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BEVEZETÉS.

Jelen mű kettős célt szolgál. Először is tankönyvül használ
hatják mindazok, kik a gyorsírás tanítására -képesítő vizsgálatot 
letenni óhajtják.

Az egyes r.-ek tüzetes ismertetése helyett, amelyeket kiki a 
már meglevő iskolai tankönyvekből is elvégezhet, a vizsgálat szá
mára megállapított tananyagnak azon általános részét dolgoztuk 
fel, melyeket a jelöltek r. különbség nélkül egyaránt felhasznál
hatnak s amelyek eddig egyesítve nemcsak a magyar, de még a 
német gyorsírás! irodalomban sem találhatók együtt. A másik cél 
egy "távolabbi ideált tartott szem előtt: azokat, akik nemcsak 
vizsgálati kényszerből, hanem a megismerés vágyától hajtva érdek
lődnek részletkérdések, bibliographia s a tudományos apparátus 
iránt Ezek kedvéért lett a mű kissé terjedelmesebb egy szoros 
értelemben vett vizsgálati vezérfonalnál. Hadd lássák az érdeklődők 
nemcsak a pozitív eredményeket is, hanem az utat is, melyen az 
eredmények kialakultak, s a problémákat, amelyek még megoldásra 
várnak. Feladatunk sokszoros nehézséget rótt reánk. Nem tekint
hettük feladatunknak azt, hogy a 3 engedélyezett r. bármelyikének 
javára a másik kettőről bebizonyítsuk használhatóságának cseké
lyebb fokát, amit pedig az elméletírók a legújabb időkig (Schrev, 
Mager, Radnai stb.) oly előszeretettel űznek. Hogy a r.-i fanatizmus 
talajából kinőtt elmélet mily kevéssé volt képes eddig a komoly 
tudományosság hitelét magának kivívni, azt a Deutsche Sten.- 
Zeitung (1920. 93. 1.) cikkírója fényesen dokumentálja. Szerinte 
még nincsenek olyan értékesíthető módszerek, amelyekkel gyorsírási 
r.-ek összehasonlíthatók lennének.

Valóban, az összehasonlítások legtöbbje azon szempontot tartja 
legfontosabbnak, amelyikből tekintve, az illető theoretikus a maga 
r.-ének fölényét véli bebizonyíthat ónak. Annak dacára nem osztoz
hattunk e szkeptikus felfogásban. Hinnünk kellett abban, hogy egy 
2000 év óta gyakorlatilag szükségesnek bizonyult ismeretág számára 
mégis megállapíthatók bizonyos általános érvényű igazságok és
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törvények, amelyeknek megismerése nélkül a tudatos fejlődés helyett 
csak véletlen tapogatózással, találomra elért továbbhaladásról lehet 
szó. S így ami értékeset, hasznosítható! az eddigi kutatások nyúj
tottak, igyekeztünk összegyűjteni a gyorsírásnak minél szélesebb 
területeiről. Természetesen, az általános elmélet megállapításai szá
mos esetben nincsenek összhangzásban egyes r.-ek dogmatikus 
meggyőződésével s így előre is tudatában vagyunk annak, hogy 
mind három táborból érhet bennünket a felületesek részéről az a 
vád, hogy elfogultak vagyunk.

Természetszerűleg három részre kellett oszlania munkánknak. 
A történeti részben Johnen-Navarre nyomán inkább belső, mint 
külső történetet akartunk adni. Tehát a gyorsírók története helyett 
a gyorsírási eszmék kialakulását és fejlődését. Ezen rész tulajdon
képen a leíró tudományok módszerét követi, bár a kritikát itt 
sem mellőzhettük teljesen. Az elméletet a normatív tudományok 
módjára óhajtottuk tárgyalni, már amennyire ezen legfiatalabb 
tudományágnál lehetséges volt, ahol még legkevésbé alakultak ki 
ellenmondás nélküli, általánosan elismert törvények. A módszer
tanban pedig a jelöltet röviden a tárgy speciális didaktikai és 
methcdikai kérdéseiről tájékoztatni óhajtottuk.

Hogy mennyire fejletlen még a magyar gyorsírástudomány, 
azt főleg az idegen szakkifejezések magyarításánál tapasztaltuk, 
hasonlóképen a meglevő szakkifejezéseknek eltérő, sőt nem egyszer 
ellentétes értelmű használatánál is. Így, amelyeket az egyik gyors
író balforgású jegyeknek mond, azokat a másik jobbforgásúaknak 
nevezi és viszont. Más az ékezés jelentése a GM, mint a NS 
r.-ben, a AS-isták a vastagítást és helyzeti módosítást is betű
szerinti írásnak tartják stb. Szóval, a fogalmak elnevezései kissé 
kaotikusak.

Tájékozásul a gyorsírástan. vizsg. letételére vonatkozó leg
újabb szabályzatot is főbb részeiben közöljük.

Budapest, 1922. év július havában.

Br. Wagner József.Br. Gopcsa László.
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Szabályzat a gyorsíró-tanítók képesítéséről.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 59.575/IVa. 1920. 
számú rendeletével a gyorsíró-, szépíró- és gépíró-tanítók képesíté
séről szabályzatot bocsátott ki. A szabályzat a Budapesti Közlöny 
1920. évi június hó 27. számában jelent meg és a gyorsírásra 
vonatkozó főbb részei a következők:

Mindazok, akik hazai tanintézeteinkben a gyorsírás tanítói
ként kívánnak működni, kötelesek szakukba vágó tanfolyamot hall
gatni és a tanfolyam befejeztével az Országos Gyorsíró-Tanács 
szerveiként működő vizsgáló-bizottság előtt szabály szem képesítő- 
vizsgálatot tenni.

