezért feltétlenül szükségesnek 
tartom, hogy a gyorsírás tanulása a középiskolákban kötelezővé tétessék, és pedig 
már az első osztálytól kezdve! Természetesen a tananyagnak okszerű és helyes 

CSEREI JÓZSEF 

lévai főgymn. tanár, a „Millenniumi gyorsírászati Emlékkönyv" szerzője, a Stolze-Fenyvessy és Gabelsberger-Markovits-

féle rendszer oki. tanára, az 0 . M. Gy. E. tiszteletbeli és a szegedi v. főgymn. gyorsíró-kör dísztagja. 

beosztásával, úgy, hogy az első két osztályban, vagy csak az első osztályban a 
tanuló hetenként egy órában csak a betűket és azoknak egymással való összeköttetését 
tanulja, de ezt azután meg is tanulja úgy, hogy mintegy vérévé váljék; és csak 
midőn nyelvünk törvényeivel kezd tisztába jönni, akkor hatoljon bele a gyorsírás 
tanulásába is érdemlegesen ! 

Ezen a módon reménylem elérni azt, hogy a gyorsírás minél hamarabb 
általános lesz, mi, hogy úgy legyen, Isten adja! 

Budapest, 1902. február 25. 

Cserei József 

kegyesrendi főgymnásiumi tanár. 

(12) Köszöntöm a szegedi városi főgymn. gyorsíró-körét tüneményes sikereinek 
25-ik évfordulóján. Büszke vagyok rá, hogy körüknek dísztagja lehetek. Kívánom, 
ne ejtsék el a koszorút, melyet szorgalmuk után győzedelmeik elismeréseül az 
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országos egyesület nyújtott Önöknek. Csekélységemet pedig, kérem, írják be 
adósuknak könyveikbe : legyen tartozásomnak legalább némi kamatja elismerésem, 
tiszteletem és hálám mellett szivem forró együttérzése. 

1868 óta jó 30 éven keresztül tanítom a gyorsírászatot. Ezen hosszú idő alatt 
arra a meggyőződésre jutottam, hogy a gyorsírászat a magyar nemzeti kulturának 
egyik fő tényezője : tanulja meg és gyakorolja azt minden művelt magyar fiú, hogy 
majdan az életben előnyösen használhassa hazánk közművelődésének díszére. 

Mint a volapük, pasilingva és esperanto elburjánozása legnagyobb akadálya 
egy jövendő világnyelvnek : úgy Magyarországon is a gyorsírászati rendszerekből 
használat végett teljesen elég egy és pedig a legtökéletesebb, legelterjedtebb írásmód, 
a Gabelsberger-Markovits rendszere. 

Léva, 1901. november 3-án. 
* 

Cserei József dr. a hazafias piarista-rendnek egyik kiváló tagja, ki gyorsírási szakismeretre 
nézve a legelső helyen áll, a tanítás sikerében páratlan, kinek a gyórsírás ügye iránti önzetlen, 
őszinte lelkesedése bámulatra gerjeszt mindnyájunkat, kik az ő hosszú áldásos működését 
ismerjük. Cserei József oki. tanára úgy a Gab. Mark., mint a Stolze-Fenyvesi-féle rendszereknek 
s igy a gyorsírási kérdésekhez való hozzászólása mindig nagy súlylyal bir. 

Azonban nemcsak mint szakember nagy ő, de mint gyorsiró-poéta is az elsők közt van, 
mit az itt bemutatott néhány költeménye is bőven igazol. 

Nagy kár, hogy az ily jeles szakférfiú e téren ez idő szerint nem működhet s úgy látszik, 
neki fáj az legjobban, mikor hozzánk intézett sorait igy végzi : 

„Most nem tanítom a gyorsírást, olyan vagyok, mint a kezetlen munkás, Isten áldása 
legyen nemes törekvéseiken!" 

Nem lehetne-e azt a drága kezet szabaddá tenni ? ! 

Cserép József dr. 

egyetemi, magán- és főgymn. tanár. 

(13) Gyors tűz többet emészt föl, mint a csendes; a sebes futás is csak 
időben takarékosság, nem egyszersmind erőben is. 

Ámde a gyorsírás nemcsak gyorsítja, hanem könnyíti ís a munkát; nemcsak 
időnket kíméljük vele, hanem egészségünket is. 

Budapest, 1901. 

Cserhelyi Sándor 

főgymnásiumi tanár, a nyitrai főgymn. gyorsíró-kör elnöke. 

(14) A művelt embereket a gyorsírás szempontjából három osztályba sorozzuk : 
a kik jól tudnak, a kik sehogy sem tudnak gyorsírni s a kik a gyorsírást csak 
féligmeddig tudják. 

Az első s második csoport nagyon megbecsüli a gyorsírást; az első azért, 
mert a gyorsírás hasznát minden alkalommal látja; a második azért, mert a közön-
séges írás elégtelen voltát minden lépésnél tapasztalhatja, legkevésbbé becsüli a 
harmadik se hideg- se meleg csoport, mert gyorsírása a legjobb esetben sem 
gyorsabb a közönséges írásnál. 

Ezen osztályozás daczára minden gyorsíró azt kívánja, hogy a harmadik 
csoport úgy olvaszsza magába a másodikat, hogy az egyesülés a gyorsírás hasz-
nára legyen. 

Nyitra, 1901. 
Csikós Gyula 

tanító, oki. gyorsírás-tanár. 

(15) Hogy a gyorsírás ismerete mily megbecsülhetlen hasznára van bármely 
Pályán levő tanult embernek, arról véleményt mondottak már kiváló egyének. 

Szólok azonban arról, a mi a gyorsírás világában az én figyelmemet —mint 
tanító-emberét — különösen megragadta, s ez — Bódogh János volt szegedi, 
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jelenleg fővárosi kiváló gyorsírás-tanárnak csodálatos tanítási módszere. A ki őt 
egyszer a gyorsírásról beszélni hallotta, az meg volt nyerve e hasznos művészetnek. 
Szinte megbűvölte azt, kivel a gyorsírásról szólott. 

Az ő csodálatos hatását bámultam, de megérteni csak akkor voltam képes, 
mikor őt egész valójában megismerhettem. 

S miben rejlett az ő bűvszere, melylyel mindnyájunkat rajongó tanítványaivá, 
az ügyért élni és halni kész harczosokká fanatizált? — az ő határt nem ismerő 
szeretetében és lelkesedésében, melylyel az ügy iránt önzetlenül viseltetett, s a 
melynek feláldozta családi életét, anyagi javait és mindenét. 

Sok ilyen apostolt adjon a magyarok Istene minden igaz és jó ügynek! 
Szegeden, 1902. február 15. 

* 

Csikós Gyula a szegedi népiskolai tantestületnek egyik kiváló ós képzett tagja. Bódoghnak 
Szegeden töltött ideje alatt a gyorsírásnak szóval, tettel buzgó terjesztője s ápolója és kiváló 

CSIKÓS GYULA CZIGÁNY JÁNOS 

oki. gyorsírás-tanár. ügyvéd, jászberényi polgármester. 

munkása volt. A szegedi Mesternek igazán jobb keze, ki nem szűnő lelkesedéssel szolgálta 
ügyünket. Nagy ügyességgel autografálta Bódogh tankönyveit és lapjait s az összes gyorsirási szak-
lapokat pedig gyönyörű gyorsirási rébusz-rajzokkal látta el. 

Czigány János 

ügyvéd, jászberényi polgármester, oki. gyorsirás-tanár, az O. M. GY. E. és a szegedi vár. 

fögymn. gyorsíró-kör tiszt, tagja stb. 

(16) A gyorsírás egy oly művészeti tudományág, melylyel az életet hosszab-
bítani, kedveltté és élvezetesebbé tenni lehet. 

A gyorsírás haszna kiszámíthatlan minden oly téren, a hol írással foglalkozunk. 
A gyorsírás jövője nagy, mert a haladó kor mindazt, a mi szellemével ellenkezik, 

halomra dönt. Ezen idő elérkeztét eddig nagy mértékben akadályozni látszik a 
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Ha elérkezik az, mi a zenében van, hol a hangjegy mindenütt egyforma — a gyors-
írás a világ minden részében — a jól megérdemelt figyelemben részesül. 

A gyorsírást, mint kötelezett tantárgyat a középiskolák Ill-ik osztályától behozni 
rendkívül üdvös dolog, mert ez a tanulónak nemcsak elemi fejlesztését, önállósítását 
és érettségét, a lassú tempó mellett a szépírás megszokását is eredményezi, de azt 
a tanár előadása utáni jegyzeteknél már az iskolában értékesítheti. Fel tehát a 
munkára, a gyorsírás alapos elsajátítására ! 

Jászberény, 1902. január 1. 
* 

Czigány János szül. Jászberényben 1850-ben. Az ügyvédi vizsgát 1880-ban tette le s 
Jászberényben telepedett le, hol polgármesterré választották. ' 

A gyorsírásnak alig van hazánkban igazabb és lelkesebb barátja, buzgóbb tisztelője, 
mint Czigány János, ki a gyorsírás hasznát, értékét mindenkinek mindenütt ahol csak alkalom 
van rá, gyakorlatilag mutatja be s főleg a felnőtteket igyekszik megnyerni a gyorsírás szép ügyének. 

Orsz. ünnepélyünkön is érdekes felolvasást tartott a gyorsírás hasznáról. 
Erdemei elismeréseül az O. M. Gy. E. tiszteletbeli tagjául választotta. 

D a n z e r J ó z s e f 

vezérkari százados. 

(17) 1801-ben így nyilatkozott : 
„Ha én volnék e művészet feltalálója, azt mindenek előtt a katonai állás 

számára ajánlanám és mindazokat, kik valamely altiszti, vagy tiszti fokozat elérésére 
törekesznek, annak megtanulására ösztönözném. Ez állás az, melyben a perczek 
néha oly végtelenül drágákká válnak, melynél az írás ideje a körülmények által oly 
gyakran a legkisebbre szoríttatik és még sem engedhető meg az írás mellőzése. 
Nem akarom állítani, hogy a gyorsírásnak általános szolgálati írássá kell idővel 
válnia ; de van-e tiszt, különösen a felsőbb rendű fokozatban, ki a jelenlegi hadjárat 
folyama alatt nem jutott volna azon helyzetbe, hogy tollának a gondolat szárnyait 
ne kívánta volna kölcsönözhetni." 

(Tankönyve után.) 
* 

Danzer volt hazánkban az első, ki az Angolországban keletkezett gyorsírást — Taylor 
rendszerét — latin nyelvre alkalmazta. A Taylor-rendszer hazánkban az ő áttétele nyomán 
haladt egész Fenyvessy és Markovits felléptéig. Most már nincs követője. 

Darányi Ignácz 

m. k. földmivelésügyi miniszter. 

(18) Az, a ki jól érti a gyorsírást, — megérdemli, hogy bármely alkalmazásnál 

egyenlő feltételek mellett — előnyben részesüljön. 

Budapest, 1901. 

Deák Ferencz. 

(19) Milyen legyen a gyorsíró ? (Kónyi Manó után.) 

. . . A gyorsíró legyen lelkiismeretes, el ne ejtse a szónoknak valamely gon-

dolatát, ne engedje, hogy a miket a képviselő nem mondott, beszédébe utólag 

beiktassa, de még csak azt se szabad tennie, különösen ha nem elvbeli fejtegetésről 

van szó, hogy valamely kifejezést erősebbel, vagy gyengébbel váltson fel. Ezt 

tisztességes ember nem kívánhatja a gyorsírótól, ha pedig valaki még is kívánná 

tőle, akkor a gyorsíróban legyen annyi tisztesség, hogy az ilyen kivánatot ne teljesítse. 

Az a jó gyorsíró, a ki mentül kevesebbet változtat a beszéden, az egyes 

kifejezéseken, a ki a szónok sajátosságain nem vagdos, olyan mondatokban szó-
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laltatja meg, a minőkben a közönség őt hallani megszokta és a minőkben ráismerni 

individualitására, de a ki helyreüti a mondat rossz szerkezetét, a szók hibás rendét, 

a lényeg kára nélkül törli az ismétléseket és megbecsüli annyira a parlamentet, 

hogy az onnan kikerülő beszédeket legalább fésületlen ne küldje világgá. 

Demjén Márton 

ev. ref. lelkész, oki. gyorsirás-tanár, 

(20) A gyorsírás az általános műveltség megszerzésében nélkülözhetlen tényező. 
Ezt már a régiek érezték, tudták: gyakorlatilag pedig bebizonyult ez azóta, mióta 
a kulturát a folyton szaporodó minden jellegű iskolák, tanintézetek terjesztik. 
Ezekben és künn az életben működő stenographusok, gyorsabban, nagyobb körben 
szerzik és terjesztik az ismereteket s így a kulturát, mint a ki a gyorsírást nem 
érti. így a kulturára a gyorsírásnak kiszámíthatatlanul jótékony hatása van. Nekem — 
Isten kegyelméből — húsz évi lelkészi működésemben, hűséges segítőtársam volt 
a gyorsírás művészete. Igen sok egyházi és hazafias ünnepségen, hazánk legkiválóbb 
fiainak és leányainak tudásban, eszmékben, hazafias szellemben gazdag beszédeit, 
felköszöntőit, indítványait a térhez igáztam, megörökítettem s ezeket mint lelkész, 
a szószéken, az iskolákban, társadalmi érintkezéseimben tovább terjesztettem s így 
e nagy szellemekkel a kontaktust, a benső együttérzést minél szélesebb körben 
maradandóvá tenni igyekeztem. 

A tanácskozásokban, egyházi és egyházmegyei közgyűlésekben, hol oly sokan, 
okosan, több oldalról vizsgálják és vitatják meg a szőnyegen levő fontos tárgyakat, 
egy jó gyorsíró éber szelleme, gyors keze, csodálatosan szép, hasznos és jó munkát 
teljesít; mert az egész tanácskozásnak hű lefolyását tökéletesen megörökítve, nagy 
tanulmányt nyújt úgy a jelen, mint a jövő nemzedék számára, 

A sajtó igen sokszor tévesen közöl eseményeket s épen ezért rosszul informál, 
de a jó gyorsíró az ihletés és alkalom pillanatában elhangzott nyilatkozatokat, 
beszédeket a maga valóságában örökíti meg. Hazánk élő nagyjainak személyes 
hatása maradandóbb ránk nézve, mint a könyvek. S mily lelki gyönyört nyújt, ha egy 
Tisza Kálmánnak, dr. Fenyvessy Ferencznek, Antal Gábornak, Gyurácz Ferencznek, 
Szász Károlynak, Eötvös Károlynak, Darányi Ignácznak, Hegedűs Sándornak 
s hasonló nagy alakoknak — különféle alkalmakkor elmondott beszédeit s 
nyilatkozatait híven megörökíthetjük s terjeszthetjük. Hisz ezek mindig esemény-
számba vétetnek és igaz érdeklődést keltenek. Szerintem minden lelkésznek a biblia 
mellett a gyorsírást is tökéletesen kellene tudnia és gyakorolnia ; mert e két hatalmas 
szellemi fegyverrel az egész magyar nemzet szívét meghódíthatnék Isten országának, 
vagyis a szent és kegyes életnek s a magyar haza szeretetének. 

A tudományok, a felfedezések s a gyors haladás e korszakában, minden azt 
kiáltja felénk: „Tanuljátok és lelkesedéssel gyakoroljátok a gyorsírást!" 

Veszprém, 1901. november 8-án 

Dunay Ferencz 

kir. tanácsos, tankerületi főigazgató. 

(21) Midőn a szegedi városi főgymnasiumi gyorsíró-kör megtisztelő fölhívását 
kaptam, hogy művészetéről nyilatkozzam ; nem tudom tanférfiú állásomnak, vagy 
annak köszönöm-e azt, hogy ahhoz hasonló munkát írtam ? Mind a két esetben be 
kell vallanom, hogy a gyorsíráshoz nem értek, de annak haszna és nagy fontossága 
nyilvánvaló én előttem is. Azért mint tanférfiú annak tanítását, ha nem is adnák 
elő már minden vezetésem alatt álló intézetben, minden tőlem kitelhető módon 
előmozdítanám. 

Mint hasonlónak megírója csak annyit mondhatok, hogy a hasonlóság a 
gyors-és a „hangrajzi'Mrás közt csak az, hogy mind a kettő "arra törekszik, hogy 
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czélját oly jegyekkel érje el, melyek arra a legalkalmasabbak: az egyik, hogy az 
élő szót röptében elfogja és megörökítse ; a másik, hogy minden lehető nyelvhangot 
előre látva, azt minden képzelhető árnyalatában egy-két tollvonással kitüntesse és 
az utókornak föntartsa. 

Beszterczebányán 1901. szept. 29. 

Jegyzet. Dunay Ferencz úr, egy korszakalkotó munkát irt, a melyben a nyelvhangnak 
nyelvészeti czélokból való pontos feljegyzése módját adja elő. Ez tehát nem gyorsírás, hanem 
hangirás, phonetika. 

Ennyit magyarázatul. A szerkesztő. 

Egán Ede 

az állattenyésztési osztály vezetője a földmiv. minisztériumban. 

(A Gyorsírászati Lapok után). 

(22) . . . Úgy hivatalos működésemben, mint magánügyeim elintézésénél, már 
majd egy évtized óta állandóan legalább egy, sőt nagyobb részt több gyorsírót 
szoktam alkalmazni. 

Az írásbeli működésben óriási hasznot biztosít azon eljárás, mely lehetővé 
teszi, hogy legalább a fontosabb ügyeket gyorsíró segítségével és így tulajdonkép 
saját fogalmazványunk alapján személyesen intézhetjük el anélkül, hogy ez nagy 
időveszteséggel volna összekötve. 

Eddigi tapasztalataim szerint annak az anyagnak leírására, melyet naponként 
diktálni szoktam, átlag 5 óra szükségeltetik. Ki tehát gyorsírót rendesen alkalmaz, ha 
naponta csak egy órát diktál is (mint én) ez által már 4 órányi munkaidőt nyert, 
vagyis más szóval a megtakarított 4 órával többet bir dolgozni, mint a ki kénytelen 
személyesen papirra vetni gondolatait. 

Ezen időnyereség pedig évi 300 munkanapot és 8 órai napi szellemi munkát 
számítva, egy év alatt 150 munkanapnyi többletet jelent olyannak munkásságával 
szemben, ki külömben egyforma gyors munkaerővel, de gyorsíró nélkül dolgozik. 

Az időnyerés hasznán kívül még eléggé nem becsülhető ezen eljárásnak azon 
második haszna is, hogy a gondolatmenet sokkal szabadabban folyik, mivel a teljes 
figyelmet egyedül az agy tevékenységére lehet központosítani s a gondolkozás 
tevékenysége nincs a kéz mechanikus munkája által sem zavarva, sem lassúsága 
által feltartóztatva. 

Mind a két említett haszon érvényesül akkor is, ha a diktáló nem teljesen 
gyakorolt és ha ez okból kénytelen a gyorsírászatilag tollba mondottakat leírás után 
újra átolvasni és javítás után még egyszer lemásoltatni. 

Bár ma Magyarországon még kevesen vagyunk, kik írásbeli dolgaink elintézé-
sére rendesen gyorsírót használunk, de meg vagyok győződve, egy-két évtized 
múlva eljő az idő, mikor nem lesz ministeri, vagy más közhivatal, nem lesz 
közjegyzői, ügyvédi iroda, egyesület, regényíró, kritikus vagy egyáltalán írásbeli 
teendőkkel nagyobb mértékben elfoglalt hivatal, vagy intézmény, melynek vezérférfia 
írásbeli ügyeit még a mai elavult módon, sajátkezüleg fogja végezni. 

A gyorsírászat egyúttal az egyéni munkásság és az egyéni képesség kihasz-
nálásának netovábbja is. A ki egyszer hozzászokott gyorsírással dolgozni, az többé 
nem képes visszatérni a régi, ' nehézkes, kényelmetlen és véghetetlen unalmas 
munka-rendszerhez. 

Enyedi Lukács 

min. tan., volt országgyűlési képviselő. 

(23) Amióta van gyorsírás, megszűnt igaznak lenni az, hogy a „szó szellő". A gyors-
író megfogja a repülő szót s szavánál fogva a politikai szónokot. Megbecsülhetetlen 
tehát kivált a parlamentáris szónoklat terén a gyorsírás művészete. Mily mindenek 
fölött drága kincs volna, mily kiapadhatatlan kútforrása a történetírónak, ha a régi 



magyar országgyűléseken elhangzott beszédek fennmaradtak volna gyorsírói fel-
jegyzések alapján! Talán máskép és jobban értenénk Verbőczy nagy művét, ha 
bírnánk az azt indokaiban megvilágító beszédeit! Mily pótolhatatlan veszteség az, 
hogy szabadságharczunk s az azt megelőző nagy idők vezéreinek, Széchenyinek, 
Deáknak, Kossuthnak, Szemerének beszédei csak hézagos töredékekben maradhattak 
ránk! Semmi sem világítja meg élénkebben a gyorsírás becsét és értékét, mint a 
visszapillantás arra a korra, a mikor még azt nélkülöztük. A gyorsírás terjesztése, 
fejlesztése és minél több magán tanintézetben leendő tanítása tehát közérdek s 
egyik fegyvere a közművelődésünknek és kultúránknak. A gyorsírászat, ez a szellemi 
„pillanatnyi felvétel" nem szorul már elismertetésre, hiszen rég el van ismerve s 
azt méltányolni szinte közhely számba megy. A midőn felhívásukra azt mégis teszem, 
engedek annak az érvnek, hogy a legelismertebb igazságot is, éppen mert az, 
sohasem lehet eléggé, vagy a kellőnél többet hirdetni! 

Budapest, 1901. 

Erdélyi Viktor 

a Faulmann-féle gyorsírás átíiltetője. 

(24) A 19. század végén vagyunk. Tudomány és művészet, ipar és kereske-
delem e században hatalmas lendületet vettek, az emberi kultura rohamosan haladt 
előre. A művelődés eme ragyogó képében a gyorsírászat kimagasló helyet foglal el. 

(Tankönyv 1894.) 
* 

Erdélyi Viktor Faulmann Károlynak, a híres német gyorsírónak a „Phonographia" cz. gyors-
írási rendszerét nagy szakavatottsággal alkalmazta a magyar nyelvre. 

F a b i n y F e r e n c z 

kir. ítélőtáblai elnök. 

(25) Egyike a legkellemesebben szórakoztató foglalkozásom volt a gyorsírás 
tanulása s az arra fordított fáradtságot soha sem bántam meg, mert bírói hivatásom 
gyakorlásánál mindenkoron nagy hasznomra volt. Az igazságszolgáltatás egész 
vonalán a szóbeliség és közvetlenség behozatalával a gyorsírás tudása, a bírósági 
jegyzőnél, lehet mondani elengedhetlen szükségletet, magánál a bírónál pedig 
jegyzetei tételénél, felette nagy előnyt képez. 

Szeged, 1902. szept. 

Fazekas Ferencz 

főgymn. tanár 

(26) A gyorsírás hasznáról már sokat, — de eleget még nem szóltak. Hanem 
ne feledjük, kik a gyorsírászattal foglalkozunk, hogy a gyorsírászat valódi czélját 
csak akkor értük el, ha a szóbeli gyors előadás leírására képeztük magunkat, mert e 
nélkül a gyorsírás nem művészet, hanem mesterség. 

Kecskemét, 1901. okt. 30. 

Fenyvessy Adolf 

országgyűlési gyorsíró-főnök. 

(27) Gyorsírók közt arról beszélni, mennyire hasznos a gyorsírás, alighanem 
fölösleges. Azon a téren pedig, a hol én most mint gyorsíró működöm, a gyorsírás 
a munka legfőbb és föltétlen eszköze. A gyorsírás jövőben csakis egyre terjedhet, 
alkalmazása napról-napra már most is több tért hódít. Kár, hogy egyre szaporodnak 
úgy nálunk, mint másutt, az u. n. rendszerek és hogy nem lehet bízni abban, 
hogy a jobb kiszorítja a gyengébbiket. Helyeslem a gyorsírásnak, főkép a közép-
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iskoláknak felsőbb osztályaiban szabad tárgyul való tanítását. A gyorsírás belső 
javulása s terjedése sokat köszön az olyan erőknek, a minők az önök körében 
tevékenyek. 

Budapesten, 1902. január 30-ikán. 

* 

Fcnyvessynek, a kiváló gyorsírónak, a Stolze-rendszer szerencsés átültetőjének életrajzát 
és arczképét „Gyorsiroda" cz. fejezet alatt találja az olvasó. 

F e r e n c z J ó z s e f 

unitárius püspök. 

(28) A gyorsírás az én ifjú koromban még nem volt annyira elterjedve s 

talán nem is volt annyira szükséges, mint most és lesz még inkább a jövőben 

napról-napra. Nagyon sajnálom ennélfogva, hogy én annak hasznáról csak negatíve 

szólhatok, a mennyiben t. i. őszintén megvallom, hogy gyakran éreztem és érzem 

a rendszeres gyorsírásban való jártasságomnak hiányát. 

Kolozsvár, 1901. október 30. 

Forrai Soma 

oki. gyorsíró-tanár. 

(29) A gyorsírás olyan ismeret, a melyet megfelelő intelligentiával bárki megtanul-

hat. De azért mégis nagy különbség van közte és más tudomány között, mert semmiféle 

más tudomány nem követeli úgy, mint a gyorsírás, hogy mívelője az összes többi 

tudományokban is jártas legyen. A laikusnak fogalma sem lehet róla, hogy micsoda 

működést fejt ki munkája közben a gyorsíró, a mikor egy szónoklatot szószerint 

nyomon követ irónjával. Teljesen meg kell értenie az egész előadás gondolatmenetét, 

akár jogi, akár természettani, földmívelési, kereskedelmi, technikai, vagy akármilyen 

más szakmáról legyen szó. Bármi legyen is az előadás tárgya, a gyorsírónak a 

legnagyobb éberséggel kell követnie a fonalat, hogy a gondolatmenet fordulatossága 

szerint az egyes kifejezéseket majd így, majd úgy rövidítse s az először hallott 

terminus technikusokra is azonnal megtalálja elméjében a helyes rövidítési módot, 

kezébe levő irónjával pedig épen olyan gyorsan, a mint támadt, kifogástalanul 

végre is hajtsa a helyesen gondolt gondolatot. 

Budapest, 1902. 
* 

Forrai Sommá egyike azon ritka gyorsíróinknak, kinek elméleti tudása és gyakorlati gyorsírói 

képzettsége harmonikus összhangban olvad össze. Ezért másutt is épúgy érvényesül, mint a 

gyorsírás terén. 

Irodalmi működése jelentékeny s a gyorsírás irodalmára lényeges befolyással van. 1880-ban 

adta ki a „Magyar Gyorsírók Évkönyvét". 1881-ben indította meg a 8 évfolyamot megért 

„Fővárosi Gyorsírót", 1883-ban adta ki a „Szépirodalmi munkák gyorsirási mezben" 3 kötetét 

és kiadta a Magyar Gyorsírás Tankönyvét (I. és II. rész). 

Gyorsirási tankönyveit hazánk sok tanintézetében sikeresen használják s ezenkívül a 

gyorsirási irodalom terén igen nagy és hasznos tevékenységet fejtett ki, igy pl. 1892-ben jeles kritikát 

Jakab Lajos: „Szegedi gyorsírászati dísz-emlékmű." 10 



irt külön röpiratban Szalágyi A. absoiut becsű gyorsírásáról stb. Jelenleg a „Színházi Lapok" 
napilap szerkesztője s ép most indította meg a „Magyar Gyorsíró Ujság"-ot, mely úgy tartalmára, 
mint kiállítására nézve egyike a legszebb és tartalmasabb gyorsiró lapjainknak. 

Forrainak, mint szakembernek, nemcsak itthon, de külföldön is jó neve van. 1885-ben 
Párisban tartózkodása alatt két előadást tartott a franczia gyorsíró-egyletben, egyiket a magyar 
gyorsírási viszonyokról, másikat a magyar országgyűlési gyorsiroda szervezetéről. Mindkét elő-
adás megjelent a franczia gyorsírási lapokban és a franczia gyorsíró-egylet évkönyveiben is. 

Fülöp Adorján dr. 

főgymn. tanár, a Stolze-Fenyvessy-rendszer oki. tanára. 

(30) Az emberiség fejlődésében jöhetnek mozzanatok, melyek a gyorsírás alkal-
mazását módosíthatják, de nem olyanok, melyek fölöslegessé teszik, mert a gép az 

FORRAI SOMA 

oki. gyorsírás-tanár. 

embert teljesen nem helyettesítheti. Az emberekkel való mindennapi érintkezé-
sünkben pillanat alatt kelt gondolatainknak papirra vetésében, tanulmányaink 
alkalmával jegyzetek gyors és pontos készítésében akkora kényelem és előny, milyent 
a társadalomban csak gazdag élvezhet. 

A nálunk magyaroknál dívó különféle gyorsírási rendszerek közül annak adom 
az előnyt, mely a magyar nyelv szellemének legmegfelelőbb, tehát a legmagyarosabb 
és melyet a tanulók a lehető leghamarabb elsajátíthatnak. Az elsajátításra a tanuló 
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életében legalkalmasabb kor a 13—14 év, mely a gymnásium 3—4 osztályának felel 
meg, mely összevág a rendszeres magyar nyelvtan tanulásával. Az ilyen tanulókból 
lesznek a legügyesebb gyorsírók és a legjobb gyorsíró-köri tagok. 

Zenta, 1901. nov. 20. 
* 

Dr. Fülöp Adorján egyike a StoIze-Fenyvessy-rendszer legerősebb oszlopának, ki a gyors-
írás terjesztése czéljából ' nem kiméi időt, fáradtságot, nem sajnál anyagi áldozatot, hogy 
tanítványait minél alaposabban beavathassa a gyorsírás titkaiba. Zentán gyorsiró-kört alapított s 
gyorsirási lapot „Zentai Gyorsiró" cz. alatt ad ki. 

Ganz és Társa 

vasöntő és gépgyár-részvénytársaság, elektromos gyár. 

(31) Czégünk a gyorsírásnak nagy gyakorlati hasznát látja. Három nagy 
gyártelepünk mindegyike kiterjedt levelezést folytatván, ez irodákban szinte 
elengedhetetlenül szükséges a gyorsírásnak lehetőleg tökéletes ismerete. 

De ezeken az irodákon kívül, melyekben úgyszólván az egész személyzetnek 
ismernie kell a gyorsírást, mérnökeink közül számosan, sőt igazgatóink közül is 
néhányan kiváló gyorsírók, a kik intern használatra szánt följegyzéseiket jórészt 
gyorsírással végzik. 

Tisztviselőink csaknem kivétel nélkül a Gabelsberger-féle rendszert alkalmazzák. 
Budapest, 1902. február 13-án. 

Gáti István. 

(Tachygraphia vagy szapora írás módja, 1820. Már 1769-ben használta írását 
Debreczenben.) 

(32) „. . . Ezenn hasznos és szükséges írásnak módjairól gondolkodni egy 
Tudósnak nem haszontalanság, sőt egy közjót szeretőnek köteleség, Ugy hogy 
nem tettem én is fel haszontalan tzélt, midőn erről gondolkodtam . . . " 

„Ezen írás megtanulása valójában nem nehéz egy magyar, és deák írást 
értő, 's tudó embernek. Melly fáradságot, a' ki illyen nagy hasznú dologért tenni 
sajnál: szükség, hogy minden újjat megvessen, bár akármi hasznos legyen is." 

(Tankönyv 1820.) 

Gászner Lajos. 

(A Gabelsberger- és Stolze-rendszerekből alkotott új rendszert). 
(33) El nem mulaszthatom tanítványaimat arra figyelmeztetni, miszerint ezen 

tudomány müvelése különösen hazánk alkotmányos újjászületését tekintve, mily 
elkerülhetlenné, mondhatni hazafiúi kötelességé vált; miután csakis ezen tudomány 
segítségével lehetünk képesek jeles szónokaink s hazánk nagyjainak jelentékteljes 
szavait, s oly gyakran minden előkészület nélkül rögtön keletkezett nagyszerű 
gondolatait az ilyen alkalmakkor jelen nem levő honfiakkal hitelesen és híven 
tudatni, s azokat irányadás végett az utókornak is megőrizni. 

(Tankönyv 1862.) 

Glasner Antal 

a kis-sebesi gránitkőbányák részvénytársaság igazgatója. 

(34) „Time is money" mondja az angol, és igaza is van és mégis alig van 
valami, a mivel oly tékozlóan bánnának az emberek — különösen édes hazánkban — 
mint az idővel. 

Az idővel való gazdálkodásnak, mindenütt, a hol sokat írni kell, egyik kiváló 
eszköze a gyorsírás. A gyorsírás művészete ez által nemzetgazdasági tényezővé 
emelkedik. 

10* 
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Irodánkban a gyorsírás, társaságunk fennálása, az az hét év óta, alkalmazást 
nyert és pedig a gépírással kapcsolatban. De mit sem érne a legkitűnőbb gép, 
ha a ki kezeli, egyúttal kifogástalanul nem értene a gyorsíráshoz. Csak így válik 
lehetővé, hogy egy nagyobb üzleti irodában felhalmozódó levelezés, mely mindig 
sürgős elintézést igényel, akadálytalanul és aránylag kevés személyzettel elintéztessék. 
Kiki a maga leveleit diktálja a szakavatott gyorsírónak, ki azt azután a Yoston 
szépen leírja. Ilyen módon egy ember legalább annyit végezhet, mint más három, 
a ki maga kénytelen írni, vagy fogalmazni leveleit. De egy ügyes gyorsíró, ki a 
gépírást is érti, egy maga képes egy nagyobb üzleti irodának minden levelezését 
elvégezni. Megemlítendőnek tartom ezúttal, hogy ezen fontos irodai munkával a 
nők is tisztességes megélhetést biztosíthatnak maguknak. 

Természetes azonban, hogy a gyorsírás a nyelv alapos ismeretét feltételezi, 
és így e téren csak a képzettebb nők érvényesíthetik magukat. A mi irodánkban 
is nő végzi e teendőket és pedig főnökeinek teljes megelégedésére. 

Hogy a gyorsírásnak más téren is mily kiváló szerepe van, mondani sem 
kell és bizonyos, hogy minden művelt ember nagy hasznát veheti. Minden iskolában 
kötelező tantárgygyá kellene azt tenni. 

Budapest, 1902. febr. 8. 

Gondos Miksa 

a Ganz és Társa czég hivatalnoka, oki. gyorsiró-tanár. 

(35) Az egyéneknél általában az eltöltött mult, különösen pedig egy negyed-
százados működés alapot szolgáltat és jogot ád következtetni azok jövőjére is; s 
ez áll nem csak egyes egyénekre, de a testületekre nézve is. A gondolkozó s 
előrelátó elme tehát időnkint visszapillant a múltra s abból következtetve megismeri, 
hogy helyes úton haladt-e? Egyúttal új vezéreszméket merítvén jövőjére nézve is. 
Ily visszapillantásra ád alkalmat a szegedi gyorsíró-egyesület 25 éves fennállásának 
ünnepélye: helyes-e azon út, melyen gyorsírászatunk eddig haladt ? és kivált 
helyes irányt követtünk-e a gyorsírás tanítása dolgában ? Szerény véleményem 
szerint a propaganda dolgában megelégedve lehetünk az eddig elért eredménynyel, 
de elérkezettnek tartom már az időt arra, hogy művészetünk intenzívebb müvelésére 
törekedjünk. Igaz ugyan, hogy az utóbbi évtizedben feltűnő inódon kezdik már 
kultiválni a gyorsírás tudományát s okulva a külföld példáján, annak történetét is, 
de csak szórványosan és nem kötelezően arra, hogy a gyorsírási-tanítók vizsgáján 
is kifejezésre juthasson. Okvetetlenül szükséges, hogy a gyorsírás tanításával 
foglalkozó tanítóink és tanáraink kiképzésénél a történelmi irányra nagyobb súly 
fektettessék az eddiginél. E czélból kívánatos, hogy hazai egyetemeinken a gyors-
írás történetének tanítására és az összehasonlító gyorsírászatra tanszék állíttassák 
fel és mondassák ki az, hogy míg a tanítókra nézve a rendszer alapos tudásán 
kivül elégséges a gyorsírászati tanmódszer vizsgája, addig a tanári czímet csak 
azon tanárjelölt nyerheti el, a ki azonkívül az egyetemen előadandó gyorsírás 
története s az összehasonlító gyorsírásból alapvizsgát tett le. 

Ezen rendelkezés által hármas czélt érnénk el: hasznos művészetünk, mely 
oly számtalan egyénnek ád biztos existentiát, nyerne tudományos alapot és tekintélye 
nagyban gyarapodnék: a magyar tudomány alaposan képzett tanárokat nyerne, 
ezek pedig a jövőnek ügyes és gondolkodó, nem csupán gépies munkát végző 
tanítványokat képezhetnének ki. Ez a múltból levont tanulság legyen gyosírászati 
egyesületeink iránya a legközelebbi jövőre. 

A szegedi gyorsíró-egyesület 25 évi fennállása alatt sok ügyes gyorsírót adott az or-
szágnak és gyorsírói tanítóink java ezek közül valók : jövőre a propagandán kivül a művé-
szetünknek mélyítésére is törekedjünk. Lelkesült tanítványok kiképzésében Szeged a 
többi egyesületek élén áll: kövessük ebben példáját az egész hazában : vivát sequens. 

Budapest, 1902. 
* 

Gondos Miksa arczképét és életrajzát „Egyletek" cz. fejezet alatt közöltük. 



Gopcsa László dr. 

miniszteri titkár. 

(36) Markovits- Gabelsbergerékről. 
Tizenegy esztendővel ennekelőtte leplezték le Gabelsbergernek szobrát 

München városában. Ezen az ünnepélyen megjelent a mi felejthetetlen emlékű nagy 
mesterünk: Markovits Iván is, ki arról az alábbi kegyelettel őrzött sorokban számol 
be nekem, ki azidétt a Magyar Gyorsíró-Egyesületnek titkáraként működtem oldala 
mellett a budapesti Donát-útczai lakásán. 

A hozzám intézett s gyorsírással írott levelét szószerinti szövegében az 
alábbiakban közlöm: 

Oberammergau, 1890. aug. 20. 
Kedves Doktor úr! 

Reménylem, hogy e sorok már Budapesten találják Önt. E sorokat a vasúti 
kocsiban írom, mert 3 hét óta naponként váltakoztak az ünnepélyek és kirándulások 
anélkül, hogy levélírásra időnk maradt volna. Gabelsberger szobrának leleplezése 
nagyszerű ünnepély volt. Európa összes államainak gyorsírói letették koszorúikat a 
szoborra. Én is igen szép koszorút tettem le rövid pár kisérő szóval az összegyűlt 
ünneplő közönség előtt. München városa bankettett rendezett a gyorsíró-egyletben 
képviselői számára, s a magyar gyorsírás is ünnepély tárgya volt. A nemzetközi 
kongresszus részéről egyik másodelnökül választtattam meg. Előadást tartottam a 
magyar gyorsírás történetéről. Gabelsberger családja úgy engem, mint feleségemet 
kitüntetett sok ízben, velük tettünk kirándulásokat München vidékén. Gabelsberger 
leánya és unokája megajándékoztak engem Gabelsberger hü arczképével s több igen 
érdekes levéllel Gabelsberger hátrahagyott irataiból. A müncheni szép ünnepélyek 
után meglátogattuk az utolsó szerencsétlen bajor király várait, a mesésen szép lakásokat 
és a stahrenbergi tavat, ahol a király életét veszté. Aztán Oberammergauban 
töltöttünk két napot s hallgattuk a világhírű színjátékokat. Innen a Salzkammergutba 
utaztunk s egy hét múlva visszaérkezünk Bodenstedtbe. Legyen szabad szíves sorait 
ide (Bodenstedt) kérnünk. Reménylem a Donát-útczai ház csendes lakói egészségesek. 
Ugy magam, mint nőm nevében legjobb üdvözletünket intézve, Kegyedet ölelve, 
tisztelő hive: Markovits. 

Dr. Gopcsa arczképét és életrajzát „A gyorsírás tanügye" cz. fejezetben közöltük. 

Hadik Richárd. 

(37) Jelszó: Mindig sajnálom 
azon intézetet, melynek értesítő-
jében semmit sem találok a 
gyorsírásról. Hadik. 

Hadik Richárd született 1852. február 5-én Marosvásárhelyt. Egyetemi 
tanulmányait Kolozsvárott végezte, hol gyorsírási praxissal is foglalkozott. Az 
erdélyi gyorsírási viszonyok alapos ismerője és rendszerünk rég kipróbált híve. A 
magyar tanügyi kormány 1877-ben rendes tanárrá nevezte ki és a lőcsei királyi 
főgymnasiumhoz osztotta be. Mint sportember és turista a magas Tátrában gyakran 
találkozott nagy mesterünkkel, Markovits Ivánnal, kinek nem egy ízben Budán is 
vendége volt. 

A rendszeri vitákba ugyan nem avatkozott, de azért néhányan mégis tudtuk, 
hogy az efféle vitákban írásunk grammatikai elveit Markovitscsal együtt beszélték 
meg és sokszor együtt állapították meg. 

Megírta gyorsírásunk tanítási módját, ismertette rendszerünk észfejtő elemeit 
s az erdélyi gyorsírási viszonyokat. 
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A tanítás terén Kolozsvárott, Kézdivásárhelytt, Miskolczon és Lőcsén évek 
hosszú során át nagy buzgalommal és feltűnő szép sikerrel működöt!; mert 
tanítványai gyakran nyertek kitüntetéseket és többen fényesen állották ki a gyors-
írási tanári vizsgálatot is. 

