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Előszó.

Hazánkban a gyorsírás, — ma midőn modern 
irodalmának negyedszázadát ünnepli — a virágzás
nak nem remélt örvendetes fokát érte el.

Ezen kedvező eredmény elérését nagyban se
gítette elő az a bölcs intézkedés, mely 
életképes gyorsírói rendszerek fejlődésének szár
nyát szegte és csak olyanoknak terjesztésére adott 
magas engedélyt, melyek a gyakorlatban hasz
nálhatóknak bizonyulva foglaltak el egymással 
ben jótékonyhatású versenygést.

Az újabb igényeknek csak a Gabelsberger- 
Markovits és Stolze-Fényvessy magyar gyorsírás 
rendszerek tudván fényesen megfelelni: azért ezek 
modern irodalmának; negyedszázada alkalmából e 
rendszerek átülteinek irodalmi munkásságáról és 
azon tényezők hatásáról kívánunk megemlékezni, 
melyek e téren nagy szerepet játszottak.

Bevezetőleg pár szóban a gyorsírásról fogunk

a nem

szem-

szólani.
Szamosujvártt, 1887. szeptember hó.

Dr. G. L.

Usr





A gyorsírásról.
Jelige : „Curant verba licet, manus est velocior illis, 

Nondum linqua suum, dextra peregit opus.“
(Martialis XIV.)

Jbgyesített erő és haladás korunk jelszava! Hala
dás, mert alig hogy a hír szárnyán elhozza egyik vagy 
másik találmány nevét, alig hogy egyik vagy másik 
lángelmével megáldott lankadatlan munkássága bajnok 
neve jut el füleinkbe, már is más, egy újabb találmány 
létrejöttéről vesz tudomást a művelt világ, már is a ne
veiket találmányukkal örökre emlékezetessé tett feltalálók 
névsora egygyel szaporodik.

Az emlékezett szárnyán ne is hatoljunk le messzibb, 
ne is menjünk tovább csak addig, mig az oly sok nehéz
séggel járó, sok kívánni valót hátrahagyó, de legtöbb 
esetben szerencsétlen kivitelű írásszerű másolatokkal már 
senkisem foglalkozik szívesen, mert hírét veszi annak, 
hogy Guttenberg lángelméje megteremtette a könyv
nyomdát. Bár azelőtt is, de főleg ezen idő óta mind 
nagyobb és nagyobb számmal jön létre egész sora a 
mind nagyszerűbb és az emberiségre oly jótékony hatást 
gyakorló találmányoknak. Hol van egy Morse, kinek 
találmánya kulcsot ad arra, hogy pár perez alatt biztos 
tudomása lehessen bárkinek arról, hogy mi történik em
bertársával a messze távolban? Hol van egy Stephenson, 
hogy az országúton oly nehézkesen döczögő szekeret 
állítsa meg — tán örökre — gőzmozdonyával ?

De ki képes elősorolni minden találmányt, ki tudja 
minden egyes feltaláló nevét?... Nem is ez a czélunk;
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hisz е dolgozat homlokán is nem a »találmányok króni
kája« hanem a »gyorsírás« olvasható. — A találmányok 
eme caleidoszkópszerű korszakában vessünk mi is egy 
futó pillantást a gyorsírásra, mely, ha most épen csak 
érintett találmányok mellett jóval háttérben is marad, 
megbecsülhetetlen haszna és érdekessége mellett mégis 
magára vonja a közfigyelmet.

Mi is csak a gyorsírás ? Azon művészet, mely által 
oly gyorsan írhatunk, mint beszélhetünk; általa elérhe
tővé válik e szép és hasznos ismeretág létre nem jötte 
előtt femerült hiányok és szükségletek mellőzése, mert 
a kapkodások és sötétben tapogatások helyét a biztos 
és nyugalmas vonások váltják fel. — Ezen állapotot 
Faulman után talán így lehetne jelezni: »A közönséges 
írás elégedett és igénytelen. Nem kíván az egyéb lenni, 
mint általánosan érthető írás. Ellenben a gyorsírás nem 
olyan huszonöt fabáb legényből álló csapat, mely mind
nyájunk rendelkezésére készen áll sorban tarisnyával 
bakancsban. - Száz meg száz lenge szellem sikamlik 
le a rajzón hegyéről, egymásra bukfenczezve, keresztűl- 
kasúl gázolva, ide s tova szökdécselve, majd vastag, 
majd vékony, majd gömbölyű, majd szögletes, majd 
játszi alakokban, mint a víg tündérek a ligetben, az erdő 
nyílásaiban, vagy hosszan elmerülve, mint a kimúlt bal- 
góczok csontvázai. A gondolat sebességével jönnek, neki 
esnek a futamodó szónak és megragadják, hogy a kö
zönséges írás számára lelánczolják és ennek átszolgál
tassák.«