A gyorsíró-vizsgálatokra előkészítő tanfolyamokat a miniszter 
engedélyezi. E tanfolyamokra mindkét nembeli olyan magyar honos 
jelöltek vehetők fel, akik 18. életévüket betöltötték, legalább is 
közép- vagy felső kereskedelmi iskolai érettségi bizonyítvánnyal, vagy 
elemi iskolákra képesítő tanítói oklevéllel rendelkeznek és orvosi 
bizonyítvánnyal igazolják, hogy nincs olyan testi hibájuk, amely őket 
a tanításban gátolná. Olyan, legalább 24 éves egyének, akik, bár a 
fenti minimális képesítések egyikével sem rendelkeznek, de a gyors
írás terén jelentékenyebb irodalmi működést, vagy hosszabb ered
ményes tanítási gyakorlatot tudnak felmutatni, az OGYT. elnöké
nek előteljesztésére, a miniszter engedélyével vehetők fel a tan
folyamra.

A tanfolyamokon a gyorsírásból előadásra kerülő anyag a 
következő: a) a gyorsírás elmélete; b) a gyorsírás története; c) a 
vizsgálat tárgyául választott gyorsíró-rendszer tüzetes elméleti 
ismertetése; d) a gyorsírás tanításának módszere; e) a gyakorlati 
képesség fejlesztése, percenként legalább 140 szótagig. Azok a 
jelöltek, akik a gyorsírásból kereskedelmi oktatási intézetekben 
való tanításra kívánnak képesítést szerezni, 
felsorolt tárgyakon kívül a kereskedelmi alapismereteket, a keres
kedelmi ismereteket, a kereskedelmi levelezést és a könyvviteltant 
is kötelesek hallgatni.

Képesítő-vizsgálatra, még pedig a tanfolyam tanárainak hozzá
járulásával, csak olyan jelöltek bocsáthatók, akik az illető tanfolyam 
előadásait pontosan látogatták és a megkívánt munkálatokat lelki- 
ismeretesen elvégezték. A gyorsíró tanítójelölteket vizsgáló bizott
ság egy elnökből és három rendes tagból áll. Ezeket, a tanács
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elnökének előterjesztésére, a .miniszter nevezi ki és a tagokat a 
vizsgálatokra, kettenként felváltva, a vizsgáló-bizottság elnöke hívja 
be. A kereskedelmi iskolákra képesítő vizsgáló-bizottság egyik tag
jául a tanács tagjai sorából mindig egy szakember hívandó be, 
aki a kereskedelmi alapismereteket vizsgálja. A vizsgáló-bizottság
nak rendszerenként három-három rendes tagja a magyar gyors
írásból, még pedig a (Babelsberger—Markovits, Stolze—Fenyvessy, 
vagy Nagy Sándor féle gyorsíró-rendszerek egyikéből vizsgálja a 
jelölteket. Idegennyelvű gyorsírásból való vizsgálatra a vizsgáló- 
bizottság elnöke külső szakembereket is meghívhat. A vizsgáló- 
bizottság elnökét, akadályoztatása esetén, a bizottság legidősebb 
tagja helyettesíti, akinek azonban azt a rendszert kell képviselnie, 
amelyből a jelölt képesítést kíván nyerni.

A Icépesítő-vizsgálat három részből áll: a) írásbeli vizsgálat
ból, b) szóbeli vizsgálatból, c) próbatanításból. Az írásbeli vizsgálat 
tárgyai: a) tollbamondott szövegnek leírása gyorsírással, mérsékelt 
sebességgel, mintegy 140 szótag percenként, b) a stenogrammnak 

/ felolvasása, vagy közönséges írásba áttétele. Az írásbeli vizsgálat 
befejezése után a bizottság megvizsgálja a jelölt munkálatait és az 
eredményhez képest vagy szóbeli vizsgálatra bocsátja a jelöltet, 
vagy pedig hathavi további tanulmányozásra utasítja. Ha a bizott
ság a második alkalommal sem találja a jelölt írásbeli munkáját 
kielégítőnek, őt a további vizsgálattól egyszersmindenkorra eltiltja. 
A szóbeli vizsgálat nyelve magyar. A nem magyarnyelvű gyors
írásból való vizsgálaton a Stenogramm fejtegetése az illető nyelven 
történik. A kereskedelmi oktatási intézetekre is képesítést óhajtó 
jelöltek a szóbeli vizsgálaton a kereskedelmi alapismeretekből is felel
nek. Az a jelölt, akinek felső kereskedelmi iskolai érettségije, vagy 
ennél magasabb kereskedelmi irányú képesítése van, a kereskedelmi 
alapismeretekből való vizsgálat alól felmentendő. A szóbeli vizs
gálat nyilvános és befejezése után a bizottság a jelöltek távollété
ben az írásbeli vizsgálat eredményét a szóbelivel egybevetvén, azokat 
a jelölteket, akik megfeleltek, próbatanításra bocsátja. Ennek tárgyát, 
a jelölt óhajtását figyelembe véve, a bizottság állapítja meg. Azok a 
jelöltek, akik a szóbeli vizsgálaton egy vagy két részkövetelményből 
nem feleltek meg, három hónap múlva; akik kettőnél több részköve
telményből nem feleltek meg, hat hónap múlva jelentkezhetnek újabb 
szóbeli vizsgálatra, amely csak egyszer ismételhető meg. A próba
tanítás után a bizottság a jelöltek távollétében összegezi a vizs
gálat eredményét és megállapítja a jelöltek végső osztályzatát, még 
pedig külön-külön a gyakorlati részből, az elméleti részből, a 
gyakorlati tanításból és esetleg a kereskedelmi alapismeretékből. 
Az osztályozás fokozatai: jeles, jó, megfelelő, meg nem felelő. 
Amely jelöltnél az eredmény mind a három, illetőleg négy részből
legalább is megfelelő, azt a bizottság ennek alapján az illető szak
tárgynak tanítására képesítettnek nyilvánítja Azok a jelöltek, akik 
a próbatanításon nem feleltek meg, csak hat hó letelte után jelent-
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kezhetnek újabb próbatanításra, amely csak egy ízben ismételhető 
meg. A bizottság a vizsgálatról jegyzőkönyvet vezet. A vizsgálat 
díja 200 korona, javító vizsgálat esetén mind az írásbeli vizs
gálatért, mind egy-egy részkövetelmény, mind a kereskedelmi 
ismeretek, mind a próbatanítás megismétléséért 50-50 korona fize
tendő. Akiknek már van gyorsíró-tanítói oklevelük, a vizsgálati 
díjnak felét fizetik. Az okleveleket kétkoronás bélyeggel és az 
OGrYT. bélyegzőjével látják el. Oklevélmás ólatokat a tanács elnöke 
adhat és 25 korona díj fizetendő értük.