Több jeles munkával dicsekedő gyorsírási könyvtárát a lőcsei királyi 
főgymnasiumnak ajándékozta s ez által nagyban hozzájárult az ottani gyorsíró-kör 
életének és munkakedvének fokozásához. Érdemei elismeréseid az országos magyar 
gyorsíró-egyesület 1899-ben tiszteletbeli tagjai közé iktatta, és pedig méltán, mert 
rendszerünknek most is őrködő híve és ahol megfordul, mindenütt buzgó apostola. 

HADIK RICHÁRD HATVAN|FERENCZ; 

okl.;gyorsírás-tanár, főgymn. tanár Lőcsén. soproni Teíső'keresk. isk. r. tanárjokl. gyorsíró-tanár. 

Hatvan Ferencz 

áll. felső keresk. isk. tanár. 

(38) Művészet, avagy ügyesség-e a gyorsírás? 
Nem mind művész, ki ecsettel bánik; úgy van az a gyorsírással is. 

* 

Hatvan Ferencz szül. 1860. évben Pinkafőn. Iskoláit Felső-Lövőn, Bécsben és Budapesten 
végezte. A gyorsírás tanításával 1895. óta foglalkozik s ügybuzgóságával a gyorsírás ügyének 
nagyon sok hívet szerzett. A gyorsírás-tanári vizsgát 1897-ben ' tette le. Az O. M. Gy. E.-nek 
választmányi tagja. 

Heínrich A. és fiai. 

(39) Az idő pénz elvénél fogva a gyorsírás elterjedését a kereskedelemre igen 
fontosnak és kívánatosnak tartjuk. 

Ezen nézetet a kereskedői körök általában osztani látszanak s a gyorsírást biró 
egyének ajánlkozásai állások betöltésénél mindig és mindenütt előnyben részesülnek. 
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Gyorsírók a kapott utasításokat ép oly gyorsan, mint adják őket, papirra 
teszik s így a főnök idejéből igen keveset veszít s a nyert utasítás félreértése, 
az ügydarab téves elintézése, az ebből eredő károk és kellemetlenségek elke-
rülhetők. 

Ennek alapján gyorsíró egyének a gyorsírást nem biroknál mindig sokkal 
megbízhatóbbaknak fognak mutatkozni s boldogulásuk és előmenetelük azokénál 
sokkal inkább biztosítva van. 

Ügyvédi irodákban, ministériumokban is így áll a dolog, csakhogy még sokkal 
fokozatosabb mértékben. 

Az iskolák hivatása lévén, hogy az életnek neveljenek, kívánatosnak tartanok, 
hogy a gyorsírás már a legalsóbb osztályaiban minden középiskolának kötelezővé 
tétessék s hogy a gyorsírás tanítására naponta egy óra szenteltessék. így felsőbb 
osztályokban és felső iskolákon minden tanár előadása szó szerint volna jegyez-
hető s szinte észrevétlenül beoltatnék minden tanulóba a szorgalom, az önbizalom 
és a szerzett ügyesség megbecsülése és a munka szeretéte. 

Budapest, 1902. 

Hegedűs Ferencz 

tankönyvíró. 

(40) Az emberi szellem vívmányainak egyik leggenialisabbika a gyorsírás : „röp-

tében a szót a térhez igázni." (Tankönyve 1884.) 
* 

Hegedűs Ferencz, a korán elhunyt jeles tankönyvíró, a szegedi gyorsíró-iskola kiváló 

tagja volt. 

Jankovszky Demeter 

körmöczbányai állami főreáliskolai tanár. 

(41) Tanítsuk az ifjúságot a gyorsírásra! Ha nemzetünk sok ezer arany 

elméjében fogant és villámsebességgel nyomtalanul eltűnt gyöngygondolatot a gyors-

írás feljegyzi vala, mennyivel gazdagabb volna ma szellemi kincsünk. 

* 

Kiváló lengyel családnak ivadéka Nagyatyja bevándorolt Magyarországba. Atyja, a kinek 

az 1848—49. években a felvidéken jelentékeny szerepe jutott, már magyar születésű. Jankovszky 

Demeter Trencsén megyében, Kiszucza-Ujhely mezővároskában született. Gymnasiumi tanul-

mányait Trencsénben és Nyitrán végezte. Azután a nyitrai papnevelő intézetbe vétetett fel. Mint 

kiváló tanuló, magára vonta tanárainak figyelmét s a megyés püspök, Roskoványi, a bécsi 

Pázmáneumba küldte őt magasabb kiképeztetés végett. Azonban csakhamar felcserélte a papi 

Pályát a tanárival, melyet a körmöczbányai állami reáliskolában kezdett meg, a hol mai napig 

szakadatlanul működik s nagy tevékenységet fejt ki a tanügy, a magyarosítás terén s a társadalmi 

életben, a miért is köztiszteletnek s szeretetnek örvend. Működése alatt sok időt töltött a kül-

földön, a hol a tanintézetekben az előadásokat reggeltől estig hallgatván, ismereteit, tapasztalatait 

gazdagította. A körmöczbányai városi polgári leányiskola, a mely 1880-ban keletkezett s a melynek 

ő azóta az igazgatója, az ő fáradhatatlan buzgólkodásának köszöni létrejöttét. Irodalmilag is 

működik, írt több czikket' nevelési kérdésekről s írt a „Minnegesang"-ról, mely utóbbi önálló 

kötetben jelent meg. Népszerű tudományos előadásokat tartott. A hetvenes években ingyenes 

előadásokat tartott a felnőtteknek a magyar nyelvből. Az első magyar műkedvelői színielőadásoknak 

ő volt a rendezője Körmöczbányán. Több helybeli közművelődési és jótékonyczélú egyesületnek 

részint elnöke, részint dísztagja. A gyorsírást magátó' Markovitstól tanulta, részt vévén abban a 

tanfolyamban, melyet a mester a ministerium megbízásából 1870-ben Budapesten a középiskolai 
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tanárok számára nyitott meg. A gyorsírás-tanári oklevelet 1872-ben szerezte. A magyar gyorsírás 

tanítását a körmcczbányai áll. főreáliskolában ő kezdte meg 1870-ben — addig ott a német 

gyorsírást tanították — s folytatta egészen az 1900 1-iki tanévig. Előadásait évenként sok intézeti 

tanuló hallgatta. Sikeres működéseért az Orsz. Magy. Gyorsíró-Egyesület két ízben elismerő 

oklevéllel tüntette ki, 1901-ben pedig dísztagjává választotta. 

Jeszenszky István dr. 

ev. lyc. tanár. 

(42) Sajnos, hogy hazánk középiskoláiban a gyorsírás még mindig nagyon 
mostoha bánásmódban részesül, noha általában elismerik az írás ezen művésze-
tének az értékét és hasznát az életnek úgyszólván minden terén. Mert a gyorsírás 

JANKOVSZKY DEMETER 

oki. gyorsírás-tanár, az O. M. Gy. E. tiszteletbeli tagja, főreálisk. tanár és polg. isk. igazgató Körmöczbányán. 

ma középiskoláinkban csak rendkívüli tárgy, sok helyütt még az se ; mivel azonban 
a középiskolától nemcsak azt követelik meg, hogy általános műveltséget adjon 
növendékének, hanem követelőleg hangoztatják, hogy a jövő életre is neveljen : 
igen fontos e tekintetben, hogy olyan eszközt, olyan fegyvert adjunk ifjúságunk 
kezébe, a mely megkönnyíti jövő pályáján az előre haladást, sőt — mondhatom — • 
biztosítja megélhetését, talán egész jövőjét. Ilyen eszköz pedig a gyorsírás, melynek 
általánosabb tanítása középiskoláinkban nagyon szükséges. Vajha minél előbb 
belátnák közoktatásunk vezetői e kérdés fontosságát. 

Pozsony, 1902. augusztus 23. 

Kann és Heller budapesti czég. 

(43) Az e hó 10-én kelt becses soraikkal hozzánk intézett megkeresésükre 
készséggel van szerencsénk kijelenteni, hogy irodánkban a levelezésnek túlnyomó 



K A P O S S Y L U C Z 1 Á N DR . 

a pápai ev. ref. főiskola tanára. 

észrevétlenül megörökítette; igen üdvös dolog tehát, hogy ifjainknak alkalmat ad 
az iskola — bár tenné még szélesebb körben — a gyorsírás elsajátításra s igen 
örvendetes jelenség, hogy ifjaink lelkes szeretettel karolják föl a gyorsírás ügyét, 
mert így nemcsak iskolai teendőiken könnyítenek, hanem egyúttal bármely pilla-
natban eszköz áll rendelkezésökre, hogy nemzetünk, az emberiség haladásához 
hozzájárulhassanak az elhangzott gondolatok megmentésével. 

Pápa, 1901. 

Kapossy Lucián dr. egyike azoknak az ügybuzgó gyorsíróknak, ki lelke egész erejével 
azon fáradozik, hogy a gyorsírás minél nagyobb mértékben váljék közkincscsé. S e téren oly 
nagy eredményt ért el, hogy gyorsírói sikeres működésének elismeréseül az O. M. Gy. E. tiszte-

része írógépekkel lesz végezve és ezzel összeköttetésben nálunk a gyorsírás nél-
ktilözhetlenné vált. 

Az irodánkban a gyorsírás terén működő alkalmazottak kizárólag a Gabelsberger-
Markovits-rendszerű gyorsírást használják és tudomásunk szerint ezen rendszer 
leginkább van elterjedve. 

A gyorsírászat tanítása az iskolákban nagyon kívánatos volna, egy gyakornok, 
ki állást keres, s gyorsírászatot tud, minden üzletben előnyben részesíttetnék. 

Budapest, 1902. 

Kapossy Lucián dr. 

ev. ref. főgymn. tanár. 

(44) A gyorsírás értékét csak az tudja, a ki jártas a gyorsírásban, s a ki 
tudja, hogy hány fönséges eszmét, elhangzott nemes gondolatot mentett meg az 
emberiség haladására, javára az az egy-két piczi jegy, amelylyel a gyorsírás mindezt 
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letbeli tagjává választotta. Tanítványai a pápai ev. ref. iskolában eltöltött tanársága 10 éves 
fordulója alkalmával 1900-ban arany tollal és ezüst tintatartóval lepték meg s őszinte ünneplés 
tárgya volt. 

Jelenleg a pápai gyorsíró-kör 25 éves jubileumi ünnepélyének előkészítésén fáradozik az 
ügyhöz méltó odaadással. 

A szegedi gyorsíró-kör is tiszteletbeli tagjai közé választotta. 

Kele Antal dr. 

ügyvéd, a Stolze-Fenyvessy és Gabelsberger-Markovits-rendszerek oki. tanára. 

(45) Bár a gyorsírás hasznáról, megbecsülhetetlen voltáról korunkban már 
minden művelt ember meg van győződve, még sincs a gyorsírás úgy elterjedve, 
mint az kívánatos volna. Legyünk azon, hogy egyesített erővel, mindig nagyobb 
és nagyobb tért hódítson a gyorsírás hazánkban, — még pedig a magyar gyors-
írás. Azon elvemnek ; ha magyaroknak születtünk, legyünk tisztán és igazán magyarok, 
szükségszerű folyománya az is, hogy ezen elvnek iparkodjunk érvényt szerezni a 
gyorsírásnál is. Terjeszszük, fejleszszük, tökéletesítsük és szeretettel karoljuk fel 
a magyar gyorsírást / . . . 

Zalaegerszegen, 1902. febr. 5-én. 
* 

Dr. Kele Antal született 1854. decz. 9-én Sormáson (Zala m.) Az eddigi rendszerektől 
függetlenül, egy egészen új, magyar gyorsírást alkotott, eddig azonban e rendszere életre valósága 
bebizonyítva nincs, de Kele rendszere sok oly elvet tartalmaz, mi a gyorsírás fejlődésére jó 
befolyással lehet. 

A 70-es években a Gab.-Markovits-rendszernek volt egyik kiváló híve és harczosa, lapszer-
kesztője. Irodalmi működése jelentékeny. 

Özv. Keméndy Nándorné 

leánynevelő-intézet volt tulajdonosa. 

(46) A gyorsírászat hasznáról beszélni hál' Istennek már fölösleges dolog, de 
a gyorsírászat szükségét az intéző körök úgylátszik, még mindig nem ismerik el, 
különben már kötelező tantárgygyá tették volna azt a középiskolákban. 

Pedig ezernyi ismert előnye mellett volna ennek egy olyan előnye is, a mire 
talán még nem is gondoltak. Hatalmas eszköze volna a magyarosításnak! A sok 
ezernyi nemzetiségi ifjú ugyanis a középiskolában a magyar gyorsírászatot tanulván 
meg, gondolatait ezen a nyelven tudná leggyorsabban papírra vetni, — a miből 
következik, hogy a magánéletben is feljegyzéseinél, fogalmazványainál mindig a 
magyar nyelvet használná. 

Ettől pedig már csak egy lépés az, hogy magyarul is gondolkozzék! 
Szeged, 1902. 

Kerner Pál 

nyug. honvéd gyalogezredes. 

(47) A szabadság legfőbb biztosítéka a műveltség, mely mint „józan ész", 
„művelt szív" és „jó izlés" nyilvánul. 

Minden eszköz felhasználandó, mely által az általános értelmiséget és erkölcsi-
séget emelni, a népek és osztályok közötti jelentős különbséget megszüntetni lehet. 

Az emberi elme és érzés legközvetlenebbül az élőszó által hat, de minthogy 
az röpke természetű, tehát az „írás" lett az ember gondolatainak és érzéseinek 
leglényegesebb közlő eszköze, a műveltségnek legbiztosabb emeltyűje és terjesztője. 

A láz, mely mai nap az emberek tevékenységét jellegzi, az „írás"-ban is 
kifejezésre jut. 

A gondolat sebességével szeretnénk írni s az ekként rögzített eszméket villamos 
gyorsasággal akarnók terjeszthetni s a fény sebességével a nép köztulajdonává tenni. 



Ezt a czélt igyekszik megközelíteni a „gyorsírászat". A gyorsírás alig Vi-ed 
annyi időt és tért igényel, mint a közönséges írás, anélkül, hogy a rövidség a 
világosság rovására menne. 

A katonai életben és főleg a háborúban, hol a gyors intézkedés mindig döntő 
szerepet játszik, nagyon is szükséges volna az írásbeli teendők megrövidítése és 
megszorítása is, e végből óhajtandó, hogy legalább azon közegek, a kik parancsok, 
jelentések közvetítésé e rendelvék, de főleg a vezérkari tisztek, a kiknek fontos 
feladata főnökük eszméit gyorsan felfogni és parancs-alakba fogalmazni — a gyors-
írászatban kellő jártasssággal bírjanak. 

A harcz jelenségeinek leírása is hívebb és tanulságosabb lenne, ha volnának 
olyanok, a kik a csatamezőn az elég gyakran előforduló harczsziinetek alatt „gyors-
írási" feljegyzéseket eszközölnének, mert a tapasztalás azt tanítja, hogy az események 
lezajlása után megírott benyomások, csatarajzok a valóhoz alig hasonlítanak. 

A „gyorsírászat" már azért is czélszerü és szükséges, mert ellenség előtt 
bizonyos mérvben a „titkos írás" jellegével is bir, minek fontossága nyilvánvaló. 

A „gyorsírászat" könnyen terjeszthető, mert nem követel tudományos szak-
képzettséget, de igen is: „acutae aures" — „acuti oculi" — „acutum ingenium" 
oly tulajdonságokat, melyekkel minden magyar ember bir. 

Szeged, 1901. okt. 31. 

K i s s J á n o s dr . 

egyetemi tanár. 

(48) Kétségtelen, hogy a régi idők hagyományaként ránk maradt közönséges 
írás túlságosan bonyodalmas és hosszas s épen azért nagyon lomha kifejezése a 
sokkal gyorsabb gondolkodásnak és szóbeli előadásnak. Valószínűleg eljön majd az 
idő, mikor az emberiség a régi irodalom hozzáférhetőségének veszélyeztetése nélkül 
sokkal egyszerűbb jeleket vesz alkalmazásba, melyek a gondolkodás és a beszéd 
gyorsaságát jobban megközelítik. 

Addig oly esetekre, melyek a saját gondolataink és mások szóbeli előadásának 
s így olykor már leírt és sokszorosított szövegnek gyors lejegyzését kívánják, 
szükségünk van a közönségesnél sokkal gyorsabb írásra, az úgynevezett gyors-
írásra. Nevezetesen íróember nagyon rászorul a gyorsírásra, neki valóságos nyűg a 
közönséges írás s megakadályozza őt a gyors termelésben. De a gyors lejegyzés 
szükségessége minden művelt ember életében elő is fordul, azért kívánatos, hogy 
az értelmi pályára készülők mindegyike, kivétel nélkül sajátítsa el a gyorsírást és 
pedig úgy, hogy azt könnyedén alkalmazhassa. Kötelező tárgyul kell a gyorsírást 
elrendelni mindjárt a középiskolák elsőosztályában, amikor az emlékezet üde s az ujj 
és az egész szervezet könynyen hajlítható. Ezenfelül meg kell kívánni, hogy némely 
feljegyzését minden tanuló gyorsírással tegye. 

A gyorsírás elsajátítására nem kívántatik különös képesség, hanem igen sok 
gyakorlat, azért annak ismeretét kellő intézkedéssel általánossá lehet tenni. 

Budapest, 1901. deczember 12. 

Kováts Imre 

Ts Bihar Vgye' Eskütje a Taylor-rendszer átültetője. 

(49) „A' Sténographia a' Tudományok előmozdítására is hasznos szolgálatokat 
tehet. Mennyire nem segíti az a' gondolkodó elme könnyen elsuhanó különféle 
tárgyait összve szedni, sőtt méllyebb gondolkodásokra is ujjabb ösvént törni ? 
mivel — ki nem tapasztalta azt — melly gyakran elébb által-szalad az elmén és 
eltűnik egy szerentsés Idea, mint az elaludt szikra, minek előtte a közönséges írás 
hosszas utján, a' penna azt, felfoghatná stb." 

(Tudományos Gyűjtemény 1821. XI. köt.) 



Kozáry József 

közép isk. tanár, tankönyvíró. 

(50) A gyorsírás napjainkban már annyira utat tört magának, főleg a közép-
iskolákban, hogy maholnap kevés valamire való ember akad az új nemzedék 
között, ki ne inkább gyorsírással legyen hajlandó írásbeli dolgait végezni, mint a 
mell ölő és időrabló közönséges írással. (Tankönyv 1885.) 

Kövy Imre 

nyug. főgymn. tanár. 

(51) Utódaink a második millenium végén többet fognak tudni rólunk, mint 
a mennyit mi tudunk a bevándorolt magyarokról s ezt a gyorsírásnak fogják köszönni. 

Fül, ész, kéz még gyorsabban működnek, mint a villamos áram. 

l̂ oBUytr.̂ , 

KÖVY IMRE 

iglói főgymn. tanár, az Orsz. Magyar Gyorsíró-Egylet tiszteletbeli tagja. 

Mindenkinek, a ki a gyorsírást tanulja, kívánom, hogy annyi örömet és 

hasznot találjon benne, mint amennyit én találtam. 

Igló, 1901. 
* 

Kövy Imre szül. 1839. jan. 29-én Késmárkon. Magasabb tanulmányait Göttingeben fejezte 
be. Pályája kezdetén Iglóra hívták meg tanárnak s azóta jeles eredménynyel mindig ott működik. 

Még tanuló korában ismerkedett meg a gyorsírással, még pedig először a Fenyvessy-féle, 
majd később a Gabelsberger-Markovits-féle rendszerrel, mely utóbbbit az 1857-ben nyitott 
tanfolyamon kezdte tanítani s azóta mindig a legnagyobb gonddal és lelkiismeretességgel folytatja. 
Nagy irodalmi tevékenységet is kifejtett a gyorsírás ügye érdekében. 

Érdemei elismeréseül az 0. M. Gy. E. tiszteletbeli tagjává választotta. 
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Kúnos Ignácz dr. 

a keleti akadémia tanára. 

(52) A gyorsírás szinte hihetetlen, az én keleti tanulmányaimmal némi 
összefüggésben van. Gymnazista koromban, Debreczenben, annyira értettem a 
gyorsírászatot, hogy egy alkalommal Helfy Ignátz, Bódogh Albert országgyűlési 
képviselők beszédjét is velem stenografáltatták le. Ekkor tájban került a kezembe 
az első török-írás, melyről kezdetben azt hittem, hogy valami-féle gyorsírásos 
munka. Kezdtem törökül tanulni és ma már a midőn tudok is törökül, arra a 
meggyőződésre jutottam, hogy a török-írás megtanulásához a gyorsírás tudása is 
hozzájárult. A kettő között feltétlen a rokonság, főleg a mi a rövidséget és az 
írásjelek összevonását illeti és ezen oknál fogva is kegyelettel és hálával tartozom 
a gyorsírás ügyének. 

Budapest, 1901. 

Magyar Gábor 

a kegyes tanítórend főnöke. 

(53) Az a negyedszázad, mely alatt a szegedi kegyesrendi főgymnasium 
ifjúságát a gyorsírás tanulására buzdítottam, egyebek közt azért is feledhetlen 
emlékemben, mert napról-napra látom volt kedves tanítványaimnál, hogy a röpke 
szót megörökitő gyorsírás mennyi sok nemes eszmét képes a feledéstől meg-
menteni s kulturánk fejlesztésére gyümölcsözővé tenni. Azért ma is azt mondom 
nektek : tanuljátok a gyorsírást, mert ez szép és hasznos. 

Budapest, 1902. márczius 1. 

M a r k o v i t s B á l i n t 

ciszt. főgymn. tanár. 

(54) A gyorsírás fejleszti az értelmet, erősíti az emlékező tehetséget, ügyessé teszi 
a kezet, rendhez és pontossághoz szoktat. Valósággal nevelő eszköz! 

Eger, 1901 nov. 4. 

Markovits Iván. 

(55) „A ki egyszer megszokta írásbeli dolgozatait és jegyzeteit gyorsírással 
végezni, az a lassú, közönséges írásnak újbóli alkalmazásánál ugyanazon ellenszenvet 
fogja érezni, mint az utazó, a kinek az elzúgó vaspálya vonatát az országút 
döczögő kocsijával kell felcserélnie". 

(Tankönyvéből). 

Özv. Markovits Ivánné. 

(56) Bár nem mint hivatásos gyorsírónő, de úgy gondolom, én is egyike vagyok 
azoknak, kik a gyorsírás érdekeit tőlem telhetőleg szolgáltam. 

Mert boldogító szerencsémül adatott élettársa lehetni a Mesternek, — őt 
sokféle küzdelmeiben résztvevőleg támogatni, — a gondüzte barázdákat homlokáról 
elsimítani s munkában elfáradt lelkét felvidítani, hogy el ne csüggedjen fáradságos 
élete küzdelmeiben. 

Budapest, 1902. febr. 25. 

Szegedi-Maszák Hugó 

főrendiházi naplószerkesztő, nyugalmazott országgyűlési gyorsíró. 

(57) Legyen kötelezett tantárgy a gyorsírás az iskolában és pedig lehetőségig 
az elemiekben kezdve. 
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Ezt az óhajtást hangoztattam és hangoztatom mindig. 
Arról a haladásról, a melyet ez a jótékony intézkedés előidézne, csak annak 

van valódi fogalma, a ki a gyorsírással foglalkozott — és pedig nemcsak mint 
kedvelője, hanem hivatásszerűen, akár pedig gyakorlatilag a saját eszméinek meg-
rögzitésére, dolgozataiban használva fel. Halad : 

1. A gyorsírás segítségével ismeretei megszerzésében a tanuló ; s a közéletben 
a látottak és hallottak odavetett gyors feljegyzése, az okuláson kiviil, hathatós 
támasza az emlékezetének. 2. Az író pedig munkája közben termett eszméit nyomban 
lejegyezve megmenti az elröppenéstől. 

Mennyi új ötlet, mennyi értékes gyümölcsöző gondolat repül el a mostani 
nehézkes leírás közben ! És mindezt meggátolja a gyorsírás. 

Ha sikerül általánosan elfogadott rendszert létesíteni a gyorsírásban, hazánkban 
is bekövetkezik az, a mi Angliában a hírlapoknál már gyakorlatban van: a 
betűszedők t. i. a gyorsírási jegyzetekből fogják szedhetni majd a könyveket is. 

Minő óriási haladása lesz ez az általános mívelődésnek ! 
Hogy ezt mentül hamarább elérhessük, ismételem : 
Legyen kötelezett tantárgy a gyorsírás az iskolákban! 
Budapest 1901. decz. 7. 

Maywald József dr. 

főgymn. tanár. 

(58) Nagyon sokat írtak és beszéltek már a gyorsírás hasznáról. Kifejtették, 
hogy mily nagy szolgálatokat tesz az a tudomány emberének, ép úgy, mint azoknak, 
kik az üzleti téren alkalmazzák; kimutatták annak nagyfontosságú szerepét az 
államéletben stb. stb. Hát ez mind igen szép, én azonban mégis más szempontból 
tekintem a gyorsírásnak hasznosságát. Azt hiszem ugyanis, hogy soha senki sem 
tapasztalta a gyorsírásnak nagyobb hasznát, mint az, a kinek a gyorsírás lett az 
élete fenntartója, a kinek ez volt a mentő horgonya, mely az élet tengerén hányódó 
sajkáját megóvta az elmerüléstől. Minthogy pedig az ember sohasem tudhatja előre, 
hogy milyen körülmények közé kerül, azért nagyon okosan cselekszik az, a ki 
már tanuló korában arra iparkodik, hogy a megélhetésnek minél több eszközével 
felszerelve léphessen ki az életnek küzdő terére. Ez eszközök közt kiváló helyet foglal el a 
gyorsírás, melyről joggal mondható, hogy „Secundas res ornat, adversis perfugium 
ac solatium praebet" és a mely minden körülmények között dúsan megjutalmazza 
a ráfordított, aránylag csekély fáradtságot. Ezért ajánlom én a tanulóknak a gyors-
írást, és azért örül a lelkem, a mikor látom, hogy hazai ifjúságunk körében évről-
évre nagyobb tért hódít ez az igazán szép és hasznos művészet. 

Budapest. 
* 

Dr. Maywald arczképét és életrajzát „A gyorsírás tanügye" fejezet alatt közöltük. 

M e d v i g y J á n o s 

főgymn. tanár. 

(59) A tökélyben a multat a jövővel egyesíti a jelen. 
A gyorsírás tökélyhez vezet: a gyorsan muló szavakat térhez kötvén, a multat 

jeleníti a jövőben. 
* 

Medvigy János született 1845. jun. 18. 1869-ben lett S.-A.-Ujhelyre tanárnak kinevezve. 
Az 1870/71-iki szünidőben tanulta meg a gyorsírást Markovits szünidei tanfolyamában s azóta 
folyton tanitja s képzi ki a jobbnál-jobb gyorsírókat. A szegedi orsz. versenyen a rendkívüli 
verseny mindkét nagy díját az ő tanítványai nyerték el s a budapesti versenyeken is igen gyakran 
az ő tanítványai viszik el az első díjakat. 

Érdemei elismeréseül az Orsz. Magy. Gyorsíró-Egylet tiszteletbeli tagjává választotta. 
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Mihálkovits Tivadar 

kir. közjegyző. 

(60) Most 52 éves vagyok, de ha hozzászámítom az időt, melyet 18 éves 
korom óta a gyorsírás használata által megtakarítottam, legalább 54 évet éltem. 
Ezzel akarom kifejezni, hogy mily rendkívüli hasznát vettem, mint jogász, mint 
törvényszéki jegyző és mint közjegyző a gyorsírásnak még a mai viszonyok 
közt is, a mikor az iroda személyzet nem tud gyorsírni és csak néha-néha akad 
egy-egy gyorsíró irnok. 

Miután pedig nézetem szerint a gyorsírás csak akkor fog megbecsülhetlen 
haszonnal járni, ha minden fiatal ember, ki középiskolát végzett, a gyorsírást meg-
tanulja és ez által a főnök és személyzete közt a gyorsírás utjáni munka ellátás 
lehetséges lesz. Mindenáron oda kell törekedni, hogy a gyorsírás kötelező tantárgyként 
hozassék be a középiskolákba. 

KolUijit-.̂  

M E D V I G Y J Á N O S 

ungvári főgymn. tanár. 

Az a rendszer pedig, mely ezen tantervnél figyelembe jön, csak a Gabelsberger 
gyorsírás lehet, melyet a nélkül is meg lehet tanulni, hogy az egyén egész idejét a 
gyorsírás tanulásának szentelje. 

Meggyőződésem, hogy nem messze van az idő, midőn mosolyogni fognak 
rajtunk, hogy ez még nálunk kérdés tárgya is lehetett. 

Győr, 1901. 
* 

Mihálkovits Tivadar a Gab. Markovits-iskola egyik legjelentékenyebb tagja, ki a gyorsírást 
a közhasználatba, az életbe iparkodik átvinni. Vajha sok ily buzgó, praktikus barátja és lelkes 
apostola volna ügyünknek! 



M i s k o l c z i A r n o l d 

állami főgimn. igazgató. 

(61) A mily fontos a villamosság a természettudományok terén, ép oly nagy 
jelentőségű a gyorsírás a gondolat közlésre nézve. Haszna és értéke különösen az 
iskolában félreismerhetetlen és kézzel fogható, mert nemcsak a nyilvános életben, 
hanem már a tanulás idején is hasznosan forgatható fegyvert ad a tanuló kezébe. 
Azon ismeretek közé tartozik a gyorsírás, melyeknek hasznát már tanulás közben 
veheti a tanuló s azért tanulja könnyen és szívesen is. A gyorsírás még csak a 
jövőben fog teljesen érvényre jutni, mert be fogják látni, hogy müveit ember nem 
lehet meg nélküle s akkor kötelezett tantárgyát fogja képezni minden középfokú 
iskolának. 

Nálunk a rendszer kérdése már eldőlt a Gabelsberger-Markovits-rendszer 
javára. Itt az ideje, hogy a más irányú kísérletezésekkel felhagyjunk. 

Czegléd, 1901. okt. 29. 

Mühlwerthi Müller Hugó 

honvéd alezredes, a Ferencz József-rend lovagja. 

(62) A gyorsírás gyorstüzelő ágyú, nem gyermekpuska. Katonai szolgálat 
terén haszna igen nagy lenne, ha rendszeresítése és alkalmazása fölött nemcsak 
katonai, hanem egyszersmind gyorsírói szakember határozna. A katonai gyorsírás 
alkalmazásai a következők lehetnének: Tollba mondott, főleg fontos parancsok 
leírása, (mi által háborúban p. o. helynevek elfelejtése okozta baj elkerültetnék,) 
járőrök és különítmények észleleteinek gyors, biztos rögzítése, terep- és egyéb 
vázlatoknak rövid magyarázó szöveggel való elláthatása, a fogalmazás gyorsítása, 
katonai tudományos előadások nagyobb haszonnal való hallgatása, mivel azoknak 
gyorsírása nagyobb figyelmet követel, mint egyszerű meghallgatásuk, bírói kihall-
gatások stb. gyorsítása, az irattárok papirhalmazának apasztása stb. 

A gyorsírás világos értékéről a döntő személyek többnyire tudomással 
nem bírnak, ebből magyarázható, hogy katonai intézetekben a gyorsírást vagy 
csak mellékesen, vagy egyáltalán nem tanítják. Ezen tanítás pedig nagyon szükséges 
lenne, szükségesebb, mint valamely szabályzat szószerinti magolása. 

Természetes, hogy valamely hadseregben csakis egyetlen egy gyorsírási rendszer 
alkalmazandó. 

A katonai gyorsírás terén való teendők a következő kevés szóban foglal-
hatók össze : 

„Markovits Iván azt üzente, 
Szaporodjék regementje ! 
Erre aztán mit kell tennünk ? 
Mindnyájunknak el kell mennünk!" 

Nagy Miklós 

a Novák-féle rendszer átültetője. 

(63) Korunk az anyagi és szellemi haladás százada. Napról-napra gyarapuló 

tudományos ismereteink és tennivalóink halmaza, úgy a magán-, mint nyilvános 

életben, a fárasztó lassúságu közönséges betűírás helyett, mely már a kor igényeit 

ki nem elégiti, az úgynevezett gyorsírás ismeretének szükségét mindinkább érezteti, 

s az már is nélkülözhetlenné s általánossá kezd lenni. 

(„Magyar Gyorsírás" tankönyvből 1861.) 
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Nagy Sándor 

műegyetemi könyvtáros, a Gabelsberger-Markovits-rendszer oki. tanára. 

(64) A gyorsírás nem czél, hanem eszköz az érdemesebb beszédek meg-
örökítésére. Ciceró remek szónoklatai Tiró művészete nélkül csak a kortársaknak 
nyújtottak volna élvezetet s mint szappanbuborék pukkantak voLmn el. 

Három évtized óta, tehát az Önök kedves körének megalakulásánál régebben 
foglalkozom a gyorsírással — mint benső szükségletemmel — s csaknem az első 
naptól kezdve az volt hő vágyam, hogy azt az eddigi bonyodalmas voltától meg-
tisztítva lássam s az egyszerűvé, népszerűvé legyen, a mi mellett azonban nem 
szabad szem elől tévesztenünk az iránta támasztott magasabb igényeket sem. 

A nagy franczia azt óhajtá, hogy minden alattvalójának vasárnaponkint tyúk 
főjjön a fazekában, én szerényebb vagyok s csak azt vágyom megérni, hogy 
minden magyar ifjú 10 éves korától kezdve használja a gyorsírást! 

Ekkor aztán örömmel kiáltom : Uram bocsássad el szolgádat békével! 
Budapest, 1901. okt. 29. 

* 

Nagy Sándor műegyetemi könyvtártiszt szül. Sárospatakon 1844. márczius 4-én. 1869-ben 
került Budapestre s 1872-ben ismerkedett meg a Gabelsberger-Markovits-féle gyorsírással 
— melyből tanári vizsgát is tett — s Markovits Ivánnal, ki hamar észrevette benne a kiváló 
tehetséget és a gyorsírás ügyének jeles harczosát. Az egylet lapjainál mint szerkesztő s jeles 
autographáló az ügynek nagy szolgálatot teljesített. A gyorsírási irodalmat szebbnél-szebb olvasó-
könyvecskékkel gazdagította. Megírta a gyorsírás történetét is. 

A gyorsírással való elméleti foglalkozása közben jött a gondolatra, hogy a gyorsírást 
népszerűsíteni kellene, de ennek akadályát a fennálló rendszerek nehézségében vélte felfedezni. 
1874-ben a közönséges írást akarta egyszerűsíteni s erre nézve tervezete az egylet hiv. lapjában 
meg is jelent, de azzal eredményt nem ért el. Majd a gyorsírás egyszerűsítését vette czélba. 
Tervezetét azonban a Gab.-Markovits-iskola nem fogadta el, miért is annak abc-jét, mint nép-
szerű gyorsírást 1877-ben kiadta s terjesztésére a „Magyar Gyorsírók-Egyesületét" megalapította. 

Rendszeréről véleményünket elmondtuk már más helyen, itt csak azt említjük fel, hogy 
rendszerének az iskolákban való tanítását a minister akkor betiltotta, miután a rendszer életre-
valóságát a gyakorlatban sem a rendszeralkotó, sem tanítványai — beszédek leírása által — 
bebizonyítani nem tudták. 

Rendszere azonban, melynek felsőbb fokai is időközben megjelentek, 1898. évben Inotay 
László ügyessége és szakképzettsége által úgy a Gab.-Markovits-iskola által rendezett irás-
versenyeken, mint az országgyűlési gyorsirodai szakvizsgán is bevált, ezért a minister e rendszer 
tanítását is megengedte s részére tanári bizottságot nevezett ki, mely bizottságnak N. S. is rendes 
tagja. A népszerű gyorsírás terjesztésén és fejlesztésén évtizedek óta bámulatos szívóssággal és 
kitartással fáradozik s az általa alapított iskolának érdekében évente jelentékeny anyagi áldozatoktól 
sem riad vissza. 

Daczára e tiszteletreméltó nagy és fáradhatatlan tevékenységnek, czélját — a gyorsírás 
nehéz problémájának sikeres megoldását — ő sem érhette el, mert rendszere a létezőkkel szemben 
nem képez haladást, de bizonyos tekintetben határozottan visszaesést mutat. 

Munkásságának a magyar gyorsírás ügye sokkal többet köszönhetne, ha azt a gyorsírás 
egységessé tételére áldozta volna 

Nagy Sándor 

debreczeni ügyvéd, tisztb. főügyész. 

(65) Azt mondják, hogy a gyorsírás megtanulásánál psihológiai, fiziológiai és 
pathológiai okoknak kell közrehatni. Én nem tudom. De azt tudom, hogy ezen 
ható okokból magamnál csak egyet éreztem, a lelkesedést a gyorsírásért, a mely 
lelkesedés ma ép oly fokon áll nálam, mint állott 1872-ben, midőn a budapesti 
magyar gyorsíró-egyletnek levelező tagja lettem, vagy 1876-ban, midőn a debreczeni 
főiskolai gyorsíró-egyletet megalapítottam. 

Tudománynak tartom a gyorsírást, a legszebb tudományok egyikének; örömet 
találok benne s mint 30 év óta hű kisérőmön és segítőmön hálával vagyok iránta. 

Ügyvédi pályámon nincs az a nap, melyen pótolhatlan hasznát ne vehetném 
és pedig sokak által irigyelt hasznát. A közélet más terén pedig oly momentumokat 
örökíttettek meg velem, melyek történelmi szempontból megbecsülhetlenek. 

Jakab Lajos: „Szegedi gyorsírászati dísz-emlékmű." 11 
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A gyorsírás ügyét nem féltem, a szépért, jóért és nemesért lelkesedő 
ifjúság ügye az. 

Virágzása tetőpontját akkor éri el, ha minden intelligens ember közönséges 
írása lesz. 

Érte lelkesülő és nem rá erőszakolt híveket kívánok neki. 
Debreczen, 1902. aug. 

N é m e t A n t a l dr . 

tankerületi főigazgató. 

(66) A gyorsírás elsajátítását nem lehet az ifjúságnak elég hathatósan ajánlani. 

Láttam, hogy a középiskolát végzett s abból kilépett ifjú önfentartásának az volt 

első eszköze. Láttam, hogy a tanulást és az önképzést semmi sem segíti jobban 

elő, mint éppen a gyorsírás, midőn egyszerű és kevés jellel sok, szép, igaz és jó 

eszmét, hatalmas gondolatokat, kimagasló beszédeket ment meg a nyomtalan 

elröppenéstől s örökít meg a jelen- és utókornak, tehát fontos eszköze a kulturális 

haladásnak. Ezért ifjú barátom, ha van alkalmad a gyorsírás megtanulására, ragadd 

meg azt saját értéked növesztésére ! 

Győr, 1901. október 31. 
* 

Dr. Németh Antal volt tank. főigazgató szül. 1838. január 17-én. F. évi október hó 21-én 

tani'gyünk nagy kárára meghalt. A gyorsírás tanügye is sokat veszített benne, melynek ő, mint 

sorai is bizonyítják, lelkes barátja és terjesztője volt. 

Névy László 

kereskedelmi akadémiai igazgató. 

(67) A gyorsírás hasznos voltáról beszélni mai nap felesleges. Mindenben 
sietős a dolgunk s az emberi elme fáradhatatlan azoknak az eszközöknek elő-
teremtésében, melyekkel időt lehet megtakarítani. Közéjök tartozik a stenográphia 
is. Ha egyéb haszna nem volna, mint hogy a nyilvános beszédeknek és tárgyalá-
soknak hűséges tükre s mint ilyen a valóság mellett tesz tanúságot, már jelenté-
keny szerepet biztosított magának az emberiség előbbrevitelében; de hiszen a 
magánéletben is lépten-nyomon tapasztalja nagy értékét mindenki, a kinek módja 
és alkalma volt megtanulni. Az üzleti világban is egyre fokozódik jelentősége. Azon 
a téren, a hol az idő becsét legjobban ismerik, a gyorsírásnak kiválóan fontosnak 
kell lennie, s nagyon természetes, hogy a benne jártas, alkalmazást kereső fiatal 
embereknek elsőbbségük van a hivatalokban. Ez a tény pedig kötelességévé teszi a 
kereskedelmi szakoktatásnak, hogy a gyorsírás tanítására különös gondot fordítson. 
Tudomásom szerint a felső kereskedelmi iskolák már is buzgólkodnak ez ügyben, 
de talán az az idő sincs messze, mikor a gyorsírás kötelező tárgy lesz bennök, — 
s ez volna az igazi haladás. 

Budapest, 1901. 

Oldal János 

polg. leányiskolái igazgató. 

(68) Hogy a stenográfia hazánkban aránylag oly lassan tud tért hódítani, 
annak magyarázatát abban találom, hogy azok, a kiknek hatalmában állana e múl-
hatatlanul szükséges művészetet az iskolába mint kötelező tárgyat bevezetni, nem 
igen értenek ehhez a szép dologhoz; aztán meg abban, hogy gyorsíróink nem 
iparkodtak a napi sajtóban e tárgy számára állandó rovatot szerezni. 

Budapesten, 1901. decz. 24. 
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Országh József 

tanító, oki. gyorsírás-tanár. 