E pár szellemdús vonás eléggé szemünk elé tárja 
érdekességét a gyorsírásnak; de ha ez írásnem csak ér
dekes volna, találmánynak nem lehetne ezt nevezni; mert 
az olyan találmány, mely csak a gyönyörködtetés és 
érdekesség ingerével bir, az már nem találmány többé, 
hanem legfölebb egy panorámaszerű látványosság mely
nek czélja csupán az hogy gyönyörködtessen.

De a gyorsírás hasznosságáról érdemel kiváltkép
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említést; mert egész bátorsággal ki lehet mondani, hogy 
haszna sokoldalú és kiszámíthatatlan. — Nincsen úgy
szólva egy rétege a társadalomnak, hol sikerrel nem le
hetne használni a gyorsírást. — Eltekintve attól, hogy 
a gyosírás az ezzel foglalkozókat szabályossággal egybe
kötött pontosságra szoktatja, eltekintve, hogy jótékony 
szellemi hatást gyakorol az által, hogy a gondolkozó és 
itélőtehetséget folyton erösbíti, a rendes kézírás szépsé
gét fenntartja, csinos jegyeivel az ízlést nemesíti, nem 
hagyhatom említés nélkül azon körülményt, hogy nem 
egyszer anyagi keresetre is előnyt nyújt. Gawtres angol 
tudós azt mondja: »a politikai történetben fehér lap tá
madna, ha csak egy hétig is fölfüggesztetnék a gyorsírók 
működése.« Ha még kiemeljük azon két nem megvetendő 
körülményt, hogy nyolcz órai munkát egy óra alatt el
végezhetni és hogy egy nyolczad ívre leírhatni azt, a 
mit egy egészre, úgy áttérhetünk igen rövid megemlíté
sére annak, hogy mi hasznot nyújt a gyorsírás egye
seknek.

Ki vitatja el azt, hogy a fogalmazványoknál, a 
tervezeteknél és magánjegyzeteknél van valami kényel
mesebb a gyorsírásnál, hol lepkekönnyedséggel vetheti 
gondolatait bárki papírra ? Hol van az a tanuló, — le
gyen bár a haladásnak legmagasabb stádiumában is — 
kinek ezen írásnem nem tenné élvezhetőbbé tanulását; 
tanúljon bár idegen nyelvet, használja bár feladatok ki
dolgozására, jegyzetekre, stb. ? Ki vonja azt kétségbe, 
hogy ezen írásnem birtokában levő, kapjon bármily ál
lást, nem működhetik sikeresebben a gyorsírást nem is
merőnél ? Magas állású hivatalnokoknál, a törvénykezés 
mezején stb. helyeken, mily sikerrel lehet használni egy- 
egy gyorsírót. - A tudós, dolgozatához szükséges anyag 
gyűjtéséhez, az orvos, a természetvizsgáló, a művész és 
útazó, naplók vezetésére előnyösen használhatják a gyors
írást. És miután a parliament szűk terméből a nagy 
világba meg a polgári élet majdnem minden ágába kezd
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szivárogni ez ismeág, azt hiszem, nem tűnik fel külö
nösnek, ha napjainkban már a nők is kezdenek ez írás
nemmel megismerkedni. — És ha valaki ezen hasznok 
mellett is tájékozatlan szólásmódját hangoztatja! »hogy 
nincs szükségem a gyorsírásra, hiszen a közönséges írás
sal is csak ott vagyok« .... azt nem vigasztalhatom 
egyéb válaszszal, mint ezen prózai hasonlattal: induljon 
el, ha nem is gyalog, de lóháton egyszerre a vonattal. .. 
azt hiszem, a lovagló az országút közepén már elvesz
tette fogadását. — Még csak a feltalálókról pár szót.