A tanácsnak jogában áll olyan tanerőknek, kik a gyakorlati 
és elméleti téren hosszabb ideje (legalább 10 éve) eredményesen 
működnek, különösen, ha szakirodalmi működést is fejtettek ki, az 
illetékes szakosztály javaslata alapján a képesítő-oklevelet vizs
gálat nélkül kiadni. Az ilyen oklevél szövegét az elnökség álla
pítja meg. Külföldön nyert képesítő-oklevelek honosítása iránt a 
hazai szabályok irányadók. Ez a szabályzat 1920 július elsején 
lépett életbe és az 1913. évi 195.269. számú rendelet ennek foly
tán hatályát vesztette.

Rövidítések magyarázata:
Gáb. — Gabelsberger. — GM. = Gabelsberger—Markovits. 

— St. — Stolze. — StSch. = Stolze—Schrey. — StF. — Stolze— 
Fenyvessy. — NS. — Nagy Sándor. — röv. = rövidítés. — r. = 
rendszer. — mgzó = magánhangzó. — mlzó — mássalhangzó. — 
Kh., bh., vh., áll. röv. = kezdőhang, belhang, véghang, állandó 
rövidítés. — Id. m. = idézett munka.



8

Bibliographie.
I. írástörténet:

К. Faulmann: Illustrierte Geschichte der Schrift. Wien, 1880. 
Dr. Gopcsa László: Az írás története Navarre nyomán. 

Szeged, 1921.
Jónásné—Kárpáti B.: A gépírás tankönyve. Budapest, 1920. 
Kaiser Gizella: A gépírás tankönyve. Budapest, 1908.
Kováts Alajos: A szépírás tankönyve. Budapest, 1921.
Dr. Fr. Specht: Die Schrift und ihre Entwicklung. Berlin,

3. kiadás. 1909.
A. Unger: Wie ein Buch entsteht. Leipzig, 1912.

II. Általános gyorsírástörténet:
a) Idegennyelvű művek:
Bianco: Stenografia,sua origine e suo progresso.Palermo, 1895.
Dr. Bud. Bonnet: Handbuch für die Vorbereitung auf die 

Prüfung als Lehrer der Stenogr. Berlin, 1920.
Fr. David: Ausführliche Zeittafeln zur Geschichte der Stenogr. 

Dresden, 1909.
K. Faulmann id. müvén kívül: Geschichte und Literatur der 

Stenogr. Wien, 1895. és Historische Grammatik der Stenographie. 
Wien, 1897.

J. Jahne: Grundriss einer Geschichte der Stenogr. Wien, 1908.
Dr. Chr. Johnen: Geschichte der Stenogr. im Zusammenhang 

mit der allgemeinen Entwickelung der Schrift und der Schrift
kürzung. I. Berlin, 1911. Csak a XVI. századig terjed. Ezt kiegé
szíti: Kurzgefasste Geschichte der Stenogr. Berlin, 1917. és Zeit
tafeln zur Geschichte der Stenogr. Berlin, 1918.

H. Krieg: Katechismus der Stenogr. Leipzig, Weber. 3. kiad.
1900.

К. Lampe: Geschichte der Stenogr. Berlin, 1906. (Hillgers 
Illustr. Volksbücher.)

Dr. A. Mentz: Geschichte der Stenogr. Leipzig, 1910. Göschen. 
A. Navarre: Histoire générale de la sténographie. Paris, 1909. 
J. Pitman: History of shorthand. London, 3. kiad. 1891.
C. Schmidt: Stenographisches Repetitorium. Dresden, 2. kiad.

1908.



9

Fr. Stolze: Von der Bilderschrift zur Stenogr. Berlin, 1891. 
Csak az I. rész. ,

J. W. Zeibig: Geschichte und Literatur der Geschwindschreib
kunst. Dresden. 2. kiad. 1878. Pótkötet. 1899.

Ъ) Hasai müvek:
Elfogytak: Dr. Szombathy J.: A gyorsírászat rövid történelme, 

Noé után. Pest, 1868, továbbá Fleischhacker M. Fr. (Győr, 1875), 
Kapczy Zoltán (Győr, 1876) és dr. Boros Gábor (Budapest, 1895) 
müvei.

Bódogh János: A gyorsírás rövid története. Szeged.
Glock Tivadar: Az írás, valamint a gyorsírás terén számottevő 

egyszerűsítési törekvések történelmi fejlődése. Budapest, 1916.
Nagy 8.—Kováts A.: A gyorsírás történelmének vázlata (Nép

szerű gyorsírással). III. kiad. Budapest, 1920.

III. ó- és középkor:

E. Chatelain: Introduction á la lecture des Notes Tiromennes. 
Paris, 1900.

К. Dewischeit: Georg Röhrer ein Geschwindschreiber Luthers. 
Berlin, 1899.