(69) A gyorsírás — eme hatalmas kulturális tényező — az utóbbi években 
rohamos léptekkel halad hódító útján. Ha belepillantunk a magyar gyorsírás tan-
folyamairól készített statisztikai kimutatásokba, örömmel láthatjuk, hogy a legtöbb 
középiskolában létezik immár gyorsírási tanfolyam, mely módot nyújt az ifjúságnak 
arra, hogy ezt a gyakorlati ismeretet megtanulhassa. Sajnosan kell azonban e 
kimutatásokból tapasztalnunk azt, hogy a hazai tanítóképző-intézetek mit sem 
tesznek e tekintetben. Kívánatos volna pedig, hogy a néptanítók is tagjai vol-
nának azon társadalomnak, mely a gyorsírásban egy műveltebb kor közönséges 
írását látja. Kívánatos volna ez úgy az ő érdekük, mint a gyorsírás érdekének 
szempontjából. Avagy nem nagy hasznát venné minden tanító a gyorsírásnak úgy 
a tanítási vázlatok készítésénél, mint a testületi ülésekben a különféle kérdések 
megvitatásánál, iskolaszéki, vagy egyéb jegyzői teendők végzésénél és egyéb az 
emberek ajkairól elhangzó és megörökítésre érdemes dolgok leírásánál ? 

A „Néptanítók Lapjá"-nak 1901. évi 42-ik számának 4-ik lapján olvashatjuk 
dr. Sebestyén Gyulának a Kisfaludy Társaságban tett nyilatkozatát: „A tanítók 
megbecsülhetetlen kincseket hordanak össze a magyar géniusz ősforrásának: a nép-
költésnek oltárára." Ezek szintoly dolgok, melyeket úgy kell a nép szájáról ellesni 
és a papiroson megörökíteni, minek eszközlését a gyorsírás rendkívül megkönnyí-
tené. A gyorsírás érdekének szempontjából pedig azért volna kivánatos, hogy a 
tanítók magukat a gyorsírásban kiképezzék, mert akkor már tanítási gyakorla-
tuknál fogva is a gyorsírás terjesztéséhez nem kis mértékben is hozzájárulhatnának. 

Szegeden, 1901. nov. 1. 

P a p T i b o r dr . 

jogakad. igazgató. 

(70) Volt idő, a mikor a gyorsírás ismerete nekem kenyeret adott. Mi lehet tehát 

az én véleményem a gyorsírásról ? 

M.-Sziget, 1901. nov. 

P e r j é s s y L á s z l ó 

felső keresk. igazgató. 

(71) A kereskedelem terén az idő pénz. A gyorsírás hasznát és értékét az idő 

megtakarítása biztosítja. 
Szeged, 1902. 

P l a t z B o n i f á c z dr . 

tank. kir. főigazgató. 

(72) A gyorsírásnak az a szabálya, hogy gyorsan és jól ! Ez különben áll 

minden cselekedetünkre. A ki tétovázik, sikerhez nem jut; de viszont a gyorsan 

cselekvőnek vigyázni kell, hogy munkájának értéket annak jósága adjon. S mivel 

maga az élet csak egy pillanat az örökkévalósághoz képest: hát ha gyorsan telik 

is el, legalább erkölcsi tartalom szerint legyen jó! 

Szeged, 1901. november hó 29. 

u* 
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Perényi Adolf 

főreálisk. tanár,fa Markovits-kör elnöke. 

(73) A Markovits-kör jeligéje. 

Gyors czeruzánk száguld s szárnyát szegi röpke szavaknak, 
És szedi lapra a szót szónokok ajkairól. 
Markovitsunk derekas munkája időnk szaporítja; 
Nincs már „verba volánt!" Áldja körünk a dicsőt ! 

Temesvár, 1901. nov. 1. 

W'V'-ft V! 

PERÉNYI ADOLF 

a temesvári főreáliskola tanára. 

Perényi Adolf a Markovits-iskola egyik legjelesebb tanára s a gyorsírás lelkes híve és 
buzgó terjesztője. A temesvári főreáliskolai „Markovits-kör" felvirágzása s nagy sikere az ő érdeme. 

Rácz Soma 

áll. főgymnasiumi tanár. 

(74) A gyorsírás hasznos tudomány. Jelrendszere a gondolatkifejező eszközöknek 
és módoknak rendszeres ismeretén épül s tudásvágyunk teljes kielégítésén kivtil 
kenyérrel is megtudja hálálni a fáradságot, melybe elsajátítása kerül. Fegyelmezett 
gondolkodás, alapos nyelvtudás a gyorsírás alapja. 

A gyorsírás művészet. Szabad rövidítései a gondolatoknak megannyi allegorikus 
képei, melyeket a teremtő képzelem formál az ihlet hevében. Csak bizonyos 
ihlettel párosult tudás és gyakorlat avat a gyorsírás igazi mesterévé. 

A gyorsírás azonban lelki életünknek nevelő iskolája is egyúttal. Élesíti 
hallásunkat, egyirányú erős figyelemhez szoktat, a gondolkodás törvényeivel 
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szabályozza képzelniünk szárnyalását s a kötelességtudásban aczélozza akaratunkat. 
Nincs erkölcstanító, ki meggyőzőbben tudná hirdetni a pótolhatatlan veszteséget, 
melyet minden elmulasztott pillanat okoz s jobban megtudná értetni és szerettetni 
elménkkel a költő tanácsát: „Élj az idővel!" 

Tanítsuk hát a gyorsírást az iskolában, de ne feledjük, hogy példa a tanítás 
szárnya ! Merő elmélet gyakorlat nélkül szoba-tudós, merő gyakorlat biztos elmélet 
nélkül délibábos gyorsírót nevel. Hol gyakorlatból fakad az éhnélet s rendszerezett 
elmélet irányítja a további gyakorlatot; hol a kettő egymással karöltve szakadatlanul 
tevékeny: ott terem az igazi gyorsíró. 

Zombor, 1902. aug". 21. 
* 

Rácz Soma főgymn. tanár a gyorsírás alapos tanítása és sikeres terjesztése körül oly 
kiváló érdemeket szerzett, hogy ezek alapján az O. M. Gy. E. tiszteletbeli tagjává választotta. 
Hogy Rácz Soma tanárnak mily kitűnő tanmódszere van, igazolja a szegedi orsz. versenyírás is, 
hol tanítványainak sikerei nagy feltűnést keltettek. 

. / " 

SÁPY JÓZSEF. 

Sápy József jászberényi főgymn. r. tanár. 

(75) A mai kor megköveteli, hogy mindent gyorsan és jól végezzünk. El 
sem tudom képzelni egy müveit ember életét gyorsírás nélkül: azért nagyon 
sajnálom azt az embert, a ki a gyorsírást meg nem tanulta. 

* 

Sápy József szül. Jászberényben 1848. október 29-én. Az elemi iskolát és a gymn. négy 
alsó osztályát Jászberényben, a 4 felsőt pedig Szabadkán végezte, tanári oklevelet pedig a 
budapesti egyetemen szerezte meg. Mint tanár 29 éve működik a jászberényi állami főgymnazium-
ban hol az árván maradt gyorsírás ügyét felkarolta s 1890 óta igen szép eredménynyel tanítja. 1892-ben 
az ifjúság kebelében gyorsíró-kört alapított, mely azóta állandóan folytatja hasznos munkásságát. 
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S c h e l l A n t a l 

esperes-plébános. 

(76) Úgy látom, hogy az a „közel jövő," melyben bold. mesterünk jóslata szerint 
a gyorsirás a műveltek köztulajdonává fog válni, még nagyon távol esik tőlünk. 

A művelődés-történelem szerzői még meg sem említik a gyorsírást, mint 
kultur-tényczőt; a „műveltek" közül pedig legtöbben a gyorsírás lényegének még 
csak fogalmával sem birnak! Azt tudják, hogy a mozdonyt a gőz ereje lódítja és 
szégyen volna ezt nem tudniok ; de hogy a gyorsíró tollát mi képesíti arra, hogy 
az élőszót röptében elfogja, ezt nemcsak hogy nem tudják, de a szégyenpír sem 
önti el arczukat, midőn kénytelenek e tudatlanságukat bevallani. 

SCHELL ANTAL 

egerághi esp. plébános, a „Hitszónoklatí Gyorsíró" szerzője. 

A gyorsírás nekik még mindig az önkénytes rövidítések — siglák — emlé-
kezetet terhelő iszonyatos halmaza, vagy legfelebb csak a hosszú gyakorlat által 
elsajátítható graphikai ügyeskedés, s azért habár valamennyien naponkint mohón 
falják is a gyorsírók produktumait — a lapoknak, főleg országgyűlési tudósításait — 
gyorsírókká lenni még sem hajlandók. 

Talán, ha megtudnák, hogy a gyorsírás az ő szabad rövidítéseinek megalko-
tásában a szavak nyelvtani elemzésére, a szócsoportok és a mondat összefüggé-
sére, szóval a nyelv szellemére támaszkodik: legtöbb okos ember kezébe venné a 
gyorsírás tankönyvét, hogy abból a csak részben graphikai, de legfőbb kifejlődé-
sében egészen szellemi működést elsajátítsa és a maga hasznára fordítsa. 

Ez okból a helyett, hogy a gyorsírás tanításának általános kötelezettségét 
sürgetném, egyelőre megelégedném azzal is, hogy a közép és felsőbb iskolákban 
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minden tanuló köteles legyen a gyorsírást annyira megismerni, hogy az életben szégyen 
nélkül egyetlen müveit ember se nélkülözhesse legalább a gyorsírás lényegének ismeretét. 

Egerágh, 1902. január 15. 
* 

Schell Antal egerághi róm. kat. esperes-plébános, oki. gyorsírás-tanár a Gab. Mark. iskola 
egyik kitűnősége s a gyorsírás ügyének önzetlen, sőt áldozatra kész buzgó apostola, a gyorsírás 
művészetét 46 éves korában ismerte s tanulta meg és 48 éves korában tett belőle tanári vizsgát. 
Szül. 1840. nov. 6-án Pécsett. Theologiai tanulmányai végeztével Egerághon káplán, majd esperes 
lett, hol több vallásos irányú munkát irt. 

1890-ben adta ki „Hitszónoklati Gyorsíró" cz. jeles tankönyvét, melylyel papi körökbe vezette 
be a gyorsírás használatát. 

SOMMERNÉ, BÁNYAY AMANDA 

oki. gyorsírás-tanár, a Remington-Standard írógép és gyorsíró-iskola vezetője. 

Ő fedezte fel az első magyar gyorsíró Gáti István „Szapora írásmódját", mi által új jelentős 
adattal gazdagította a magyar gyorsírás történetét. 

Tiszteletbeli tagja a "szegedi vár. főgymn. Gyorsíró-körnek, valamint a „Rimaszombati prot 
fögynin. Gyorsíró-körnek" is. 

Sommer Farkasné, Bányai Amanda 

oki. gyorsirás-tanár. 

(77) A gyorsírást a kultura egyik legfontosabb eszközének tartom, mert 

hiszen nincs a modern ember életének olyan nyilvánulása, a hol hasznát ne 

vehetné annak a művészetnek, a melylyel gondolatait oly gyorsan vetheti 

papírra, a mily gyorsan azok agyában életre kelnek. Igazi helyét azonban majd 

csak akkor foglalja el a gyorsírás a tudományok és művészetek körében, (mert 

hiszen mind a kettőhöz tartozik) ha az emberek nemcsak hasznát látják gondolataik 

gyors és pontos kifejezésének, hanem annak feltétlenül szükségét is érzik. Hogy ez 

az időpont a mai életviszonyok mellett nem késhetik sokáig, az azt hiszem, kétséget 

nem szenved. 
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Minek tartom a gyorsírást? Eszköznek arra nézve, hogy az emberek a leg-

gyorsabban elhangzó szónoklatokat is megörökítsék és az egymással való érintke-

zésben is roppant sok időt takarítsanak meg. Épen ezért azt hiszem, minél jobban 

halad az emberiség azon örök igazság megbecsülésében, hogy : „Az idő pénz", annál 

nagyobb és általánosabb elterjedésre talál a mi szép művészetünk. 

* 

Hét év óta foglalkozom a gyorsírás tanításával. Nagyszámú tanítványaim 

túlnyomó részben nők és a velők való érintkezés folytán volt alkalmam megfigyelni, 

hogy a női gyorsírók a praxisban hogy állják meg helyöket. Talán nem lesz érdek-

telen, ha ezen megfigyeléseimből ide iktatok valamit. 

A nők gyorsírásáról hangadó körökben rendesen bizonyos kicsinylő, vagy 

épen gúnyos mosolylyal nyilatkoznak. Nézetem szerint ez a kicsinylés nem indokolt, 

mert az a néhány év eredménye, a mióta a nők a gyorsírással egyátalán foglalkoznak, 

fényesen bebizonyította, hogy legalább a kereskedelmi téren női gyorsíróink kitűnően 

beválnak. Hogy más téren — az írásversenyeket nem számítva — még eddig nem 

mutathatunk fel sikereket, azt természetesnek találom, mert hiszen nem is tettünk 

erre nézve kisérletet. Biztosra veszem azonban, hogy ha a nők is gymnaziális, 

vagy épen egyetemi képzettséggel lépnek a gyorsírói pályára, mint a férfi gyorsírók 

legnagyobb része, az eredmény — ha csak fizikai okok nem járulnak hozzá — 

nem fog mögötte maradni annak, a mit férfi-gyorsíróink produkálnak. Épen azt 

tartom a gyorsírás egyik legnagyobb diadalának, hogy a nők előtt már eddig is 

megnyitotta a kereskedelmi pályát és bizonyára meg fog nyitni még egyéb szép 

és becsüléssel járó pályákat is. 

Budapest, 1902. * 

Sommer Farkasné, Bányai Amanda egyike a magyar gyorsírók legtehetségesebb, kép-
zettebb, ügybuzgóbb és munkabíróbb női tagjainak. Tanít magyar, német levelező- és vita-
irást, gépírást; elméletben és gyakorlatban egyaránt kitűnő tanár és mester. Előbb a Yost-, 
később a Remington-Standard írógép-iskola kitűnő vezetője s a czég magyar, német, franczia 
és angol nyelvű levelezéseinek ügyes lebonyolítója. 

Ilyen alapos vezetés mellett nem csoda, ha a fővárosi nők körében a gyorsírás hódító 
útját oly bámulatos sikerrel kezdte meg és folytatja. 

Szabó Béla 

magy. kir. posta- és távírda főigazgató. 

(78) Századunk irányeszméje minden téren a gyorsaság fokozásában áll. 
Éz adott életet, sőt nyelvünkben nevet is a gyorsírásnak. 
A század jellegében született ezen eszmének térfoglalása rohamos és közelebb 

a jövő, mint hinnők, hogy a rendszer egysége az emberiség közkincsévé fogja ezt 
tenni és méltán, mert ha csak futó pillantást vetünk is a hivatottságra, mondjuk 
életpályákra, azt találjuk, hogy a gondolattá érlelt érzelmeket visszaadó költőtől a 
gyakorlati életpályák legszélső mesgyéjéig: a gyorsírás haszna szembeszökő; ott 
az ihlettség bölcsőjét ringatja, mint szerető dajka, itt a számító észnek ad pihenőt, 
mint az emlékező tehetségnek nevelő anyja. 

Szivem egész melegével óhajtom, hogy lelkesedésük ifjú heve nemes törek-
vésüket mielőbb eredményessé érlelje. 

Budapest, 1901. * 

Szabó Béla m. kir. posta- és táv. főigazgató még 1891. évben a Baross Gábor volt minister 
által létesített s Markovits Iván által vezetett gyorsirási tanfolyamban sajátította el a gyorsírást s 
azóta annak lelkes hive és követője. 



Szegelethy János 

polg. isk. tanár. 

(79) A gyorsírás nem egyéb, mint letelegrafázott gondolat, villamtelep, gépezet 

és sodronyok nélkül. A kéz ügyességének s az emberi elme őserejének harcza, 

versenye az elemekkel s a gépezetekkel. 

Haszna és értéke annál nagyobb lesz, minél gyorsabb elintézést kivánnak a 

közélet különféle ágazatainak a teendői. A gyorsírás tudása is egy-egy emberrel 

értékesebbé fogja tenni annak művelőjét, akár csak egy élő nyelv tudása. 

A gyorsírási rendszerek közül az a jobb, a mely könnyebben képes alkal-

mazkodni a különféle nyelvek sajátosságaihoz. E tekintetben a Gabelsberger-féle 

rendszer fényesen kiállotta a próbát. 

Lesz idő, a midőn az emberiség nem ér rá hosszasabban leírni és közölni 

gondolatait. Ez az idő fogja a közönséges írást kiszorítani s azt valami gyorsírás 

félével helyettesíteni. Ha a mult század rohamos lépteivel haladunk, a jelenlegi fiatal-

ságból még sokan megérhetik ezt az időt. 

Hasonló körülmények fogják idővel szükségessé tenni egy rövid egységes 

nyelv s vele együtt egy egységes gyorsírás használatát. 

A mi a gyorsírás tanítását illeti az iskolában, ha nem is mindjárt rendes, de 

legalább a jelentkezőkre feltétlenül kötelező rendkívüli tárgygyá kellene egyelőre 

tenni a gyorsírást s tanításának módszerét és tanmenetét egyszerűbbé és könnyebbé 

tenni. Ez lenne az első legsürgősebb teendő a gyorsírás terjesztése és fejlesztése terén. 

Szeged, 1902. 

Szegelethy János a Gabelsberger-Markovits-iskola egyik legrégibb és legbuzgóbb hive. 

A gyorsírást a szegedi állami polg. iskolában tanitja. A szegedi városi gyorsiró-egylet létesítése 

legnagyobb részt az ő lelkes és kitartó működésének az eredménye. 

Érdekes lesz e helyütt felemlítenünk, hogy Szilágyi, ez a bámulatos, nagy elme mint készült 

beszédeire s ebben a gyorsíróknak milyen szerepük volt. Vikár Béla a „Gyorsírás" cz. lapban ezt így 

beszéli el: „Beszédeire mindig készült. Rendesen gyorsírót hivott harminczad-utczai lakására 

s elmondta előtte a beszédet, a szobában sétálva, úgy amint azt később is elmondani szándékozott. 

Az átirt beszédet elolvasta, esetleg pár nap múlva elmondta még egyszer, sok változtatással. 

A kifejezésekben sohasem maradt meg az előbbinél; az okoskodásain lényegileg nem változtatott, 

csak a részletekben, va^y az indokok sorrendjén. Végül aztán jött az igazi beszéd a képviselő-

házban, vagy a választók előtt. S ekkor ismét új alakba öntötte ugyanazt, amit már egyszer vagy 

kétszer otthon elmondott. S az utolsó alak mindig a legjobb volt. Azonban a beszéd még akkor 

sem volt készen. A gyorsírók feladata be volt ugyan fejezve, de az övé nem. Szilágyi a lediktált 

beszédet sohasem hagyta úgy, a mint elmondotta. Elővette és átirta az egészet stb." 

(80) „Meg kell becsülnünk a gyorsíró munkáját. Különösen a gyakorlott gyors-

íróét. Mert ez nemcsak a kezével ír. Az esze is nyomon követi, majd megelőzi 

stenographálását. A gyorsíró rövidítései egyéniségének jellemvonásait magukon 

viselik a rendszer szellemén és elvein kívül. Egy-egy stenogrammban nagy darab 

egyéniség van." (A „Gyorsírás"-ból 1901. 4. sz.) 
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Szieber Ede. 

kir. tanácsos, a Ferencz József-rend lovagja, a kassai tankerület főigazgatója. 

(81) Szül. 1835. szept. 30. Lőcsén, tanári vizsgát tett 1859-ben Bécsben; 1861-ben az eperjesi 
kir. fögymnasiumban igazgató lett. 1870-ben főigazgatóvá nevezték ki s a gyorsírást ezen idő 
tájon sajátította el. 1872-ben az ungvári főgymnasiumhoz lett áthelyezve, sitt megalakította a gyors-
iró-kört. 1886-ban beszterczebányai tankerületi főigazgatóvá neveztetett ki, honnét saját kérelmére 
1887-ben a kassai tankerületbe íett áthelyezve. 

Tankerületében az ifjakat ma is mindig és mindenütt lelkesen buzdítja a gyorsírás tanulására 
és gyakorlására. 

Szivák Imre 

országgyűlési képviselő. 

(82) Úgy a jogi, mint a politikai téren abban tanultam a gyorsírás értékét 
fölismerni, hogy egyrészt a könnyen elfutó gondolatot fixirozva — sokszor az 

! 

j j^iy^fV 

SZIEBER EDE 

kassai tankerületi főigazgató. 

örök elenyészéstől menti meg — másrészt a szellem gyors röptét követni birva lehetővé 
teszi sok új gondolat termelését. Becse tehát nem csupán a mechanicai időnyerés-
ben — de kétségtelenül az emberiség közkincsévé válható eszmék létrehozásában 
áll s ez már nem csupán technológiai siker, de egy kulturális tényezőnek pótolhatlan 
vívmánya. 

Budapest, 1901. okt. 29. 

beczkói Szombathy Ignácz dr. 

(83) 1861. nov. 10-én alakult meg az „Első általános magyar gyorsíró-egyesület" 
Gászner Lajos elnök, Szombathy Ignácz alelnök, Kelemen Mór első jegyző, Grósz 
Lipót második jegyző, Reich (Ország) Sándor pénztárnok, Rupp Zsigmond ellenőr, 
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Fenyvessy Adolf könyvtárnok, választmány vezetése alatt, Lechner Lajos, Ritook 
Zsigmond, Marceglia Antal, Teller Károly és Papp József bizottsági tagokkal. 

Az egyletben két iskola támadt: a gabelsbergi Gászner és a stolzei Fenyvessy 
átvitelében. 

1863. febr. 1-én megindult a „Gyorsirászat" közlöny Szombathy Ignácz szer-
kesztése és kiadása mellett. Az első félévben Gászner tankönyvét használva, de 
már a második félévben Markovitsé szerint terjesztette Gabelsberger gyorsírási 
rendszerét. 

így keletkezett Magyarországban a legelterjedtebb gyorsírási rendszer, mely 
még most is virágzik negyven év óta. 

Budapest, 1902. 

Szombathy István dr. 

főreálisk. tanár. 

(84) Igaz ugyan, hogy a gőz és villamosság mai korában a mindig fokozódó 
igényeknek megfelelő gyorsaságú járművek mellett sem gondolunk arra, hogy a 
szekeret és gyalogolást'végkép'mellőzzük,; úgy nem fogjuk a közönséges írást sem 
egészen mellőzni,' sőt megfelelő helyeken még az egyszerűségtől eltérő alakban és 
ékesítve is alkalmazzuk: mégis el fog jönni az idő, mikor a müveit ember magához 
méltónak egyedül a gyorsírást fogja tartani és ahol csak lehet alkalmazni, a közön-
séges irást'pedig csupán kisegítő eszköznek használja majd, a mikor t. i. el nem 
kerülheti. Mert a világ haladni akar. 

Nagyvárad, 1901. 

Szöllősy Mihály 

a „Graphica" szerkesztője. 

(85) A könyvnyomtatás az eszmék gyors és nagy arányú terjedésének eszköze, 
a szedőgépek és a rotációs sajtó villámsebességü termelésével ma már meglepő 
eredményeket mutat fel. Ámde amily fokozatosan fogják a szedőgépek a kézi 
szedést kiszoritani, abban az arányban fog érvényesülni a gyorsírás a könyvnyom-
dászat szolgálatában. 

Miként az élő szó gyors megrögzítésének feltétele a gyorsírás, azonkepen 
megköveteli a szedőgép eredményesebb kezelése a stenogrammok olvasásának tudását. 

A gyorsírászatnak nagy rendeltetése van a sokszorosító ipar, a köztudásra 
juttatás szolgálatában is. 

Budapest, 1902. 

Theisz János 

pozsonyi főreáliskolai tanár. 

(86) A gyorsírás nemcsak hasznos tudás, hanem szellemi élvezet is. 

* 

Theisz lános született 1850. évi január hó 12-én Pozsonyban. Elemi és középiskolai tanul-
mányait szülővárosában végezte, hol az érettségi után leszolgált egyeves onkentesseget tiszti 
vizsgával fejezte be Egy évi pozsonyi jogászkodás után három évig a bécsi egyetemen a tortenelem 
és földrajz-tantárgyakat hallgatta, melyekből a tanári vizsgát jeles és jó eredménynyel a kolozsvári 
egyetemen tette le. 1875 óta mint tanár működik a pozsonyi foreáhskolaban. ^ . 

A magyar és német gyorsírást még pozsonyi lyceumi diák korában olyan szép eredmenynyel 
sajátította el, hogy tanuló korában mint "előadó, két évig vezetett tanfolyamokat. 1876 óta tanítja 
a gyorsírást a pozsonyi reáliskolában. . ,, „ , 

A kereskedelmi akadémiában az 1891-92. tanévben a mai napig is virágzó gyorsirokort 
alakított, mely azóta folyton az ő szakszerű működése alatt százakra menő ifjakat kepesit a 
a gyorsírás ismeretére. . , . , ,, .. . . . . . 

E közben irt és kiadott egy magyar és egy német gyorsírást olvasokonyvet, azonkívül az 
°ttani „Concordia" gyorsiró-egyletnek és szaklapnak is ő a lelke. 
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Theisz Jánosnak, hazánkban senki más által eddig el nem ért legnépesebb tanfolyamok 
létrehozásán kivül kimagasló érdeme, hogy a magyar gyorsirás mellett a német gyorsirás-iro-
dalmat is műveli és e munkássága folytán a hazai gyorsirásí viszonyokat a külfölddel megismerteti. 

A mi haladásunk és munkásságunk az ő működésén átszűrődve, hamisítatlanul jut a nyugati 
müveit közönség tudomására. 

T i s z a K á l m á n 

országgyül. képviselő, volt min. elnök, belső titk. tanácsos. 

(87) A gyorsírást igen szép és hasznos dolognak tartom. 

Azon a téren, amelyen én egész életemben működtem, nem is lehetne e 

nélkül buzgóan, sikeresen működni legalább olyannak, ki nem kidolgozott oratiókat 

mond, de számtalanszor kénytelen igen fontos dologban is rögtönözve nyilatkozni-

Hogy lehetne enélkül véget vetni a folytonos félreértéseknek és ráfogásoknak? 

THEISZ JÁNOS 

pozsonyi főreáliskola! tanár. 

A gyorsírás is fejlődni és még tökéletesedni fog és mind többen és többen 

lesznek, kik ha csak saját használatuk czéljából is tanulni fogják. Nézetem szerint 

a gyorsírást nem mint mindenkire kötelező tantárgyat, de szabad választásra hagyva, 

hogy kik tanulják, mentől szélesebb körben tanítani kívánatos. 

Budapest, 1902. február 18. 
* 

Tisza Kálmán a nagy és hatalmas „generális" hazánk kimagasló alakja mint soraiból 

látható — miket halála előtt néhány héttel irt — szintén nagyra becsüli a gyorsírók munkáját. 

Tisza K. a gyorsírást az államférfi szemüvegén át nézi s még igy is „mentül szélesebb körben" 

kivánná taníttatni. 



Thomka Istvánné 

oki. gyors írás-tan ár. 

(88) A gyorsírás szép művészete a haladás egyik kiváló tényezőjének tekinthető, 
mely nemcsak anyagi érdekeink szempontjából; de tudásunk kibővítése, szellemi 
képességünk és művelődésünk fokozása czéljából is rendkívül fontos, hiszen minden 
ismeret tökéletesbbítésünkhöz vezet. Jelenünk a villamosság, a gyorsaság kora; 
benne a gyorsírászat az eszméknek villámgyors közvetítésére és terjesztésére szolgál, 
s mint ilyen pótolhatatlan úgy az irodalom, mint a társadalom terén. 

•̂tlUjtf.î  

THOMKA ISTVÁNNÉ, RÁKÓCZY MÁRIA 
oki. gyorsírás-tanár. 

Méltó tehát, hogy ügyét kellően felkaroljuk 
sorában az őt megillető helyre emeljük! 

Kétszer tesz, aki gyorsan cselekszik! 
Budapest, 1902. február 20-án. 

s a gyorsírást a tudományok 

Thomka Istvánné, Rákóczy Mária oki. gyorsirás-tanár a Markovits-rendszer terjesztésében 
elévülhetlen érdemeket szerzett. A női keresk. iskolák több tanfolyamában kiváló sikerrel és 
kitartással adta elő a gyorsirást s az ő érdemének tudható be hogy a női kereskedelmi 
tanfolyamokon a gyorsírás kötelező tárgyul lett bevezetve. A Női Gyorsiró-körnek éveken át 
buzgó alelnöke volt. Tagja az Orsz. Magy. Gyorsíró Egyesületnek, valamint az „Association 
Stenografique Internationale"-nak. 
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Tóth György dr. 

főgymn. igazgató. 

(89) A hasznos és a drága időt kimélő gyorsírás még ma sincs kellően fel-
karolva. Hiába! A szokás második természet. De egy kis csapat kitartással küzd ; 
e kis csapat egyre növekszik. 

A középiskolai tanulókkal kell megkedveltetni főképpen, hogy felső tanulmá-
nyaiknál értékesíthessék ; ha itt szokássá válik, többé le nem győzhető. — 14 évig 
tanítottam a Gabelsberger-Markovits-féle rendszerben s közel félezer tanítványom 
közül nem egynek biztosította kenyerét s majdnem valamennyinek értékesítette a 
drága időt. 

A Szeged-városi főgymnasiumi gyorsírókört, mint a gárda egyik igen számot 
tevő részét, szeretettel üdvözlöm 25 éves jubileuma alkalmából. 

Kecskemét, 1901. november 26. 

V a r j ú J á n o s 

főgymn. tanár, oki. gyorsíró. 

(90) Az emberi elmének a mult században kivívott nagy diadalai között, melyeket 
a természet hasznos titkaiért folytatott küzdelmei között nyert, nem a legutolsó hely 
jutott a gyorsírásnak is. Az elszálló hangot, az összefüggő beszédet a kimondás 
pillanatában megtestesíteni a fonográf csodáival vetélkedő nagy vívmány. A fonográf-
gép drága, kezelése nehézkes és csak a fizikai hangot utánozhatja. Az emberi 
ügyesség ellenben mindig résen áll; s az ihletett perczek fönséges alkalmainál 
elhangzott röktönzött beszédeket épen úgy, mint a saját, nagy gondolatait azonnal 
megörökítheti. Olyan kézügyesség a gyorsírás, mely a művészet nevet méltán meg-
érdemli. Nagy és szép gondolatok röktönös megértéséhez nagyobb fokú értelmiség 
is kívánatos. Nem véletlen, hogy nevesebb gyorsíróink saját eszméik közlésében 
is művészek. A gondolatok villámszerű fordulatainak gyors leírására (a vitagyors-
írás útján) csak az eszmék világában otthonos gyorsíró alkalmas. 

Azért bámulom én a gyorsírás nagy mestereit, mert a gondolatnak a leírásáig 
tartó pillanatait a lehető legrövidebbre tudják összevonni. Bizonyos, hogy a gyors-
írás segélyével könnyebben emelkedhetik lelkünk a fenséges eszmék régióiba és 
nem akaszthatja meg oly könnyen gondolataink szárnyalását a közönséges írás 
ólomsúlya. 

Hasznos-e a gyorsírás? S kellene-e ezt általában tanítani? Ezek olyan kérdések, 
melyek felett időt becsülő praktikus századunk gyorsan napirendre térhet olyan-
formán, mely minden müveit embert kielégíthet, azzal a megoldással, ha ezeket 
nem tekinti többé kérdéseknek, hanem a mindennapi élet által igazolt positivu-
moknak. A gyorsírás megbecsülhetetlenül hasznos és feltétlenül tudnia kellene 
minden művelt embernek. 

Vácz, 1902. 

Vásárhelyi Gyula dr. 

belügymin. cz. titkár. 

(91) Azalatt a másfél évtized alatt, a mióta a szegedi főgymnasiumot elhagy-
tam, a gyorsírás úgy egyetemi tanulmányaim végzése idején, mint hivatalnokos-
kodásomban a boldogulás útján hü segítő társam. Kezdetben a megélhetés 
mindennapi küzdelmeiben gyámolított, később egyaránt előnyösen állott rendelke-
zésemre a ministeriumi ankettek tárgyalásain mint jegyzőnek, nemkülönben az 
ország legfélreesőbb helyein, a hol mint ministeri biztosnak a vallomások szó-
szerinti felvétele által könnyű volt a tényállást teljes részletességgel megállapítani. 

Budapest, 1901. 



Weisz Fülöpné, Teplánszky Emília 

oki. gyorsírás-tanár. 

(92) Mint a Yost írógép r. t. gépíró iskolájának másoló és fordító osztályának 
vezetője, gyakran volt alkalmam meggyőződni arról, hogy a jó gyorsírónőknek a 
száma, a kereslethez képest, nálunk nagyon csekély. 

Négy évi működésem tartama alatt bő alkalmam volt arról is meggyőződni, 
hogy kereskedelmi és ügyvédi körökben is mily nagy tért hódíthatnának maguknak 
a gyorsírónők. Bár már is nagy azoknak a száma, kik ily módon kenyeret és 
becsülést szereznek maguknak, de még többen lehetnének ilyenek, ha az első 
nehézségektől vissza nem riadva, alapos készültséggel szállnának versenyre a 

W E I S Z F Ü L Ö P N É , T E P L Á N S Z K Y E M Í L I A 

oki. gyorsírás-tanár, a „Yost" írógép-iskola gyorsírás tanfolyamainak volt vezetője. 

férfiakkal. — A kellő előkészültség hiánya miatt gyorsírónőink egy része nem 
veheti hasznát a gyorsírásnak s ezáltal ügyünknek, hírnevüknek határozottan 
kárára válnak. 

Nagy a száma a gyorsírás azon harczosainak is, kik tévesen úgy vélik szolgálni 
annak ügyét, hogy rendszerünk könnyű elsajátíthatását híresztelik, azt mintegy 
játéknak tüntetik föl, a helyett, hogy felvilágosítanák a laikusokat, hogy ezek a 
gyorsírást komoly, hasznos dolognak és a gyorsírókat komoly munkásoknak tekintsék. 
Akkor gyorsabban szaporodnék a jó gyorsírók száma, többen szerezhetnék meg becsü-
letes munka árán életszükségletüket, mint ezideig azok is, kik bármi okból nem 
tehetnek szert azonnal állandó foglalkozásra. 

A külföldön régen léteznek irodák, a hol a felek, a kik gyorsírót állandóan 
nem alkalmazhatnak, bármily rövid vagy hosszú időre találnak alkalmas, haszna-
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vehető gyorsírónőket. Hogy ily intézménynek a szükségessége minálunk is fennáll, 
azt sokszor tapasztaltam. 

Egyébiránt itt is áll az, ami minden más téren : csak igazán komoly akaratú, 
tehetséges nők állhatják ki a versenyt a férfiakkal szemben. 

Zsitva-Ujfalu, 1902. 
* 

Weisz Fülöpné, Teplánszky Emilia a Gabelsberger-Markovits-rendszer egyik legjelesebb 
tanára négy éven át vezette a Yost irógép-iskola fordító és másoló osztályát. A gyorsírás iigye 
iránt igazán meleg érdeklődéssel viseltetvén, készséggel önkényt vállalkozott arra, hogy azon 
nők részére, kik a három hónapos kurzust elvégezték, 1899—1902. év tavaszáig ingyenes tovább-
képző gyakorló órákat tartott egyik tanitó kollegájával. 1901-ben átvette az O. M. Gy. E.-nek a 
Yost irógép r. t.-nál fennálló tanfolyamainak a vezetését is, hol alapos készültsége, lelkes ügy-
szeretete folytán igen szép eredményt mutatott fel. 

Jelenleg, bár családi viszonyai miatt a gyorsírás terjesztésével nem foglalkozhatik, azért a 
gyorsírás ügyének ép oly buzgó és lelkes hive, mint előbb volt s most rendszerünknek a 
franczia és angol nyelvre való áttételeit tanulmányozza. 

Wiesinger Frigyes dr. 

egyetemi I. tanársegéd, oki. gyorsírás-tanár. 

(93) Nagyon téves az a nézet, hogy az orvosi pályán alig lehet a gyorsírást 
értékesíteni. Az orvosnövendék megbecsülhetetlen kincset talál a gyorsírásban az 
egyetemen a tanár előadásának leírásánál. A kész orvos pedig az életben betegeiről 
rövid kórtörténetet jóformán csak akkor vezethet, ha egyszersmind stenografus is, 
pedig hogy mily fontos ez a betegségek egyes stádiumainak szemmeltartása, valamint 
a helyes gyógyeljárás végett, bárki könnyen beláthatja. 

Budapest, 1901. nov. 1. 
* 

Dr. Wiesinger Frigyesről meg kell említenünk, hogy tanuló korában a Gab.-Markovits-féle 
gyorsirási rendszert az ország külömböző vidékén megjelenő több mint 50 napi és heti lapban 
ismertette. Egy füzete külön is megjelent „A gyorsírás világából" cz. alatt s közöl benne 
elbeszéléseket. 

Zvarinyi Lajos 

főgymn. tanár. 

(94) Helyesnek tartanám, ha a középiskolák első osztályában kezdenők a gyorsírás 
tanítását. Az elemi iskolában a legtöbb tanuló még a közönséges írással szemben 
is (nem a helyesírást értem) hádilábon áll. Innen van az, hogy az intéző körök 
szükségesnek látták annak idején az I. osztályban az ákom-bákomok csiszolására 
az u. n. „Szépírás" kötelezővé tételét. De hát akkor hogyan akarom én éppen 
itt, hol a közönséges írás javítása a czél, megkezdeni a gyorsírást ? Nézetem szerint 
a gyorsírás betűalakjainak rajzolva való írása által a közönséges írás is javulna. 
Tehát a gyorsírás megkezdését az I. osztályban nem lehet sem korainak, sem 
későinek mondani. Természetes azonban, hogy e fokon sokat követelnünk nem 
volna szabad. Én az 1. osztályban a gyorsírási órákat hetenként 1 — 1, a szépírási 
órák mintájára tartanám. A czél kizárólag az egyszerű betüalakoknak szép, szabály-
szerű írása és begyakorlása lenne, főként az e, é hangzókkal s a többi hangzók 
jelképi jelölése, de csakis a főszabályoknak megfelelő s lehetőleg a legegyszerűbb 
példákban, mellőzve minden kivételt. 

A II. osztályban szintén csak egy órát szánnék hetenként a torlódó mással-
hangzók begyakorlására s a magánhangzókra vonatkozó teljes elméletre. Hogy mi 
történjék e két fokon az állandó rövidítésekkel, azt eldönteni nem a legkönnyübb 
feladat. Ha tekintetbe vesszük, hogy a III. osztályú tanulókat épen ezek hátráltatják 
gyors előmenetelükben, akkor első pillanatban a rövidítéseknek az I. és II. osztályban 
való mellőzésére gondolnánk. De ne feledjük, hogy minél fiatalabb a gyermek, 
annál fogékonyabb az elméje, különösen épen ilyen különlegességek iránt, mint 



a rövidítések. Eléggé fogékony még egy III. oszt. tanulónak az elméje is, s hogy 
még sem bir a rövidítésekkel megbirkózni, ne csodáljuk, hisz 600—800 rövidítésről 
van szó. Tárnok fel azokat kisebb csoportokban már az I. osztálytól kezdve 
(fokozva a mennyiséget) a III. osztályig, alig hiszem, hogy azok elsajátítása számba-
vehető nehézségeket okozna nekik. 

A III. osztályra maradna (heti 2 órában) a levelező írás hátralevő része, 
melynek befejezése után bőven jutna idő az elméletileg elsajátítottak, valamint a 
már teljes számban feltárt állandó rövidítések alapos begyakorlására. 

A IV. osztályban (heti 2 órában) a levelező-írás rövid átismétlése s pár órai 
gyakorlat után rákerülne a sor a vitaírásra, mely — fennvázoltam előzmények 
után — alig hiszem, hogy oly mostoha elbánásban részesülne a tanulók részéről, 
mint jelen körülmények között. 

(Budapesti Gyorsíró IX. évf. 10. sz.) 
* 

Zvarinyi Lajos gyorsírásunk jeles művelője és ügyünk buzgó, lelkes harczosa, előbb 
Sopronban, jelenleg B.-Csabán tanítja művészetünket. A soproni ev. lyc. gyorsíró-kör vezetésében 
kiváló érdemei vannak, hol jelentékeny irodalmi tevékenységet is fejtett ki. 

Külföldi jeles emberek nyilatkozatai a gyorsírásról. 

A közölt magyar nyilatkozatok után nem lesz érdektelen néhány német, angol, 

franczia és olasz nyilatkozatot is bemutatni, melyeket az O. M. Gy. E. hiv. lapjából, 

főleg a Budapesti Gyorsíró régibb évfolyamaiból vettünk át. 

Egy ellenfélnek nyilatkozata a szabad rövidítésekről. 

(I) Adler az u. n. „egy sor" Stolze-rendszer megalapítója következőleg nyilat-
kozott szaklapjában (1880): 

Nem lehet tagadni, hogy a Gabelsberger-rendszer egész valójában nagy alkotás, 
mely fénypontját a szabad rövidítésekben birja. Azoknak, kik Gabelsberger müvére 
követ dobnak, nem kellene megfeledkezni arról, hogy csaknem minden gyakorlati 
gyorsirási rendszer Gabelsberger elveire nyúl vissza és hogy a későbbi rendszerek 
többé kevésbé Gabelsberger rendszeréből merítettek s a ki ezt figyelembe veszi, 
annak frivol ítélete csakhamar tárgyilagos ítéletre változik át. 

Albrecht Károly dr. 

híres gyorsíró-tanár. 