Nem ereszkedünk le a mesés haj dánkor ködös ho
mályába, hol már Xerxesről is említik, hogy hadi ren
deletéit gyorsírva bocsátá, hol Xenofonról és Socratesről 
azt írja fel a történelem, hogy műveiket gyorsírva hagy
ták hátra. — Még a Cicero előtti Туго féle rövidítésekkel 
sem kívánunk e helyen foglalkozni.

Az emlékezet csolnakával kievezünk ezen köddel 
burkolt és tapogatodzó mesés világból és ki sem kötünk 
1817-ig mikor már biztos révbe juthat az elfáradt hajós.

Ezen idő óta van szó rendszeres és biztos gyors
írásról, mert ekkor egy új epochája kezdődik a gyors
írásnak, mely epocha az örökké emlékezetes Gabels
berge r Ferencz nevéhez van fűződve. — De csak 
1841-ig maradhatott meg Gabelsberger kitűnő talál
mánya magányában, mert ekkor versenytársra akadt 
Stolze Ágost Vilmosban. Ez időtől fogva szemközt áll 
a két ellenséges, de tetterős tábor, folyton istápolva a 
javításra, tökéletesítésre törekvő kezektől.

Édes hazánk zengzetes nyelvére is áttültette Mar
koviin Iván szerencsésen Gabelsberger találmányát, inig 
a Stolzeféle rendszer derék átültetője Fenyvesy Adolf. 
Mindkettő évek hosszú során át a haladás zászlóját 
lobogtatja.

Hogy melyik rendszer jobb, azt a drezdai kriti
kusra bízom, ki szerint: »Mi Stolzeban tiszteljük az előre- 
törekvő búvárt, az ernyedetlen szorgalmas munkást, a
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a gondolkozó férfiút. De Gabelsberger több volt, ö láng
ész volt.«

A modern gyorsírás atyjának, Gabelsbergnek talál
mánya hazánkban ez idő szerint a másikénál több kőve
tőre talált, azon férfiúnak találmánya, ki oly írást alkotott, 
mely más utakon halad, mint a közönséges írás, ö a 
repülő szónak írását találta fel; oly írást mely az élő 
szóhoz kapaszkodik, térdeihez simul, nyomon követi, ke
zeiből ki nem ereszti és ha amannak csakugyan szárnyai 
volnának, mint a hajnalnak és ha átrepülhetne a leg
szélsőbb tengerig: a stenografia utánna rohanna, mint az 
árny és mikor a beszéd már rég elhangzott, az ige 
megtestesült az írásban örökre; azon férfiúnak találmánya, 
kinek szobrára innen a távolból tűzzük oda — a szives 
olvasó engedőimével — az emlékezet nefelejtsét, azon 
szavak kíséretében, melyet az áldott férfiú oly gyakran 
hangoztatott:

„Eszmét és élű szót röptében a térhez tgázni,
Erre iparkodtam komolyan föllelni egy eszközt,
És a mit alkottam, nyírjtám, hogy jót gyarapítsák, 
Lengene bár ugyanily szellem követőim előtt is !u



A magyar gyorsírás modern-irodalom 
negyedszázada.*)

I.
Huszonöt éve immár annak, hogy Magyaroszágon 

oly gyorsírási rendszerek virágoznak, melyek a tűzpróbát 
fényesen kiállva, mind nagyobb és nagyobb elterjedésnek 
örvendenek, elannyira, hogy megbízható statistikai kimu
tatások szerint, Magyarország a kultúrállamok sorában az 
első helyet foglalja el Németország után, a gyorsírás el
terjedése tekintetében.

A mit e huszonöt év előtt hazánk a gyorsírás te
kintetében felmutat, azok mind olyan ephemer természetű 
jelenségek voltak, melyek maradandóságra nem számít
hattak, de nem azért, mintha a magyarnyelv nem lett 
volna czélszerű a gyorsírásra, hanem azért, mert a szabad 
sajtót bilincsekbe verő viszonyok miatt a gyorsírás életjelt 
nem adhatott magáról.