K. Dewischeit: Shakespeare und die Anfänge der englischen 
Stenogr. Berlin, 1897.

Gárdonyi Albert: A középkori latin írás rövidítés! rendszere. 
Budapest, 1918.

M. Gitlbauer: Die drei Systeme der griechischen Tachy- 
graphie. Wien, 1894.

Louis Guénin et Eng. Guénin: Histoire de la sténogr. dans 
Tant. et au moyen age. Les notes Tironiennes. Paris, 1908. 

Leszlényi Imre: Ars Tironia. Győr, 1875. Elfogyott.
Dr. A. Mentz: Geschichte und Systeme der griechichen 

Tachygraphie. Berlin, 1907.
Dr. A. Mentz: Geschichte der griechisch-römischen Schrift 

bis zur Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern. 
Leipzig, 1920.

P. Mitzschke: Stephan Roth, ein Geschwindschreiber des 
Reformationszeitalters. Berlin, 1895.

W. Schmitz: Commentarii Notarum Tironianarum. Leipzig,
1898.

IV. Újkor:

Anglia: Ed. Pocknell: Origin of modern English Shorthand 
Charakters. London, 1883. — Pitman életrajza Alfr. Bakertől. 
London, 1908. — W. Reichel: Die Stenogr. in England. 1905. 
Dresden.



10

Franciaország: Alfr. Junge: Beiträge zur älteren Gesell, d. 
Sten. in Frankreich, Archiv 1895—98.

Németország: J. Alteneder: Franz Xaver Gabelsberger. Mün
chen, 1902. — Dr. Rud. Dowerg: Entwickelungsgeschichte d. 
Gabelsb. Systems. Wolfenbüttel, 1915. Rövidített új kiadás, 1922. — 
F. W..Kaeding: Stolze-Bibliothek. I—XVIII. kt. Berlin, 1888—93.— 
Johnen: W. Stolze und die Entwickelung seiner Schrift. Berlin, 
1899. — Leop. Eisinger: K. Faulmanns Leben u. Werke. Wien, 
1908. — W. Mager: Gesch. der stenogr. Einheitsbestrebungen. 
Berlin, 1908. — Dewischeit: Goethes Beziehungen zu den tironischen 
Noten etc. Berlin, 1896. — Mitzsehke: Stenographisches und ver
wandtes aus Weimars klassischer Zeit. Berlin, 1913.

Gab.-életrajzot írt nálunk Rosenthal M., Debreczen, 1896 és 
dr. Bárdos György, Szeged, 1910.

A többi országok gyorsírástörténetírói: Svájc: Reber—Alge, 
Wetzikon, 1910. és Mogeon, Lausanne, 1903. — Olaszország: Noé, 
Trieszt, 1909. — Oroszország: Jerschow, Szentpétervár, 1880. — 
Délszlávok: Bezenzek, Berlin, 1890. — A legtöbb ország története 
az Archiv für Stenographie (1849—1814, Berlin) és a Korrespon
denzblatt (1856—, Dresden) hasábjain volt ismertetve.

Évkönyvek: Gab. Wolfenbüttelben. StSch. Berlinben, Pitman 
Londonban, továbbá Navarre Párisban, Molina Velencében stb., 
továbbá a nemzetközi kongresszusokról kiadott jelentések.

V. Magyarország:

Bódogh, Boros, Dowerg, Glock, Johnen, Navarre, Nagy— 
Kováts és Zeibig id. m.

Jós. Zedniczek: Entwickl. d. Gabelsb. Stenogr. in Österreich- 
Ungarn. Brüx, 1905.

Dr. Bárdos György: Markovits Iván rövid életrajza. Szeged, 1910. 
Dick Bódogh: A GM. r. fejlődéstörténetének vázlata. Budapest. 
Gondos M.: Die neuere Geschichte der Sten. in Ungarn. 

Berlin, 1909. — Cikkek az Archívban.
Dr. Gopcsa L.: A magyar gyorsírás története. Szeged. 2. bőv. 

kiad. 1918. Énnek illusztrálása:
Dr. Gopcsa L.: A magyar gyorsírási rendszerek. Szeged, 1919.

„ A magyar gyorsírás irodalma 1801—1920.
Budapest, 1921.

Jakab Lajos: Szegedi gyorsírászati díszemlékmű. Szeged, 1903. 
VI. Internationaler Stenographentag (Budapest, 1913), Darm

stadt, 1914.
Mosonyi Béla: A gyorsírászat Győrött.
Téglás Géza: Uj adatok a magyar gyorsírás történetéhez. 

Szeged, 1908.
Dr. Verő Leó: Die Stenogr. in Ungarn. Wolfenbüttel, 1914.
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Vikár Béla: Gáti István steganographiája, kapcsolatban a 
modern stenographiával. Budapest, 1889.

Vikár Béla: 50 év határán. Budapest, 1918.
Évkönyvek (gyorsírónaptárak) megjelenési évei és szerzői: 

1865 Csanádi I. Becs, 1866 Elischer Gy. Bécs, 1867 dr. Payer L. 
Pest, 1880 Forrai S. Budapest, 1896 Cserei J. Temesvár és 
Varjú J. Szeged, 1902 Kállai E. Budapest, 1904 dr. Bárdos Gy. 
Budapest, 1906 Kállai E. Szeged és Kozma Bemátné Budapest, 
1907, Bárdos Gy. Budapest, 1908 Pulitzer S. Budapest, 1910 
Zoltán H. Budapest, 1911 Kemény J. Budapest és 1922 dr. Katona 
Dávid Szeged.