(II) A ki tudja, mit jelent órahosszáig legfeszültebb figyelemmel egy előadásnak 
minden szótagját követni, könnyen alkothat magának képet arról, mily szellemi 
fáradságot kíván a gyorsíró működése. A hallgató, ki nem érzi magát lebilincselve 
az előadás által, gondolatait más téren vándoroltathatja, vagy esetleg maga is elvándorol. 
A gyorsíró azonban, kit a tisztelt szónok úr tán a legkínosabb módon untat, oda 
van szögezve íróasztalához s kénytelen őt tüskön-bokron követni. Megfordítva, ha 
valami gondolat lebilincseli őt, nem szabad neki a gondolatot tovább fűzni. írj, 
írj! mondja neki folvton a kötelesség, de ha a szónok lelkes szavai a hallgatóság 
körét megingatja, ha' érzelmeiknek szóló ékes, átszellemült szókat kölcsönöz, úgy 
hogy mindenki felgerjed, felriad és a szónokot hangosan üdvözli, a gyorsírónak 
törni kell magát, nehogy a zajban egy szót is elveszítsen és hogy az éljenzéseket 
annak rendje és módja szerint beleigtassa. 

Még rosszabbul jár a gyorsíró, midőn a szónok a hallgatóság derültségét hívja 
ki humorával. A gyorsírónak nem szabad arczát fintorítani, mert sohse ír az ember 
rosszabbul, mint mikor nevet 

< '-. . . .. ;>• •.. ' ' 

Jakab Lajos: „Szegedi gyosírászati dísz-emlékmű." 12 
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Csak mellesleg említendő, hogy a gyorsírónak testi ereje, nevezetesen a kéz 
s szem tekintetében érezhetően igénybe vétetik, ha működése túlságosan hosszú 
ideig tart s mivel épp a hivatás nehézségeiről van szó, megemlítendő, hogy neve-
zetesen nagyobb gyűléseken s nagyobb termekben még más nehezítő körülmények 
is merülnek fel, ilyenek a szónok halk beszéde, homályos kiejtése, idegen szójárása 
s a hibás nyelvkiejtés, közbekiáltások, félbeszakítás, zavarok és a zaj. 

A görögök a rómaiaknál, kik sem postánkat, sem vasutunkat s gőzmozdo-
nyainkat nem ismerték, kik sem távírónkról, sem könyveink nyomásáról még csak 
sejtelemmel sem birtak, a gyorsírás a legszebb virágzásnak örvendett (Oktavianus 
idejében több mint 300 iskolában tanították a gyorsírást.) Mig ellenben nálunk, 
kik gyorspostákat, gyorshajókat, electricus távírókat, gyorssajtókat s más ily 
eszközöket birunk, nálunk, ahol közmondássá vált, hogy az idő pénzt, az idő életet 
jelent, nálunk, kik napoként panaszkodunk a teendők halmaza miatt nálunk azt az 
eszközt, mely a mindennapi életben valódi időmentő és ily módon életmeghosszabbító, 
nálunk a gyorsírást még sok tekintetben nem ismerik s kellőleg nem méltá-
nyolják*) (1856.) 

Ruggen Bonghi. 

(III) A mai időkben, hol gyorsan élünk és sokat beszélünk, a gyorsírás az, 
ami a hallottat azonnal kis téren megörökíti. Becses találmány, amit mindenkinek 
meg kellene tanulni. 

Crispi. 

(IV) A gyorsírás megítélésére nem tartom magam illetékesnek, de azt hiszem, 
hogy a typographia és litographia után az ember haladásának legalkalmasabb eszköze. 

A kevésbbé tehetséges emberek ijedelmének állandó tárgya, különösen azonban 
a szónokoknak réme, a ki a mondottat vissza nem vonhatja. 

Róma, 1891. 

Ifj. Dumas Sándor. 

(V) A gyorsírás felől alkotott véleményem ugyanaz, a mi mindenkié. Nagy 
szolgálatokat tesz az emberiségnek és bármennyit tegyünk is terjesztésére, az 
sohasem lesz elég. 

* 

Ugyan így nyilatkoznak és jeles találmánynak mondják a gyorsírást Zola 
Emil és Lecomle de Lisle, a franczia akadémia tagja. 

Falb Rudolf dr. 

(VI) Egy írásnak, mely a hangzóknak oly szerencsés összeköttetésén alapul, 
mint a Gabelsberger gyorsírás, nagy jövője van és a mély szellem, mely a 
Gabelsberger alkotásában uralkodik, utóvégre is ki fog minden más gyorsírási 
rendszert szorítani. 

Gabelsberger X. Ferencz. 

(VII) A gyorsírás megvetői felett csakúgy elhalad az idő, mint azok felett, 
kik a vasútat ellenezték. 

Albrecht dr. 1856-ban panaszkodott, hogy ott a gyorsirást, nem kellőleg méltányolják. 
Hát akkor mit szóljunk mi, kik még 1902-ben sem vagyunk ott a gyorsírás felkarolása tekintetében, 
hol ők már akkor voltak? J. L. 
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A gyorsírás megtanulásáról. 

Senkinek sem könnyebb s hasznosabb elsajátítani a gyorsírást, mint a tanuló 
ifjúnak. Mihelyt a rendszer elveivel megismerkedett, elég alkalmat és buzdítást 
nyer tanulmányainál arra, hogy rövid idő alatt ügyes gyorsíróvá képezze ki magát. 
A fiatal ember, kinek szelleme mindenre, a mit tanulmánynak nevezünk, még 
fogékony, kinek keze még puha és hajlékony, ki a nyelv-tanulmánynak és különféle 
művészeti ágaknak mint zene, rajzolás, szépírás, stb. gyakorlatával foglalkozott, 
a ki tehát még nem nőtt ki annyira a formaságokkal való foglalkozástól s bizonyos 
mechanikai előgyakorlatból úgy mint az üzlet ember, a ki hivatásának egyforma-
sága által ily tárgyak iránt sokkal inkább eltompult, a gyorsírást rövid idő alatt 
olyannyira meg fogja szeretni, hogy mindennapi alkalmazása csakhamar szükséggé 
válik nála, sőt hogy szívesen kész volna az írásmód kedveért a régi írást is egészen 

abbahagyni. (Tankönyvéből 1834.) 
* 

A szépírást még a gyorsírásnak legmagasabb fokú alkalmazásánál is mindig 
szem előtt kell tartani a jó gyorsírónak. E nélkül minden ügyesség, minden művészét, 
minden törekvés czéltalan és hasztalan, mert a gyorsírás szépsége nélkül a szó-
képek olvashatósága ha nem is lehetetlen, de mindenesetre rendkívül fárasztó és 
időrablóvá válik és mihelyt a gyorsíró az apró, gyakran egymáshoz annyira hasonló 
jegyeket hanyagul, vagy bizonytalanul veti oda a papírra, ebből kétértelműség, 
zavar és nem ritkán teljes olvashatlanság keletkezik. 

A szépírásra tehát nem csupán a tanfolyam első óráiban, hanem folytonosan 
a legnagyobb gondot kell fordítanunk, mert ha a gyorsírásban való kiképzés a 
szépírás rovására történik, ugyanazon hátrányt eredményezi, mint a folytonos 
fárasztó dictandó írás oly tanulóknál, a kik még nem tanultak meg szépen és 
helyesen írni. (Kéziratai után.) 

* 

Ritkán aratják díjukat a művészetek első megalapítói. (1838.) 

* 

Kívánatos, hogy a gyorsírás az összes műveltek köztulajdonává váljék. 
# (Kevéssel halála előtt.) 

Művészetem önmagától tört utat magának, nyugodtan nézhetek czélom elé. 
(Kevés nappal halála előtt.) 

Gerber György 

a müncheni gyorsíró-egylet elnöke. 

(VIII) Oly időben, mikor minden közlekedési eszköz a múlthoz képest felette 
tökéletesbült s midőn mindinkább nagyobb igények támasztatnak az egyesek iránt, 
kell, hogy egy írás mely a gondolat-csere gyors emelését lehetővé teszi, általánossá 
váljék. Hisz ez a találmány szükséges tagot képez századunk találmányainak s 
ezek tökéletesítéseinek lánczolatában, melyek a távolt közelié tették s a külömbséget 
megszüntették a tér és idő között. 

Hamerling Róbert 

német költő. 

(IX) Nem tudom, hogy mindabból, mit életemben tanultam más, mint a gyors-
írás, több áldást és segítséget hozott volna működésemnek. Mint tanuló gyakoroltam 
be a gyorsírást az előadások feljegyzésével, később rendkívül nagy hasznot merítettem 

10* 
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belőle tudományos tanulmányaimnál és tervezeteimnél. Műveim kiterjedt történelem 
tanulmányt és jegyzetet igényeltek, mindezt csak a gyorsírás tette nagy időveszteség 
nélkül lehetővé. Hát még a müvek kidolgozásánál! A mit az írással technikai 
tekintetben nyertem, azt szellemi tevékenységre fordíthattam. 

A müvek átdolgozásánál és bővítésénél*) nagy haszonnal jár a gyorsírás alkal-
mazása. Az irodalmi ember gyakran kénytelen fontosabb és hosszabb leveleket 
vagy előre megfogalmazni, vagy pedig másolatot venni róluk. Mindkét czélra a 
gyorsírás nagyon alkalmas. 

Báró Lerchenfeld. 

(X) A gyorsírás haszna nemcsak azoknál szerzett magának érvényt, kik az 
élő szót, vagy a gondolatot akarják hamar papírra tenni — s hány ember tartozik 
századunkban ezek sorába — hanem elismerést szerzett magának azon tekintetből 
is, hogy a gondolkozó képességet fejleszti, mert a gyorsírás szigorúan tagozott, 
úgyszólván tudományos rendszeren alapuló művészet, mely a szellemet a gyorsírás 
felfogására és a hallottnak megtartására szoktatja. Sőt a gyorsírás tanításának szük-
sége ma mindenütt érezhetővé válik. 

(A bajor kamarában, a gyorsírás tárgyalásán (1856. ápr. 29.) 

Ollivier Emil 

akadémikus. 

(XI) A szónoknak az a gyorsírás, ami a nőnek a tükör, megmutatja arcz-
vonásait, de ránczait és alaki hibáit is. Rámutat hibáira, hogy azokról leszokjék, 
ő segítség és biró egyaránt. 

Sains-Tropez, 1891. 

S. Prudhomme. 

(XII) Mindig irigyeltem a gyorsírókat azon előnyökért, amelylyel saját gon-
dolataikat lejegyezni képesek. 

Ennek legjobb bizonyítéka az, hogy bizonyára nem kellett volna oly soká 
várniok feleletemre, ha azt mindjárt egy perez alatt leírhattam volna, a mi lelkemben 
megfogamzott, midőn azon felszólítást kaptam, hogy a gyorsírásról véleményt 
mondjak. 

Különösen a tanulókra nézve megbecsülhetlen kincs volna, ha azt mindnyájan 
elsajátítanák. 

Puschkin Sándor 

tanár. 

(XIII) A gyorsírási szóképek szabályos és tiszta leírása az olvashatóság 
és világosság első feltétele. Mindenki tehát, ki gyorsírással foglalkozik, első fel-
adatául tűzze ki azt, hogy írását mindig, ha csak rendkivül nem kell sietni, lehető 
pontossággal és szépséggel állítsa elő. Hisz a látszólagos lassúság daczára is képes 
lesz 5—6-szor annyit írni gyorsírással egészen világosan, mint a mennyit a közön-
séges írás hosszadalmasságával írhatni. A ki egyszer ehhez hozzászokott, oly ügyes-
ségre fog szert tenni, hogy feljegyzései akkor is, midőn a legnagyobb sebességgel 
történnek, teljesen elégséges világossággal és biztossággal fognak birni. A ki ellen-
ben a hanyagságnak és pongyolaságnak engedi át magát, az olyankor is, midőn 

*) Valamely könyv oldalszéleire gyorsírással annyi jegyzet vezethető, mint maga a 
nyomtatott szöveg s igy a mü átdolgozásánál, újra kiadásánál szembeszökő a gyorsírás haszná-
latának nagy előnye. J. L. 



nem kényszeríti őt a legnagyobb szükség a sebes írásra, midőn igazán minden 
lehető gyorsaságot igénybe venni kénytelen, oly írást fog produkálni, melynek 
homályossága és olvashatlansága sok zavarba fogja őt ejteni. 

* 

Gabelsberger rendszere olyan, hogy vele sem gyorsaság, sem megbízhatóság, 
sem a megtanulás könnyűsége tekintetében egy rendszer sem versenyezhet. 

C a r l of R o s s e b e r r y 

angol gyarmatminister. 

(XIV) Meggyőződésem szerint nálunk a közhatóságok feltűnő módon elha-
nyagolják a gyorsírást. Pedig nem képzelhetek magamnak közigazgatásunkban 
nagyobb előnyt, mintha ezen a pályán megbízható képzett, gyakorlati emberekkel 
birunk. Folyton azt hallom, hogy nagyon helyes dolog, ha közpénzekkel takaré-
kosan bánunk. Tökéletesen igaz; de ez magában véve nem elég, mert éppen 
annyira szükség van az idővel való takarékosságra is. A meddig evvel nem bánunk 
takarékosan, még pedig a gyorsírás alkalmazása által a közigazgatásban, nézetem 
szerint a leghanyagabbul elmulasztjuk azon kötelességünket, melylyel e tekintetben 
hazánknak tartozunk. Én a gyorsírást a legszélesebb körben alkalmaztam, úgy, 
hogy bátran állíthatom, hogy a gyorsírás nélkül sohasem lettem volna képes hiva-
talos kötelességeimnek eleget tenni. 

Jules Simon. 

(XV) Én azt hiszem, hogy a gyorsírás igen nagy szolgálatokat teljesít 
nekünk, amennyiben a jó beszédeket megörökíti, a melyek nélküle feledésbe men-
nének. Minden nap anyagot gyűjt a történelem számára és pedig annyit, hogy 
ma-holnap nem leszünk képesek azt elolvasni. 

A gyorsírás nem lehet könnyű művészet, mert rövidítésekkel gyorsan írni még nem 
lehet nehéz dolog, de az írottat ismét elolvasni, a mondatokat fölépíteni, azokat 
logikus sorrendbe foglalni s két synonim közül, melyeknek egy rövidítésük van, 
azt választani, mely'az írónak gondolatát hívebben visszatükrözi, művészet, még 
pedig igen nagy művészet. 

A gyorsírászat a szónoknak annyi, mint a festőnek a vésnök, a fordítónak a 
mű eredeti szerzője. 

Páris 1891. 

Stephan dr. 

német cs. főpostamester. 

(Rendszerünk a posta szolgálatában.) 
(XVI) El nem vitatható a Gabelsberger rendszerének használhatósaga a biz-

tosság és világosságra nézve, még az olyan szavak írásánál is, melyek a közfor-
galmon kívül' esnek. A gyorsírásnak, mely a postai szolgálatnál alkalmazandó, a 
hol bizonyos fokú gyorsaságra és rövidségre van szükség, kell azon tulajdonsággal 
birnia, hogy minden szót, tehát úgy a hely-, mint a személyneveket eredeti helyes 
írásokkal írja. Czélszerü tehát a jelképi jelölés helyett a beleolvasztást, a mint az 
rendszerünkben is történik, alkalmaznunk. 

Swift Jonathan. 

A gyorsírás kitartásra vezet : 
(XVII) Ha egy fiatal embert látok, ki képes a sténographiât szabatosan és 

ügyesen használni, meg vagyok győződve, hogy az sikeresen fogja megfutni pályáját a 
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világon, mert két megbecsülhetetlen tulajdonságnak: a szorgalomnak és a kitartásnak 
adta tanúságát. De az is kétségtelen, hogy sokan épp a gyorsírás megtanulása útján 
tettek szert a kitartás nagybecsű tulajdonságára, mely tulajdonság bármihez fognak, 
nagy előnyükre válik. 

Stengel 

egyetemi tanár. 

(XVIII) Én állandó híve voltam a Gabelsberger-féle gyorsírásnak és az is maradok 
életem végéig. Hogy mily rendkívüli haszna van a gyorsírásnak az oly emberre 
nézve is, ki tudományokkal foglalkozik, arról most alkalmam volt meggyőződést 
szerezni. Azon voltam tehát, hogy két fiam is minél tökéletesebben elsajátíthassa a 
gyorsírást. Bármilyen pályára lépjenek is, erős meggyőződésem, hogy e művészetnek 
mindig hasznát fogják venni. 

Boroszló. 

S c h m i d t dr . 

egyetemi tanár. 

(XIX) A mai praktikus korszellem mindenben haladást követel s a mellett 
bizonyos kalmár szellem jellemzi, épen ezen oknál fogva tán egy tudományág sem 
oly popularis, mint a gyorsírás. 

Ti e t z 

tanár. 

Gabelsberger szabad rövidítései. 
(XX) Egyes mondatoknak még oly gazdag gyűjteménye, (minőt a tankönyvek 

tartalmaznak) sem nyújt teljes képet arról, hogy mit lehet a szabad (mozgó) rövi-
dítésekkel elérni, mert az indokok, melyek valamely rövidítést lehetővé tesznek, 
néha több megelőző mondatban keresendők. Ki egyébiránt a mozgó rövidítésekben 
való jártasságát próbára akarja tenni, tanulmányozzon teljes stenogrammokat, melyek 
képzett gyorsírók kezéből kerülnek ki és esetleg szaklapokban közzététetnek. Ezek 
olvasásánál csakhamar meg fog győződni, hogy a hallott hangokból mily keveset 
szükséges feljegyezni arra nézve, hogy a figyelmes olvasó képes legyen a steno-
grammokat szórói-szóra átfordítani. Végre pedig kisérelje meg erejét beszédek és 
előadások utánírásával és csakhamar meg fog győződni, hogy nem az elmélet, hanem 
a gyakorlat az, mely a mestert teszi e téren. (Tankönyvéből.) 

V i r c h o w 

tanár a porosz kamarában. 

(XXI) A gyorsírás mindinkább a mindennapi élet szükségévé növi ki magát. 
Nem akarom ugyan állítani, mit a gyorsírók állítanak, hogy a gyorsírásnak az isko-
lákba való behozatala az ifjúság túlterheltetésén segítene, de ennek lehetőségét sem 
akarom kétségbevonni. Kiváló súlyt fektetek azonban arra, hogy fiatalságunk a létért való 
küzdelemben, mit később vívnia kell, egy segédeszközt nyerjen, mely az egyesek 
számára a legnagyobb fontossággal birhat. Ha pl. a bíró, ki egy bonyolult perben 
jegyzeteket akar tenni, s gyorsírni képes, kétségkívül tetemesebb előnyben van azon 
biró felett, a ki arra nem képes s a vádlott is, a ki ily bíróval szemben áll, hasonlít-
hatatlanul jobb helyzetben van, amennyiben a tárgyalásnak részletei biztosabban 
jegyeztetnek fel, mint oly bírónál, a ki gyorsírni nem tud. 

A tanuló ki az egyetemre jön s jegyzeteket akar csinálni, sokkal inkább 
van abban a helyzetben, ha a gyorsírást alkalmazza, hogy a lényegesek feljegy-
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zése mellett bizonyos nyughelyeket nyer, melyekben e tárgygyal szellemileg is 
foglalkozhatik, mintha a közönséges írás igen kétes értékű rövidítéseit használja. 
A kereskedő, kinek számos teendői és levelezései közepette rögtönösen jegyzeteket 
kell tenni, a gyorsírás által igen sokat nyer, a miért is sok üzleti irodában már mai 
nap is művelik a gyorsírás ismeretét. 

1884. 

Jules Verne. 

(XXII) A gyorsírászat hasznos művészet és előnyeit senkisem tagadhatja. 

Vichard dr. 

a drezdai kir. gyorsiró-intézet igazgatója az 1835—50-es években. 

Vichard dr. a jó gyorsíró iránt a következő követelményeket állította fel: 
(XXIII) „Mindenekelőtt, szüksége van a gyorsírónak világos észre, világos 

felfogási képességre, éles ítélő tehetségre és élénk szellemre ; a gyorsírónak terjedelmes 
ismeretekkel kell bírnia, mert azon helyzetbe jöhet, hogy a legkülömbözőbb előadá-
sokat és tárgyalásokat kell feljegyezni, nevezetesen kívántatik tőle nyelvismeret, 
különösen anyanyelvének teljes ismerete. Általában a gyorsírónak jó nyelvésznek 
és stilisztának kell lennie; az idegen nyelvek ismerete annyiból minden esetre 
kívánatos, hogy az idegen szók pontosságát és helyes írását s hogy például latin és 
franczia szólásmódokat s idézeteket gyorsabban visszaadhassa. Sőt még nagymérvű 
erkölcsi tulajdonságokkal is kell birnia, nevezetesen igazságszeretettel, lelkiismerettel, 
megvesztegethetlenséggel, szorgalommal és ernyedetlen kitartással s mérséklettel." 

Z e i b i g d r. 

a drezdai kir. gyorsiró-intézet tagja. 

A Gabelsberger-rendszer nemzetközi jellege. 
( X X I V ) AGabelsberger-rendszer nemzetközi jellege tekintetében felü lmúl minden 

más eddig alkalmazott rendszert s valóban csodálatra méltó dolog, hogy csehek és 

németek, dánok, svédek, görögök, olaszok, románok, magyarok, szóval a legkülön-

bözőbb népfajok, melyek kü lönben ellenséges indulattal viseltetnek egymás iránt, 

abban az egyben egyetértenek egymással, hogy Gabelsberger művészetét ápol ják 

és gyakorolják. 

1871. 



VI. 

Az országgyűlési gyorsiroda. 

A magyar gyorsiroda, a gyorsírási gyakorlat ezen legfőbb intézménye nemcsak 

a mütársaknak, nemcsak az ifjúságnak, de a nagyközönségnek is méltán képezheti 

állandó érdeklődés tárgyát. 

A nagyközönség jelentékeny részének fogalma sincs arról, hogy miként eshetik 

az meg, miszerint a képviselőházban elhangzott beszédek már két óra múlva a 

lapokban olvashatók. Azoknak, kik a gyorsiroda működését nem ismerik, eszükbe 

se jut, hogy ez valami nagyon nehéz dolog is lehetne. Olyan természetesnek, 

magától értetődőnek tartják, mint a levegő és napsugár jelenlétét, — ha ugyan 

egyáltalán gondolnak rá. 

Pedig érdemes volna reá gondolni minden újság olvasónak! Mert a mint az 

emberi életnek szükségszerű feltétele a levegő és napsugár, ép oly elengedhetlen kelléke 

az alkotmányos életnek a nyilvánosság, az országgyűlési tárgyalásoknak minél 

szélesebb nép-rétegekben való ismertetése. A nép képviselőinek azon fontos tárgya-

lásait, melyekben a nép létérdekei forognak szőnyegen, mi közvetíti a néppel ? 

A hírlapok. És a hirlapok hogy képesek oly kimerítő, alapos tudósításokkal beszá-

molni a közönségnek ? Csupán csak a gyorsírás segélyével. Gyorsírás használata 

nélkül a mai hatalmas napi sajtót még elképzelni sem lehet.*) 

Mindezeket átgondolva foghatjuk fel a szabad szó értékét, a szabadsajtó óriási 

hatalmát s ezzel kapcsolatban a gyorsírás horderejét is a maga teljes nagyságában. 

így a gyorsiroda igen fontos, a nyilvánosságot híven szolgáló állami intézmény 

levén, annak gyorsírói az alkotmányos élet jelentős tényezői, a nyilvánosságnak 

annál becsülésre méltóbb biztosítékai, oszlopai, minél . lelkiismeretesebben végzik 

nehéz feladatukat s minél ideálisabban fogják fel hivatásukat. 

Nem közönséges „scriblerek" a gyorsírók, kiket a honatyák egy része vagy 

csupa felületességből, vagy éppen tudatlanságból, meg egyébből is olyannak szeretne 

tartani, talán azért, mert munkájuk értékét nem képes megítélni, megbecsülni. 
* 

A magyar országgyűlés tárgyalásairól a harminczas években a censura hatalmas 

nyomása alatt álló hirlapok csak nagyon hézagos és száraz tudósításokat közölhettek, 

miért is a történelem számára azon időből nem maradt egyéb, mint a hiányos 

jegyzőkönyvek és naplók. A naplókat pedig kinyomatás előtt Bécsbe kellett felkül-

deni s csak ha onnét engedély adatott rá, lehetett közzétenni. 

*) És a gyorsírás ügyét a napi sajtó — tisztelet a kivételnek — mégsem támogatja úgy, 

a hogy kellene, pedig ha másként nem, hát hálából is állandó rovatot tarthatna minden lap a 

gyorsírásnak. 



A magyar országgyűlésen ily körülmények között 1832-ben alkalmazták először 

a gyorsírást Andrássy György gróf azon indítványa fotytán, hogy az országgyűlés 

maga adjon ki lapot tárgyalásainak közlése végett. 

Bár el is lőn fogadva Andrássy gróf indítványa, annak kivitelét a reactionarius 

párt meghiúsította. Érdekes Mérey-nek, az alsó tábla elnökének ez ügyben tett 

interpelláczióra adott válasza, mely élénk világot vet arra a korra. Ugyanis: 

„Nyolcz századig fenn állott — úgymond — az alkotmány újság nélkül. Két év óta 

a műveltség nem emelkedhetett annyira, hogy újságra kikerülhetetlenül szükség volna." 

Kölcsey Ferencz naplójában ezt a választ a „legügyetlenebb feleletnek" 

mondja, „melyet valaha elnök adott." 

Z A L A I F E N Y V E S S Y A D O L F K Ó N Y I M A N Ó 

a gyorsiroda főnöke. a gyorsiroda nyug. főnöke (1865—1885.) 

Kölcsey a gyorsírásnak nem nagy értéket tulajdonított, mint azt 1833. decz. 

22-iki „Napló"-jából olvashatjuk: „Nem sokat ér az egész mesterség, mert csak 

négy nap múlva nyomatják ki a naplót, mivel ennyi idő szükséges a gyorsíróknak 

az áttételre." 

Igaz, hogy a gyorsírók akkori működése nem volt tökéletes, a felvételekben 

itt-ott hibák csúsztak be, de annak az volt az oka, hogy kevés kiképzett gyorsírót 

alkalmaztak. Kölcsey panaszára ez adott alkalmat. 

Az 1832-iki országgyűléstől kezdve 1865-ig Hajnik Károly vezette a magyar-

országi és erdélyi országgyűlések tárgyalásainak naplóit mint gyorsíró. 

A főrendiházban szintén ő alkalmazta először a gyorsírást 1840-ben. 

Hajnik Károly gyakorlati működése a magyar gyorsírás történetében korszak-

alkotó volt. 
* 

A magyar országgyűlési gyorsiroda a működés szakszerű szervezése tekinte-

tében külföldi szaktekintélyek egybehangzó ítélete szerint a világ hasonló intézetei 
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között a legelső helyek egyikét foglalja el. És ezért az érdem oroszlánrésze Kónyi 

Manót és Fenyvessy Adolfot illeti meg. Fenyvessy a Stolze-féle rendszer jeles 

átültetője, Kónyi pedig annak mai napig is legkitűnőbb képviselője. 

Ok lettek a gyorsiroda szervezésével megbízva s önzetlenségük és az intézet 

érdekében való tiszteletreméltó gondolkodásuknak jele az, hogy első munkatársul 

feledhetlen mesterünket, Markovits Ivánt, a Gabelsberger-rendszer átültetőjét, tehát 

ellenfelüket, ki akkor már megalapította gyorsírói hirnevét, nyerték meg maguk 

mellé s ez által alkalmat nyújtottak neki buzgó munkásság kifejtésére, a mely 

akkor már évtizedekre kiható, messze horderővel birónak ígérkezett. 

A gyorsiroda az 1865. deczember 10-ikére összehívott országgyűlés tárgya-

lásainak felvételére szerveztetett, melyben a következő gyorsírók működtek : 

Kónyi, Fenyvessy, Agusztich, Antalik, Beer, Bossányi, Jancsó, Kállay, Maszák, 

Tarkovits, Vándory a Stolze-Fenyvessy-; Markovits, Feuer, Marcéglia, Wagner a 

Gabelsberger-Markovits és Váry a Taylor-Hajnik-rendszer követői. (11 Stolze, 

4 Gab., 1 Taylor.) 

Azóta a gyorsiroda nagy változáson ment át. Régi tagjai közül ki kell emelnünk 

Tarkovich József jelenlegi államtitkárt, dr. Fayer Lászlót, dr. Günther Antalt, 

szegedi Maszák Hugót, kik más-más pályán töltenek be kiváló pozitiókat, valamint 

az oly korán elhalt dr. Jankovich Istvánt, dr. Balogh Andort és a kit először kellett 

volna említenünk, Markovits Ivánt, a hivatal volt érdemdús másodfőnökét. Jelenleg 

személyzete pedig a következő : 

Fenyvessy Adolf főnök (Stolze); Antalik Károly másodfőnök (Stolze); Peregriny 

János dr. kir. tanácsos, cz. másodfőnök, revisor, (Stolze); Fayer Gyula dr. revisor, 

Vikár Béla revisor, Radó Antal dr. revisor, (mindhárman Gab.-Mark.); Fabro 

Henrik dr. cz. revisor, gyorsíró, (Gab.-Mark.); Kállay Bertalan (Stolze); Rónay 

Károly dr. (Gabelsb.-Mark.); Rajic Dusán dr. (Stolze); Gyarmathy Dezső, Lukács 

Bernát dr., Komor Gyula dr., Ujlaky József dr., Halász Zoltán dr. (mindannyian 

Gabelsb.-Mark.) ; Strihó Gyula halálozása folytán e hely betöltetlen, (Strihó 

Stolzeista volt); Róna Sándor, Siklóssy László gyorsíró-segédek, Gabelsbergeristák. 

Továbbá 2 turnus vezető Palmer Kálmán és Rohonczy János Gabelsbergeristák, 

Összesen van tehát egy főnök, egy másodfőnök, négy revisor, 10 gyorsíró, két 

gyorsíró-segéd és két turnus vezető. Hat Stolzeival szemben áll 12 Gabelsberger-

rendszert követő gyorsíró (nem számítva a két turnus vezetőt). 

Ez a testület végezi meghatározott sorrendben azt a munkát, mire Günther 

Antal dr., az iroda egyik volt kitűnő gyorsírója Markovits sírjánál a követke-

zőket mondta : 
„A hivatás, melynek terén mi, kartársai, vele együtt müködtünk, kezünkbe adta azt az 

ónt, melylyel mi megnyitjuk a dicsőség menyországát másoknak s ezek száma csekély; de 

a melylyel egyúttal megássuk a feledésnek örök sírját sokak számára, a kik beszélnek, midőn 

elhangzott a beszéd." 

„Hanem bármily silány fém is az ón, melylyel egy hivatás körében együtt dolgoztunk, az 

végzetesebb azokra nézve, kiket mi ez ónnal eltemettünk, mint az a kemény vas, melylyel itt a 

te sírodat ásták meg. Mert e mély sírból is kitör, a mit alkottál s fenmarad a te müved akkorra 

is, midőn azoknak a beszédeknek egész tömege, melyeket együtt írtunk, rég a feledés sötét 

birodalmába vándorolt." 



A képviselőház munkaközben . 

„A gyorsíró czeruzája lelkesedik a röppenő szóra, hogy mint nyil a madarat utolérje s földhöz 

szegezze. Sokszor nem is egy, de több madár kerül a nyársra egyidőben, mikor két-három oldalról 

csapnak össze és kapnak egymásba a sebesröptű szók. Ilyenkor igazi bravúrt fejt ki a gyorsíró. 

Fülének szemének és ujjainak minden idegére szüksége van, hogy nehéz feladatának megbirjonfelelni. 

A ház nem méltatja kellőkép azt a remeklést, rosszul fizeti gyorsíróit, akik jól dolgoznak és 

valóban művészi munkát végeznek, olyant, a melyre születni kell. Az a kép, a mit a ház nyelvéről 

a lapokban és ház naplóiban nyerünk, az ő kezük és eszük munkája. Ők a parlament belső 

történetének krónikásai, működésük nélkül a nemzet parlamenti élete csak gyarló töredékes 

vonásokban tükröződne vissza a jelen és az utókor előtt." 

Mint az alábbi kép mutatja, a képviselőház „dolgozik". Valamelyik honatya 

a jobb oldalon (ki a képen nem látható) vonja magára a ház figyelmét. 

Az óra alatt, a legmagasabb ponton látható br. Bánffy a képviselőház elnöke, 

körüle a ház jegyzői s az előadó. Középen két asztalt foglal el a „gyorsiroda", 

Az egyik asztalnál jegyez Markovits és vele szemben ír dr. Holló Sándor, a jeles 

szegedi gyorsíró; a másik asztalnál ül 4 gyorsíró, kik közül csak egy ir. A főnök 

asztala végén látható egy óramű, mely minden 

5 perczben gyenge ütést hallat s azzal jelzi, 

hogy a gyorsíró 5 percze letelt s így sietnie 

kell az irodában a stenogrammot a gépírókis-

asszonynak lediktálni, hogy mire ismét rákerül 

a sor, akkorra helyén lehessen. 

Erről a munkáról mondja Vikár Béla a 

következőket: 

\ 
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A gyorsírók működése.*) 

A tíz gyorsíró és két gyorsíró segéd, tehát összesen tizenketten végzik a 

gyorsírásnak mondhatni nyers munkáját akként, hogy meghatározott sorrendben, öt-

perczenként váltakozva írják le azt, a mit a parlamentben a nyilvánosság számára 

beszélnek. Minden ilyen öt perczes forgónak — turnusnak — leteltét a gyorsírók 

asztalán levő órának halk csengése jelzi, melynek elhangzásával a turnusát végző 

gyorsíró, még a mondatot is félbenhagyva, siet föl a gyorsirodába, hogy steno-

grammját közönséges írásba diktálja le a gépíró kisasszonynak. E szerint a tizenkét 

munkaerő működése a képviselőház termében, öt-öt perczével számítva, éppen egy 

órát tölt ki, a mi azt jelenti, hogy minden egyes gyorsírónak, a ki öt perczig gyorsirt 

ötvenöt percze van arra, hogy felmenjen a gyorsirodába, turnusát lediktálja és azután 

ismét lenn legyen a teremben oly időben, hogy a következő turnusáig még bele-

élhesse magát ismét a vita gondolatmenetébe. Ez így egészen megfelelő állapot is 

volna, mert öt percznyi beszéd, a mint tudjuk, ha lassabban mondatott el, 

hat-hétszeres, de ha gyorsabb volt, csak nyolcz-kilenczszeres sőt néha csak tízszeres 

idő alatt tehető át, folyékony diktálás mellett is, közönséges írásba; egy kis idő 

pedig csak a teremből való feljövetelre és oda való lemenetelre és bizony az 

idegfeszítő működés után némi pihenésre is kell, ámbár erre éppen a gyorsabb 

szónoklatok után, a mikor inkább kellene, jut kevesebb idő. De már most vegyük 

csak, hogy a 12 gyorsíró közül egy-kettő beteg, egyik-másik szabadságon van, 

vagy egy revisor hiányzik és annak a helyére gyorsírót állítanak be; ilyenkor 

minden turnus után mindmegannyi öt perczczel kevesbedik az áttételre rendelkezésre 

álló idő, úgy hogy ilyenkor ugyancsak sietni kell a diktálással és van eset rá, 

hogy még el sem készült a gyorsíró, a midőn a teendők a villanyos csengő ujabb 

turnusra hívják. Még nehezebben megy a dolog azon, szerencsére ritkább esetekben, 

a midőn a képviselőház is, a főrendiház is egyidőben érdemleges ülést tart, amikor 

teljes létszám mellett is csak hat-hat gyorsiró jut mindegyik házra. Ilyenkor a jobb 

gyorsírógyakornokokat önnálló turnusokba állítják be; felhasználják a gyorsíráshoz 

értő írnokokat is, kiknek a gyorsírók lediktálják turnusuk egy részét, míg a többit 

maguk teszik át, némely gyorsíró úgy segít magán, hogy mig az írnoknak dictálja 

a turnusa elejét, ugyanazon idő alatt, maga irja a második felét és így majdnem 

felényi idő alatt készül el. Pihenőre azonban, vagy arra, hogy az ember legalább 

öt perczczel turnusának kezdete előtt jöhessen be a terembe, hogy megérthesse annak 

az összefüggését, amit majd turnusa alatt beszélnek, a vita általános menetével, 

ilyenkor rendszerint gondolni sem lehet. 

De végre is, nem is feltétlenül szükséges ez. A gyorsírói feljegyzések összhang-

zatos, egységes voltának biztosítására ott van a revisori kar. A négy revisor félórás 

turnusokban ír a gyorsírókkal párhuzamosan és ezeknek munkálkodását ellenőrizve; 

mindegyik revisori turnus alatt e szerint hat gyorsíró ír egymás után és mire a 

revisor a teremben befejezve működését, felmegy a gyorsirodába, rendszerint már 

elkészítette számára a kezelő tisztviselők egyike az első gyorsírói turnust, vagy 

legalább annak legnagyobb részét átnézésre és míg a revisor a meglevő anyagot 

*) A „Gyorsírászati Hirlap" nyo.nán. 



felülvizsgálja, redszerint elkészül a többi, úgy, hogy körülbelül öt negyedórai revisió 

után a revisior ismét lemehet a terembe következő turnusára. A revisor természe-

tesen nemcsak az íráshibákat, vagy netáni gyorsíró hibákat javítja ki, s nemcsak 

az egyes gyorsírók turnusai közti, valamint a következő revisor turnusával való 

összefüggést állítja helyre, hanem a teljes szóhűség korlátai között, az u. n. nyomda-

képesség szempontjából felülbírálja a gyorsírt szöveg formai correctségét is; egyben 

— amennyiben már a gyorsíró nem tette volna — kiigazítja a nyilvánvaló nyelv-

botlásokat, ha csak ezek valamely reflexióra, vagy a ház hangulatának megnyilat-

kozására, pl. derültségre nem adtak alkalmat, a mikor természetesen az ilyen 

hibákat is jelezni kell, kiküszöböli a mindennapi szólás-formák azon laposságait, 

a melyek az élőszóban megjárják, de már az olvasó előtt visszatetszők és ott, a hol, 

okkal-móddal lehet, gyakran még ki is egészíti a szöveget, a midőn a mondat a 

szónok nyilvánvaló elnézése következtében befejezetlen maradt, vagy valamely szó, 

vagy mondatrész, a mely nem volt hallható, utólag szószerinti pontossággal már meg 

nem állapítható. 

A főnöknek elég dolga akad a gyorsirodának kifelé való képviseletével, a 

szónokokkal való érintkezéssel, a kik beszédeiket át akarják nézni, a gyorsiroda 

helyes működésére való felügyelettel, nehezebben megörökíthető, pl. zajosabb, 

vagy kényesebb jelenetek helyes reproductiójának személyes ellenőrzésével s általában 

a gyorsiroda működésének vezetésével és az a feletti felügyelettel. Azonkívül a 

főnök fontosabb ministeri vagy pártvezéri nyilatkozatokat maga is jegyezni szokott. 

A másodfőnök a főnök távollétében, vagy ha mind a két házban egyidőben van 

ülés, a főnököt helyettesíti, különben segédkezik neki és a mellett a revisorok 

munkájában is részt vesz. 

A kezelő tisztviselők egyike az úgynevezett turnuskönyvet vezeti, a mely a 

legpontosabb nyilvántartása az országgyűlés lefolyásának, jelzésével annak, hogy 

mely ülésben, mikor, mely szónok beszélt, annak beszédét, mikor, melyik gyorsíró 

irta, melyik gyorsíró revisor ellenőrzése mellett s egyúttal annak, hogy melyik 

tagja a gyorsirodának, mikor és mely okból volt távol és netán mikor késett meg; 

a másik az írnokok feletti felügyeletet vezeti, kiknek egy része a gyorsírók dictatumát 

írja, míg más része az átnézett szöveget írja vegytintával, sokszorosítás czéljából 

A vegytintával leírott szöveget azután ugyanez a tisztviselő rendszerint még egyszer 

átnézi s ilyenformán a különböző retortákon való átszűrődés daczára nem egyszer 

megmaradt szarvashibákat ő igazítja helyre, megmentve még az utolsó pillanatban a 

gyorsiroda jó hírnevét és reputatióját. 

Ez az a szervezet, a melynek összeműködése lehetségessé teszi, hogy az 

a mit a parlamentben beszélnek, félórával az ülés után már le is legyen írva, 

szabatos, szószerinti szövegben, sőt két-három óra múlva külön sokszorosítva 

szétküldessék a nyilvánosság organumának, a sajtónak. 

A f. ház nyelve. 

A t. háznak igen sok beszélő nyelve van s azt mind lefotografálni a gyorsírók 

feladata. A nehéz feladat megoldása tekintetében Deák Ferenez, a gyorsiroda régi 

főnökével, Kónyi Manóval azt a gyakorlatot honosította meg, hogy a beszédek 

lényegileg híven, de nem a teljes valóságukban, mint azok elhangzottak, lettek 
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átadva a történelemnek. A gyorsíróknak, mint hízelgő fotographusoknak kellett 

dolgozniok. Dolgoztak is úgyannyira, hogy néha-néha egy-egy kisebb kaliberű szónok 

rá se ismert a maga beszédére. E gyakorlatnak az a szomorú hatása lett, hogy a 

ház tagjai lassanként hozzászoktak, hogy nem kell gondosan kidolgozott beszédeket 

mondaniok, ott vannak a stenographusok, a „vargabetűs urak" — mint bold. 

Haynald nevezte őket — majd eligazítják azok. 

Ámde ennek a gyakorlatnak báró Bánffy Dezső, mint a ház elnöke, véget 

vetett. Az ő utasítása a gyorsírók számára az volt: „Nem szó szerint, hanem betű 

szerint kell követni a beszédet." 