Igaz, hogy az 1820 30. években kiadott a tár
gyalásoknak némi sovány » Dia r innia,« az isigaz; hogy 
hazánkban legelőször a gyorsírást az 1832-iki ország
gyűlésen alkalmazták, de azon körülménynél fogva, hogy 
mindezen körülményeknek tartalmát nem volt szabad 
sajtó után terjeszteni, a feljegyzések csak annyi ered
ményre vezettek, hogy a rendeknek meg kellett elégedni 
egy írott újság kiadásával, melyet tudvalevőleg Kosuth 
Lajos szerkesztett, Hajnik Károly és még néhány gyors
írótársának feljegyzései alapján

Ámde ezen országgyűlési tárgyalásokat leíró gyors
írói működés még igen hiányos volt. Károlyi és Andrássy

*) Megjelent a eMagyar Salon“ idei január -február számaiban.
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grófok azáltal iparkodtak ezen segíteni, hogy száz ara
nyat tűztek ki a hazai legjobb gyorsírói munkára. Ez 
idő óta aztán hazánkban a gyorsírás rohamosan kezdett 
fejlődni, bárha ez időtől fogva is az elért eredményeket, 
inkább a gyorsírással foglalkozó egyének kiváló tehet
ségeinek, sem mint egykor a hazai gyorsírók által hasz
nált angol, vagy francziából magyarra áttett nehézkes 
kivitelű s épen azért nemzeti közkincscsé sohasem vál
ható gyorsírási rendszernek lehetett köszönni.

így állott a gyorsírás ügye hazánkban 1863-ig, a 
mikor is a »magyar gyorsíró-egylet« megalakulásával 
az eddigi észlelt nehézkes helyzet meg Ion szüntetve az
által, hogy a nevezett egylet a mondott évben Szombatin/ 
Ignátz »Gyorsírással« czimű szaklapott indított meg, mely 
ma már »Gyorsírászati lapok« neve alatt 25-ik évfolya
mát ünnepli, új, eddig nálunk ismeretlen, de Németor
szágban nagyon is virágzásnak örvendő gyorsírási rend
szert teremtett meg.

Előbb a Gabelsberger-Markovits fele gyorsírásról szó
lunk. E gyorsírási rendszer, huzamosabb idő óta nem
csak a parliament gyakorlati követelményeinek tesz fé
nyesen eleget, hanem mint a haladás egyik leghatal
masabb eszköze a tudomány és művelődés terén is meg
becsülhetetlen szolgálatokat teljesít.

Méltó tehát, hogy ez alkalommal főbb vonásokan 
megismertessük a magyar olvasó közönség előtt e gyors
írási rendszernek felejthetetlen emlékű feltalálóját Gabels- 
berger, Xav. Ferencs és Markov its Ivánt, mint azon fér
fiút, ki ezen gyorsírást rendszert áldozatkészségének és 
határt nem ismerő ügybuzgóságának árán, édes hazánk 
zengzetcs nyelvére: magyarra· sikerültén áttültette.

Gabelsberger Xav. Ferencz, ki Müncnenbcn 1789- 
ben február 9-én született, L'8 éves korában, tehát 1817- 
ben jött arra a gondolatra, hogy az akkor uralkodó 
különféle gyarló gyorsírást rendszerek helyet egy új, a 
németnyelv szelleméhez leghívebben alkalmazható gyors-
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írási rendszert kellene feltalálni. A gondolatot legott 
követte az elhatározás és Gabelsberger rendszerével a 
bajor országgyűlés megnyitásakor fel is lépett.

Az igaz, hogy a nagy mester ezen első kísérlete 
nem sikerült teljesen, de azt is meg kell vallanunk, hogy 
ennek daczára nem csügedett el, hanem folyton javítgatta 
rendszere hiányait. Rendszerével 1829-ben készült cl s 
akkor nyújtotta be kéziratát megbirálás végett a mün
cheni tudományos akadémiának, mely azt »egyfelől a 
német abéczc és nyelv sajátságaira alapított rendszernek, 
másfelől pedig folyékonyság tekintetében az addig hasz
nált angol rendszer felett állónak nyilvánította a betűk 
czélszerű rövidítése, a többszőr előforduló szók helyes 
jelölése, természetessége, egyszerűsége és világossága 
miatt.«

Gabelsberger munkáját az akadémiai bírálat után 
csak öt év múlva (1834) rendezhette sajtó alá.