A tankönyvek közül több-kevesebb gyorsírástörténetet, vagy 
legalább a r. alapító életrajzát adják: Danzer, Kováts, Borsos, 
Markoviim, Fenyvessy, Kollmann (Szentirmay) Gyula Arad 1888, 
Kováts—Major stb.

VI. Lexikonok gyorsírástörténeti cikkei:
Encyclopaedia Britannica (Shorthand), La Grande Encyclopédie, 

Meyers Konvers. Lex., nálunk a Pallas- és Révai-lexikon,

VII. Folyóiratok (jelenleg):
Nálunk: GM. r.: Gyorsírászati Lapok 60. évf. (szerk. dr. Admeto 

Géza), Az írás 13. évf. (dr. Nősz Gyula), Szegedi Gyorsíró 17. évf. 
(dr. Katona D.). — NS. r.: Népszerű Gyorsíró 33. évf. (Kovács 
Alajos). — StF. r.: Magyar Gyorsíró 35. évf. (dr. Baránski Gyula).

Németországban: Gab.: Korrespondenzblatt, Deutsche Stem 
Zeitung, Allgem. Deutsche Stern Zeit., Arbeiter-Sten. Gab. stb. — 
StSch.: Der deutsche Stenograph, Die Monatschau, Neuwacht, stb. — 
Stolzesche Stenogr. Zeitung. — Nationalstenogr. (Kunowski) stb.

A többit lásd az egyes országoknál.

Vili. A gyorsírás alkalmazása és haszna:
Szepessy X. Ferenc: Az élet minden pályáján szükséges a 

gyorsírást bírni. Pest, 1867.
Dr. Payer László: A szóbeli eljárás és a gyorsírászat. Pest, 1870. 
Wiesinger Frigyes: A gyorsírás világából. Budapest, 1895. 
Csomay Győző: A gyorsírászat praxisa. Szatmár, 1899.
Schell Antal: Paptársaimnak a gyorsírásról. Budapest, 1903. 
Kállai Emil: A szóbeliség elvének gyakorlati alkalmazása. 

Budapest, 1905.
Dr. Bárdos György: A gyorsírásról. Budapest, 1907.
Az I. orsz. m. gyorsírókongr. (Szeged, 1907) munkálatai. 

Budapest, 1908: A gyorsírás a katonaságnál, a parlamentben, a 
keresk. életben, a perrendtartásban, az egyetemen stb.
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Dr. Rado Antal: Parlamenti szónoklat és gyorsírás. Buda
pest, 1909.

Schack Béla: A magyar kereskedő könyve c. díszmüben 
Kozma B. cikke.

Dr. Császik Pál: Gyorsírás a rendőrség szolgálatában. Buda
pest, 1913.

Specht: Was ein Stenograph werden kann. Berlin, 1910. 
Etudes sténographiques HI. füzete: Les carrieres sténo- 

graphiques. Paris, 1909.
Kronsbein: Stenographische Streifzüge. 2 kt. Wiesbaden,

1893—95.
Dr. Haag Benedikt: Die Bedeutung der Stenographie im 

modernen Erwerbsleben. Wolfenbüttel, 1921.
Wertheimer: Die Sten. in der Volkswirtschaft. Berlin, 1906. 
M. Bäckler: Kurzschrift und Verwaltungsreform. Berlin, 1909. 
E. Kramsall: Die Sten.-im Dienste der Parlamente. Wien, 1891.

IX. Elmélet:

Az említett történeti műveken, Gab. Anleitung-ján (új kiad. ՚ 
1900. Wolfenbüttel) és Stolze Lehrbuch-ján kívül:

a) Idegennyelvű műveli:
W. Bein und P. Schönherr: Versuche zur Bestimmung der 

Geläufigkeit der Zeichen. Berlin, 1901.
E. Brabbée: Reform der Stenogr. Systeme Gab. u. StSch

Wien, 1906. .
L. Darapsky: Die Ausdrucksmittel der Graphik. Berlin, 1909.
F. W. Kaeding: Häufigkeitswörterbuch der deutschen Sprache. 

Steglitz b. Berlin, 1897.
F. W. Kaeding: Über Geläufigkeitsuntersuchungen. U. o. 

1898. — Die Druckverstärkung. Berlin, 1908.
H. Klaus: Über Deutlichkeits und Geläufigkeitsuntersuchungen. 

Gottesberg, 1909.
Kunowski: Die Kurzschrift als Kunst und Wissenschaft. Berlin, 

1895. I. kt.
Kunowski: Moderne Stenographie. Ein Vergleich.Breslau, 1900. 
Dr. W. Mager: Buchstabe und Symbol. Berlin, 1906.
Dr. W. Preyer: Zur Psychologie des Schreibens. Leipzig, 

1919. 2. kiad.
W. Reichel: Vernunft und Regel. Leipzig, 1904.
F. Schrey: Welches Stenogr.-System ist das Beste? („Das 

stenogr. Zeichenmaterial“, 2. kiad.) Berlin, 1910.
A. V. Wittken: Bau unserer Kurzschriftsysteme Berlin, 1910. 
Fr. Stolze: Gabelsberger oder Stolze? Berlin, 1864.
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Μ. I. — Ρ. A.: Quelle est la meilleure sténogr. ? Paris, 1894. 
Thierry—Mieg: Examen critique des stenographies frangaises 

et étrangeres. Versailles, 1910.
Ъ) Magyar művek:
Bálint Antal: A gyorsírástudomány alapvonalai. Budapest, 1909. 
Dr. Dengl János: GM. r.-ü gyorsírási reformjavaslatok. Buda

pest, 1917.
Dr. Dengl János: A népszerű gyorsírás (Radnai) és 

r. reformgyorsírás. Budapest, 1920.
Dr. Fabro Henrik: Kalandozások a vitaírás határain. Buda

GM.

pest. — Lehetőségek a gyorsírás megreformálására. Budapest, 1922. 
(A hangzós röv.-ek elmélete.)