Igaz, hogy a gyorsíró munkája gépiesebbé vált a betű szerint való írás által, 

de könnyebbé is lett és ezenkívül a teljesen hü feljegyzés a történeti hűség 

szempontjából is egyedül a helyes eljárás. Utódaink a magyar szónoklat színvonalát 

csakis a betű szerint való lejegyzésből ismerhetik meg, a mi kulturánk történetére 

is fontos dolog. 

Bánffy báró ezen intézkedése által nemcsak a nyelvvizsgálót, de a történetírót 

is nagy hálára kötelezte. 
* 

E helyütt említjük .fel Széli Kálmán jelenlegi ministerelnök, belügyministernek 

azon fontos intézkedését, hogy a f. országgyűlés kezdetén megindított „Ország-

gyűlési Értesítő" megalapításával a gyorsírás ügyének nagy erkölcsi értéket adott 

az által, hogy e lapban az országgyűlésen elhangzott beszédek a gyorsírói feljegyzések 

alapján szószerint közöltetnek, melynél fogva a gyorsírás ügye a hivatalos meg-

bízhatóság, külső tekintély és közhitel magas fokára emeltetett. 

A gyorsiroda, mint ál lami hivatal. 

A gyorsírói állás állami hivatal levén, az alkalmazottaknak 30 évi szolgálati 

idő után teljes nyugdíjra van igényük. Hivatalos működésük csak akkor van, mikor 

akár a főrendi-, akár a képviselőház, vagy a delegátio ülést tart. A gyorsírói állások 

a következő fizetési osztályokba vannak sorozva : főnök VI.. fiz. oszt. (6000 K. fizetés, 

1600 K. lakbér), másodfőnök VII. f. o. (4000—4800 1200 K.), revisorok: 

VIII. f. o. (2800-3600 -¡- 1000 K.), gyorsírók: IX. f. o. (2200—2600 800 K.), 

gyorsíró-segédek: X. f. o. (1200—1400 -¡- 600 K). 

Kik parlamenti gyorsírók óhajtanak lenni, azoknak egy külön gyorsírói szak-

vizsgát kell letenniök a képviselőház elnöksége által kinevezett bizottság előtt. 

Szükséges, hogy a megfelelő qualificatio (érettségi bizonyítvány) mellett a jelölt 

300 szótagot képes legyen perczenként leírni. A gyorsírási rendszer — mit a jelölt 

használ — nem vétetik figyelembe. 

A gyorsíró hivatalba való bejuthatást báró Bánffy Dezső a gyorsírói szak-

vizsgára vonatkozó következő szabályrendelete szabályozza : 

Szabályrendelet. 

1. §. Az országgyűlési gyorsírói állásra pályázók a szolg. szabályzat 11. §. szerint alkotott 

vizsga-bizottság előtt teszik le a vizsgát. 

2. §. A vizsgálattevők mintegy 10 perczig tartó, növekedő sebességgel felolvasott, vagy 

elmondott előadást gyorsirnak. 



3. §. A pályázó az előadást nyomban közönséges írással átírja és dolgozatát a steno-

grammal együtt a bizottság elnökének benyújtja. 

4. §. A dolgozat megítélésénél nemcsak a szöveg helyessége és teljessége, hanem az irály 

is tekintetbe vétetik. 

5. §. A vizsgálat eredményéhez képest a pályázó képesítettnek, vagy nem képesítettnek 

jelentetik ki. Más fokozatot nem külömböztet meg a bizottság. 

6. §. A bizottság szótöbbséggel határoz. A szavazatok egyenlősége esetében az elnök dönt. 

Határozat hozatalra legalább négy tagnak jelenléte szükséges. 

7. §. A bizottság jelentést tesz a két ház elnökének a vizsgálat eredményéről. A dolgozatok 

a képviselőház irattárában megőrzendők. Az elnöki tanácsos a pályázók mindegyikének szóbeli 

felvilágosítást adhat a maga vizsgálatának eredményéről, de bizonyítvány nem adatik ki. 

8. §. Ha gyorsírói állásra pályázó a szakvizsgát hosszabb idő előtt tette le, akkor a ház 

elnöke a folyamodót üj vizsgára utasíthatja. 

Budapesten, 1893. szept 26. 

Báró Vay Miklós, Báró Bánffy Dezső, 
a főrendiház elnöke. a képv. ház elnöke. 

Különféle gyorsírási rendszerek a gyorsirodában. 

A gyorsiroda szervezésekor a Stolze-Fenyvessy-féle rendszer 11, a Gabels-

berger-Markovits 4 és a Taylor-Kováts-Hajnik-rendszer egy taggal volt képviselve. 

Bár a rendszeri versengések és féltékenykedések eleinte megbénították a 

hivatalban a jó egyetértést, a collegiális együttérzést s így a hivatal egységes 

voltát, mindazonáltal e miatt a szolgálat magasabb érdeke csorbát alig szenvedett; 

később pedig, mikor az ellentétek jobban elsimultak s a különböző rendszerek 

követői minél jobb és tökéletesebb munkával iparkodtak saját rendszerüknek 

használni, s annak érdekeit szolgálni: megszűnt a feszült viszony s azóta a legszebb 

egyetértésben és collegiális jó viszonyban szolgálják a közügyet, s emelik a magyar 

parlamenti gyorsirodát oly magas színvonalra, melynek párja alig akad. 

Ebben a főérdem főleg Kónyit, Fenyvessyt, de mellettük Markovitsot is 

megilleti. 

Jelenleg a Stolze-rendszernek 6, a Gabelsberger-rendszernek 12 követője van 

a gyorsirodában. 

Egyéb rendszer nincs képviselve. 
* 

A gyorsiroda tagjai közül, amennyire terünk engedi, néhány kiváló gyors-

írónak közöljük rövid életrajzi adatait: 

Kónyi Manó. Született 1843-ban Kaposvárott. Tanult Pesten és Bécsben. 
A Stolze-rendszert 1859-ben tanulta meg s 1861-ben lépett a gyorsírási pályára, 
hol az 1863/4-iki nagyszebeni többnyelvű országgyűlés tárgyalásainak sikeres feljegy-
zései folytán bízatott meg Fenyvessyvel 1865-ben a gyorsiroda szervezésével. A gyors-
irodának 1865—1885-ig volt főnöke s oly magas nivóra emelte az irodát, hogy 
vetekedik a kontinens bármely gyorsirodájával. Kónyit 1885-ben saját kérelmére 
a ház nyugdíjazta, még pedig sok oldalú érdemeire való tekintetből teljes fizetéssel. 

Kónyi az irodalom terén is sokirányú és kiváló működést fejt ki. Hogy Kónyi 
egyéniségét megismerhessük, közöljük itt Rákossy Jenő ő rá vonatkozó, ép oly 
vonzó, mint találó megjegyzéseit azon alkalomból, midőn „Deák Ferenez beszédei" 
czímű híres müvét kiadta : 

„A t. olvasó talán nem is tudta, vagy már el is felejtette, hogy Kónyi Manó úr, az ország-
gyűlési gyorsíróknak ma nyugalomban élő volt feje, vállalkozott Deák Ferenez beszédeinek 
összegyűjtésére, mely munkának eredménye egyelőre két kötetben fekszik előttünk. 
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Szó sincs róla, hogy „összegyűjtötte". E szó csak Kónyi Manó ismert szerénységének a 
kifejezése. E beszzédek nem összegyűjtve, hanem összeszerkesztve vannak, szerkesztve annyi 
erényével a szerkesztőnek és benne az embernek is, a mennyi elismerésünk, sőt szeretetünk 
tárgyává teszi azt az embert, a ki e munkát végezte. 

Vedd észre nyájas olvasó mindenek fölött, hogy Kónyi Manó sehol sem fordul elő a két 
kötetben, csak a — czimlapon. Elbújt teljesen, mint az ökörszem a mesében, a sas tollazatúban, 
de sehol sem szökik elő, hogy magának pálmát vagy elismerést, illetéktelen fényt, vagy bármi 
részt is kérjen a sas magas röptének érdeméből. „Összegyűjtötte" ennyit beismer a czimlapon. 
De ennél tízszer, százszor többet tett. Fölkutatta, a mi csak fölkutatható volt. A mi érdekesség 
nélkül valónak látszik, annak körülményeit, vonatkozásait kereste ki és fészket font belőle, s a 
mi csak egy kis madártojás volt pusztán, — azt ténnyé, képpé, eleven valóvá lett a fészekben, 
melybe visszahelyeztetett. 

„O fortunate adolescens, qui praeconem tuum Homerum invenisti, mondá Plutarch szerint 
Nagy Sándor, midőn Akiiles állítólagos sirja mellett állt. Homerban látta Akilles nagyobb halha-
tatlanságát. A tétel megfordul. Deák Ferencz halhatatlan Magyarországon. Kónyit azonban fölvitte 
magával a sas a halhatatlanság régióiba. Kónyi könyve marad Deák lelkének és szellemének 
egyik leghitelesebb és legközvetlenebb forrása az utókor számára. 

Tudom, hogy e kedves ember szerénységét sértem legjobban, midőn ennyit irok róla ez 
alkalommal, de nem tagadhatom meg magamtól. Óriási munkát végzett megindító szeretettel 
a nagy szellem iránt, a kit szolgál, s ezért annyival érte be, hogy a hirnév vágya nem bántja. 
Ő csak szolgálni akart nagyobbakat és a hazát." 

Zalai Fenyvessy Adolf. Fenyvessy Adolf 1837-ben Zala-Egerszegen született. 
Tanulmányait Székesfehérvárott, Szombathelyen és Budapesten végezte. 1859-ben a 
gyorsírásra fordította figyelmét és a Stolze-gyorsírási rendszert alkalmazta a magyar 
nyelvre. Ily módon megalapítója lett a Stolze-Fenyvessy iskolának Magyarországon. 
Gyorsírási tankönyvet írt és több évig szerkesztette az általa megalapított Magyar 
Gyorsíró czimű szaklapot. 

1865-ben Kónyi Manóval együttesen megbízatott az országgyűlési gyorsiroda 
szervezésével, melynek élén Kónyival 1885-ig működött. 1885-ben Kónyi Manó 
eltávozása után az irodának első főnöke lett. 

Fenyvessy érdemeinek tudható be a gyorsírás-tanárokat képesítő ministeri 
bizottság szervezése ügyében való kezdeményezés. 

Fenyvessy hivatalán kívül is igen sok oldalú tevékenységet fejt ki. Mint a 
fővárosi törvényhatósági bizottságnak tagja évtizedek óta buzgó munkása a székes-
főváros érdekeinek. Mint közgazdasági író már a hatvanas évek eleje óta több 
budapesti magyar és német lapba dolgozik. 

Mint a gyorsiroda főnökéről készséggel jegyezzük fel róla, hogy a gyorsiro-
dában mindig szívesen látta a Gabelsberger-rendszerü jeles erőket és soha senkire 
se erőszakolta a maga rendszerét. 

Itt említjük fel a mi nagyon szép világot vet Fenyvessy gondolkozás módjára, 
hogy jub. ünnepségünkön — egy gymn. gyorsíró-kör jubileumán — mivel ő 
maga az ideutazásbán akadályozva volt — Antalik Károly másodfőnökkel képviseltette 
a gyorsirodát. 

A magyar gyorsíró világ rendszer külömbség nélkül büszkén tekinthet 
Fenyvessyre. 

A király, bokros érdemeinek elismeréseül magyar nemességet s „zalai" elő-
nevet adott Fenyvessynek. 

Markovits Ivánnak, a gyorsiroda volt másodfőnökének életrajzát „Gyorsíró-
egyletek" fejezet alatt ismertetjük. 

Fayer László dr. született Kecskeméten 1842-ben. Jogi tanulmányait Buda-
pesten végezte, 1870-ben doktorrá avatták, 1873-ban a bűnvádi eljárás magántanára, 
1874-ben ügyvéddé lett. 1886-ban a rendkívüli tanári czimet kapta. Számos jogi 
munkája közül a főbbek: Bűnvádi eljárásunk reformjához (1884) Bűnügyi esetek 
(1891.) A Pribil-esethez (1888.) Büntetési rendszerünk reformja (1889-92.) Tanulmányok 
a büntetőjog és bűnvádi eljárás köréből (1894.) Számos dolgozata jelent meg a 
Jogtudományi Közlönyben, a melyet 1880 óta szerkeszt. 1870—1880-ig a Magyar 
Themis szerkesztője volt. Mint a Magyar Jogász-egyesület titkára, szerkeszti az 
egyesület füzetes vállalatát is. Az országgyűlési gyorsirodában évek hosszú során műkö-
dött mint a Gabelberger-Markovits-rendszer egyik legbuzgóbb és tehetségesebb híve. 
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Günther Antal dr. Szül. 1847. szept. 23-án Székesfehérvárott. Ott végezte 
gymn. tanulmányait a Vl-ik osztályig. Később a piarista rendbe lépett és az érett-
ségi vizsgát a fővárosban sikeresen kiállván, Kanizsára ment, a hol piarista tanár 
lett. A hatvanas évek elején újból a fővárosba költözött. Erre az időre esik a 
gyorsiroda szervezése. 1866-ban gyorsíró revisorrá neveztetett ki. Elvégezve egyetemi 
tanulmányait, a jogtudor és ügyvédi vizsgát letette. Ez időben nagy feltűnést keltettek 
jogi szakczikkei, melyek sűrűn jelentek meg. Mint hírlapíró előkelő nevet vívott 
ki magának; vezérczikkei melyek a Pesti Naplóban láttak napvilágot, remekei a 
hírlapirodalomnak. A gyorsírás előbbre vitelén is nagy tevékenységet fejtett ki, 
a „Tironia" megalapításában nagy sikere volt. 1871-ben adta ki jeles tankönyvét 
a „Gyorsírási Oktató Levelek" czím alatt. Günther dr. a Stolze iskolának egyik 
kitűnősége. 

A gyorsírótol lat később véglegesen felcserélte az újságírói tollal. A gyorsirodát 
ott hagyva, ügyvédi irodát nyitott. Jelenleg országgyűlési képviselő. 

Jankovich István dr. A gyorsiroda másodfőnöke, a buzgó kötelességtudás 
példaképe volt. Egész lelkével csüngött a gyorsíráson s mint a mester lánglelkű 
tanítványa szívós akaraterővel, fényes tehetségével és ritka áldozatkészséggel munkált 
a gyorsírás terjesztése érdekében. Jankovich született 1848. deczemb. 26-án, meghalt 
1900. márczius 1-én. 

Korai váratlan halála úgy a gyorsír-ás ügyére, mint különösen a Gab.-Markovits 
iskolára igen nagy csapás volt. 

Antalik Károly másodfőnök, a gyorsiroda egyik legrégibb tagja s a Fenyvessy 
iskola egyik oszlopa. A kötelességtudó és a lelkiismeretes gyorsíró mintaképe. 
Jubileumi ünnepségünk alkalmából ő képviselte a gyorsirodát és az orsz. verseny 
alkalmával a bírálói nehéz munkát kezdettől végig a legnagyobb érdeklődéssel és 
lelkiismeretességgel s a gyorsírás ügye iránti lángoló buzgalommal végezte. Szerencsés 
az az iskola, melynek ilyen nemes ellenfelekkel kell küzdenie, mint a minők Stolze 
mütársaink. 

Peregriny János dr., kir. tanácsos is a Stolze iskola egyik jelessége, az 
iroda cz. másodfőnöke, gyorsíró revisor, ki nemcsak mint gyorsíró válik ki, de 
— mint a muzeumi képtár titkára is oly érdemeket szerzett, hogy azért kir. taná-
csossá neveztetett ki. 

A Gab. Markovíts-rendszer képviselői közül felemlítjük itt Vikár Bélát, 
kiről az „Egyletek" cz. fejezetben már írtunk, továbbá 

Radó Antal drt, a kiváló poétát és műfordítót, 
Fabro Henrik drt, az 0. M. Gy. E. érdemdús elnökét, 
Komor Gyula drt, az ismert színműírót. 

De hisz a gyorsiroda olyan jeles, sőt kiváló tagokkal dicsekedhet, hogy 
büszkeség tölheti el minden gyorsíró keblét, mikor látja, hogy a magyar gyorsírási 
gyakorlat ezen legfőbb intézménye igazán válogatott erők díszes testülete. 

Jakab Lajos: „Szegedi gyorsírászati dísz-emlékmű." 13 



VI. 

A magyar gyorsírás irodalma. 

Hazai gyorsírásunk történetét, mint azt már e mű más helyén kimutattuk, a 

XVII-ik század második felére vezethetjük vissza s így e téren megelőzve Németországot 

s a többi európai államokat, közvetlenül Angolország után foglalunk helyet a gyors-

írás történetében. Hogy a nyugoti müveit államoktól, főleg Angliától mégis any-

nyira elmaradtunk, oka az, hogy míg ott az egészséges politikai és társadalmi 

viszonyok a gyorsírás felvirágzását előidézhették, addig nálunk e művészet nem ver-

hetett gyökeret, mert a magyar nyelvet csak a nép beszélte, mert a hivatalos nyelv 

nem a magyar, hanem legtöbb helyen latin, sok helyütt pedig német volt. Ha 

tiszteletre méltó úttörők komoly törekvéseit mégis észlelhetjük, az csak büsz-

keséggel tölthet el bennünket, mert abból azt látjuk, hogy nincs az a kultur-

törekvés, melynek küzdelmeiből a magyar elme ki ne vette volna a maga részét. 

A magyar országgyűlésen a magyar nyelv hivatalos használata csak az 

1830-iki országgyűlésen határoztatott el s így ezen időtől fogva kezdett csak a 

gyorsírás a hazai földön tért hódítani s virágzó korát pedig az alkotmányos élet 

beköszöntével érte el. 

Mint maga a gyorsírás, úgy annak irodalma is az alkotmányos élet vissza-

állítása idejétől kezdte szárnyait bontogatni s ma már jóleső érzéssel tekinthetünk 

vissza a küzdelmes múltba és biztató reménynyel nézhetünk a jövőbe, mert a ma-

gyar gyorsírás irodalma, mely eddig is már magas fokán áll a fejlettségnek: mindig 

több és lelkesebb s az ügyért ideálisán küzdő hívőket fog zászlója köré gyűjteni. 

Hazai gyorsírásunk irodalmát két fejezet alatt tárgyaljuk. Az egyikben az 

1863. év előtt írt műveket ismertetjük, a másikban pedig az 1863. év óta létrejött 

modern gyorsírás termékeit adjuk elő. 

Igyekeztünk a magyar gyorsírás irodalma terén kezdettől fogva a mai napig 

megjelent összes müveket, valamint a szaklapokban található fontosabb közlemények 

czimeit és szerzőit is felsorolni, — a melyek ez ideig ily részletesen kimutatva 

tudtunkkal sehol sincsenek — hogy ezzel is szolgálatot teljesíthessünk stenographiánk 

szép és hasznos ügyének. 

*Régi gyorsírási rendszerek irodalma 

(1679-1863.) 

Debreczenben az ev. ref. főiskolai gyorsíró-egylet kiadásában s Bálint Antal 

és Téglás Géza jeles ifjú mütársaink szerkesztése alatt az 1900/1901. tanévben 

megjelent „Gyorsírástörténelmi Lapok" cz. havi folyóiratban a magyar gyorsírás 

múltjára nézve érdekes közlemények láttak napvilágot s több új adattal gazdagí-
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tották a magyar gyorsírás történetét. A közölt adatokból kétséget kizárólag meg 

van állapítva, hogy hazánkban már az 1679. és 1685. közti években I. Apaffy 

János erdélyi fejedelem udvarában, Bornemissza Anna fejedelemasszony rendel-

kezése folytán a híres Tofeusz Mihály erdélyi ev. ref. püspök remek beszédeit 

Tisza-Ujhelyi István és Óvári-Keszei János íródeákok betű szerint leírták s így 

ezen íródeákok tényleg gyorsíróknak tekinthetők. 

Bár ezen régi gyorsíróink által használt gyorsírási rendszerről mit sem tudunk, 

mivel nem maradt vissza semmiféle írásuk, mindazonáltal itt az első helyen említjük 

fel őket s iktatjuk ide gyorsírási működésük fényes eredményét, egy terjedelmes 

műnek a czímét, melyet gyorsírási feljegyzéseik után adtak ki. Felemlítjük itt nemcsak 

azért, mivel a mű előszavában gyorsíróinkra vonatkozó érdekes adatokat tartalmaz, 

hanem azért is, mert ez a mü volt hazánkban a magyar gyorsírók legelső produk-

tuma. De felemlítjük azért is, hogy impulsust adjunk ez alapon és nyomon indítandó 

országos alapos kutatásra, melytől remélni lehet, hogy gyorsírásunk múltjára még 

több megvilágító adat birtokába fogunk jutni. 

A mü teljes czime a következő: 

I. ,,A' szent soltárok resolutioja, és azoknak az erdélyi fejedelmi evangelica 

reformata udvari szent eclesiata lélek és igazság szerint való szabása stb. 

Kinyomatott a Fejedelmi Méltóságok parancsolatjából s' költségével. Kolozs-

várott, 1683. esztendőben."*) 

E mű megjelenésétől egy egész századig a magyar gyorsírásnak semmi nyoma. 

Schell Antal egerághi esperes-plébános kutatásai folytán tudjuk, hogy a fenti 

gyorsíró-diákok után csak 1769—1772. közti években kezd a gyorsírás ismét feltűnni, 

mikor is Gáti István és társai szórói-szóra lejegyezték a debreczeni ev. ref. papok 

egyházi beszédeit. Az ő általuk használt gyorsírási rendszert Vikár Béla kutatásai 

nyomán már teljesen ismerjük. Miután azonban Gáti gyorsírási munkáját — kiadásban — 

egy másik rendszer megelőzte, azért ennek ismertetését bocsátjuk előre. 

II. 1802-ban adti ki Danzer /. C. az angol Taylor-nak gyorsírását latin átté-

telben a következő czim alatt: „Systema generale stenographiae Samuelis Taylor, 

professoris oxoniensis etc. ad linquam latinam accomodavit /. C. Danzer, centurio 

rei castrametatoriae in exercitu caesares regio. Pesthini, apud Fratres Kilián, 1802." — 

A 34 oldalra terjedő füzetke igen csinos kiállítású, kis nyolczadrész alakű. A gyors-

írási szöveg rézmetszet. Meg van a nemzeti muzeum könyvtárában. 

III. Előbb említett Gáti Istvántól 1820-ban jelent meg: „A steganographiának 

I. könyve. A' Tachygraphia vagy Szaporairás módja, melyet mint a Pasigraphiának 

Philosophica vagy Universalis nyelvnek is első vonásait, közrebotsát zsengeképpen 

Gáti István, Pesten. Trattner János Tamás betűivel 1820." Ritka mü. Meg van a 

nemzeti muzeum-, a m. Tud. Akadémia könyvtárában, továbbá Schell Antalnak és 

Bódogh Jánosnak is van 1 — 1 példánya. A gyorsírási szöveg csinos és tiszta. 

Gáti e művét József nádornak ajánlta fel s azt kéziratban neki 1821-ben át 

is adta.**) Ez a kézirat két év múlva a Nemzeti Muzeumban helyeztetett el, mely 

ma is ott látható s be van jegyezve Oct. Hung. 4. szám alatt. 

*) Lásd „Gyorsírástörténelmi Lapok" 1900—1901 5. számát. E mü hazai nyilvános könyv-
táraink legtöbbjében meg van. 

**) Lásd Gondos Miksa: Ujabb Gáti-lelet cz. czikkét a „Gyorsírászati Lapok" 1901—1902. 
8—9. számában. 

13* 
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Gáti gyorsírásáról Vikár Béla az akadémiában felolvasást tartott s az akadémia 

úgy a felolvasást, mint Gáti említett művét külön füzetben kiadta. 

IV. Gátitól még egy másik kézirat is van a nemzeti muzeumban. Czime: 

Sténographia, Tachygraphia, Pasygraphya, Universalis Linqua Rövid foglalatja. 1824. 

(Kézirat.) Be van jegyezve Oct. Hung. 467. sz. a. 

V. Kováts Imre: Sténographia vagy a' Sebes-, másképpen Gyorsírás mestersége. 

A Tudományos Gyűjtemény XI. kötetében jelent meg 1821-ben 22 oldalon, 4 fametszetül 

táblával. E mű Danzer latin gyorsírásának (tehát a Taylor-rendszernek) magyarra 

való áttétele. 

VI. Borsos Márton: Gyorsirásioktatás, Pesten 1833. Nyom. Fűskuti Landerernél. 

Található a nemz. Muzeum könyvtárában. A mű 26 lap terjedelmű 5 rézmetszetű 

táblával. Borsos müve is Danzeré után készült. 

VII. D*****y /. : Gyorsírás, Taylor rendszere után, magyar nyelvre alkalmazta 

D*****y I. (Dobrossy István) Pesten, 1843. Kiadja Geibel Károly. 

VIII. Gyurits Antal: A gyorsírásról elméleti és gyakorlati tekintetben. Pozsony 

1844. (Nyom. Schmied Antal betűivel.) Nowák német rendszerének magyarra való 

áttétele. 

IX. Nagy Miklós: Magyar Gyorsírás. Pest, 1861. Szintén Nowák rendszere 

után készült. 

X. Gászner Lajos: A gyorsírás (Sténographia) rövid és magyar nyelvre alkal-

mazott tana. Pest, I. kiadás, 1861, II. kiadás, 1862. 

E mű a Gabelsberger és Stolze rendszerek előnyeit óhajtotta* egyesíteni, de 

eredmény nélkül. 

A modern gyorsírás irodalma. 

(1863-1902.) 

I. T a n k ö n y v e k . 

1. A magyar gyorsírászat kimerítő tankönyve, Berlin—Pest, 1863. (Stolze 

rendszerének áttétele,) írta Fenyvessy Adolf. 

2. Gyorsírás. Gabelsberger elvei szerint a magyar nyelvre alkalmazva, Pest, 

1863. Markovits Iván. (Mint a „Gyorsírászat" czimű szaklap melléklete gyorsírási 

nyomdai betűkkel). 

3. Markovits Iván magyar gyorsírástana, mely a magas kormány által a közép-

tanodák számára kizárólagosan elfogadott, Európa-szerte ismeretes Gabelsberger 

rendszerének elvei szerint íratott és a magántanulásra kiváltképen alkalmaztatott. 

Kiadják: Markovits Iván és Szombathy Ignácz, Budán, 1864. 

4. A magyar gyorsíró (Stolze rendszerének áttétele), írta Fenyvessy Adolf 

(az 1865-iki Magyar Gyorsíró-ban megjelent 10 leczke módosított kiadása,) II. kiadás, 

Pest, 1868. E mű ez ideig V kiadást ért. 

5. Az országgyűlési gyorsíró kézikönyve, írta Fenyvessy Adolf, Pest, 1868. 

6. Gyorsírás. Gabelsberger elvei szerint, magyar nyelvre alkalmazta : Markovits 

Iván ; a szerző irodalmi hagyatékából az írás egység alapján sajtó alá rendezte : 

Vikár Béla. Az O. M. Gy. E. hivatalos tankönyve. Levelező-írás, Budapest, 1894. X-ik 

kiadás. Vitaírás, Budapest, 1894. IX. kiadás. 



7. Gyorsírási Oktató Levelek (Stolze-Fenyvessy-rendszer), írta Giinther Antal dr., 

Pest, 1869. II. kiadás 1871. 

8. Debreczeni Gyorsíró. Debreczen, 1868, írta Bonyhai József. (Taylor-féle 

rendszer.) 

9. Ahrends Lipót alkotta észszerű, könnyű és biztos gyorsírás, Budapest, 1873., 

II. kiadás Pozsony, 1878, írta Dolmányi Frigyes. 

10. Magyar gyorsírás tankönyve, írta Balog Andor dr., 1875. (Gabelsberger-

Mark.-rendszer). 

11. Rövid gyorsírási tankönyv, Budapest, 1875. (Gabelsberger-Mark.-rendszer) 

IV. kiadás, 1891, írta Nagy Sándor. 

12. Magyar gyorsírási oktató levelek (Gab.-Mark.-rendszer, az I. résznek 4-ik, 

az egész tankönyvnek 2-ik kiadása,) írta Markovits Iván, Bécs, 1865. 

13. Gyorsírási zsebkönyv. Rövid tankönyv (Gab.-Mark. rendszere szerint), 

írta Elischer Gyula, Bécs, 1866. 

14. A Stolze-Fenyvessy-féle egyszerűsített gyorsírás tankönyve, Budapest, 1878, 

(III. kiadás 1882,) írta Faludy Géza dr. 

15. Panstenografia, minden nyelvre való gyorsírás, különös tekintettel a magyar 

és német, valamint a szláv és latin nyelvekre. Pozsony, 1877, írta Dohnányi Frigyes. 

16. A magyar gyorsírás tankönyve három kötetben, írta Bódogh János. 

(Az I. kötet 1880—1903-ig IX. kiadást, a II. és III. egyesített kötet négy kiadást 

ért.) I. rész. Levelezési Gyorsírás, (IX. kiadás Szegeden, 1902.) II. rész. Gyakorlati 

gyorsírás, (Mérsékelt vitaírás). Szeged, 1887 .Kőmetszet. III. rész. Parlamenti gyors-

írás. Szeged, 1890. 

17. A magasabb fokú Gyorsírás Tankönyve. (A Gyakorlati és Parlamenti 

gyorsírás új elmélet alapján, tekintettel az olasz- és németországi hason irányú 

szakmüvekre és a mondattani rövidítésekre.) Szeged, 1894, írta Bódogh János. 

18. A Vitaírás rövid tankönyve, IV. kiadás, Szeged, 1896, írta Bódogh János. 

19. A magyar gyorsírás tankönyve (Gabelsberger-Markovits-rendszer), írta 

Forrai Soma, Budapest, I. rész, I. kiadás. 1880. VlII-ik kiadás. 1902. II. rész, 

III-ik kiadás. Budapest, 1903. 

20. A Gabelsberger-rendszerű gyorsírás új módszerű gyakorlati tankönyve, 

Budapest, 1885, írta Kozáry József. 

21. A Gabelsberger-Markovits-féle gyorsirászat tankönyve, Budapest, 1885. 

Szilágyi Aladártól. 

22. A gyorsírás gyakorlati tankönyve (Gabelsberger-rendsz.) Budapest, 1886, 

I. és II. rész. Két kiadást ért, írta Hegedűs Ferencz. 

23. A gyorsírás gyakorlati tankönyve a gyorsírás történetével (Gabelsberger-

Markovits). Két kötet. Arad, 1887, írta Kollmann Gyula. 

24. Népszerű Gyorsírás, Budapest, 1876, írta Nagy Sándor. I. kiadás 1876, 

Xl-ik kiadás 1900. 

25. Iskolai Gyorsírás, irta Nagy Sándor, Budapest. I. kiadás 1878. III. 

kiadás 1897. 

26. Parlamenti Gyorsírás, írta Nagy Sándor, Budapest, 1899. 

27. A Panstenographia, (Minden nyelvre való gyorsírás), írta Dohnányi Frigyes, 

Pozsony, 1887. 

28. Az új magyar gyorsírás, írta Kele Antal, Budapest, 1880. és 1884. 
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29. Absolut becsű magyar gyorsírás, írta Szalágyi Aurél dr., Budapest, 1880., 1890. 

30. Phonographia tankönyve, I. rész. A magyar népírás, írta Leszlényi Imre, 

Győr, 1875. 

31. A magyar gyorsírás elmélete, (a Gabelsberger-Markovits-rendszer szerint.) 

Népszerű Gyorsírás, Ügynöki Gyorsírás és Vita-Gyorsírás, írta Leszlényi Imre, 

Győr, 1877. (Conceptus, autogr.) 

32. A magyar gyorsírás tankönyve (Stolze alapon), írta Podolini Gyurman 

Andor, Budapest, 1887. 

33. Hitszónoklati gyorsíró (a Gabelsberger-Markovits-rendszer szerint), írta 

Schell Antal, Szeged, 1891. 

34. Tizenötgyorsirásióra, írta Adorján Emil, Nagyvárad, 1891. a III. kiadás 1893. 

(Stolze-Fenyvessy eredeti.) 

35. A magyar gyorsírás tankönyve (Gabelsberger-Mark.) Levelező-írás, írta, 

Szabó Sándor, Budapest, 1892. 

36. A magyar gyorsírás tankönyve, (Stolze-Fenyvessy egyszerűsített rendszer) 

írta Vargay István dr. Budapest, 1893. 

37. Vezérfonál a magyar gyorsírás megtanulására (Gabelsberger-Mark.-

rendszer), I. és II. rész, írták Kiss Albert és Neubauer József, Budapest, 1894. 

38. Magyar gyorsírás (Faulman Károly rendszere után), Erdélyi Viktor, 

Budapest, 1895. 

39. Kereskedelmi gyorsírás. Vitaírási tan- és olvasókönyv (a Gabelsberger-

Mark.-rendszer szerint), írta Kozma Bernát, III. kiadás 1902. 

40. Levelező gyorsírás (Gabelsberger-Markovits-rendszer), a Stampfel-féle 

Tudományos Zsebkönyvtár 54-ik füzete, írta Bódog/i János, Pozsony—Buda-

pest, 1900. 

41. Vita-Gyorsirás (Gabelsberger-Markovits-rendszer), a Stampfel-féle Tud. 

Könyvtár 65-ik füzete, írta Bódogh János, Pozsony—Budapest, 1901. 

42. Az egyszerű gyorsírás tankönyve (Gyorsírás vastagítás nélkül), írta Tarczal 

Viktor, Budapest, 1897. 

43. A Gabelsberger-Markovits-rendszerü Magyar Gyorsírás Tankönyve, írta 

Gúnya Béla és Láng Béla. I. rész. Levelező-írás. Budapest, 1898. 

44. Gyorsírás 16 óra alatt, írta Gúnya Béla, Budapest, 1898. (Gabelsb.-Mark.-

rendszer). 

45. A gyorsirászat, mint magántanulmány. (Gabelsberger-Markovits-féle rend-

szer.) Melléklet a Gyorsírászati Lapok 1876/7-iki évfolyamához, írta Szalágyi 

Aurél, Budapest, 1876. 

46. A magyar gyorsírás tankönyve, írta Lengyel Pál, Budapest, 1892. (Gab.-Mark.) 

47. Gyorsírászatunk reformjához. Schwarz Gusztávtól a Magyar Gyorsíró 

1877—1878. évfolyam 2—4. számaiban. (Stolze-Fenyvessy alapon.) 

48. Gyorsírászati szószabály-elmélet. (Új rendszeri javaslat Stolze-Fenyvessy 

alapon.) Kuncze Leótól. Megjelent a Magyar Gyorsíró 1877—1878. évfolyam 7—8. 

számaiban. 

49. Reformjavaslat a Stolze-Fenyvessy-rendszer egyszerűsítésére. Vándory Gusz-

távtól. Megjelent a Magyar Gyorsíró 1877—1878. 4-ik számában. 
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II. Olvasókönyvek. 

1. Virágok gyorsírási mezben írta Eliseher Gyula, Budapest, 1865. (Gabelsb.-

Mark.-rendsz. szerint.) 

2. Gyorsírási zsebkönyv, írta Eliseher Gyula, Bécs, 1866. (Gabelsb.-Mark.-rend-

szer szerint.) 

3. Első magyar gyorsírási emlékkönyv, írta Csanády István, Bécs, 1865. 

(Gab.-Mark.) 

4. Gyorsírási évkönyv 1866. és 1867. Pest, Feyer László, (Gabelsb.-Markovits.) 

5. Gyorsírási olvasókönyv, Budapest, 1871, írta Schütz Miksa (Gab.-Mark.) 

6. Gyorsírási olvasókönyv, Pozsony, 1877, írta Theisz János (Gab.-Mark.) 

7. Magyar gyorsírók évkönyve, Budapest, 1880, írta Forrni Soma (Gab.-Mark.) 

8. Gyorsirási olvasóköny, I. kötet, Szeged, 1881, írta Bódogh János. 

9. Vitaírási olvasókönyv, II. kötet, kőnyomás, Szeged, 1882, írta Bódogh 

János. (Gab.-Mark.) 

10. Gyorsírási olvasókönyv, II. kiadás. Levelezési-, gyakorlati- és parlamenti 

gyorsírással és kulcscsal. Szeged, 1889. Kőmetszet. III. kiadás 1897. kőmetszet, 

írta Bódogh János (Gab.-Mark. rendszer szerint.) 

11. Gyorsírászati könyvtár. Szépirodalmi müvek gyorsírási mezben. I—IV. kötet. 

(Gab. Mark.) Szerk. Nagy Sándor, Budapest, 1875. 

12. Gyorsírási szépirodalmi könyvtár, (Gabelsberger-Mark. rendszer szerint) 

szerkeszti B. Oláh Róza. I—V. füzet, Budapest, 1895—1902. 

13. Fokozatos gyorsirási olvasókönyv, írta Forrni Soma, Budapest, 1896. 

(Gabelsb.-Mark.) 

14. Gyorsírási olvasókönyv (Stolze-Fenyvessy-rendszer), írta Adorján Emil, 

Nagyvárad, 1894. 

15. Szépirodalmi munkák gyorsirási mezben (Gabelsberger-Mark.), írta Forrni 

Soma, 3 füzet, Bpest, 1886. 

16. Gyorsírási olvasmány (a Gabelsberger-Mark.-féle gyorsírási rendszer szerint), 

írta Nagy Sándor, Budapest, 1874. I—IV. 

III. Gyorsírás-történet. 

1. A gyorsírászat rövid történelme, írta Noéi után Szombathy Ignátz, Buda-

pest, 1868. 

2. A gyorsírás történetének rövid vázlata, írta Nagy Sándor, Budapest, 1874. 

3. A gyorsírás rövid története, írta Fleischacker M. Fridolin, Győr, 1875. 

(Autographálva.) 

4. A gyorsírás fejlődésének és irodalmának rövid vázlata, írta Kapczi Zoltán, 

Győr, 1876. 

5. A magyar gyorsírás modern irodalmának negyedszázada, irta Gopcsa 

László dr., Szamosujvár, 1887. 
6. A magyar gyorsírás története, írta Gopcsa László dr., Budapest, 1896. 
7. A gyorsírás történelme, írta Boros Gábor dr., Budapest, 1896. 

8. Az országos M. Gyorsíró-Egyesület lapjainak története, írta Bódogh János, 

Budapest, 1896. 
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9. A gyorsírás-fejlődés történetének ismertetése 1860-ig, írta Bódogh János, 

(a „Gyakorlati Gyorsírás" cz. tankönyben jelent meg) Szeged, 1887. 

10. A gyorsírás története, írta Kollmann Gyula, Arad, 1888. (a „Gyorsírás 

gyakorlati tankönyve" cz. műben jelent meg.) 

11. A gyorsírás történetének rövid átnézete, irta Vikár Béla, Budapest, 1894. 

(A hivatalos tankönyvben jelent meg.) 

12. A gyorsírás (Történelem), írta J. Gigot de Villefaigne. Francziából fordította 

Miiller Márton. (Megjelent a Gyorsírászati Lapok 1901—1902. évf. 1—7. számaiban.) 

13. A gyorsírás története. Irta: ? Megjelent a „Magyar Gyorsíró" 1878/9. 

évf. 12—14. számaiban, Budapest. 

IV. Gyorsírási módszertan. 

1. A gyorsírás tanításának módja, írta Hadik Richárd, Győr 1875. 

2. A gyorsírászat módszertana, írta Szabó László, Szeged, 1894. (Tanárjelöltek 

számára.) 

3. Hogyantanítom az első gyorsírászati leczkét ? írta Cserei József, Temesvár, 1896. 

4. Módszertani kérdések a gyorsírás köréből. Értekezés, írta Maywald József, 

(Megjelent „Az első nemzetközi Gabelsberger-Gyorsíró Kongresszus" cz. füzetben, 

az O. M. Gy. E. kiadásában) Budapest, 1901. 

5. A gyorsírás módszertana. Előadás, tartotta Gondos Miksa. Megjelent a 

Gyorsírászati Lapok 1900. április 8. számában. (Szerző e művön most dolgozik.) 

6. A gyorsírászati módszertan köréből. (A „Gyorsírászati Hírlap" melléklete) 

Temesvár, 1895, írta Cserei József. 

V. Kritikai munkák. 

1. A két gyorsirási rendszer összehasonlítása. „Győzzön a jobb," írta Markovits 

Iván, Budapest, 1870. 

2. Kritikai munkálatok a Gabelsberger-Markovits és Stolze-Fenyvessy magyar 

gyorsírási rendszerek felett, írta Kele Antal dr„ Budapest, 1877. 

3. Kritika Szalágyi Aurél dr. „Absolut magyar gyorsirásá"-ról, írta Forral 

Soma, Budapest, 1892. 

4. „Nagy Sándor gyorsírása." Kritika, írta Kozma Bernát, Budapest, 1899. 

5. Nagy Sándor Parlamenti írása. Kritika, írta Kozma Bernát, Budapest, 1900. 

6. Cáfolat Kozma Bernát bírálatára, egyszermind a Gab.-Mark.-rendszer 

hátrányainak ismertetése, írta Kováts I. János, Budapest, 1901. 

7. Előadás Gyurmán Andor rendszeri kísérletéről, Vikár Bélától, Budapest, 

1888. (Megjelent a Gyorsírászati Lapok 1887—1888. évfolyamában.) 

8. A gyorsírás négy nevezetesebb rendszeréről. (Taylor-Pitman, Gabelsberger, 

Stolze, Ahrends.) Gondos Miksától. Megjelent a Gyorsírászati Lapok 1877-iki 16-ik 

számában. 

VI. Rövidítések. 

1. Jelények és vitairási rövidítések gyűjteménye, írta Fayer Gyula, Budapest, 

1870. (Gabelsb.-M.) 