A nagy munka 560 lapon jelent meg »Anleitung 
zur deutschen Redezeichenkunst« czímmel, s oly nagy elter
jedésnek örvendett, hogy öt év alatt teljesen elfogyván, 
1839-ben új lenyomatban jelent meg, 1842-ben pedig 
már tanintézetekben is kezdték tanítani.

Gabelsberger működése nagy hatású volt és sokkal 
nagyobb érdeklődést keltett fel a gyorsírói világban, sem 
mint azt előre sejteni lehetett volna. München, Lipcse, 
Drezda, Bamberg és Bécs városában is kezték ismerni 
Gabelsberger találmányát és itt ismerkedett meg avval 
a 60-as években MarJcovits Iván is, ki felhagyva az ed
dig általa ismert Novák-féle angol gyorsírási rendszerrel, 
minden idejét arra szentelte, hogy a Gabelsberger gyors
írását tökéletesen elsajátítsa és azt magyar nyelvre ül
tesse át.

Markovits Iván született 1838 január 2-án Kör- 
möczbányán és nevelkedett Selmeczbányán, hol gymna- 
siumi tanulmányait is végezte. 16 éves korában már 
annyira jártas volt a hazánkban ez időben divatozó angol
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gyorsírási rendszerben, hogy azt ekkor a sclmeczi gym- 
nasiumban nyilvánosan tanította is. 18 éves korában 
középiskolai tanulmányainak végeztével Bécsbe ment az 
egyetemre jogi tanulmányait végezni és itt tanulta meg 
a német Gabelsbergcr-rendszert annyira hogy abból mint 
20 éves ifjú tévé le a vizsgálatot

Tettvágya a jogi pályán sem hagyá nyugodni, mert 
nemcsak mint a gyorsírás tanára és mint a bécsi biro
dalmi tanács gyorsírója kezdett működni, hanem figyelmét 
folyton lekötve tartották ez időben Németországban a 
gyorsírás mezején uralkodott reformtörekvések, melyek
ben ő is részt vett feltűnést keltő szakczikkeivel, me
lyek által előkelő nevet vívott ki a bécsi német gyors
író körökben. A bécsi német gyorsíró egylet azon ki
tüntetésben részesíté, hogy 1859-ben Brünnbe küldötte 
ki a gyorsírás tanítása végett és ottani fényes műkö
désének eredménye az lett, hogy ott egy máig is virágzó 
gyorsíró egyletet is alakított. Csakhamar ezután a bécsi 
központi gyorsíró-egylet Markovitsot jegyzővé, majd al- 
elnöké választotta, méltánylásul azon sikernek melyet 
Markovits a gyorsírászatnak több bécsi tanodán, köztük 
a bécsi egyetemen, a therésiániumi akadémián való taní
tása által elért.

De mindezeken kívül Markovitsot nem hagyta nyu- 
go dni egy perczig sem az az eszme, melyre ő aztán ké
sőbb életének egész munkásságát szentelte és szenteli 
még mai napig is: Gabelsberger találmányának magyar 
nyelvre való átültetése.

Markovits e tervével 1863-ban lépett fel a Ssom- 
bathy Ignátz által hazánkban megindított »Gyorsírászat« 
és ma már épen 25-ik évfolyamát élő szaklapban és 
pedig nevének maradandóságot biztosító fényes ered
ménynyel, amennyiben 1863-tól a budapesti magyar 
gyorsíró egylet létesítése következtében Markovits rend
szere mindjobban kezdett terjedni elannyira, hogy 1867-
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ben az országgyűlési gyorsirodában is alkalmazásba 
vétetett.

Rendszerének ily gyors elterjedésére tagadhatat
lan úl legnagyobb befolyással volt Markovits finom meg
nyerő és tapintatos modora, mclylyel nagyszámú hall
gatóságot tudott magának szerezni a budapesti egyetem, 
műegyetem és azon budapesti tanintézetek körében, me
lyekben gyorsírását előadta.