Forrai Soma: Kritika dr. Szalágyi Aurél abszolút magyar 
gyorsírásáról. Budapest, 1892.

Gondos Miksa: A gyorsírás elmélete. Budapest, 1908.
Kele Antal: Kritikai munkálatok a GM. és StF. r.-ek felett. 

Budapest, 1877.
Kornis Gyula: A lelki élet. Budapest, 1917/18.
Kováts J. István: NS. gyorsírása. Cáfolat Kozma B. bírálatára. 

Budapest, 1901.
Kozma Bemát: NS. parlamenti gyorsírása. Budapest, 1900. 
Müller Miksa: Felolvasások 

1876/78. 2 kt.
Radnai Béla: A gyorsírás elmélete. Budapest, 1914.

„ „ Az írás és olvasás lélektana. Budapest, 1918.
Dr. Schütz Antal: Kiemelkedő szótársítások. Budapest, 1916. 
Simonyi Zsigmond: Tüzetes magyar nyelvtan, történeti alapon. 

Budapest, 1895.

nyelvtudományból. Budapest,

X. Módszertan:
a) Idegennyelvű művek a r.-i tankönyveken kívül:
E. Clemens: Die Stenogr. und die Schule. Braunschweig, 1895» 
К. Heck: Methodik des stenogr. Unterrichts, Osterwieck, 1903. 
J. B. Klören: Der Unterricht in der Stenographie. Berlin,

1910. 5. kiad.
W. Niemöller: Über den Unterricht in der Stenogr. Wendet 

man beim Unterricht in der Stenogr. mit mehr Erfolg, die Vor
tragende oder die entwickelnde Methode an? Dresden, 1899.

W. Rein: Encyclopädischer Handbuch der Pädagogik 6. 
kötetének Stenogr. cikke. Jena, 1899.

R. Saar: Die Stenogr. in der akademisch gebildeten Welt. 
Leipzig, 1899.

F. Schrey: Der kürzeste Weg zur stenogr. Praxis. Barmen, 
1902. 4. kiad/

Estoup: Les gammes stenographiques. Paris.
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b) Magyar müvek a r.-i tankönyveken kívül:
A legaktuálisabb gyorsírási kérdések. Fabro, Jakab, Téglás stb. 

értekezései. Összeáll.: dr. Katona D. Szeged, 1922.
Dr. Bárdos Gy.: A gyorsírástanítás módszertana. Budapest, 1910. 
Cserei József: A gyorsírászati módszertan köréből. Temes

vár, 1895.
Gondos M. id. elméleti művének utolsó fejezete.
Hadik Richard: A gyorsírás tanításának módja. Győr, 1875. 
Kármán Mór: Összegyűjtött munkái. Budapest, 1909.
Kováts A.: A gyorsírástanítás módszere, függelékül 

irodalma, 1876—1922. Budapest
Dr. Maywald József: Módszertani kérdések a gyorsírás köréből. 

Budapest, 1901.
Szabó L.: A gyorsírászat módszertana. Szeged, 1894.
Téglás G.: Útmutató gyorsírókörök szervezésére. Budapest. 
Dr. Waldapfel J.: Adalékok a gimn. oktatás elméletéhez. 

Budapest, 1878.
Dr. Weszely Ödön: A modern paedagogia útjain. Budapest.

NSr.
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I.

A gyorsírás története.
Általános rész.

Bevezetés.
A gyorsírás történetének megismerésével szorosan összefügg 

az más történetének ismerete. Azonban, hogy az írás miként haladt 
át a fogalmakat jelölő képírás s a szótagírás különböző fázisain, 
míg a mai betűírás kialakult, itt e kérdés tárgyalására nem lévén 
terünk, a bibliographiára utalunk.

íróeszközök.
Az írásra használt anyagok különböző helyeken és időkben 

különbözők voltak. Használtak követ, fát, faleveleket, elefántcsontot, 
kagylókat, viaszt, papyrust, gyapotból, vászonból, majd szalmából 
és fából készített papirost. A régi kínaiak bambuszdarabokra írtak. 
A krónikások szerint az arabok a X. század óta a .papirost hasz
nálják az írásra. A IX—XIII. században csaknem kizárólag a kis- 
ázsiai Pergamon városról elnevezett pergamenre írtak. A régi egyip
tomiak kőbe vésték a jeleket, azonkívül szövetekre és a náluk 
termő papyrusokra festették a betűket. A héberek kőtáblára írtak. 
Majd fémeken is találunk írásokat. Jób idejében ólomtáblákon, majd 
később fatáblákon örökítették meg az írásokat. Az indusok általá
ban pálmalevelekre írtak. Az írás számára készített állati bőrökön 
egykor úgy a barbárok, mint a görögök írtak. Nagy Sándor hódí
tása idején a görögök az egyiptomiaktól átvették a papyrus hasz
nálatát. Rómában a híres XII táblás törvényt érctáblákra vésték, 
a szenátus határozatait pedig elefántcsontokra írták. Viasszal bevont 
táblákra is sok időn át írtak egy vésőformájú eszközzel, a „stylus“ -

törlésre voltsál, amelynek hegyes vége az írásra s a lapos vége 
alkalmas. Később mind általánosabban lúd-, holló-, páva- és galamb
toliakkal kezdtek írni, majd a tinta használata mellett, főleg a 
XIX. században, a fémtdlak és a graphitból készült írónok lettek 
legalkalmasabbak a papiroson való írásra.