2. Levelezési jelények, II. kiadás (Gabelsb.-Mark.), írta Nagy Sándor, Buda-

pest, 1875. (Első kiadás 1874.) 
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3. Vitairási jelények és rövidítések, írta Nagy Sándor, Budapest, 1875. 

4. A levelező és gyakorlati gyorsírás állandó rövidítései (Gabelsb.-Mark.), írta 

Bódogh János, Szeged, 1890. III. kiadás. 

5. A rövidítések betűrendes nagy gyűjteménye (Gabelsb.-Mark.), írta Bódogh 

János, Budapest, 1900. 

6. Táblázata az iskolai gyorsírásban előforduló rövidítéseknek közönséges betű-

rendben, írta Nagy Sándor Budapest, 1879. (Nagy S.-rendszer.) 

VII. Vegyes művek. 

1. Az élet minden pályáján szükséges a gyorsírás Szepessy Xavér Ferencz, 

Budapest, 1867. 

2. Ismertető táblázat, írta Kankovszky Ferencz, Pozsony, 1885. 

3. A szóbeli eljárás és a gyorsírás, írta Fayer László dr., Budapest, 1874. 

4. Gáti István steganographiája. kapcsolatban a modern stenographiával, írta 

Vikár Béla, Budapest, az academia kiadása, 1889. 

5. A gyorsírás világából. Apró elbeszélések, írta Wiesinger Frigyes, Buda-

pest, 1896. 

6. Milleniumi gyorsírászati emlékkönyv, írta Cserey József, Temesvár, 1896. 

7. A szegedi városi fögymnasium gyorsíró iskolájának milleniumi emlék-

könyve, írta Varjú János, Szeged, 1896. 
8. „Stenotypia" gyorsíró és gépíró-iskola Szegeden, írta Jakab Lajos, Szeged, 1895. 

9. Gyorsírók naptára 1902-re, írta Kállai Emil, Budapest, 1901. 

10. Függöny mögött, Wagner Vilmos után fordította Végvári Ferencz, Buda-

pest, 1901. 

11. A gyorsirászat praxisa, írta Csomay Győző, Szatmár, 1899. 

12. Malvin, vígjáték egy felvonásban, írta Polgár Jenő, Budapest, 1902. 

13. Markovits emlékezete. A „Gyorsírászati Lapok" külön lenyomata, kiadja 

az O. M. Gy. E. Budapest, 1893. 

14. Gyorsírók ünnepe. Óda. A szegedi városi főgymn. gyorsírókör negyed-

százados jubileumára írta Vikár Béla. (Levelező-gyorsírással.) Szeged, 1902. 

15. A gyorsírás nászútja. Osterla Ottó után németből fordította Szécsén Ferencz 

(Megjelent a Gyorsírászati Közlönyben.) 

16. Bódogh János: Az első nemzetközi Gabelsberger-gyorsiró-kongresszus. 

Budapesten, 1896. szept. 26—29. Az 0. M. Gy. E. kiadása, Budapest, 1901. 

17. Kisasszonyaim, óvakodjanak a gyorsírástól! Humoreszk, írta Fleischacker 

Mór Fridolin. Megjelent a Gyorsírászati Lapok 1876/7. évi 10—16. számaiban. 

A gyorsírás terjesztésének legerősebb és leghatalmasabb elősegítője a gyorsírási 

szaklapok kis serege. 

Ezek egy része közönséges nyomdai betűkkel lát napvilágot, hogy a művelt 

magyar közönséget a gyorsírással mint hasznos művészettel megismertesse, más 

része gyorsírási jegyekkel készül, hogy úgy a kezdő, mint a haladó gyorsíró igényeit 

— útmutatásul és gyakorlatul szolgálván, — kielégíthesse. 
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A gyorsírási szaklap-irodalomban is a Gabelsberger-Markovits-rendszer lapjai 

viszik a főszerepet, melyek úgy belértéktik, mint külső kiállításuk tekintetében a 

külföldi szaklapokkal bátran mérkőzhetnek. 

E helyütt az Országos Magyar Gyorsíró-Egyesület hivatalos lapját a 41-ik 

évfolyamot megért s havonkint egyszer megjelenő „Gyorsírászati Lapokat" kell 

kiemelünk, mint a melyben minden a rendszer terjesztését és fejlesztését, valamint 

az egyesületet érdeklő közlemények jelennek meg, többnyire gyorsírási szöveggel. 

Méltó társa e lapnak ugyancsak az említett egylet kiadásában havonkint 

egyszer megjelenő, a XV-ik évfolyamát élő Budapesti-Gyorsíró is, melyben a nagy 

közönséget érdeklő közlemények nyomdai betűkkel jelennek meg s ezen kívül úgy -

a kezdők, mint a haladók szellemi igényeinek kielégítésére és gyorsírási ismereteik 

gyarapítására szolgáló gyorsírási közlemények is foglaltatnak. 

Mind két lap szerkesztése és külső kiállítása mintaszerű, néha arczké-

pet is hoz. 

KOZMA BERNÁT 

oki. gyorsírás-tanár, a „Kereskedelmi Gyorsírás" szerzője és az „Erste Kaufmännische Stenographische Correspondenz" 

belmunkatársa. 



MÜLLER MÁRTON 

az angol, franczia és németországi rovat vezetője. oki. mérnök, autographáló. 

A „Gyorsírászati Lapok" szerkesztői: Fabro Henrik dr., az 0. M. Gy. E. 

elnöke és Bódogh János ügyvezető igazgató, főmunkatárs Müller Márton. A 

„Budapesti Gyorsíró" szerkesztője Bódogh János s főmunkatársa Kozma Bernát. 

Mind a két lap autographálója Böröcz Mihály oki. mérnök, a szegedi iskolának egyik 

legjelesebb tagja, kinek autographiája nemcsak nálunk, de külföldön is feltűnést kelt. 

E két lap jeles munkatársainak arczképeit nem mulasztjuk el itt bemutatni. 

Kozma Bernát a Gab.-Mark. gyorsírás oki. tanára és egy igen jeles gyorsírási műnek 
a „Kereskedelmi-Gyorsíró"-nak 'szerzője' lévén, a Markovits-iskola egyik legagilisabb és nagy 
reményekre jogosító tehetséges apostola. 

E műben közrebocsájtott szakczikkéből is kiviláglik, hogy ő a magyar kereskedelmi gyors-
írásnak igazi mestere, hol valóban nehéz és kitartást kivánó úttörő munkát végez. 

De Kozma Bernát nemcsak mint gyorsíró kiváló tehetség, de a rajzónnak is hivatott vezetője, 
mint azt a dísz-oklevél-minta is igazolja, mit gyorsíró-körűnk jub. ünnepélyére felajánlott s a 
miből alkalmi levelező lapokat csináltattunk. 

Müller Márton kiváló nagy szolgálatot tesz a hazai gyorsírás ügyének az által, hogy a 
külföldi (angol, franczia és német) gyorsírási mozgalmakat élénk figyelemmel kíséri s azokról lap-
jainkban lelkiismeretesen beszámofs a fontosabb külföldi müveket a hazai gyorsíró közönséggel 
megismerteti. Legutóbb J. Gigot de Vilefaigne jeles franczia író „A gyorsírás" cz. érdekes mun-
káját ültette át nyelvünkre. 

Böröcz Mihály a szegedi iskolából került ki, s gyönyörű autographiájával nagy feltűnést 
keltő egyik legjelesebb követője s lelkes híve a Gabelsberger-Markovits rendszernek. Szaklapjainkat 
és tankönyveinket szép és szabatos írása által magas fokra emelte s nagy hálára kötelezi az 
iskolát, hogy elfoglaltsága daczára is nagy tehetsége és jeles autographiája által a gyorsírás 
ügyét készséggel segíti elő. 

A szaklapokat rendszerek szerint elkülönítve soroljuk fel. 



Gabelsberger-Markovits-rendszer szerint. 

„Gyorsirászat." E czím alatt indult meg hazánkban a legelső gyorsírási-lap 

1863-ban. Szombathy dr. szerkesztése alatt Budán; a II. félévben már Bécsben 

lett kiadva Markovits szerkesztése alatt. Majd 1885-ben „Gyorsírászati Közlöny," 

1866-ban pedig „Gyorsírászati Lapok" czím alatt jelent meg. A lapok szer-

kesztőinek neveit, a megjelenés évszámát az alábbi kimutatásban teszsziik közzé: 

1863. I. félév: (Buda) szerkesztette Szombathy Ignácz dr., főmtrs. Markovits 

Iván. 1863. II. félév: (Bécs), szerkesztette Markovits Iván. 1864. (Bécs): szerkesztette 

Markovits Iván. 

„Gyorsírászati Közlöny." 1865: (Bécs), Gidófalvy Géza. — A lap ezután 

„Gyorsírászati Lapok" cz. alatt jelenik meg Budapesten a mai napig. 1866 : Kálniczky 

Gyula, Szombathy Ignácz, 1867: Szombathy Ignácz dr., fmts. Feyer László, 1868 

Markovits Iván, 1869: Feyer László dr.; 1870—1874: Markovits Iván, 1873 

főműnk. Nagy Sándor, 1874 5: Nagy Sándor, főszerk. Markovits Iván, 1875/6—1876/7 

Szalágyi Aurél, 1877/8: Reíchenthal Gerzson. főszerk. Markovits Iván, 1878/9—1884/5 

Markovits Iván, 1885/6—1891/2: Vikár Béla, 1892/3—1893/4: Bódogh János, 

1894/5: Neubauer József, főszerk. Bódogh János, 1895/6: Fabro Henrik dr., 

s. szerk, Rozenthal Mór, 1896/7—1897/8: Bódogh János, 1898/9—1902/3: Fabro 

Henrik dr. és Bódogh János. 

„Gyakorló Gyorsíró." 1873: Szerk. Markovits Iván, főműnk. Nagy Sándor, 1884/5 : 

Maywald József dr., 1885/6: Markovits Iván, 1888/9: Markovits Iván, 1889/90: 

Jankovits István, 1890/1 : Vikár Béla. 

„Budapesti Gyorsíró." 1887/8: Budapest, szerk. Rónay Károly dr., 1892/3: 

Budapest, Bódogh János, 1895/6: Budapest, Fabro Henrik dr., 1896/7—1902/3 : 

Budapest, szerk. Bódogh János. 

„Gabelsberger Gyorsíró." 1877: Budapest, szerk. Balogh Andor. 

Kezdő Gyorsíró (Gabelsberger-Markovits-rendszer.) 1874—77: Budapest, szerk. 

Nagy Sándor, a III. évfolyamot Nagy Béla. 

Szépirodalmi Gyorsíró (Gabelsberger-Markovits-rendszer.) 1879 : Budapest, szerk. 

Ke le Antal. 

Gyorsírók Lapja (Gab.-Mark.-rendszer.) Budapest, 1884/5: szerk. Kozáry József. 

„Fővárosi Gyorsíró." 1879/80: Budapest, Markovits Iván. 1880—87: Budapest, 

szerk. Forrai Soma. 

„Gyorsírászati Közlöny." Szeged, 1892—1893: szerk. Bódogh János. 

„Reform." 1879/80: Budapest, szerk. Markovits Iván. 

Györi-Gyorsirók Közlönye (Gab.-Mark.-rendszer.) Győr. 1875/7: szerk. Lesz-
lényi Imre. 

Concordia (Gab.-Mark.-lap.) Pozsony, XVIII. évfolyam, szerk. Theisz János. 

„Gyorsírás." I. évfolyam, szerkesztő: Kállay Emil, Budapest. 1901/2. 

Gyorsírás Történelmi Lapok. Folyóirat a gyorsírástörténelmi ismeretek fejlesz-

tésére és terjesztésére. Szerk. Bálint Antal és Téglás Géza. Debreczen, 1900—1901. 

(1—5 sz. jelent meg.) Kiadja a „Debreczeni Főisk. Gyorsíró-Egylet." 

Gyorsírászati Hírlap. Kétheti szaklap. Szerk. Rosenthal Mór és ifj. Rosenthal 

Ferencz, Temesvár. 1895. 2. évfolyam. 



Soproni Gyorsíró. XXIX. évfolyam. Szerk. Tihanyi László. Sopron, 1902/3. 

Kiadja az evang. főgymn. gyorsíró-kör. 

Magyar Gyorsíró Újság. I. évfoly. Szerk. Forrai Soma Budapest. 1902. 

Debreczeni Gyorsíró. X. évfolyam. Debreczen, 1901/2. Szerk. Csobán András. 

Kiadja a debreczeni főisk. gyorsíró-egylet. 

Egyetemi Gyorsíró. II ik évfolyam. Szerk. Téglás Géza és Sz. Gál Jenő. 

Kolozsvár, 1902. Kiadja a kolozsvári egyetemi kör. 

Stolze-Fenyvessy-rendszer szerint. 

1. „Magyar Gyorsíró," a Stolze-Fenyvessy-rendszer támogatására szolgáló 

havonként egyszer megjelenő szaklap, Budapest, 1870. Szerkesztették: 1870—1874-ig 

Vándory Gusztáv, kiadta Kónyi Manó, 1875—1877-ig Vándory G., kiadta a Tironia 

gyorsíró-egylet. 1878-tól a Magyar Gyorsíró-Kör kiadásában szerkesztette Thallóczy 

Lajos dr., 1879—1883-ig Schwarz Gusztáv dr., majd Peregriny János, 1883—1891-ig 

P. Gyurnmn Andor. 

2. Új magyar gyorsíró, Szerk. Lipták Gy. István, Budapest, 1885. 

3. Gyorsíró. Szerkesztette: 1888-ban Janovits Pál és Vargay István. Kiadja 

a VII. ker. Stolze-Fenyvessy gyorsiró-kör. 1889-től Vargay István szerkeszti. 

4. Sténographia. Gyorsírónők lapja. Szerk. Kaiser Gizella és Vargay István. 

Megjelenik 1893-tól, de nem rendszeresen, Budapesten. 

5. Zentai Gyorsíró. Szerkeszti Fülöp Adorján dr. II. évf. Zenta. 

6. Gyorsírók Lapja. 1890-ben indult meg Adorján Emil szerkesztésében 

Nagyváradon. 

Nagy Sándor rendszere szerint. 

Népszerű Gyorsíró. Folyóirat Nagy Sándor gyorsírása terjesztésére és fejlesz-

tésére. A Magyar Gyorsírók Egyesületének Közlönye. Nagy Sándor szerkesztése 

alatt megindult 1873-ban s jelenleg XIV. évfolyamába lépett, szerkesztő Kováts 

János István, Budapest, 1902/3. 

Népszerű Gyakorló Gyorsíró. Az 1879. és 1880. évi Népszerű Gyorsíró 

melléklapja. Szerk. Nagy Sándor. 

Kele-féle gyorsírás szerint. 

„Magyar Gyorsírás." Kele Antal gyorsírása terjesztése és fejlesztése ügyében. 

Szerkeszti Kele Antal, Nagy-Kanizsa, 1885. és 1886. 



A modern magyar gyorsírás munkása inak betűrendes névmutatója 

megjelent műveik felsorolásával. 

Adorján Emil dr. (jelenleg nagyváradi ügyvéd): 1. Tizenöt gyorsirási óra 

(Stolze-Fenyvessy-rendszer), Nagyvárad, 1891, a Ill-ik kiadás 1893. — 2. Gyorsírók 

Lapja (Stolze-Fenyvessy-lap), III. évfolyam, Nagyvárad. (Megszűnt.) — 3. Gyorsirási 

Olvasókönyv (Stolze-Fenyvessy-rendszer), Nagyvárad, 1894. 

Balogh Andor dr. (volt országgyűl. gyorsíró, ügyvéd): 1. Magyar gyorsírás 

tankönyve, Budapest, 1875. (Gabelsberger-Markovits-féle rendszer.) — 2. Gabels-

berger Gyorsíró, Budapest, 1877. (Egy szám jelent meg belőle.) 

Bódogh János (az Orsz. Magy. Gyorsíró-Egyesület ügyvez. igazgatója): 

Jegyzetek B. J. előadásához. (A gyorsírás rövid tankönyve.) Szeged, 1880. — Ugyanaz. 

(Második kiadás.) Szeged, 1881. — Ugyanaz. (Harmadik kiadás.) 1883. — Gyors-

irási olvasókönyv. I. kötet, 18 ív, Szeged, 1881. — Vitairási olvasókönyv. II. kötet. 

1882. — A magyar gyorsírás tankönyve. (Három részben.) I. rész. Levelezési gyors-

írás. (IV. kiadás. XVIII. 72 oldal. Szegeden, 1886. A nm. vallás- és közokt. minisz-

térium által 36970/88. sz. rendelettel a középiskolák figyelmébe ajánlott tankönyv. 

II. rész. Gyakorlati gyorsírás. (Mérsékelt vitaírás. A gyorsírás tanításánál a második 

évfolyamhoz. Markovits Iván arczképével, a gyorsírás fejlődéstörténetének ismer-

tetésével.) Szeged, 1887. XL. 32 oldal. III. rész. Parlamenti gyorsírás. (A gyorsírás 

tanításánál a harmadik évfolyamhoz.) Gyorsíró-körök és gyakorló tanfolyamok 

számára. Szeged, 1890, VIII. 78 oldal. — Gyorsirási olvasókönyv. II. kiadás. 

Levelezési, gyakorlati és parlamenti gyorsírással, a szöveghez tartozó kulcscsal. 

Szeged, 1889. VIII. 80 oldal. Ugyanaz. III. kiadás. Szeged, 1897. — A Levelezési 

és Gyakorlati Gyorsírás állandó rövidítései. III. kiadás 1890. — Levelező Gyorsírás. 

A hangzó jelölés tana. V. kiadás. 1892. (IV. 84. oldal.) — A Levelező Gyorsírás 

Tankönyve. VI. kiadás. XX. 80. oldal terjedelemben, kulcscsal együtt. Szeged, 1894. — 

Ugyanaz. (VII. kiadás.) Rövid tankönyv, kulcscsal együtt, XIV. oldal 1894. — 

A magasabb fokú Gyorsírás Tankönyve. (A Gyakorlati és Parlamenti Gyorsírás űj 

elmélet alapján, tekintettel az olasz- és németországi hasonirányú szakművekre és 

a mondattani rövidítésekre.) VL. 48 oldal. Szeged, 1894. — A vitairás rövid tan-

könyve. (A Gyakorlati, Parlamenti és Magasabb fokú gyorsírásnak tömör, IV. kiadása.) 

XVI. 32 oldal. Szeged, 1896. — Gyorsírászati Közlöny. (1892, 1893) két évfolyam. — 

A rövidítések betűrendes nagy gyűjteménye. XVI. 47. oldal. Budapest, 1899.Részletes 

gyorsírás történelem. 1900. — A magyar gyorsírás tankönyve. (Jubileumi kiadás.) 

Iskolai és magánhasználatra. I. rész. — Levelező Gyorsírás. (A hangzó jelölés tana) 

VIII. kiadás. XII. 64 oldal. Szeged, 1900. II. rész. — Gyakorlati Gyorsírás. 

(A szó-rövidítés tana.) Mérsékelt vita-írás. Markovits Iván arczképével, a gyorsírás 

fejlődés-történetének ismertetésével stb. II. kiadás XL. 40 oldal. Szeged, 1900. — 

Levelező Gyorsírás. (A jubileumi kiadvány második kiadása.) IX. kiadás 1902-

A gyorsírás fejlődés történetének ismertetése 1860-ig. (A Gyakorlati Gyorsírás cz. 

tankönyvében jelent meg.) — Az orsz. magyar gyorsiró-egyesület lapjainak története. 

Budapest, 1896. — Az első nemzetközi Gabelsberger-gyorsiró-kongresszus Buda-

pesten 1896. szept. 26-29-ikén. Budapest, 1901." Az orsz. m. gyorsíró-egyesület 



kiadása. — Szerkeszti a Gyorsírászati Lapokat 1892/3—1893/4, 1896/7, 1897/8, 

1898/9—1902/3. a Budapesti Gyorsírót 1892/3. 1896/7—1902/3. 

Bonyhay József: Debreczeni Gyorsíró 1868. Debreczen, (Taylor-rendszer.) 

Boros Gábor dr.: A gyorsírás történelme. Budapest, 1896. (Az 0. M. Gy. E. 

kiadása.) 

Berndt István: A budapesti gyorsíró-egylet könyvtár jegyzéke, Budapest, 1877. 

Bálint Antal: Gyorsírás Történelmi Lapok. Folyóirat a Gyorsírás történelmi 

ismeretek fejlesztésére és terjesztésére. Debreczen, 1900/1. (öt szám jelent meg.) 

Kiadja a Debreczeni Főisk. Egylet. (Társszerkesztő: Téglás Géza.) 

Csanádi István: Első magyar gyorsírási emlékkönyv. Bécs, 1865. (Gabelberger-

Markovits.) 

Cserei József: A gyorsírászati módszertan köréből. A Gyorsírászati Hírlap 

melléklete. Temesvár, 1895. — Hogy tanítom az első gyorsirási leezkét. Temesvár, 

1896. — Millenniumi gyorsírászati emlék-könyv. Temesvár, 1896. 

Csomay Győző: A gyorsirászai praxisa. Szatmár 1899. 

Czigány János: A gyorsírás rövid története és haszna. Szeged, 1902. (A szegedi 

gyorsírászati Dísz-Emlékműben jelent meg.) 

Debreczeni Főisk. Gyorsiró-Egylet kiadása: Gyorsirási olvasmányok. 

(Gab.-Mark.-rendszer.) Debreczen, 1897. — Debreczeni Gyorsíró. X. évfolyam. 

Az 1901/2. évfolyamot szerkeszté Csobán András. 

Dohnányi Frigyes: Ahrends Lipót alkotta észszerű, könnyű és biztos gyorsírás. 

Budapest, I. kiadás 1873. II. kiadás Pozsony, 1878. — Panstenographia, minden 

nyelvre való gyorsírás, különös tekintettel a magyar és német, valamint a szláv és 

latin nyelvekre. Pozsony. 1877. — Panstenographia, minden nyelvre való gyorsírás. 

(Vitaírással bővítve.) Pozsony, 1887. 

Elischer Gyula: Virágok gyorsirási mezben. Budapest, 1865. — Gyorsirási 

zsebkönyv. Rövid tankönyv Gab.-Mark.-rendszere szerint. Bécs, 1865. 

Erdélyi Viktor: Magyar Gyorsírás. Faulmann Károly rendszere után. Buda-

pest, 1895. 

Fabro Henrik dr.: Szerkesztette a Gyorsírászati Lapokat 1895/6. és 

1898/9—1902/3., továbbá a Budapesti Gyorsírót 1895/6. — A gyorsírás szerepe a 

művelődésben. Szabad előadás a szegedi jub. ünnepélyen. (Megjelent a szegedi 

gyorsírászati Dísz-Emlékműben. 

Faludy Géza dr.: A Stolze-Fenyvessy-féle egyszerűsített gyorsírás tankönyve, 

Budapest, 1878., III. kiadás 1882. 

Fenyvessy Adolf: A magyar gyorsír ászát tankönyve. Berlin — Budapest, 1863. 

Magyar Gyorsíró. Az 1865. Magyar Gyorsíróban megjelent 10 leczke módo-

sított kiadása. Stolze rendszerének áttétele. II. kiadás. Pest, 1868. Eddig öt kiadást 

ért. — Az orsz. gyűl. gyorsíró kézi könyve. Pest, 1868. 

Fleischacker M. Fridolin: A gyorsírás rövid története. 1875. — Kisasszonyaim, 

óvakodjanak a gyorsírástól! (Humoreszk.) Megjelent a Gyorszirászati Lapok 

1876/7. évi 10—16. számaiban. 

Feuer Gyula: Budapest, 1870. Vitairási jelényekés rövidítések. Budapest, 1870. 

Feuer László dr.: Gyorsirási évkönyv. Pest, 1866 és 1867. (Gabelsb.-Mark.) 

A szóbeli eljárás és a gyorsírás. Budapest, 1874. Szerkesztette a Gyorsírászati Lapokat 

1867, 1868 és 1869-ben. 
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Forrai (Wodianer) Soma: A magyar gyorsírás tankönyve, a Gabelsberger-

Markovits-rendszer szerint iskolai és magán használatra. I. kötet. Levelező rész. 

VIII. kiadás. (I. kiadás 1880-ban.) — Ugyanaz. II. kötet. Vitaírási rész, III. kiadás. — 

Fokozatos gyorsirási olvasókönyv a Gabelsberger-Markovits-rendszer szerint. Kezdők 

számára kulcscsal és magyarázó jegyzetekkel, Budapest. — Kritika Szalágyi Aurél 

ár. Abszolút magyar Gyorsírásáról. Budapest, 1892. — Magyar Gyorsírók évkönyve. 

Budapest, 1880. — Szépirodalmi munkák gyorsirási mezben. I. regék. Budapest, 

1883. II. Elbeszélések. Budapest, 1886. III. Történeti apróságok. Budapest, 1888. 

Szerkesztette a „Fővárosi Gyorsírót." 1880/81 — 1888/89-ik és 1896/7-ben. 1878-tól 

Markovits haláláig majdnem állandóan munkatársa volt a Gyorsírászati Lapoknak. 

Az 1896. évi millenniumi tanügyi congressus Forrai kezdeményezésére alakította meg a 

gyosírási szakosztályt, a hol „A gyorsírás középiskolai tantárgy" czimmel előadást 

is tartott. — Magyar Gyorsirási Újság. Vegyes tartalmú gyorsírási folyóirat a 

Gabelsberger-Markovits-rendszer szerint. I. évfolyam. Budapest, 1902. 

Fülöp Adorján dr.: Zentai Gyorsíró (Stolze-Fenyvessy-lap.) Zenta, 1901. II. évf. 

Gidófalvy Géza: „Gyorsírászati Közlöny." Bécs, 1865. (Gab.-Mark.) 

Gondos Miksa: A gyorsírás módszertana. Felolvasás. Megjelent a Gyorsírászati 

Lapok 1900. 8-ik számában. — A gyorsírás négy nevezetesebb rendszeréről. (Taylor, 

Pitmann, Gabelsberger, Stolze, Ahrends.) Összehasonlító kritika. Megjelent a Gyors-

írászati Lapok 1877. 16-ik számában. 

Gopcsa László dr. : A magyar gyorsírás modern irodalmának negyed százada. 

Szamosujvár, 1887. A magyar gyorsírás története. Budapest, 1893. 

Gúnya Béla és Láng Béla: A Gabelsberger-Markovits-rendszerü magyar 

gyorsírás tankönyve. I. rész. Levelezőírás; Budapest, 1898. 

Gúnya Béla: Gyorsírás 16 óra alatt (Gabelsb.-Mark.-rendszer.) Bpest, 1898. 

Günther Antal dr. : Gyorsirási Oktató Levelek (Stolze-Fenyvessy-rendszer.) 

Pest, 1869. II. kiadás 1871. 

Gyurman Andor : Magyar Gyorsíró. Budapest, 1883—1884. (Stolze-Fenyvessy-

rendszer. — A magyar gyorsírás tankönyve. (Stolze alapon.) Budapest, 1887. 

Hadik Richard: A gyorsírás tanításának módja. Győr, 1875. 

Hajtman Etelka: Gyorsírása nők között. (Megjelent a szegedi díszemlékműben.) 

Hegedűs Ferencz : A gyorsírás gyakorlati tankönyve. I. és II. rész. Budapest, 

1886. (Mindkettő két kiadást ért.) 

Jakab Lajos: Stenotipiagyorsíró- és gépiróiskola Szegeden. Szeged, 1895. — 

Szegedi gyorsírászati disz-emlékmü. Szeged, 1902. (a városi főgymn. kiadása.) — 

A magyar gyorsírás rövid története. (Az Emlék-műben jelent meg.) Szeged, 1902. — 

A tanításra engedélyezett gyorsirási rendszerek összehasonlítása. (Az emlékműben 

jelent meg.) 

Janovits Pál és Vargay István dr. : Gyorsíró (Stolze-Fenyvessy-lap.) 

Budapest, 1888. 

Jankovits István: Gyakorló Gyorsíró. Budapest, 1889/1890. 

Kaiser Gizella és Vargay István: Sténographia. Gyorsírónők lapja (Stolze-

Fenyvessy-rendszer.) Budapest, 1893—1903. 

Kankovszky Ferencz: Ismertető táblázat. Pozsony, 1885. (Gab.-Mark.) 

Kapczy Zoltán: A gyorsírás fejlődésének és irodalmának rövid vázlata. 

Győr, 1876. 



Kállay Emil: Gyorsírás. Havi folyóirat. Budapest, 1901/1902. Egy évfolyam. 

(Gabelsb.-Mark.) Gyorsírók Naptára 1902. évre. Budapest, 1901. — A gyorsírás 

kulturális jelentősége. Felolvasás a szegedi jubileumon. (Megjelent az emlékműben.) 

Kálniczky Gyula: Gyorsírászati Lapok. Budapest, 1866. 

Kele Antal dr.: Kritikai munkálatok a Gabelsberger-Markovits és Stolze-

Fenyvessy magyar gyorsirási rendszerek felett. Budapest, 1877. — Szépirodalmi 

Gyorsíró. Budapest, 1879. (Gab.-Mark.) — Vitaíró. Budapest. (Gab.-Mark.) — Az új 

magyar gyorsírás. (Kele rendszere) Budapest, 1880 és 1884. — Magyar gyorsírás. 

Folyóirat Kele rendszere szerint. Nagy-Kanizsa, 1885—1886. 

Kollmann (Szentirmay) Gyula: A gyorsírás gyakorlati tankönyve a gyorsírás 

történetével. Két kötet. Arad, 1888. (Gabels.-Mark.) 

Kováts J. János : Cáfolat Kozma Bernát bírálatára, egyszersmind a Gabels-

berger Markovits-rendszer hátrányainak ismertetése. Budapest, 1901. 

Kozáry József: Gyorsírók Lapja (Gabelsb.-Mark.) Budapest, 1884—1885. — 

A Gabelsberger-rendszerü gyorsírás új módszerű gyakorlati tankönyve. Budapest, 1885. 

Kozma Bernát: Nagy Sándor gyorsírása. Kritika. Budapest, 1899. — Nagy 

Sándor parlamenti írása. Kritika. Budapest, 1900. — Kereskedelmi Gyorsírás. Vitaírási 

tan- és olvasókönyv, a Gabelsberger-Markovits-rendszer szerint. III. kiadás, Buda-

pest, 1902. — A gyorsírás alkalmazása a kereskedelmi életben. Megjelent a szegedi 

gyorsírászati Emlék-műben. Szeged, 1902. 

KunczeLeo: Gyorsírászati szószabály-elmélet. A magyar Gyorsíró 1877/8-iki 

7—8. számaiban. (Stolze-Fenyvessy alapon.) 

Lengyel Pá l : A magyar gyorsírás tankönyve. Budapest, 1892. 
LLeszlényi Imre: A Phonographia tankönyve. I. rész. A magyar népirás. 

Győr, 1875. — A magyar gyorsírás elmélete. Népszerű gyorsírás, Ügynöki gyors-

írás és Vitagyorsírás (Gabelsb.-Mark.) Győr, 1877. — Győri Gyorsírók Közlönye 

(Gabelsb.-Mark.) Győr, 1875—1877. 

Lipták Gy. István : Uj magyar Gyorsíró (Stolze-Fenyvessy-lap.) Budapest, 1885. 

Maywald József dr.: Módszertani kérdések a gyorsírás köréből. Értekezés. 

(Megjelent az „Első nemzetközi Gabelsberger-Gyorsíró-Kongresszus" cz. füzetben.) 

Budapest, 1901. — Gyakorló Gyorsíró. Gabelsb.-Mark. folyóirat. Szerkesztette 

1884—1885-ben, Budapesten. 

Markovits Iván: Gyorsírás. Gabelsberger elvei szerint a magyar nyelvre 

alkalmazva, Pest, 1863. (Mint a „Gyorsirászat" cz. szaklap melléklete gyorsírási 

nyomdai betűkkel.) — Markovits Iván magyar gyorsirástana, mely a magas kor-

mány által a középtanodák számára kizárólagosan elfogadott Európa-szerte isme-

retes Gabelsberger rendszerének elvei szerint Íratott és a magántanulásra kiváltképen 

alkalmaztatott. Budán, 1864. — Gyorsírás, Gabelsberger elvei szerint. Szerző hagya-

tékából sajtó alá rendezte Vikár Béla. Az Orsz. Magy. Gyorsíró-Egyesület hivatalos 

tankönyve. — Levelező irás, Budapest, 1894. X-ik kiadás, Vitairás, Budapest, 1894, 

IX-ik kiadás. — Magyar gyorsirási oktató levelek. (Gabelsberger rendszere.) Az 

I. résznek 4-ik, az egész tankönyvnek 2-ik kiadása. Bécs, 1865. — A két gyors-

irási rendszer összehasonlítása. (Gabelsberger és Stolze) „Győzzön a jobb !" Buda-

pest, 1870. Szerkesztette a következő lapokat a jelzett években : Gyorsírászati Lapok 

(Gyorsirászat, Gyorsírászati Közlöny.) 1863—1864. (évfoly. II—III.), 1868. (VII.), 

1870—1874. (IX.—XIV.), 1877—1885. (XVII—XXIV.) — Gyakorló Gyorsíró: 

Jakab Lajos: „Szegedi gyosírászati disz-emlékmü." 
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1885—1886, 1888—1889, 1873. — Reform: 1879—1880. — Fővárosi Gyorsíró: 

1879—1880. — Gyorsirási olvasókönyv. Melléklet a „Gyorsírászat" cz. közlöny-

höz 1865. 

Müller Márton: A gyorsírás. J. Gigot de Villefaigne után, francziából for-

dítva. (A gyorsírás története.) Megjelent a Gyorsírászati Lapok 1901 — 1902-ik évf. 

1—7. számaiban. 

Nagy Béla: Kezdő Gyorsíró. Gabelsberger-Markovits-rendszerü folyóirat. 

Budapest, 1877—1878. E műben Nagy Bélától a gyorsírásra vonatkozó több hu-

moros elbeszélés jelent meg. 

Nagy Sándor összes kiadványai. I. Gabelsberger-Markovits-rendszer: Gyors-

irási olvasmány. Budapest. I—IV. és 1—56 lap. 1874. 16° — A gyorsírászat törté-

nelmének rövid vázlata, a jelesebb rendszerek íllusztratiójával s függelékül: útmu-

tatás a gyorsírás tanári vizsga letételére. I—II. és 1—32 lap. Budapest, 1874. 

12-edrét. — Ugyanennek közönséges irás úfordítása. 1 —15. lap. — Gyorsírászati 

könyvtár. Szépirodalmi művek gyorsírási mezben. 1—4 kötet. Budapest, 1877—1875. 

12° I. kötet. I.—IV. és 1 — 136. lap. II. kötet 1—160 lap III. kötet I—II. és 1—122. 

lap. IV. kötet I—II. és 1—112. lap. — Gyorsírászati rövid tankönyv. 1—32. lap. 

Budapest, 1875. 12° 4-ik kiadás. Budapest, 1894. 12° — Az összes levelezési jelények 

és monogrammok gyorsírási és közönséges írású betűrendben. Markovits Iván tan-

könyvének 7. kiadása szerint. 1—32 lap. Budapesten, 1874. 12°. 2-ik javított kiadás 

ily czímen: Levelezési jelények és monogrammok Markovits Iván tankönyvének 7. 

kiadása nyomán. 1—32. lap. Budapest, 1875. 12° — Vitairási jelények és rövidítések. 

Markovits tankönyvének 7. kiadása nyomán. 1—63. lap. Budapest, 1875. 12° — 

Kezdő Gyorsíró. Szépirodalmi folyóirat a kezdők számára. I—III. évfolyam. Budapest, 

1874—1878. 8° I. évfolyam. 1874—1875. 1 — 12 szám. 1—96 lap. II. évfolyam. 

1877. 1—10. szám. I—IV. és 1—68 lap. III. évfoly. 1878. 1 — 10. szám. 1—80. lap. — 

Gyorsírászati Lapok 1874—1875. (1870—1874. főmunkatárs.) 

II. Népszerű Gyorsírászat. Nagy Sándor gyorsírása. I. rész. Népszerű Gyorsírás 

Budapest. I. kiadás 1876, az utolsó XI. kiadás 1900. — Nagy Sándor Gyorsírása. 

II. rész. Iskolai gyorsírás. 1—64. lap. Budapest, 1878. 12°, III. kiadás, 1897. — 

Nagy Sándor Gyorsírása. III. rész. Parlamenti gyorsírás. Budapest, 1899. — 

Táblázata az Iskolai Gyorsírásban előforduló rövidítéseknek. Közönséges írású betű-

rendben. 1 lap. Budapest, 1879. 4-rét. — Népszerű Gyorsíró. Folyóirat a Nagy 

Sándor gyorsírása terjesztésére és fejlesztésére. A „Magyar Gyorsírók Egyesületének" 

Közlönye. Szerkeszti Nagy Sándor. 8° XIV. évfolyam, 1902 — 1903. — Népszerű 

Gyakorlati Gyorsíró. Folyóirat a „Szakgyorsírás" elsajátítására. A „Népszerű Gyorsíró" 

melléklapja. 89 I. évfolyam. 1878—1879. (1—6. szám.) 1—24 lap. II. évfolyam. 

1879—1880. (1 —10. szám) 1—40. lap. — Nagy Sándor népszerű gyorsírása. 

Budapest, 1877. 8° 

Neubauer József és Kiss Albert: Vezérfonál a magyar gyorsírás megtanu-

lására. (Gabelsb.-Mark.-rendszer), I. és II. rész. Budapest, 1894. 

Neubauer József: Gyorsírászati Lapok, Budapest, 1894—1895. 

B. Oláh Róza: Gyorsirási Szépirodalmi Könyvtár (Gabelsberger-Markovits-

rendszer szerint.) I—V. füzet. Budapest, 1895—1902. 

Orsz. Magy. Gyorsíró-Egyesület: Markovits emlékezete. A „Gyorsírászati 

Lapok" külön lenyomata. Budapest, 1893. 



Peregriny János: „Magyar Gyorsíró" (Stolze-Fenyvessy lap.) Budapest, 

1881—1883. 

Polgár Jenő: Malvin. Vígjáték egy felvonásban. Budapest, 1902. (Közönséges 

írású nyomdai betűkkel.) 

Rudas Gerő (Reichenthal Gerzson) : Gyorsírászati Lapok. Bpest, 1877—1878. 

Rónay Károly dr.: Budapesti Gyorsíró. Budapest, 1887—1888. 

Rosenthal Mór : Gyorsírászati Hirlap. Kétheti szaklap (Gab.-Mark.) Temesvár, 

1895. II. évfolyam. (Megszűnt.) — Gabelsberger X. Ferencz életrajza. Debreczen, 

1896. — A Gyorsírászati Lapok-nak 1893—1896-ban segédszerkesztője. 

Roth László dr.: Az állami élet és a gyorsírás. Megjelent a szegedi gyorsírási 

dísz-emlékműben 1902. 

Schell Antal: Hitszónoklati Gyorsíró. Levelező-rész. A Gabelsberger-Markovits-

rendszer szerint. Szeged, 1891. (Vitaírási része munka alatt van, s legközelebb 

megjelenik.) — A Gyorsírászati Lapok 1877—1878. évfolyam 7—9. számaiban 

ismertette legelőször Gáti szaporairását. Ezenkívül közölt egyházszónoklati rövidí-

téseket. A Gyorsírás szépirodalmi könyvtár-ban megjelentek tőle: Elkésett tanulmányok 

és A néma gyosiró cz. czikkei. 

Schwarz Gusztáv dr.: Magyar Gyorsíró (Stolze-Fenyvessy-féle szaklap.) Buda-

pest, 1879—1880. — „Gyorsírásunk reformjához" czím alatt a magyar Gyorsíró 

1877/8.-ik évfolyamában új rendszer-javaslatot közölt. 

Schütz Miksa: Gyorsirási olvasókönyv (Gabelsb.-Mark.) Budapest, 1871. 

Soproni evang. lyceumi Gyorsírókör kiadásában: Soproni Gyorsíró. 

(Gabelsberger-Markovits-rendszerü havi folyóirat.) Szerkecztik a kör által évenkint 

megválasztott szerkesztők. Az ügyesen szerkesztett lap jelenleg XXIX. évfolyamát éli, 

szerkesztője Tihanyi László, Sopron, 1902—1903. 

Szabados Ferencz: A szegedi v. főgymn gyorsiró-kör története (1877—1902.) 

Megjelent a szegedi disz-emlékmüben. Szeged, 1902. 

Szabó László: A gyorsirászát módszertana. Tanárjelöltek számára. Szeged, 1894. 

Szabó Sándor: A magyar gyorsírás tankönyve (Gabelsb.-Mark.) Levelező-

írás, Budapest, 1892. 

Szalágyi Aurél dr.: Gyorsírászati Lapok-ai szerk. 1875—1876, 1876—1877. — 

A gyorsírás mint magán tanulmány (Gabelsberger-Markovits-rendszerü oktató 

leczkék.) Melléklet a Gyorsírászati Lapok 1876—1877. évfolyamához. Bpest, 1876. — 

Absolút becsű magyar gyorsírás. (Szalágyi rendszere.) Budapest, 1880 és 1890. 

Szepessy Xavér Ferencz: Az élet minden pályáján szükséges a gyorsírás. 

Budapest, 1867. 

Szécsén Ferencz: A gyorsírás nászútja. Osterla Ottó után németből. 

Megjelent a Gyorsírászati Közlönyben Szeged. 