Hogy mily nagy elterjedésnek örvend ma a Mar- 
kovits-féle gyorsírás hazánkban azt mindennél legjobban 
bizonyítja azon kimutatás, mely szerint ma a hazában 
Markovits művét 135 tanfolyamban tanítják, 10 gyors
író-kör terjeszti (a budapesti magyar gyorsíró-egyleten 
kívül,) és évenként mintegy 2 — 3 ezer tanuló nyer e 
rendszer szerint oktatást.

Oly fényes eredmény ez, melyet még a külföld is 
kénytelen volt több alkalommal elismerni. így midőn 
pár évvel ezelőtt Markovits hívei országos ünnepélyt 
rendeztek tiszteletére, akkor a művelt külföld neveze
teseb városaiból érkeztek hozzá üdvözlő felíratok a gyors
író-egyletek részéről, így Lipcse Drezda, München, Bécs, 
Róma, Florencz és más városokból, A párizsi világkiál
lítás alkalmával pedig a »gyorsírás irodalma és terjesz
tése körűi kifejtett működése« elismeréséül, a franczia 
közoktatásügyi minisztérium az »Officier d’Academie« czí- 
met és ezzel járó díszjelvényt adományozta.

Hazánkban az 1879-i székesfehérvári és az 1885-i 
budapesti országos kiállítás tűntette ki Markovits gyors
írását jutalommal.

Markovits most legszebb férfikorát éli és most 
együtt ünnepli rendszerének negyedszázados fcnállását is, 
mely, hogy ma is oly életképes, azt bizonyára nem a 
véletlen játékának, hanem a rendszer jóságán kívül, az 
ő szorgalmának és azon lankadást nem ismerő buzgal
mának lehet köszönni, mclylyel e szép és hasznos mű
vészetet az egész országban virágzásba tudta hozni.
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II.

Hogy a stenografia állásának Magyaroszágon teljes 
képét nyújtsuk, foglalkoznunk kell most a Stolcze-Feny- 
vessy-féle gyorsírással is, miután a Gabelsberger-féle rend
szerről és annak magyar nyelvre történt alkalmazásáról 
fennebb szülöttünk.

Stolze Vilmos (szül. Berlinben 1798.) már fiatalon 
nagy kedvvel búvárkodott régi és újabb gyorsírásokban 
és tanulmányozásaiból ösztönt merített egy új gyorsírás 
megalapítására; melynek terjesztése és gyakorlata volt 
attól fogva életének feladata. (Műve ily czímen jelent 
meg : »Theoretisch-prachtischcs Lehrbuch der deutschen 
Stenographie. Berlin 1841.« és »Ausfrüchlicher Lehr
gang der Stenographie. Berlin 1852.«)

Míg Gabelsberger rendszerét nevezetesen Bajoror
szágban, Szászországban és az osztrák-német tartomá
nyokban fogadták el a tanintézetekben és alkalmazzák 
az országgyűléseken, a stolczei gyorsírás főleg Porosz- 
országban és Svájczban terjedt el; gyakorlati életrevaló
ságát pedig a porosz országgyűlésen mutatta ki először, 
hol Stolcze Vilmos a porosz alsóház gyorsíró hivatalának 
főnöke lett. A mostani német parlamentben úgy mint 
nálunk, együttesen működnek a stolczei és gabelsbergeri 
rendszer követői.

Stolcze gyorsírását Fenyvessy Adolf tette át ma
gyar nyelvre. Beható tanulmányok alapján írt művével 
melynek czime: »A gyorsírás kimerítő tankönyve. Berlin, 
Pest, 1863.« maradandó nevet biztosított magának e 
szakma terén. E műnek gyakorlati betetőzéséül »Az 
országgyűlési gyorsírók kézikönyve« szolgált. Fenyvessy 
gyorsírásának népszerűsítése érdekében pedig a »Magyar 
gyorsíró kör« később ily czímű művet adott ki: »A 
Stolcze-Fenyvessy-féle egyszerűsített gyorsírás tankönyve. 
Budapest. 1880.«
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Gyorsírásának terjesztése czéljából Fenyvessy 1865- 
ben a »Magyar gyorsíró« szaklapot indította meg, mely
nek több évig szerkesztője volt. Rendszere legutóbb a 
budapesti országos kiállításon is elismerést vívott ki.