A gyorsírástörténet korszakai.
A gyorsírás fejlődésében két csúcspontot különböztethetünk 

meg: az antik s a modern gyorsírást. Ezért Joihnennd 3 korszakot 
vehetünk fel:
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1. Az első Kr. e. 350 — Kr. u. 1100. magában foglalja az 
ó-görög és római tachygrapbiákat a görög- és latinnyelvű parla
menti, egyházi, kereskedelmi stb. életben.

2. Az átmenet kora 1100—1600. évei közé esik. A közön
séges írás rövidítését is elengedőnek tartották. Gyorsírási r.-ek 
csak a korszak elejéről és végéről ismeretesek.

3. 1602-től, John Willistől napjainkig datálódik a modem 
stenographia kifejlődésének kora, amelynek első 2 évszázada teljesen 
a mértani, a XIX. század pedig már a mértani mellett a graphikai 
iránynak korszaka.

A modern gyorsírási r.-ek vagy graphikaiak, amelyek alapul 
a közönséges (cursiv) írás jeleit veszik, vagy pedig geometriaiak, 
amelyelmek jelei a mértan elemeiből vannak átvéve. A graphikai 
r.-ek csaknem olyan arányban vannak elterjedve, mint a' geomet
riaiak. Amerikai, angol és francia területeken inkább a geometriaiakat, 
míg a többi területeken inkább . a graphikaiakat ismerik. S mivel 
a geometriai r.-ek Angol- és Franciaországban, a graphikaiak pedig 
Németországban keletkeztek s onnan terjedtek el a többi országokba, 
azért az általános gyorsírástörténet főleg ezen országok gyorsírási 
r.-eit veszi alapul. Navarre kimutatása szerint Angliában az 
1588—1906 közti időben 492 r. jelent meg. Mennyiség dolgában 
Németország áll mögötte, mintegy 400 r.-rel. A franciák harmadik 
helyen állanak.

I. Az antik világ gyorsírása.
1. A görög tacliygraphiák.

Miként az írás eredetére vonatkozó mondák Adámig (arab 
monda), az angyaltól írni tanuló Szethig (Flavius zsidó történetíró) 
és Prometheusig mennek vissza (Aeschylus), úgy a gyorsírás ősere
detének idejét sem tudjuk pontosan megállapítani. Azok a föl
jegyzések és közlések, amelyek szerint már a bibliában (Zsoltárok 
45,2: Lingua mea calamus velociter scribentis = nyelvem gyorsan 
írónak tolla stb.) s az ős Egyiptomban s az egyiptomi népekkel 
egyidőben élt többi művelt népeknél is nyomaira akadnánk a 
gyorsírásnak: nem megbízhatók. Kétségtelen csak annyi, hogy a 
gyorsírás csakis akkor keletkezhetett, amikor előállott az a helyzet, 
hogy a gyorsírás közszükségletet pótoljon. Ez a közszükséglet pedig 
mindenütt leginkább ott és akkor volt észlelhető, ahol és amikor 
a gyorsírás kifejlődésére legalkalmasabb politikai életben a szónok
latok följegyzését, vagy más, megörökítésre alkalmas szükséges adatot 
vagy jelenséget az elhangzott élő szó sebességének megfelelőleg 
leírni kellett.

A legújabb vizsgálódások szerint az ókorban a görög népnél 
találjuk legelső nyomait a gyorsírásnak. Diogenes Laertius-пак 
(Kr. u. III. sz. közepe táján) az az állítása, hogy Xenophon az első,



I. Akropolis! rendszer. Π. Késő-bizánci rendszer.

E szótagírással szemben másfélszáz érvel fiatalabb (Kr. e. 
300) delphibeli két tábla egyikének sakktáblaszem hálózatában 
feltüntetett mizótorlódások a görög ábécé ζ: dzéta, ξ: kszi, Ц): pszi 
kettős betűinek mintájára további mizókombinációk számára alko
tandó jegyek kísérletére engednek következtetni. Maradandó sikerre 
azonban egyik törekvés sem vezetett, bár föltehető, hogy az akro- 
polisi r.1 némi összefüggésben áll szerkezet tekintetében a Kr. u. 
Π—Vili. században használt és szintén a mgzókra épített, de 
bonyolultabb korai-bizánci tachy- v. ssémeiographiával. A bizánci 
elnevezés a kort jelzi, mert akkor már a hajdani Bizáncból lett 
Konstantinápoly volt a keletrómai birodalom székhelyeimig lelő
helyéről egyiptominak is nevezhető, hol csak az arab uralom (641 
Kr. u.) óta hanyatlott le a gyorsírás. A görög tachygraphia leg
régibb és egyik legérdekesebb bizonyítéka a Kr. u. 155-ből való 
szerződés, amely szerint egy előkelő egyiptomi rabszolgáját 2 év 
alatt akarja a gyorsírásban kiképeztetni egy szémeiographosszal. 
A kikötött tandíj (120 drachma) első harmadát a tanító előre föl
vette, a másik 40 drachmát akkor követelhette, ha tanítványa az 
egész tankönyvet megtanulta, s az utolsó részletet csak akkor, ha 
a rabszolga minden tekintetben kifogástalanul tud gyorsírni s 
írását el is olvasni. Az idő terjedelméből lehet következtetni a 
gyorsíróhoz fűzött nagy igényekre, mert a megtanulandó „kommen-
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aki Socrates beszédeit följegyezvén, nyilvánosságra hozta, még nem 
bizonyít föltétlenül a gyorsírás művelése mellett, úgyszintén abból, 
hogy TJwkyclides szószerű közléseket is vett föl müvébe, szintén 
nem következik föltétlenül az, hogy Thukydides ismerte a gyors
írást. Egy 1883-ban az athéni akropolison talált s a Kr. e. IV. 
évszázadból való kőfelirat-töredeken látható jegyek a görög gyors
írás legrégibb emlékei.