Szombathy Ignácz dr.: Gyorsirászat. (Első magyar szakközlöny.) Budapest^ 

1863. — Gyorsírászati Lapok. Budapest, 1866. — 1867. — A gyorsirászat rövid 

története. Noéi után. Budapest, 1868. — Visszapillantás az újabb gyorsirászat első 

évtizedére. Felolvasás. Gyorsírászati Lapok. 1886/7. 8. sz. 

Szilágyi Aladár: A Gabelsbeger-Markovits-féle gyorsirászat tankönyve. Buda-

pest, 1885. 

Tarczal Viktor: Az egyszerű gyorsírás tankönyve. Gyorsírás vastagítás nélkül 

Uj rendszer. Budapest, 1897. 
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Téglás Géza és Sz. Gál Jenő: Egyetemi Gyorsíró. (Gabelsb.-Mark.) Kolozsvár, 

1902. I. évfolyam. Kiadja a Kolozsvári egyetemi gyorsíró-kör. 

Thallóczy Lajos dr.: Magyar Gyorsíró (Stolze-Fenyvessy-lap) Budapest, 1878. 

Theisz János: Gyorsirási olvasókönyv (Gabelsb.-Mark.) Pozsony, 1877. — 

Concordia (Gabelsb.-Mark.-lap.) Pozsony, XVIII. évf. 

Tyroler Leontin: Válogatott olvasmányok Jókai műveiből, Gabelsb.-Mark.-

gyorsírással. Budapest, 1896. 

Vargay István dr.: A magyar gyorsírás tankönyve (Stolze-Fenyvessy egy-

szerűsített rendszer.) Budapest, 1893. — Gyorsíró (Stolze-Fenyvessy-lap.) Buda-

pest, 1889—1902. 

Varjú János: A szegedi városi főgymnasium gyorsíró-iskolájának Millenniumi 

emlékkönyve. Szeged, 1896. 

Vándory Gusztáv: Magyar Gyorsíró (Stolze-Fenyvessy rendszer.) Budapest, 

1870—1877. — Javaslat a Stolze-Fenyvessy-rendszer egyszerűsítésére. Megjelent a 

Magyar Gyorsíró 1877/8. évf. 4. számában. 

Végvári Ferencz: Függöny mögött. Wagner Vilmos után németből. Buda-

pest, 1901. 

Vikár Béla : Vikár Bélát úgy is mint gyorsírót, úgy is mint embert, úgy 

elméleti, mint gyakorlati szakképzettsége, alapos tudása, irodalmi munkássága, köz-

életi tevékenysége és egyéniségének súlya a magyar gyorsíró-világ egyik legtekin-

télyesebb alakjává emelte. A magyar gyorsíró-közönség méltán megvárhatja hát 

tőlünk, hogy őt teljes valóságában mutassuk be. 

Azon közlemény kiegészítéséül, mit Vikárról e mű „Egyletek" fejezete alatt 

arczképe kapcsán írtunk, a Pallas Nagy Lexikona és a Magyar Gyorsírási Újság 

nyomán közöljük még a következőket: 

V. B. született Hetesen (nem Szentesen, mint említett czikktinkbe sajtóhiba folytán 

becsúszott) 1859-ben. Tanult Pápán, Pécsett és Budapesten, hol a bölcsészeti sza-

kot végezte. 1880-ban országgyűlési gyorsíró és utóbb revisor lett, 1883—1884-ben 

Lónyay Menyhért gróf titkára volt, 1885/86-tól 1891 /92-ig szerkesztette a Gyors-

írászati Lapokat, 1890/9l-ben pedig még a Gyakorló Gyorsírót is ; 1888-ban az 

Orsz. Magy. Gyorsíró-Egyesületben nagyérdekü és sok tanulmányt igénylő előadást 

tartott Gyurman Andor rendszeri kísérletéről, mely a Gyorsírászati Lapok 1887—88-iki 

évfolyamában megjelent. 1889-ben nejével saját költségén félévig Orosz- és Finn-

országban utazott s a finn nyelvet és néprajzot, valamint a finn gyorsírási viszo-

nyokat és rendszereket tanulmányozta. Ez évben vitte be a gyorsírást a magyar 

tudományosság legmagasabb csarnokába az Akadémiába, a hol 1889-ben előadást 

tartott Gáti István szaporaírás módjáról, kiterjeszkedvén egyúttal a Stolze-Fenyvessy 

és Gabelsberger-Markovits-rendszerre is. Ezen előadás Gáti tankönyvének lenyo-

matával az Akadémia kiadásában ily czím alatt jelent meg: „Gáti István stegano-

graphiája, kapcsolatban a modern stenographiával, Budapest, 1889. 

Vikár Béla vitte be a gyorsírást a legelőkelőbb magyar irodalmi körbe, a Kis-

faludy-Társaságba, a hol 1897-ben előadást tartott a gyorsírás szerepéről a nép-

költési gyűjtésben. Ő írta meg mesteri tollal 1892-ben a gyorsíró-tanárok díjazása 

ügyében a vallás- és közokt. ministerhez intézett Emlékiratot, (mely 1891/92-ben 

a Gyorsírászati Lapok 8-ik számában jelent meg.) Ő alapította tizedmagával az 

„Élet" cz. folyóiratot, később Sármayval, majd egyedül szerkesztője és kiadója lett. 



Ö rendezte sajtó alá Markovits irodalmi hagyatékából a mester tankönyvét olyan 

kiváló tapintattal és akkora szerénységgel, hogy bár nagy értékű munkát végzett, 

mégis olybá tűnik fel, mintha igazán csak sajtó alá rendezte volna, mert saját 

munkáját szinte elbujtatta a műben. E mű czíme: Gyorsírás, Gabelsberger szerint. 

I. r. Levelező-írás, X. kiadás, II. rész Vitaírás, IX. kiadás, 1894. Ebben megírja 

Vikár a gyorsírástörténetének rövid átnézetét, továbbá Markovits Iván életrajzát. 

1894-ben a magyar érdekek szolgálatára megindítja a Westöstliche Rundschau cz. 

folyóiratot. Markovits halála után az 0. M. Gy. E. elnöke lett, midőn e tisztségről 

lemondott, az egyesület 1895-ben tiszteletbeli elnökévé választotta. E közben külön 

füzetben kiadta Markovits életrajzát (Budapest, autographált füzetke) és számos 

szakczikkei jelentek meg a különféle gyorsírási folyóiratokban, pl. a Gyorsírászati 

Hírlapban, Gyorsírászatban, Egyetemi Gyorsíró-ban, stb. — 1896-ban a magyar nép-

rajzi társaság főtitkára lett. írt politikai, társadalmi, tudományos és szépirodalmi 

dolgozatokat és költeményeket 1885-től kezdve, melyek az Életben, Budapesti 

Szemlében, Westöstliche Rundschauban, Vasárnapi Újságban, Ország-Világban, 

Borsszem Jankóban és másutt, „Vén diák," „Carus," „Icarus" álnevek és saját neve 

alatt jelentek meg. Műfordításai közül a Kalevala finn és a Kalevipoeg észt époszok 

magyar fordításaiból közölt részletek, eredeti költeményei közül a népies irányúak 

(Arany ember, Árpád és Habsburg stb.), melyek önállóan is megjelentek, váltak 

ismeretesekké. Ibsen Népgyülölőjét (En folkefiende) is lefordította norvégból. 

A magyar népköltési termékek és népdallamok új gyűjtését eredeti módszerrel 

indította meg (1896); idevágó értekezése: A népköltési gyűjtés új módszeréről 

(Kisfaludy-Társaság Évkönyve, 1897) külföldön is élénk figyelmet keltett. Ujabb 

munkái: a Szentiváni ének. Tárgyi és nyelvi magyarázatokkal. A „Magyar Nyelvőr" 

1901. jul.—okt. füzeteiben. Külön lenyomatban is sajtó alatt van a Szentiváni ének 

dallamaival. A külön lenyomat Wlassits Gyula vallás- és közokt. ministernek van 

ajánlva. Kalevalai tanulmányok. Etnographia 1901. szept.—nov. füzetekben. Külön 

lenyomatban is, Hornyánszky Viktornál. Ezeken kivül több kisebb értekezés az 

„Etnographiában" és a „Keleti Szemlében" (utóbbiban német nyelven.) 

„Ludwig Kossuth" cz. a. születése százéves évfordulója alkalmából a Kölnben 

megjelenő „Die Kultur" cz. folyóiratban írt értekezést. Megjelent 1902. szept. hóban. 

Előadások a népköltés tanköréből. Egyetemi hallgatók számára. 1902. 

„Gyorsírók ünnepe." Ünnepi óda a szegedi városi főgymn. gyorsíró-kör 25 éves 

jubileumára. Külön kiadásban gyorsírási szöveggel megjelenik Szegeden, Várnaynál: 

„Gyorsírók ünnepe" czím alatt 1902. Jelenleg Fayer Gyula dr. országgyűl. gyorsíró-

revisorral szerkeszti az Országgyűlési Könyvtárt. (Kiadja a Franklin-társ.) 

Bizonyára ez a röviden előadott néhány adat is megvilágítja Vikár egyé-

niségét. 

Daczára ennek a rendkívül nagy és .széleskörű tudományos és szépirodalmi 

tevékenységnek, Vikár munkássága mégis a gyorsírással van leginkább egybe-

forrva és ép ezért bizonyos, hogy a mily nagy reményekkel néz a magyar gyors-

író közönség Vikár jövő gyorsírói működése elé, a gyorsírás ügyének előmozdítása 

és a gyorsírás fejlesztése dolgában, ép oly bizonyos az is, hogy Vikár a reá háruló 

erkölcsi kötelességet jobban érzi, mint bárki más s ha majd a kötelesség az iskola 

híveit tettre szólítja, bizonyára ő lesz az első, ki abból a legnagyobb részt 

magának nem kérni, de követelni fogja. 
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Wiesinger Frigyes: A gyorsírás világából. Apró elbeszélések (Közönséges 

nyomdai typekkel.) Budapest, 1896. — W. az ország minden vidékén több mint 

50 lapban ismertette a gyorsírást. 

Zvarinyi Lajos: Gyorsirási olvasmányok. Sopron. 

* * 
* 

Úgy hiszsztik nem végeztünk hiába való munkát, midőn a magyar gyorsírási 

irodalom összes termékeit — rendszer különbség nélkül — szakok szerint csopor-

tosítva összegyűjtöttük s midőn a gyorsírási irodalom összes munkásainak neveit — 

betű rendben — az általuk írt művek és közlemények czimeível kiegészítve itt közzé-

teszszük. Ily jegyzék hiányát rég érzik, kik a gyorsírás irodalmával foglalkoznak 

s a különféle rendszerek megismerésére vágynak. 
* 

E fejezetben szívesen emlékezünk meg azon férfiúról is, ki a magyar gyors-

írás ügyének előmozdításához szintén nagy mértékben járult hozzá. E férfiú Várnay 

Lipót szegedi könyvkereskedő s könyvkiadó, kinek e téren való érdemeit Bódogh 

jános méltatja alábbi czikkében. 

Várnay L>ipót. 

(A Szegeden megjelent gyorsírászati művek kiadója.) 

Abban az országszerte feltűnést keltő szép sikerben, melyet a gyorsírás 

terjesztése révén Szeged felmutatott, kiváló érdemei vannak Várnay Lipót könyv-

kereskedőnek is, a ki nemcsak anyagi koczkázattal, de buzdító érdeklődésével is 

hozzájárult ahhoz, hogy a szegedi gyorsíró-iskola irodalmi tevékenysége díszesen 

kiállított könyvek alakjában forgalomba hozassék. 

A megjelent gyorsírászati művek mennyisége tekintetében Szeged első helyen 

áll hazánkban és ez minden kétséget kizárólag Várnay érdemei is, a ki ez úttörő 

vállalatot mindenkor anyagi koczkáztatás mellett, de a legnagyobb előzékenységgel 

financírozta. 

Mindig neki volt gondja arra, hogy ujabb mű, vagy ujabb kiadás jelenjék meg. 

Érdemesnek tartom elmondani, hogy egyes kritikus esetekben miként nyilat-

kozott meg benne a köteles elővigyázat és a — nemes szív. 

Midőn legelső nagyobb munkám megjelent, az előfizetési felhívást kellett 

sürgősen Budapestre elküldeni, mert csak az esetben Ígérték a Gyorsírászati-Lapok"-kal 

szétküldését, ha a felhívás posta fordultával megy. 

Akkor még nem volt meg a Várnay-féle mai modern berendezésű nyomda, 

hanem csupán egy kisebb gép. Várnay úr úgy oldotta meg a dolgot, hogy a késő 

esti órákban maga készítette el a korrekturát, s az éjféli vonattal elküldtük Budapestre 

a felhívást. 

Kezdetben magam adtam ki műveimet, a mi minden esetben ráfizetéssel járt. 

Várnay úr átvette azok kiadását, szebb alakot és olcsóbb árt adott a műnek 

és tisztességesen honorálta a munkát, melyből ez időtől fogva mindig 5—5 ezer 

példány jelent meg. 

Azon időben, midőn még saját kiadásaim voltak az egyes művek, megtörtént, 

hogy családi ügyben, de bírói végzés alapján 8 nap alatt ezer koronát kellett kifizetnem-
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VÁRNAY LIPÓT 

a szegedi gyorsírás-irodalom kiadója. 

Ebben rejlik az oka, hogy még Budapesten írt műveim is a szegedi kiadónál 

jelentek meg, a kit nem cseréltem s nem cserélek fel mással. 

Midőn pedig a mű értékére nézve kívánatosnak látszott, hogy Budapesten 

s ne vidéken jelenjék meg, Várnay úr igen egyszerűen oldotta meg ezt a kérdést 

is az által, hogy Budapesten is nyitott egy könyvkiadó vállalatot „Várnay és Fia" 

(Kerepesi-út 28.) czég alatt. 

A szegedi ünnepély lefolyása alatt jól eső érzéssel láttam Várnay urat, hogy 

élénk figyelemmel hallgatta végig az ünnepély programmját. Szinte látszott rajta, 

hogy az egyes mozzanatoknál átérezte, hogy e sikerek előidézésében ő is munka-

társ volt, mert a megszületett gondolatokat ő aranyozta meg, s mint ilyent hozta 

forgalomba. 
Az eszme diadalát ő is segített előmozdítani. 

Bódogh János. 

Éppen annyi példány 2 korona 80 filléres tan- és olvasó-könyvem volt bizo-

mányban Várnay úrnál, hogy példányonként 40 fillérjével értékesítve — a kívánt 

összeget fedezte volna. 

Fel is ajánlottam megvételre. 

Várnay úr azonban egy napi gondolkodás után kijelentette, hogy habár a 

könyvek kelendők, de nem veszi meg még így sem, miután jövőre teljesen elvesz-

teném a kedvemet a gyorsírástól. 

A megvétel helyett azonban rendelkezésemre bocsájtotta az ezer koronát, 

azzal a kijelentéssel, hogy a törlesztésről ne gondoskodjam, mert azt a bizományban 

levő művek eladási árából fogja kiegyenlíteni. 



Az ifjúság az itt közölt költemények egy részét gyorsíró ünnepélyek alkalmával szavalati czélokra 

sikeresen használhatja. 

Prolog.*) 

Nagyszerű világot, 

Nagy időket élünk! 

Ki hallott, ki látott 

Ennyi fényt, csodát ? ! 

Olymp istenségi 

Szövetkeznek vélünk : 

S a vén föld tündéri 

Regét álmod' át . . . 

Lefegyverez minden 

Hatalmat az ember 

És — akár egy Isten: 

Úgy alkot, teremt! 

Sem anyag, se szellem 

Fellázadni nem mer 

Lángló lelke ellen 

Immár ide lent! 

Egy rövidke század 

Dicső remek müve! 

S kit a jelen áldhat : 

Ember . . . senki más . . . 

Ki egy megérdemlett 

Diadalát ülte; 

Midőn megszülemlett 

A nagy „Gyorsírás" ! 

Im'! A lomha tollnak 

Röpke szárnya támad . . . 

S csoda gyorsan folynak 

Nyomán a szavak . . . 

Hang, beszéd az ajkról 

így aligha árad, 

S gondolat se hajszol 

Fürgébb szárnyakat! 

Légy üdvöz! — Tanúja 

A nagy haladásnak! 

Hisz a mai munka 

Oly lélekölő! 

S ha még mind nem értnek, 

Ha sok vagy a mának, — 

Oh, azért nem féltlek: 

Tied a jövő! 

Menjetek hát szerte 

Gyorsiró-lapok ti! 

Hódítson az eszme, 

Mit korunk nevel! 

Tudjatok merészen 

Mindennel daczolni, 

A jövő nevében 

Fel! Szerencse fel! 

Tóth Andor. 

*) Szerző a „Gyorsírási Album" részére írta jelen költeményét, mely miinek a millennium 
évében kellett volna megjelenni Szakács Béla szerkesztésében, de sajnálatunkra, a mai napig 
sem látott napvilágot 
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Apotheosis. 

(Ünnepi költemény a temesvári róm. kath. főgymnasium Gyorsíró-körének 1894—1895. évi 

megnyitására.) 

Szük börtön fenekén, örök éjben, sziklafalak közt 
Fekszik az ifjú hős, és vele társul a kín. 

Nagy bűne volt: harczban fegyverrel védte hazáját, 
Hogy a szabad szónak nyisson a trónra utat. 

Zsarnoki kény kulcsolta ezért békókba reményét, 
Örve alatt senyved, s várja a szende halált. 

Hah, de mí ez ? dübörgés, csatazaj, mint nagy vihar árnya, 
Zúgva az élő sír bús fenekére lehat; 

Csörren a zár, a bilincs széthull, mély csend lesz utána: 
Bájos női alak lép be az érczküszöbön, 

Angyal szárnyairól fény árad az ifjú szivére, 
Mintha a hajnal pír futna a völgyek ölén. 

Felriad a csatahős, tűz, láng nyilai izmain által, 
S a csoda tündérnek csúszva siet nyomain. 

Künn a szabadságnak piaczán, forr, árad a tenger, 
A nép, gyöngy kincsét hányja fel untalanul: 

„El, le a zsarnokkal!" reszketvén lelke, imígy szól 
A halovány ifjú, s csendre verődik a zaj. 

„Testvérek!" s mind rája tapadt, a vértanú szónok 
Szent láztól ihlett hangja remegve hat át; 

Mint ünnepre hívó csengés, új eszme-világról, 
Ősi szabadságról zeng a magasztos ige. 

És elmondja dalát, mit a börtön réme sugallott, 
Hosszú éjjeleken tépve kínokkal eszét. 

Olykor mintha sötét felhő tüze csapna ki lánggal, 
Úgy lobbannak elő délczeg erő s hatalom. 

Feltör mind, mit a lelkesedés hevenyébe teremthet, 
Kincse a szellemnek, századok, ezredeken. 

S mint mikor éjfeleken zivatar veri végig a tengert, 
Zúg a tömeg; tetszés, taps riadása kitör. 

S tetszés, taps riadalmai közt megreszket a légkör, 
Titkon az ifjúhoz villan az isteni kép; 

Tükröt vészen elő, úgy tárja a szónok elébe, 
S arcza a nézőnek boldog örömre derül. 

„Im szavaid; méltók, hogy arany táblára bevéssed, 
Szent örökül az idők messze utódainak." 

Nézi, s a fénylapban szép lelkét látja ragyogni: 
Röpke, arany szava mind sorra lekötve pihen. 

Ajka mohón olvassa: A nemzetek anyja szabadság! 
Törvény pajzsa alatt szül csak az elme nagyot! 

„Szólj, ki vagy, óh tünemény! rabbá tész bűvös erőddel, 
Hagyd lenn áldásul e tükör egy sugarát." 

Szólna, de int az alak, s fenség ül a bájteli arczra, 
Foglyul az ifjú szívét tartja varázs-szerelem: 
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„Én a szabad-szólást benned diadalra segítém, 
Mint bányász az aranyt börtöne nyűgeiből. 

Érzést, gondolatot ragyogó fénymezbe takartam, 
S a műveltségnek székibe felvezetém: 

A haladás nemtője vagyok, megigázom a hangot, 
Mint Nikét leköté hajdan a győztes Athén. 

Isteni vér tüze hajt, áldozz oltáromon, ifjú, 
Gyorsírás a nevem-, győzelem a ki követ!" 

Cserei József. 

Gabelsberger emlékezete. 

A szegedi városi főgymn. Gyorsirókör Gabelsberger ünnepélyére. 

Magasztos ünnepnap derült fel, 
Emlékezés szent napja ez! 
Lángérzelmekkel telve lelkem 
A távol múlton révedez! 

Emlékei letűnt időknek, 
Mint éjben fénylő csillagok 
Kibontakoznak a homályból 
S fényük hozzám is elragyog. 

S emiékim végtelen sorából 
Fenséges eszme tör elő, 
Mellette feltűnik szerényen 
Ki megteremté : a dicső ! 

Ott áll ő dicsfénytől övezve 
Örök babérral homlokán : 
Mert győz művészi alkotása 
Az idő őrlő vasfogán. 

Egy eszme volt, mi lelkesíté, 
Egy volt keblének óhaja, 
És hogy ezt teljesülve lássa, 
Ezért küzdött és fárada. 

A röpke szót lekötni könnyen 
S örökre hűn megőrzeni! 
E gondolat magában is már 
Mi szép, mi nagy, mi isteni! 

Ez ihleté s e ezért hevült úgy, 
Ettől soha nem nyughatott, 
De önhasznát mellőzve, mindent 
Az emberiségnek adott. 

Szép meteorként járt közöttünk : 
Éltét gyorsan bevégezé, 
S míg élt is csak tövisre lépett, 
Az enyhet soh' sem ismeré. 

Ki fárad, alkot, rendületlen, 
Elismerést ritkán talál, 
S tevékenységének jutalma 
A nyugtot szerző szép halál. 

Eltűnt ! . . . De lelke él örökké! 
Nagy müve nem vesz el soha; 
Mindennél szebben hirdeti, hogy 
Mások javáért élt s hala! 

. * 
Oh, jöjj közénk ez ünnepélyen, 
Lengjen körül nagy szellemed, 
S tedd mindenha fogékonyakká 
Eszméd iránt a lelkeket! 

Legyen élted példa előttük, 
Kövessenek hűn tégedet, 
Vigyék előbbre és előbbre, 
Melyért küzdél, a szent ügyet! 

Zimányi Lajos. 

Markovifs emlékezete. 

Szivembe gyújtsd fel halhatatlan lángod, ajkamra lelkesítő szót lehelj 
Hazám nemtője, hogy derék fiadnak dalomban tetsző képmására lelj. 

Szabadságunknak véráztatta földje, oly sokszor termett már dicsőt, nagyot, 
Hogy az ezer év óta élt nagyok közt alig mondhatjuk meg: ki volt nagyobb ? 

lm' nagyjaink felszentelt csarnokában, művészetünknek is van bajnoka 
Markovits az, övezve glóriával, a magyar gyorsírás apostola. 



Miért legjobbjaink a nagy tusákban áldozták a szív s elme kincseit: 
Magyar szó győzedelembe sokszorozta nemes szivének hő veréseit. 

Midőn az ál-halott magyar szabadság lerázni kezdte síri lepleit, 
S mámorban úszó millió magyarság alkotni kezdte béke müveit: 

Akkor áltál be a nagyok sorába nagy mesterünk a röppenő írás 
Apostolául, megmutatva nékünk mily nagy szük téren is az alkotás. 

Szabad magyar szó, hogy több ne vesszen, sőt századokra nyújtsa életét, 
Hogy a lelkes ige, mely játszva röppen a hanggal, el ne tűnjék szerte szét... 

Eszközt te nyujtál ehez a magyarnak ó Markovits, ki Gabelsberg', műveit 
A nagy munkához méltó szellemeddel, hazánknak édes nyelvén hirdetéd. 

Merész nagy alkotásod érdekében, áldozatul hoztál egy életet; 
Önzetlenül szerény munkása lettél művednek, mely napfényként terjedett. 

Az iskolás fiű, ki gyenge kézzel másolgatja a mester mondatát; 
A mű-gyorsíró, ki villám erővel igázza térhez a szónok szavát; 

S a képzelet világában csapongó, ha percznyi ihletet papírra vet : 
Nagy alkotásod hálája fejében együtt dicsőítik lángszellemed. 

Lelkednek alkotó hatalma mellett mint ember is kivívtad a babért, 
Mert messze földön is kevés derék volt, ki a szív jóságban veled fölért. 

Meglátni téged s nyomban megszeretni, egyet jelentő kettős fogalom, 
Egyéniségednek vonzó varázsa volt, e kedveitető nagy hatalom. 

Az egyszerű kezdőt is úgy szeretted, mint bármi rég kipróbált hívedet, 
Lelkes szódra az is követni kezdett, ki híréből se hallá művedet. 

Éltél, éltettél, mint a május eső; áldás fakadt lépéseid nyomán, 
Porladozz bár; emléked él közöttünk, mint lelkesítő örök, hagyomány! 

Varjú János. 

Markovits Iván halálára, 

(1838. jun. 2. — 1893. ápr. 5.) 

Férfikorod teljén kellett a sírba leszállnod, 
Kit szerető karral font körül a kegyelet. 

Mint mikor erdei csert villám tüze súlyt le tövéről, 
Vagy ha szilárd oszlop megtörik érczderekán: 

Lelkünk megrendült titáni erőd zuhanásán, 
S a hír még sem tört gyáva könyekben elő. 

Mert nem köznapi név hullott a porba te véled, 
Edzett munka között ére utói a halál. 

Nem félünk, nincs részed a hősi bukásban, enyészet, 
Nagy műve áll őrt és a haza sírja felett. 

Mint mécs lángja híred lehatol sírod fenekére, 
Régen megfontad már a sugár-koszorút. 

Álmodjál békén; a jövő kor, majd ha kifárad, 
Hült poraidhoz jár gyújtani lelkesedést! 

Cserei József. 

Egy gyorsírónak. 

Mit tesz a gyorsíró, a ki jól akar írni beszédet, 
Jer közelebb, hallgasd, s járj el a bölcs nyomokon. 

Mély tudomány, sok írás edzette kezében a tollat, 
Míg az író művész férfi koráig elért. 

Gondolatokra figyelve rohan fék nélkül irónja, 
Még csak egy árva betű sem csúsz' el sorain. 
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Oly hegyezett észszel törtet, röpül egyre előbbre, 
A mily lelkes a kéz, mely jegyeit leköté. 

Nem láthatjuk a nagy harczot vívódni agyában, 
Itt csak a kész tüneményt nézi csodálva eszünk. 

S mind, a mit írt, biztos hangon, szaporán leszavalja, 
Bárcsak az írógép győzze a szók viharát. 

S már rövid óra után a szónok aratja babérját: 
A ki leírta, a kéz, mély feledésbe merült. 

Léva, 1900. jul. 8. Cserei József. 

Szónok l á s és gyorsírás. 

Ép két ezred év előtt volt: 
Mint a vészkavarta hullám, 
Sziklatépő vad dühében 
Messzi partra kizúdulván, 
Ostromolja bősz haraggal 
A sekély part büszke szirtjét, 
S habkörmét beléje vájva 
Szerte-széjjel ügy szedi szét; 
Úgy omlott a dörgő átok 
Catilina bűngátjára, 
Mely viaszként mállott széjjel 
Cicerónak lángszavára. 
Bűn erénynyel csattant össze, 
Szikra támadt: fényes szóraj! 
Ez tanít meg minket arra, 
Hogy mint buzduljunk a jóra! 
S ki megőrizé e szókat 
Ennyi század, ezredévre : 
Emlékezz Cicero mellett 
Tiro nagy, dicső nevére! 

Már félezredéve annak: 
Mint az égbenyúló kőszirt, 
Mely a végtelen magasba 
Tolja fel merész tetőit 
S mely mellett a többi ormok 
Ködhomályba elburkolva 
Szédüléssel néznek olykor 
Föl a büszke bérczoromra; 
Úgy tűnik fel a hatalmas 
Szellemórjás Sakespeare képe, 
A ki fenségdús eszmékkel 
Tört merészen fel az égre ! 
Büverővel von magához 
E csodás, dicső művészet, 
Ebben látja, itt találja 
Lelkünk a valódi szépet! 
Oh, ha visszagondolsz néha 
E nagy szellemóriásra, 
Gondolj arra, mi megőrzé 
Eszméit — a gyorsírásra! 

Mintha csak ma történt volna: 
Mint a lángoló tűzoszlop, 
Izraelnek útmutatva, 
A mely ott a pusztán bolygott. 
És hevítve, lelkesítve, 
Mint az Úrnak égi képe 
Elvezérelé a népárt 
Az igéret szent földére; 
Úgy lobbant fel Kossuth lelke 
Szent vezérül a magyarnak 
S lángszavára együtt égett 
Hősi szíve száz csapatnak! 
És hevítve, lelkesítve, 
Hívta őket tűzbe, harczba, 
Megtanítva a szabadság 
Érzetére s az igazra! 
És ha lelked rá emlékez 
Kegyelet adóját róva, 
Gondolj a szavát lejegyző 
Hajnik, a nagy gyorsíróra! 

Jó, a mit Cicero mondott, 
Szép, a mit Sakespeare kigondolt 
És igaz mit Kossuth ajka 
Millió kebelbe oltott, 
Semmiségbe tűnt el volna, 
El örökre, mint a pára, 
Ha a gyorsíró nincs ott, ki 
Lejegyezve írlapjára 
Századokra, ezredekre 
Őrizé e szép igéket, 
Századokra, ezredekre 
E magasztos szép eszméket! 
Óh nagy eszmék kedvelője, 
Ki magad műveltnek érzed, 
Ki beláttad, hogy karöltve 
Mint jár itt e két művészet, 
Mint tanít a kettő együtt 
Annyi jó, igazra, szépre, 
Törd szét gátját a közönynek 
S lépj a gyorsírók körébe ! 

Téglás Géza. 



A gyorsírás diadala. 

(Allegória.) 

Villany, a gőz, s a gyorsírás, az emberi észnek 
Legfenségteljesb isteni nagy művei; 
lm hárman versenyre kelnek : a pálma kit illet? 
Kit érjen jutalom, győzelem díja: babér ? 
Hogy melyik áldásosb sugarát a földi lakókra 
Hinti, hogy áldva nevét emlegeti ajkuk. 

S szólal először a gőz, felhozva nagy érdemeit, mond : 
„Hajtó erőmtől kél s zúgva robog a vonat, 
Súlyos gép zakatolva döbörg gyárakban erőmtől, 
S attól hajtva halad tengeren is a hajó." 

S hogy elhangza beszéde, ragyogv atűn im fel a villany : 
„Több az, a mit teszek én ; érdemlem a babért. 
Perez alatt messze repül a beszéd, szállító erőmmel, 
Fényt lövelő csillár isteni fényben ragyog; 
Villamossal robogok s lángom jelzi az egekben 
Fellegek árnya alatt; dördül az égi moraj." 

Végre maradt a gyorsírás; így kezdi szerényen : 
„Bár nem egyez czélunk, versenyezni jövék : 
Társaim ! ember alkota, mint titeket, de a testet 
Én nem szolgálom! gondolatát követem. 
Minden a mi lelkébe szülemle: erőmmel a könnyű 
Ón a papirra legott vetve, bilincsbe veri... 
Győzelem illet-e hát?" 

Mielőtt választ nyere tőlük 
Isteni hang szava szól, zeng a magasból alá: 

„Gőz és villany! szolgáljátok az emberi testet, 
Mit kényelem kíván, adja meg eszközötök. 
Ámde a gyorsírásnak életczélja magasztosb : 
Eszmét szolgál ő ! kéjre teremtve ti csak. 
Gőz és villany! bár titeket is ér a dicséret, 
Győztes a gyorsírás, illeti díj: a babér! 

Téglás Géza. 

Gabelsberger emlékére. 

Nyugatra innen, messze, más vidéken 
Sír domborul a temető felett. 
Mit adjak én e sírra hálaképen, 
Elküldve véled szárnyas képzelet? 
Virágot adjak ? Nincs virág a réten, 
Hó leple föd rónákat, bérczeket; 
De lelkemet lágy érzés lengeti, 
Dalból fonok most koszorút neki! 

Mely eszmét szült e boldog szép világra 
És aztán hült ki a nemes kebel, 
— A miért küzde, teljesedni látva: — 
Egy dalt, egy tiszta dalt megérdemel! 
S ha már a mult hálátlan volt iránta, 
Ezerszer inkább ne feledjük el! 
Mert a miért ő gyujta szent világot, 
Tündöklő fényben homlokunkra szállott. 



A röpke szót felfogni gyönge tollal: 
E gondolat fenséges, isteni! 
Embert, kit a sziv tettről-tettre forral, 
Hogy is ne tudna lelkesíteni? 
S ime most ez is megjött a korral 
Teremteni, mindig teremteni, 
S tovább is mégyen és halad tán, 
Igaz jelszóval büszke zászlaján. 

Ó mily másként volt minden hajdanában, 
Midőn a mult keserves éjjelén, 
Mint a fogoly, csüggedve, haloványan, 
Hervadni kezdett a beteg remény; 
De feltámadt és most már új világ van, 
Eszmékben és erőkben nem szegény; 
Gyarapszunk szépen, időről, időre, 
A pálya : „küzdés," a jelszó : „előre !" 

Lerázta lánczát a rab gondolat 
S kilépett börtönéből a szabadba, 
Feledve a szomorú multakat, 
Vigan tekintett az égboltozatra — 
Felleg sem volt a láthatár alatt, 
Úgy ragyogott az isten drága napja! 
Elszállt a bűn, a szolgaság, gyalázat, 
És boldogabb időt jósolt a század. 

Sajtószabadság! Ez adá nekünk, 
A mit oly régen epedve vártunk, 
Ez lőn vigasztalónk, ez életünk, 
Sziget, melyet messze tengeren találtunk, 
A többi csillagunk lehullt, letűnt, 
Hűséggel ez maradt csupán irántunk, 
E vándorbot, mely minden vándoré, 
Vitt minket a kitűzött czél felé. 

S mentünk, s elértünk ujabb, szebb gyönyörhöz, 
Minőt ember nem ért addig soha; 
Ó gyorsírás ! magasztos, biztos eszköz, 
Te lettél a sajtónak záloga, 
S miként hajót a messze kikötőhöz 
Vezetted a szabad, szent szót oda, 
Hol horgonyt vessen a szél ellenében 
A szenvedélyek vészes tengerében. 

S meghalt a gazság a rossz nyelveken, 
Mely ottan élt és rontott nyakra, — főre, 
A rágalom is eltűnt hirtelen, 
Megszűnt a becsület reszketni tőle, 
Igazzá vált a legtöbb érzelem, 
A gyorsírás lőn ajkainknak őre, 
Színlelés, közöny mind elszálltak tova, 
S megszületett a szeretet szava. 

S a szív szavának, a mely tiszta szűzi, 
Más ellenséges fuvalom nem árt, 
Midőn a lélek mondatokba fűzi, 
Röptének a felleg sem szab határt! 
De a gyorsírás felkél, nyomban űzi, 
Akármily végetlen magasba szállt, 
Csillagokból is lehozza szépen 
A gyönge tollal áldásos kezében. 

És kit magasztal ez a szent erő? 
Ki alkotta nekünk e drága kincset? 
Régóta sírban a csodatevő, 
Ki nem pihent éltében, ott pihenhet! 
Idézlek szellem, szellem jöjj elő! 
Szent ünnepünkön látogass meg minket! 
Lehelj szivünkbe buzgó ihletet, 
Hogy újra méltón áldozzunk neked! 

Most lelked ott van a lelkek honában, 
Porában a por nyugszik csendesen, 
Az örök-édes álmok táborában 
Többé már nem háborgat semmi sem. 
S mégis köztünk vagy, köszöntünk vidáman, 
Úgy sejt itt a szív, és úgy lát a szem ! 
S nagy műved a kegyelet fényinél 
Fennen hirdeti: Gabelsberger é l ! 

Hirsch Nándor. 

A gyorsírás. 

Minő eszme! Dicső isteni gondolat! 
Lekötni a ttinő eleven hangokat, 
Melyek alig jöttek a szónok ajkára, 
S szétoszlottak, mint ködben a pára. 

Most a szó, a mint száll s tűnni kezd, enyészvén, 
Árnyéka ott marad a gyorsíró ívén : 
A lángész tüzének nem hal el szikrája, 
Sok ezredév szíve fog felgyúlni nála. 

Ide is, oda is egy pár görbe húzás, 
És előtted fekszik a csodás gyorsírás. 
Alig néhány jegyben kurta vasra verve, 
A szökevény szavak elcsípett serege. 

Gárdonyi Géza. 



Gabelsberger emlékezete. 

A szellem-élet óriás világa 
Küzdésre hív fel, melynek czélja nagy : 
Megtudni azt, hogy mit rejt el magába 
Az élet, melynek egy paránya vagy. 
Utóiérni a gondolat futását, 
A mint szűk börtönéből messze tör 
S elfogni újra, hogy mutassa fényét, 
Melynek sugarán ránk száll a gyönyör. 

Gyönyörű valóban ! . . Kél az eszme árja, 
S szavakba öntve fut az ajkakon, 
S eltűnni készül, puszta ködre válva, 
Mert gyenge kézzel el nem foghatom ! 
Szavakba rejtve százernyi eszme, 
S bűbájos, édes, színes képzelet: 
S eltűnik mind, mert nem lehet leirni, 
S a földi ember oly könnyen feled ! 

Miként egy szikra fényes villanása : 
Feltűntél egykor ünnepelt alak; 
Munkás agyadnak egy „legyen" szavára 
Fennszálló eszmék is leszállanak, 
Mi eddig eltűnt: röppenő szavakra 
Bilincseket vert alkotó kezed, 
Melynek betűje száll a gondolattal, 
S örökre őrzi lényed' s szellemed'! 

Megalkotád — tied a nagy dicsőség — 
A gyorsírásnak mindenik jegyét. 
Egy uj világ ez, mely erőt mutat fel, 
A lassúságot űzve szerteszét. 
Oh nem vesz el az elsuhant beszéd, nem. 
Tied a hála ünnepelt alak! 
A semmiségbe kép tűnik el csak 
Ám a valója, tárgya itt marad ! 

Meghajlok én is szellemed előtt most 
S dicsérlek én, ki gyengeség vagyok, 
Dicsérlek, oh ! mert alkotál a mit csak 
Azok tehetnek, kik dicsők, nagyok! 
Sok millióknak ajkiról zeng fel 
Neved kiáltva csengő hála dal: 
Mert alkotásod nem muló haszon csak, 
Mert életed egy örök diadal! 

Zombory Géza. 

Kedves, beszédes ajkad ime zárva örökre, 
Nem fog lelkesedést önteni senkibe már! 
Nemesen érző szívednek dobogása elállott, 
S jóságos szemeid lángtüze kialudott! 
Dicső pályafutásod alatt gygászi erőddel 
Oly sok küzdelmen, annyi veszélyeken át, 
Héroszként diadalmat ülél ! Azonban ím' végre, 
A túlzott, pihenés nélküli fáradozás, 
A test s lélek ölő szakadatlan éji virrasztás 
Elrabolák tőled oly becses életedet! 
Hős martirja levél ideádnak, a gyorsírásnak, 
Melynek éles eszű alapítója te vagy! 
Nagy tökélyre emelt művednek minden időben 
Éltető szelleme, gyámolítója valál! 
Megmérhetíen érdemeid már rég körülfonták 
Soh se hervadozó koszorúval fejedet, 
De az utókor is kegyelettel őrzi emléked 
S bámulva gondol nagy alakodra, a mely 
Legragyogóbb s fényesb csillag lehet öröködön 
A sténographia történetének egén ! 
Nyugodj hát békén az örök sír csendes ölében, 
Hiszen egész élted munkaözön vala csak! 

Kovács Lajos. 



224 

Ócla T^adóra, 

a versíróra, gyorsíróra, fordítóra, házasodóra. 

(Elmondódott a menyegzői lakomán, 1887. márcz. 13-án, nagyszámú írók és nemírók jelenlétében.) 

Hogyan, barátom ? Hisz te hét, avagy 
Nyolcz éve hogy nős, mert poéta vagy; 
És nőd, a Múzsa hozzád hű vala, 
És nagy családnak örvendsz általa: 
Miért ez ujabb összeesküvés ? 
Hát már tenéked egy asszony kevés ? 
Bigámiára lépsz? Hitemre, Antal, 
Ez hősi tett, — illő méltatni lanttal. 

Bizony, bizony nehéz a föladat, 
Mely mátul kezdve nyomja válladat: 
Egy égi nő szerelme kifelé — 
Szűk otthonodba vonz egy földié; 
Amaz fényt és dicsőséget kínál, 
Szivednek üdve az utóbbinál. 
Tarthatsz-e majd a kettő közt egyensúlyt ? 
Óh Antal, engem ez a gond igen sújt. 

Egy nővel is a házas állapot, 
Hánynak szerez mindétig rossz napot! 
Hány van, kit a papucsnak terhe ö l ! 
Hány bujdosik xantippi nyelv elől! 
És hány akad, — nemünk csúfjára! — kit 
A holtom-holtodiglan elvakít, 
S azontúl ő a főkötő alatt van, 
Ho'ott a nő feszít a férj-kalapban. 

Motto: Szép nap virradt ma Radóra : 
Alvásra se marad óra. 

Egy nővel is hány tesz kötést balul, 
Hogy házassága színházzá fajúi! 
Komédiává, hol a főszerep 
Az asszonyé s azé, kit ő szeret; 
S a férj ? — az játszik ökröt, szamarat, 
De mindig a szinen kiviil marad, — 
Ha színre lép is legfölebb — futólag, 
S ha szólva dönt is, legfölebb — utólag. 