Szólnunk kell még végül a magyar gyorsírási élet
nek két fontos tényezőjéről: az országgyűlési gyorsíró 
hivatalról és a gyorsírás-tanárokat· vizsgáló bizottságról, 
mely intézmények egyszersmint a két magyar iskol amű- 
ködését harmonikusan egyesítik.

Az országgyűlési gyorsír ó-hivatal szervezésével 1865- 
ben Fenyvessy Adolfot és iskolája legjelesebb hívét Kónyi 
Manót bízták meg, mint a kik már az alkotmányos élet 
újra . ébredésekor, az 1861-iki országgyűlésen a Hajnik 
Károly vezetése alatt működött gyorsíró-hivatalban jeles 
erők gyanánt tűntek ki.*)

Fenyvessy és Kónyi ezt az intézményt a gyorsírási 
rendszerekre való tekintet nélkül szervezték. Ily módon 
az iroda tagjai Fenyvessy és Markovits gyorsírásának 
követőiből kerültek ki s most is körülbelül egyenlő szám
ban vannak alkalmazva a két rendszer hívei. Mióta pedig 
Kónyi Manó nyugalomba lépett, a főnökségben is mind 
a két rendszer osztozik; a mennyiben Fenyvessy mint 
első főnök mellé másodfőnökül Markovits Iván nevez
tetett ki.

Az alapjaikban egymástól külömbőző két gyors
írási rendszer iskolái között élénk küzdelmek folytak a 
szakirodalom terén, de ezen küzdelmek a gyorsiróhivataj 
fennállása óta soha sem zavarták meg azt a harmóniát 
melynek ily intézmény tagjai között uralkodnia kell.

A gyorsíró hivatal 20 évi fennállása óta a fejlett
ségnek magas fokát érte el, oly annyira, hogy munka-

*) Kónyi Manót nyugalomban vonulásakor az országgyűlés két 
háza és a sajtó pártkülömbség nélkül oly fényes elismerésben részesítettet 
hogy e tény állal a gyorsírás ügyének méltatása a nagy közönség elüt, 
magas fokra emelkedett.
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teljesítés gyorsasága tekintetében felülmúlja Európa min
den parlamentjének hasonló intézményét.

Jelentékeny szerepet játszik a stenografia terén a 
gyorsírás-tanárokat vizsgáló bizottság is. Ezen intézmény, 
melyet 1870-ben ugyancsak Fenyvessy kezdeményezé
sére a közoktatási minisztérium léptetett életbe, a gyors
írás tanítására képesítő okleveleket állít ki és a két rend
szer közötti paritás elvén alapszik. A kormány ugyanis 
a két iskola számára három-három tagot nevez ki e bi
zottságba, melynek élén egy kormánybiztos, jelenleg dr. 
Lutter Nándor, kir. tanácsos áll.

A Stolcze-féle gyorsírási rendszer megalapítója ná
lunk Fenyvesi Adolf, ki szül. 1837-ben Z.-Egerszegen. 
Tanulmányait Sz.-Fehérvárott és Budapesten végzé. A 
gyorsírás terén úgy elméleti, mint gyakorlati tekintetben 
szerzett kiváló érdemeit föntebb méltattuk; de az ő fé
nyes tehetsége és sok oldalú tanulmánya más téren is 
érvényesül. Mint nemzetgazdasági írónak tekintélyes neve 
van. Napilapok és folyóratokban, nevezetesen a »Bu
dapesti Szemlében« évek hosszú során át nagyszámú 
alapos közgazdasági czikket és tanulmányt tett közzé. 
Azonkívül tagja Budapest főváros képviselő testületének, 
melynek különösen pénzügyi bizottságában kiváló műkö
dést fejt ki.

Fenyvessy még legszebb férfikorát éli. Büszkén 
tekinthet vissza eddigi működésére és ernyedetlen mun
kássága után ítélve, még sokat fog neki köszöhetni a 
közügy.
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