De mit borong el ily búsan dalom ? 
Miért aggódni érted, Antalom ? 
Ki amaz égi nő szerelmeér' 
Annyit tevéi, hogy kettő el nem ér, 
Hogy tisztel egy hon, gyűlöl száz irigy : 
Elfér te nálad még e földi frigy; 
Csak ezt is, azt is hőn szeretve éld át, 
S mint ember és költő fogsz adni példát. 

Azért legyen — óhajtom, esdem én — 
Új életed bűbájos költemény: 
Olelkezök legyenek a rímek, 
(A keresztrím csak néha járja meg); 
És lejtiek legyenek a sorok 
(Szökölábat soh' sem tanácsolok); 
Vihetsz beléje bármi fajta strófát, 
De nem kivánok benne katasztrófát. 

Hol ilyen dalnak zeng a rhytmusa, 
Ott szívesen marad meg a Múzsa. 
Fel hát e dalra, fel poéta-férj, 
Hogy mind a két asszonnyal összeférj! 
Zendüljön a dal, és minden sora 
Egy pillanat legyen; száz akkora 
Minden strófája — mindenik egy óra — 
És menjenek a strófák millióra! 

Vikár Béla. 

Alkalmi rigmusok.* 

A Gyorsírászati Lapok szerkesztőjének, Vikár Bélának, 1887. okt. 17-én tartott lakodalmán az orsz. 

gyűlési gyorsiroda összes tagjainak jelenlétében s nagy tetszése mellett felolvasta a szerző. 

Jer elő zsebemből, jó gyorsíró plajbász! 
Nem olyat írsz mostan, mit honatya kajdász, 
Nem szolgálsz elnöknek, nem előadónak, 
Hanem szolgálsz most a verselő Radónak. 
Te is, jó gyorsíró- s nem pakoló papír, 
Légy büszke, mert reád ím Apolló-pap ír; 
Nem lesz rajtad próza, de ünnepi óda, 
Nem holmi dikczió : lakodalmi nóta ! 
Ne félj, jó zöngemény, nem néz téged most át 

*) Kiváló gyorsíró-poétáink szeretetre méltó nyájaskodásai. 



Vándory vagy Giinther, Antalik vagy Osváth;1) 
Ritmusos strófáid ne félj, meg nem nyesi 
A fő princzipális : a zordon Fenyvessy. 
Pennájuk belőled egy betűt se húz ki; 
Nem számoz meg téged a turnusos Guszti2), 
Nem viszen ki Jobbágy3) le-autografálni, 
Nem ír le hibásan semmi Kosztolányi.4) 
Én kedves Rad' ódám nyugodtan maradhatsz, 
Nem leszen belőled festékszagú „abklatsch," 
Melyet a pinczében maga elé kíván 
S újra megkorrigál Markovits, az Iván. 
Vagyon ma jó kedvben a gyorsirodalom, 
Zengjen hát jókedvűn nékem is a dalom ! 
Hisz kit ma köszöntünk szép asszony férjéül, 
Hozzám legközelebb nem áll ugyan, de — ül. 
Asztal-szomszédosom, finn-vogul Vikárom! 
Pengetvén gitárom, szívem most kitárom; 
Míg folyik turnusom és nem cseng az óra,5) 
Halld, mi a szivünknek gratulácziója: 
Boldog házasságban vígan folyjon élted; 
Orbán-Balázs-turnusc) jusson rád tömérdek ; 
Legyen tárczád is telt, a neved is tisztelt; 
Soh'se kelljen írnod Szapáry minisztert!7) 
Kling . . . csengett az óra ! én tehát „letelém!" 8) 
Tele boros pohár, szakadj mostan belém, 
S ti is mind igyatok s kiáltsátok vélem: 
Hogy az új pár soká, nagyon soká éljen! 

Dr. Radö Antal. 

Gabelsberger.*) 

Nem birtál soha részt külsőleg semmi vagyonban, 
Csak szíved vala jobb, tudományod több sokénál. 

Ezt csepegtetted mindig munkás szeretettel, 
S mint gazdag hagyomány milliókra maradt — utánad. 

Vikár Béla. 

9 Mind gyorsíró-revisorok, kik a gyorsírók munkáit átvizsgálják. 2) Ifjabb Vándory G. az 
egyik turnus-vezető. 3) A másik turnus-vezető. 4) Az Írnokok typikus alakja. 5) A gyorsírók 
egymásután 5 perczig írnak s az 5 perczet egy csengő jelzi. 6) Ezen érdemes képviselő ugyanis 
a gyorsirodát ama kedvezményben szokta részesíteni, hogy elmondott beszédét gondosan leírva, 
beadja a turnus-vezetőnek. 7) Szapáry minister az egész képviselőházban a legsebesebb beszédű 
szónok volt, kitől rettegtek a gyorsírók. 8) Gyorsírói műnyelv metaphoricus kifejezése, mely a 
„turnus" leteltére vonatkozik. 

*) Érdekes e kis gondolatban, hogy Gabelsberger-Markovits írás szerint minden szava 
jelénynyel — állandó rövidítéssel — írandó. 

Jakab Lajos: „Szegedi gyorsírászati dísz-emlékmű." 15 



VII. 

A gyorsírás alapelveinek rövid ismertetése s az engedélyezett 

gyorsírási rendszerek összehasonlítása. 

Mi a gyorsírás? 

A sténographia nem egyéb, mint rövidített írás, vagyis az írásnak az a neme, 

melylyel kellő gyakorlat és megfelelő intelligentiával képesek vagyunk úgy a leg-

sebesebb beszédet utánírni, valamint gondolatainkat is a megszüJemlés pillanatában 

lejegyezve megmenteni, maradandóvá tenni. 

A gyorsírás ennélfogva az emberi haladás, a közművelődés egyik nagyon 

fontos eszköze, figyelemre méltó tényezője és a gondolattermelés hathatós előmozdítója. 

A mint a gyorsírásnak van alsó-, közép- és felső foka, úgy a gyorsírók is 

ismereteik, tudásuk és gyakorlati képzettségük mérvéhez képest szintén több cso-

portba sorozhatok a szerint, a mint a gyorsírás különféle fokozatait elsajátították. 

A gyorsírók legnagyobb része csupán csak a gyorsírás legalsó fokát végzi 

el teljesen. És már ez az ismeret is felette hasznos és szükséges, mert ezzel a 

tudással is 3—4, sőt 5-szörte többet, ugyanannyiszor kisebb helyre lehet írni, mint 

a közönséges írással. Pedig e fokon még csak a gyorsírási szóképek alakítására 

(szavak írására) meghatározott elvek és szabályoknak helyes és czélszerű alkalmazá-

sáról s begyakorlásáról van szó. A gyorsírásnak ezen fokát mindenki, ki írással 

foglalkozik, képes elsajátítani s így a középiskolák alsó osztályaiban alkalmas és 

hasznos tárgy a tanításra. 

A gyorsírás közép foka föltételezi az alsó fok teljes ismeretét, a hol már a 

gyorsírónak magának kell kisebb mérvű rövidítéseket alkalmazni, pl. ragoknak a 

szóvonzaton alapuló elhagyását, szóösszehúzásokat és többféle graphikai előnyöket kell 

kiaknáznia. E fokon tehát a tanulónak a nyelvtannal teljesen tisztában kell lennie. 

Felsőfokán pedig a gyorsírás már olyan tudomány, mely a rövidítések készí-

tésében a mondat alkotás tanán alapszik s így a szócsoportok és mondatok össze-

függésére, tehát a nyelvtanra, a nyelv szellemére s annak alapos ismeretére 

támaszkodik. A gyorsírás ezen fokát teljesen megérteni, annak szelleme szerint 

helyesen rövidíteni s azt sikeresen kiaknázni már csak azok tudják, kik az intelligentia 

meglehetős magas fokán állanak s így a vitaírás eredményes tanítása a középiskolák 

felső osztályaiban várható csak. 

Ámde tudhatja valaki a gyorsírás összes csínját-bínját, értheti azt bármilyen 

jól, lehet valakinek bármily nagy fokú általános műveltsége: azért még sem lesz 

képes a gyors beszédet leírni, ha elméleti tudását naponkinti folytonos gyakorlattal 

ki nem egészíti és ha e működésre nincsen rátermettsége ! 
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A gyorsírás elméletének teljes ismerete, vagyis a gyorsírás tudománya, midőn 

gyakorlatilag úgy érvényesül, hogy azzal bármily gyors beszédet képes valaki 

követni, az a teljesítmény nem olyan mechanikus munka, a mit bárki elvégezhet, 

hanem az ember összes szellemi erejét igénybe vevő épen olyan művészet, 

mint akár a zene, akár a festészet vagy szobrászat, a mire születni kell. 

Hogy a gyorsíró-művész minő szellemi munkát végez, az Fabro Henrik dr 

„A gyorsírás szerepe a művelődésben" czímű kiválóan értékes előadásában oly remek 

tollal van megírva és fejtegetve, ahogy eddig még nem volt s amelynek alapos 

tanulmányozását nem ajánlhatjuk eléggé első sorban a tanári karnak, azután a 

tanuló ifjúságnak és a nagy közönségnek. (L. 42—53. old.) 

A gyorsírás lényege és eszközei. 

A gyorsírás azáltal éri el czélját, a sebes röptű szók rögzítését, hogy 

1. betűi lehetőleg egy vonásból állanak, 

2. a magánhangzókat nem betű szerint, hanem jelképileg jelöli, 

3. meghatározott szabályok szerint rövidítéseket alkalmaz. 

A gyorsírás abc-je. 

A gyorsírás abc-je, mint az alábbi összehasonlító táblázaton látható, minden 

rendszernél a legegyszerűbb vonásokból van alkotva. E vonások a közönséges 

írás (cursív) betűk egyes részeit képezik, minél fogva e gyorsírási rendszerek a 

graphikai csoporthoz tartoznak. 

A gyorsírási betűket, ha belőlük szavakat akarunk képezni, nem lehet úgy, 

mint a közönséges írás betűit csak egymás mellé s egymás után helyezni, mert 

azok összeköttetése meghatározott szabályok szerint történik. E jegyek azonban 

alkalmasak arra, hogy egymással folyékonyan, kéz felemelés nélkül összekapcsolhatók. 

Nagyságukra nézve több félék. így pl. a mássalhangzók a Gab.-Mark.-rend-

szerben 3, Nagy Sándornál 2, Fenyvessynél 4 és Faludynál 3 féle nagyságban 

fordulnak elő. Ezenkívül Fenyvessynél a legtöbb mássalhangzónak kisebb nagyságú 

segéd jegye is van. 

A magánhangzók jelölése (vocalisatio) képezvén minden gyorsírási rendszernek 

sarkalatos alapját, szükséges, hogy ezzel bővebben foglalkozzunk s egyidejűleg 

összehasonlítsuk azon rendszereket, melyeket a vallás- és közoktatásügyi ministerium 

az iskolákban tanítani megengedett. Összehasonlítjuk e rendszereket azért, hogy 

azok követői ne csak a maguk, de az ellenfelek rendszereit is — bár csak főbb 

vonásokban — megismerhessék. 

Magánhangzó jelölés (vocalisátio).* 

Mielőtt a magánhangzók jelölésének ismertetésére térnénk át, előre kell 

bocsátanunk a következő tudnivalókat: 

Irássornak mondjuk az irkában azt a vonalat, hol pl. a közönséges m betű 

alsó része pihen, vagyis azt a vonalat, melyre írunk. 

* A magánhangzó jelöléseket felmutató példákban nyomdai typeket használunk a mással-

hangzók gyorsírási jegyeinek helyettesítésére. 

13* 



Vonalköznek a magyar-, vagy német irkában azt a részt, amit az m betű 

betölt pl. —m. 

Kötővonalnak azt a hajszál vonalat, mely két jegyet egymással összekapcsol. 

Emelve, magasítva van egy jegy, ha az írássor fölé s mélyítve, ha az írássor alá írjuk. 

Vastagítás alatt értjük azt, ha egy lefelé haladó jegy vastagabban íratik, mint 

a milyen a hajszálvonal. 

Rövid kötővonal rövid, hosszú kötövonal pedig hosszú magánhangzót jelöl. 

Főszótagnak mondjuk valamely szó első szótagját, a többi részét pedig 

mellékszótagnak pl. kav.ar od ás. Mint e példából látjuk a főszótag: kav, mellék 

szótagok ar-od-ás. A mellékszótagoknak mindig magánhangzóval kell kezdődni. 

Ezek után áttérhetünk a magánhangzók jelölése módjainak tárgyalására. 

E, É betűk. E betűk a szó elején, és szó végén mindenik rendszernél vízszintes 

vonalkával (az e-rövid, az é-hosszúval) jelöltetnek. A szó belsejében pedig a két 

mássalhangzót összekötő vonal által. Csupán a Fenyvessy és Faludy-rendszerben 

van e betűknek egy-egy második alakja is. 

Példák: m-r = mer, m—r = mér. 

A Fenyvessy-féle rendszerben a közép é betű is jelöltetik a tőszóban azáltal 

hogy az utána következő mássalhangzó mélyítve íratik. Pl. n-m = ném. 

Azon jelölési módot, mikor a szóban lévő magánhangzók, a mellettük levő mással-

hangzók különféle elhelyezése, vagy módosítása által fejeztetnek ki, jelképi jelölésnek 

mondjuk. 

A, Á betűk. Jeleik az összehasonlító táblán láthatók, melyek többnyire a 

szók elején használtatnak. Jelképi jelölésük a vastagítás, mely abban áll, hogy két 

mássalhangzó közt az a és á kimarad, illetve az a rövid, az á hosszú kötővonallal 

helyettesíttetik, azonban az e- és é-től való megkülönböztetés végett részint az 

előttük, részint az utánuk levő mássalhangzó vastagítva íratik. Pl. m-r = mer, 

m-r = mar, m—r = mér, m—r — már. Ha a szóban több a betű fordul elő, 

a hangrendi törvény alapján csak az első a jelöltetik vastagítással, a többi kötő-

vonallal. Pl. h-l-d—s—b-n = haladásában. Markovitsnál a mellékszótagban, (ha a 

főszótagban, felhangú magánhangzó van) az utána következő lesz vastagítva, ha 

nincs utána mássalhangzó, akkor betűszerint kiíratik, pl. G—z—m = Gézám. 

Az a és á jelképí jelölési módja mind a négy rendszernél hasonló. Lényeges 

külömbség Fenyvessy és Faludynál van, hol a szó elején az a rövid, az á hosszú 

alulról felfelé menő egyenes vonalkával jelöltetik. Fenyvessynél a mellékszótagokban 

o és u betűs szótagok után az a és á jelképi jelölése úgy történik, hogy a követő 

mássalhangzó emeltetik. Pl. L-v-d
 = lovad, L-d~d = ludad. 

J betű. A szó elején és szó végén az összehasonlító táblán látható jelével 

iratik minden rendszernél. Jelképi jelölése a mássalhangzó emelése által történik. 

A főszótagban a Markovits-rendszer szerint részint az előtte, részint az utána levő, 

a többi rendszerekben pedig mindig az utána következő mássalhangzót emeljük 

pl. h-r = hir, sz-v = szív, r-m = rím. A mellék szótagokban Markovits és Nagy 

Sándornál az utána következő emeltetik, pl. sz-r-t-k = szeretik; Fenyvessy és 

Faludynál pedig saját jegyével kiíratik. 

Markovitsnál jelképi jelölésül szolgál még az úgynevezett élesítés és éke-

zés is. Fenyvessy és Faludynál az olyan i-vel kezdődő szavakban, a melyeknél a 
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mellékszótagban egyformán következhet úgy al-, mint felhangzós szótag (pl. igés, 

tu | igás), az i betű kötvonalának vízszintes, vagy merőleges elhelyezése által jelöltetik 

a mellékszótag fel-, vagy alhangzója; zárt i szótagos szóban (pl. hideg, hidak) 

)I. Pedig az utána következő mássalhangzó emelésén kivül a követő a vagy á betűt 

k. a z i előtt álló mássalhangzók vastagításával jelöljük. Példák: h-d"g = hideg, 

nt h > k = hidak. 

0 és Ö betűk. A szó elején Markovits és Nagy Sándor az 0 és Ö jelét használja. 

jj Fenyvessy és Faludy az o jelölésére felfelé haladó, az ö jelölésére vízszintes vonalat 

¡g | alkalmaz az utána következő mássalhangzóhoz, de mind a két betűt a sor fölé 

^ i helyezi. 

íj Az o és ö jelképi jelölése Markovitsnál az öblösités, mely szerint az o előtt levő 

mássalhangzó öblösítve íratik. A ö-nél az öblösités nagyobb. Az ó és ő kötővonal 

;s nyújtásával jelöltetik. 

Nagy Sándornál az o alulról felfelé haladó merőleges, az ö alulról felfelé jobbra-

n dűlő egyenes vonallal iratik s az utána következő mássalhangzó egy vonalközzel 

felemeltetik. így van ez a szó elején és a szó végén is. A szó belsejében levő 

o és ö-t csak a kötővonallal (az e jelével) írja. 

(] Az ó és ő, az ezek jegyei után használt hullámvonalkával jelöltetik. A mássalhang-

zók nyújtását azonban rendesen mellőzi. Példák : S-r = ser, S-r = sir, S-r = sor, 

l_ s-g"r-m-n = sógoromon. 

k A Fenyvessy-féle rendszerben az o és ö betűnek a következő jelképi jelölési 

módja van. 

1. A tőben (zárt tő, pl. sor) az o és ö rövid, az ó és ő hosszú kötővonallal 

f ; jelöltetik, de mindkét mássalhangzó a sor fölé íratik, még pedig a felhangú ö vékonyan, 

a mély hangú o jelölésére az előző mássalhangzó vastagítva íratik. Példák: 

s-r = ser, s"r = sör, s-r = sar, s-r = Sor, b—r = bér, b r = bőr, 

k —r = kár, k r = kór. 

O és Ö-vel kezdődő szótagban az o alulról jobbra felfelé haladó rövid, az ö 

rövid vízszintes vonalkával jelöltetik — a sor felett; az ó és ő-nél a kötővonal 

megnyujtatik. 

Faludynál is ugyan így jelöltetik az o és ö betű a tőszóban. 

2. A mellékszótagokban Fenyvessynél az o, illetve ö ha előtte a, illetve 

e-s szótag van, akkor az o és ö után következő mássalhangzó emeltetik, pl. 

h-bs = habos, v-1—s = velős ; ha o- és ös szótag van előtte, akkor vele egy vonalba 

íratik pl. s-r-s — sörös, cs-k—ny—s = csökönyös, s-r-s = soros, h-t-s-n = hatoson, 

h—z-s-k = házosak, h—z-s-k házosok; ha pedig előtte u vagy ü van, akkor a 

követő mássalhangzó mélyíttetik, pl. h_s_s = húsos, h-z-g-k = hazugok. 

Faludynál a mellékszótagban az utána következő mássalhangzó emelésével 

jelöltetik, pl. S-r-s = s ö r ö S j s-r-s — soros, sz-v-g = szöveg, sz-v-k — szövök. 

Egy tagú szók végén vízszintes vonallal, több tagú szók végén pedig saját 

jelükkel jelöltetnek mind a két rendszerben. 

U és Ü betűk. Markovitsnál a szó elején saját jelével íratnak. A szó belse-

jében az első szótagban az u mélyítéssel, az ü pedig az által jelöltetik, hogy a 

két mássalhangzó akár közvetlenül, akár kötővonal által egymást átmetszi. A mellék-

szótagokban úgy az u, mint az ü az utánuk következő mássalhangzó mélyítése 

által íratik jelképileg. Ha a mássalhangzó mélyítésre nem alkalmas, akkor az u 
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jelével jelöljük. Rövid kötővonal rövid, hosszú kötővonal hosszú magánhangzónak 

a jele. Példák: h-s = hus, h—s = hús, 1-p-j = lapul, r-p-j = repül. 

Nagy Sándornál. Az u a szó elején alulról felfelé jobbra haladó dült vonallal 

jelöltetik. Az után következő mássalhangzó jobbra felemeltetik. így jelöltetik a szó 

belsejében, valamint a szó végén is. Példák: s—r = sur, s r = sör, s-r = sir. 

Az u betű a mellékszótagokban is jelöltetik, pl. T-h-t-m == Tuhutum. Az ü betű 

jele csak a szó elején használtatik, a főszótagban (zárt szó) jelképileg az u jelével 

s az előtte levő mássalhangzó megvastagításával jelöltetik, pl. t—r = tur, 

t—r = tür. A hosszú ú és ű a kis hullámvonallal volna jelölhető, de nem 

alkalmazza. 

Fenyvessynél a szó elején az u-t alulról felfelé haladó rövid, az ú-t pedig 

hosszú ; az ü-t vízszintesen haladó rövid, az ű-t hosszú vonal jelzi, de mindig a 

sor alatt. Zárt főszótagban pedig úgy történik a jelképi jelölés, hogy az u-nál a 

a két mássalhngzó közül az első vastagon, az ü-nél mindkettő vékonyan írva össze-

kapcsoltatnak s a sor alá mélyíttetnek, pl. f_r = ftir, f_r = fur. Hosszú kötő-

vonal hosszú magánhangzót jelöl, pl. f _ 2 = fűz, b _ g —• búg. 

A mellékszótagokban, ha előtte u és ü betűs szótag van, akkor az előbbi 

szótaggal egy sorba íratik, pl. b_s_j = busul, sz_k.j = sztikül, ha az előző szó-

tagban a vagy e-s szótag van, akkor a mellék szótagban az u-ü után következő 

szótag mélyíttetik, pl. j-v-i = javul, k-r-i = kerül. Ha előtte o vagy ö-s szótag 

van, akkor is mélyítjük a követő mássalhangzót, pl. b-r-1 — borul, k-r-i — körül. 

A szók végén : egy tagú szók végén vízszintes vonalkával, több tagú szók 

végén pedig a saját jelével jelöltetik. 

Faludynál a főszótagban és a szó végén ugyanúgy jelöltetik, mint Feny-

vessynél, csupán a mellékszótagokban tér el attól, mivel itt a mellékszótagokban 

mindig mélyíttetik az u és ü után következő mássalhangzó, pl. j-v-i == javul, 

b-r-l — borul, k-r-l — körül, b_s_, — busul. sz-k-i == szükül. 

A Stolze-Fenyvessy eredeti rendszer vocalisatiójának könnyebb megértése és 

áttekinthetése végett még a következő ábrákban mutatjuk be a zárt főszótagok és 

mellékszótagokban levő magánhangzók jelölését. 

1. Egy tagú zárt szóban: 

E, É, A, Á : M-r = mer, M — r = mér, M-r — mar, M—r = már. 

Ö , Ő , O , Ó : M-r — mör, M — r — mőr, M-r — m 0 r , M—r — mór. 

Ü , Ü , U, Ú : M-r = mtir, M — r = műr, M-r mur, M r = múr. 

é, i : N-m — nem, S-r = sir. = 

2, Mellékszótagokban: A nagy betűk főszótagot, a kis betűk mellékszótagot 

jelentenek. 

E, A, e, a : H-v-s-n = hevesen, K-l-p—cs = kalapács. 

E, A, o, ö : R-d-ny, redőny, H-b-z haboz. 

E, A, u, ü : H-z-g = hazug, T-r-i == terül. 

0 , Ö , o, ö : S-r-s-k — sorosok, T-m-r-d—k — tömörödők. 

0 , Ö a , e : V-n-t = vonat, J-h-t = jöhet, V-n-t-kJ = vonatokat. 

0, Ö, u, ü : B-sz-s = boszus, R-p-1 == röpül, R-p-l__ s-mt-i = röpülésemtől. 

U, Ü, u, ü : p_h.j = puhul, sz-k-l = szükül, p-h-l s"mJ = puhulásomat. 

U, Ü, a, e : H-Z-1 == huzal, F-i-1 — fülel, n-z-1_k-t = huzalukat. 

U, Ü, o, ö : H-z-i = húzol, T-z-i — tűzöl, T-z-1—s"k = füzelésük. 
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Rövidítések. 

Midőn tehát a 4-féle rendszer magánhangzó jelölését főbb vonásaiban meg-

ismertettük, áttérünk a rövidítésekre, mint a melyek minden gyorsírásnál a legfontosabb 

eszközül szolgálnak a kellő gyorsaság elérése. 

Előre is felállíthatjuk megdönthetlen elvül azt, hogy a hol rövidítés nincs, ott 

nincs gyorsírás. 

Nagy Sándor „Népszerű gyorsírásában" nincs rövidítés, de nem is lehet vele 

3-szor annyit sem írni, mint a közönséges írással. A Faludy egyszerűsített gyors-

írásban is kevés a rövidítés, s így ezzel sem érhetünk czélt. 

A Gab.-Markovits és az eredeti Stolze-Fenyvessy rendszerek levelező gyors-

írásában már körülbelül 3—400, Nagy Sándor Iskolai gyorsírásában pedig körül-

belül 800 rövidítés teszi lehetővé, hogy azok tudásával s alkalmazásával már 

4—5-szörte többet lehet írni, mint a közönséges írással s így ez a fok a 

tanulók igényeit az előadások lejegyzésére kielégíti. 

A gyorsabb beszédek (perczenként 220—300 szótag) leírására mind a 3 rend-

szerben a vitairás, a parlamenti irás képesít csak. 

Gabelsberger e téren lett halhatatlan Mestere a gyorsírásnak. Mert míg a többi 

rendszeralkotók a rövidítéseket önkényesen állapítván meg, az emlékező tehetség 

óriási megerőltetése révén érhetnek czélt, addig Gabelsberger az általa felállított 

„Szabad rövidítések" tanával olyan fegyvert adott a tanuló kezébe, melylyel a leg-

nagyobb nehézségeket is képes leküzdeni. A szabad rövidítéseket a szó és mon-

dat vonzásra és szerkezetre alapította Gabelsberger s ép ezért bár teljesen külömböző 

értelmű szavakat ugyanegy gyorsírási jegygyei jelölhet és jelöl is, mégis képesek vagyunk 

a gyorsírási szöveget a helyes értelemben olvasni. E rövidítés-mód különösen az 

összetett szóknál előnyös, hol nemcsak a mondat, de a szószerkezet is előmoz-

dítja a helyes értelmezést. A szabad rövidítéseknek 3-féle nemük van: 1. Kezdhang-

rövidítés, midőn a szót csak a kezdő 1—2 betűjével jelöljük, pl. Az öregeket nem 

illik ^ . Itt bizonyára mindenki helyesen fogja kiegészíteni a mondatot így: 

gúnyolni. Ezt az embert megütötte a ^ (guta). Béla barátom engem rögtön 

észre v (vesz). Ki fog derülni a tit (titok) stb. 

2. a belhang-rövidités: E rendelet nem fog életbe é (lépni.) 

3. véghang-rövidités: Jó néven ,te (vette.) Évről ...re (évre.) Vas lya.. Nyakra re.. 

(főre.) Az O. M. Gy. E. a fel (felmerült) kérdések felett saját helyiségében 

VIII. let (kerület), József ^ (utcza), 5. szám, 1 ' 1 (emelet), 4 6 (ajtó), letet.... 

(értekezletet) tart, melyre az ^ (egyesület) tagjai „ (sürgősen) meghivatnak. 

Mint ezekből a példákból látjuk, egyes szavakat kezdő-, másokat bel-, 

legtöbbet véghanggal 'rövidítünk s e jegyeket részint a sorra, részint a sor fölé, 

részint a sor alá helyezzük a szerint, a mint a rövidített szóban az uralkodó alap-

hang a véghang rövidítésnél (képzők és ragokkal való rövidítés) a, á, e, é, o, ö : 

a sor fölé, ha pedig u és ü, akkor a sor alá ; a belhangröviditésnél a sor 

fölé, a kezdhangrövidítéseknél az u és ii hangzós szavaknál a sor alá helyez-

zük, a többiek a soron maradnak. 



s z abad röv id í tések tana 

!GRBEL5BERGERT 
halhatatlanná tette! 

Míg Gabelsberger ily egyszerű főszabálylyal ezrekre menő szókat minden 

nehézség nélkül rövidíthet, addig Stolze-Fenyvessy és Nagy Sándor kénytelenek az 

önkényesen készült rövidítések légióját felállítani, hogy képesek legyenek a gyors 

beszéd követésére, mivel a szóvonzaton alapuló rag- és képző-rövidítések, hangfestés 

s egyéb ily czimen felállított szabályok — melyek a Gab.-Markovits rendszerben 

is alkalmaztatnak — külön, szakrövidítések készítése nélkül a kellő rövidséget 

nem biztosítják. Ezek kiegészítésére szükséges a szabad rövidítések tana, sőt sokszor 

ez sem elég, mert még „rendhagyó rövidítések" alkalmazására is rászorul még az 

ügyes gyorsíró is. 

Különben Gabelsberger-Markovits szabad rövidítéseire vonatkozólag idézem 

itt egyik ellenfelének, magának Nagy Sándornak a véleményét, mely az általa írt 

„A Gyorsírászat Történelmének Rövid Vázlata" cz. művének 14-ik oldalán olvasható : 

„Gabelsberger rendszerét iparkodott tovább fejleszteni 7 évvel később Stolze, 

ezt azonban oly mesterkélt úton kisérlé meg, hogy a jegyek és szóképek túlságosan 

finom megkülömböztetése folytán ezen rendszer általános elterjedésre nem bir vergődni, 

s mivel a vitaírásban hátralépést csinált, azaz nem fogadta el a „Szabad 

Rövidítések" egy magában is korszakot alkotni képes elvét, ezzel visszatér 

a jelények túlhaladott álláspontjára." 

Ebben igazat kell adnunk Nagy Sándornak, mert tényleg ez a tan az, a mely 

Gabelsberger rendszerének minden nemzetnél biztosítani fogja a teljes győzelmet, 

mert ezideig nincs egyetlen gyorsírási rendszer-alkotó, ki a rövidítések készítésére 

ennél jobb, szebb, praktikusabb és genialisabb elvet lett volna képes felállítani. 

És tény az, hogy 

Midőn a 4 rendszer legfőbb alap elveit dióhéjban összefoglaltuk, bemutatjuk 

e rendszerek gyorsírási jegyeit és azok összeköttetéseit is a következő két táblázaton : 



A magyar kir. vallás- és közokt. ministerium által engedélyezett gyorsírás! rendszerek betűinek 

Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó T Á B L Á Z A T A . 

G a b e l s b e r g e r - G a b e l s b e r g e r -

Fenyvessy- Dr. Faludy-
(eredeti) j (egyszerüs.) 

Markovits- Fenyvessy- I Dr. Faludy-
(eredeti) | (egyszerüs.) 

Markovits-

g y o r s í r á s i r e n d s z e r s z e r i n t f é l e g y o r s í r á s i r e n d s z e r s z e r i n t 



Példák a magánhangzók jelölésére 

A s z ó k e l e j é n A t ő s z ó b a n A s z ó k v é g é n 

Gabelsberg. S t o l z e Gabelsberg S t o l z e 

Mark. Nagy Fenyv. Faludyj Mark. Nagy Fenyv. FaJudy Mark. Nagy Fenyv. Faludy 

r e n d s z e r s z e r i n t r e n d s z e r s z e r i n t r e n d s z e r s z e r i n t 

nem 

savó 

szúr 
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Függelék. 

P é n z t á r - k i m u t a t á s 

a szegedi városi főgymn. Gyorsíró-kör 1901 — 1902-iki jubiláris évéről. 

N 
W 

GÚ 

B e v é t e l K. f. N 
W 

iL 
K i a d á s K. f. 

1 Maradék a m. tanévről... 139 56 1 Versenyirásokra ... ... ... 903 
2 Tagsági díjakból 481 — 2 Lapokra, könyvekre 124 92 
3 Szeged város adománya 300 — 3 Lev. postadíj, okmb. stb. 130 47 
4 Vall. és közokt. min. „ 200 — 4 Oklevelekre ... ... ... .. 150 76 
5 0. M. Gy. E. hozzájárulása 182 — 5 Clichekre... 219 79 
6 Ajándékozás utján: 6 Mark. arczképe. ráma stb. 110 — 

7 készpénzben ... 920 — 7 Nyomtatványok 211 50 
8 könyvekben ... 50 — 8 Ünnepélyre ... 64 82 
9 Az ünnepélyen befolyt ... 52 — 9 Vegyesek... ... .... ... 57 80 

Kamatokból ... 7 12 Egyenleg, mint áthozat az 
Vegyes ... ... 11 32 1902—1903. tanévre... 369 94 

2343 
-

2343 

Köszönetnyilvánítás. 

Az alább felsorolt szives adományokért, melyekkel lehetővé tétetett jubiláris 

ünnepségünket országos versenyírással egybekötve megtartani és az Emlékmű 

kiadására alapot teremteni, az adományozóknak a gyorsíró-kör nevében hálás 

köszönetünket e helyütt is kifejezni kedves kötelességünknek ismerjük. 

Adakoztak e czélra: 

Készpénzben: Markovits Ivánné (Budapest) 100, Eisenstádter Róbert (Szeged) 
100, Eisenstádter Nándor (Szeged) 50, Back Bernát (Szeged) 50, Szegedi keresk. 
és iparbank 50, Szegedi Csongrádi tak. pénzt. 50, Lichtenberg Mór 40, Szarvady 
Lajos 20, Ifj. Gál Ferencz 20, Eppinger Géza 25, Kiss Arnold 20, Ifj. Vas Károly 
20, Landesberg Mór 20, Dr. Reiner Mór 10, Kass János 10, Várnay Lipót 10, 
Traub B. és Társa 10, Popper Mór 10, Winkler Sándor 10, Eisner Ignácz 5, 
Csányi János 10, Wagner Gusztáv 10, Vajda Sándor 10, Tóth Péter 10, May R. 
Miksa (Szeged) 10, Szécsi Ede (Szeged) 10, Gál János (Szeged) 10, Jakab Lajos 
(Szeged) 50, Dr. Dobay Gyula (Szeged) 20, Kószó István dr. (Szeged) 10, Popper 
Mór (Szeged) 10, VIII. oszt. tanulóktól (Szeged) 10, Schell Antal (Egerágh) 70, 
Czigány János (Jászberény) 50 korona. 

Könyvekben: Bódogh János (Budapest) 10, Engel Lajos (Szeged) 10, Kállai 
Emil (Szeged) 30 korona. Összesen 970 korona. 

Szeged, 1902. július hó 1-én. 
Jakab Lajos, 

tan. elnök. 
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Végszó. 

Nagy elfoglaltságunk, valamint a közlésre szánt anyag folytonos növekedése 

volt az oka, hogy az Emlék-mű megjelenése ily soká késett. 

Megvalljuk, nagy reménynyel s még nagyobb ambitióval fogtunk e munkához, 

mert gyorsíró-körünknek olyan állandó értékű emléket akartunk általa létesíteni, hogy 

az egyúttal a gyorsírás szép ügyét is eredményesen szolgálhassa. Ily nagy feladattal 

szemben első sorban bár mi magunk éreztük erőnk gyengeségét, hogy még is bele-

fogtunk, szolgáljon mentségül ügyünk iránti igaz szeretetünk, lelkesedésünk s az a 

végtelen jóakarat, mely mindig s mindenütt arra késztet bennünket, hogy megtegyünk 

minden lehetőt, mi szerény tehetségünktől kitelik, mi a gyorsírás ügyének hasznára 

válhat s mi annak ügyét előbbre viheti. 

Érezzük e mű több rendbeli fogyatékosságát. így pl. az életrajzoknál a gyors-

írás igen sok tiszteletreméltó harczosáról nem írhattunk, másokról kevesebbet, 

mint kellett volna; ügyünk sok jeles bajnokának nem közölhettük arczképét, a 

tartalom beosztása is rendszeresebb lehetett volna — ha a kézíratok, arczképek, 

stb. a rendes időre beérkeztek volna ; szűkre van szabva a rendszerek összehasonlítása 

is, holott maga ez a kérdés egy teljesen önálló műnek képezheti érdekes tárgyát. 

Hiszszük azonban, hogy mindezek daczára mégis lesz e könyvnek valamelyes 

eredménye! Az a sok szép gondolat, sok nagy eszme, az a megható szeretet, mely 

szakembereink minden sorában megnyilvánul, kell hogy útat találjon a tanügyek 

vezetőségénél, a tanügyi körökben, a nagy közönségnél, a tanuló ifjúságnál s 

mindenütt, hol az idő értékét mérlegelni szokták. 

E mű jóval terjedelmesebb lett, mint ígértük és mégis, sajnos, hogy egy 

igéretünket nem tudtuk úgy beváltani, mint óhajtottuk, mint az kívánatos volna. 

Hazai nagyjaink közül aránylag kevesen küldtek nyilatkozatot. Hogy a szétküldött 

500 felhívásnak csak ennyi az eredménye, az nem a mi hibánk. Különben ez is 

elég szép siker, már ez is jó jel, ez is záloga a gyorsírás szebb jövőjének. 

Hiszszük, hogy a gyorsírás iránti általános érdeklődést igy is sikerült előbbre 

vinnünk. Hogy magának a műnek lesz-e és ha igen, minő hatása lesz a hazai 

gyorsírás, az egységes magyar gyorsírás ügyére, az a jövő titka. 

Kiváló munkatársaink czikkei és nyilatkozatai, melyek e műben napvilágot 

láttak, úgy gondoljuk, gyorsírásunk ügyének kiszámíthatlan hasznára válnak. Hogy 

a mű többi része mennyiben üti meg a mértéket azt az elfogulatlan szakközönség 

fogja megmondani, az a szakközönség, mely első sorban is azt a jóakaratot látja itt 

megnyilatkozni, melylyel az ügynek hasznára lenni törekedtünk. 

Mielőtt sorainkat befejeznénk, e helyütt is mély hálával és igaz köszönettel 

adózunk mindazoknak, kik szellemi kincseikkel gyarapították e munka tartalmát. 

Isten áldása kisérje önzetlen törekvéseinket ! 
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A 97-ik oldal utolsó bekezdésében az első szó: „Értem" helyett „Érzem"-nek 
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A 103-ik oldalon alulról 7-ik sorban „kinek" szó helyett „melynek" olvasandó. 

A 233-ik oldalon levő összehasonlító táblázaton a második e betű fölé pont 

(.) teendő, miután az közép é. 





kereskedelmi gyorsírás. 
A kereskedelmi téren oly fontos tényezővé lett a gyorsírás, hogy kereskedelmi 

irodáink ma túlnyomólag gyorsírásban képzett alkalmazottakat keresnek; könnyen 

érthető tehát, hogy kereskedelmi irodában oly egyén könnyebben juthat álláshoz, 

aki általános képzettsége mellett a gyorsírást is tudja. 

Örömmel üdvözölhetjük ennélfogva Kozma Bernát, oki. gyorsírás-tanár és a 

„Budapesti Gyorsíró" főmunkatársának most megjelent „Kereskedelmi Gyorsírás" 

czímü tankönyve harmadik, átdolgozott és bővített kiadását, mint az előbb emlí-

tett szakképzettség elsajátításának igen figyelemre méltó eszközét. 

E tankönyvvel, első megjelenése idején, szaklapjaink és legkiválóbb szak-

férfiaink bővebben foglalkoztak s mint hazánkban e téren egyedül álló „Keres-

kedelmi Gyorsírást", mely a kereskedelmi igényeket gyorsírással szolgálja s 

azokat minden irányban teljesen kielégíti, nagy elismeréssel illették. 

E „Kereskedelmi Gyorsírás" ujabb, III. kiadása az előbbivel szemben nagy 

és dicséretes haladást mutat. Konstatáljuk, hogy az összes gyakorlatok példái átdol-

goztattak és bővíttettek, azok egyszerűsítés, — illetőleg rövidítés módjai a legnagyobb 

gonddal, szakértelemmel állíttattak össze és kizárólag a kereskedelmi levelezés 

köréből merítvék. De a szerző nemcsak a gyakorlatokat, hanem a bemutatott, 

összefüggő üzleti ügyeket tárgyaló kereskedelmi levelek számát is bővíti és ezen-

kívül új fejezetekben bemutatja a kereskedelmi gyorsírás magasabb fokú rövidítés 

módjait. Ezért e „Kereskedelmi Gyorsírás" nemcsak tan-, hanem kitűnő gyakorló-

könyv is. A könyv szép és tiszta kiállításáért is dicséretet érdemel szerzője, 

stenogrammja pedig a mily szép, oly korrekt is. 

Mindezeknél fogva Kozma Bernát „Kereskedelmi Gyorsírás"-át melegen 

ajánljuk hazánk kereskedelmi akadémiai, felső.kereskedelmi iskolái, női kereskedelmi 

tanfolyamai és hasonrangú tanintézetei gyorsírástanárjainak szíves figyelmébe s hisz-

szük, hogy e könyv használatával a kereskedelmi élet számára kitűnő gyorsírókat 

nevelhetnek. 

A könyv kapható az országos magyar gyorsíró egyletnél Budapesten, VIII., 

József-körút 69. és a szerzőnél Budapesten, V., Lipót-körút 22. sz., ára 1 korona 

50 fillér. 

Gyorsírók ünnepe. Ünnepi óda. Irta és a szegedi városi főgymn. gyorsíró-

kör fennállásának 25 éves jubileumán előadta : Vikár Béla, az Orsz. Magy. Gyorsíró-

Egyesület tb. elnöke. E füzetkében szerző gyönyörű ódája sajátkezű írása után 

gyorsírással közöltetik s az ódán kívül közli a szegedi vár. főgymn. gyorsíró-kör 

tanárelnökeinek arczképeit is. A füzetke kezdő gyorsíróknak jó gyakorló könyvül 

is szolgál. Ára 20 fillér. Megrendelhető a szerzőnél Budapesten (országgyűlési 

gyorsiroda) és Várnay L. könyvkiadóhivatalában Szegeden, valamint az orsz. magy. 

gyorsíró egyesületnél. 