Ez a majuszkula-írást mintegy felére rövidítő gyorsírási kísérlet 
voltaképen teljes írás s geometriai karakterű, mint a kőfeliratok. 
A mgzók nagy állójegyei hordozzák, három magasságban: tetejükön, 
középen 8 a lábakon a mlzók jobbára fekvő, apró jegyeit. A magya
rázó kőfelirat hiányzó részeinek pótlásában legérthetőbb, mert talán 
legmerészebb Gitlbauer korrektúrája.
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tarion“ (a latinból átvett görögös formájú szó) bizonyára több ezer 
szójelet tartalmazott. Tacbygraphok jegyezték a híres orvosnak, 
Galénosznak előadásait a II. és Origenesz egyházatyáéit a III. szá
zadban, hasonlóképen a mártírpereket, törvényszéki tárgyalásokat, 
hitvitákat stb. A régebbi keletű (Π—IV. század) kéziratok még 
megfejtésre várnak, míg az újabbakban levő (IV—VIII. század) 
iskolai feladatok a megfejtést elősegítették.

A későbizánci tachygraphia kora a IX—XI. század. Első 
nagyobb lelőhelyéről grottaf'erratái r.-nek is nevezik. Úgy látszik, 
jobbára csak könyvtachygraphia volt ez, vagyis nem beszédírásra 
használták, hanem papírkímélés és időnyerés céljára. A könyv
másoló barátok még a hehezeteket és ékezeteket is kitették e szó- 
taggyorsírásban, mely egyszerűbb volt az előző rendszernél s az 
akkoriban már kifejlődő minuszkulaíráshoz közeledett, sőt nem 
egyszer közönséges írással is találunk benne egy-egy mlzót. A IV. 
század óta számos szótagjel és szójel honosodott meg a könyvírás
ban s ezt a vegyes írást használhatták a IX—XII. század zsinatai
nak és vitáinak lejegyzésére, a körben ülve írás methódusával, mely 
szerint, miként a francia forradalom logographj ii s mintegy másfél 
évtized óta a török parlamentben is, a jegyzők csak rövidke ideig 
írnak, adott jelre * a szomszéd folytatja, ezalatt az előbbi pótolja 
azt, amivel lemaradt s így körben haladva, minduntalan váltakozik 
az írás szerepe s a számszerűit egymás után következő jegyzők 
kéziratait utólag teszik egyöntetűvé. E rendszer nyomai а ΧΠ—XV. 
században egyre gyérülnek s 1506-ból való az utolsó könyvtachy- 
graphikus emlékünk.

2. A római gyorsírás.

A görögöktől a gyorsírás eszméje Alsó-Itálián át juthatott a 
rómaiakhoz, hol a közírásban ekkor már különféle rövidítő eljárá
sok voltak használatban.

feliratokban kényszerítette a térszűke a rómaiakat 
az egyforma nagy és szögletes betűkből álló capitális írás meg
rövidítésére, amely kétirányú volt. Vagy térmegtakarítással járó 
monogrammszerü betűösszeolvasztások (ligaturák) keletkeztek, pl.:

Főleg

Л лгш
ant, nihil,

stb., amelyek aztán sokszor szójelekül használtattak, vagy, miként 
ma is minden nyelvben, a gyakori szavak kezdőbetűje, esetleg 
megtoldva a szónak még egy-két betűjével nagyszámú szójelek 
alkotására vezetett (sigillum = kis jelecske, a signum = jel szóból),

* A francia logograph, amikor kezdett lemaradni, térdével lökte meg 
szomszédját. A török gyorsírók mögött áll egyik társuk és pálcája érintésé
vel figyelmezteti a gyorsírókat az írás átvételére, illetőleg befejezésére.

ab,
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amelyek aztán átmentek a még mindig álló és egyforma nagy, 
de már kigömb ölyödött unciái is írásba, a későbbi összekapcsolt 
kurzívírás ősébe is. így jelentette a C betű e szavakat: Caesar, 
Caius, Calendae, canditatus, capit, castra, causa stb. Iskolai tanulók 
is ismernek egy csomó ilyen rövidítést, pl.: SPQIl = Senatus 
populusque Romanus; PC = Patres conscripti; a levél elején: SD - 
salutem dicit stb. Izidor szevillai püspök az 1100-ra becsült köz
ismert szójel (= notre vulgares) feltalálójának Ennius költőt tartotta 
(Er. e. 239—169). Újabb magyarázók szerint ő csak az ezer és 
száz szavak szójeleit találta volna fel.

A tulajdonképeni első gyorsírási r. megalapítója egy fel
szabadított rabszolga: Tiro volt, aki Er. e. 100 táján Arpinumban, 
Cicero atyjának egyik rabnőjétől született. Meghalt Er. u. 1-ben. 
A fiatal rabszolgát Cicero atyja Rómába vitte s ugyanolyan neve
lésben részesítette mint fiát. Tiro felszabadítva is megmaradt Cicero 
barátjának, akit rendkívül támogatott munkájában az időközben 
feltalált tachygraphiájával. Baráti viszonyuk mélységéről tanúskodik 
Cicerónak hozzá intézett 25 levele (ad Familiares levélgyűjtemény 
XVI. kötete). Több munkát is írt Tiro s összeállította Cicero műveit 
is saját feljegyzéseiből. Nevét azonban megörökítette a tachygraphia 
feltalálásával 63 körül s jegyei „Tiro jegyei“ címen voltak ismere
tesek. Voltaképen Gohory-tól (1550) ered a tirói jegyék: notae 
Tyronis elnevezés. Addig ugyanis vagy Cicero jegyeinek nevezték 
ezeket, mert őt tartották a r. alapítójának, vagy pedig Seneca 
(meghalt Er. u. 65) jegyeinek, mert az ő neve alatt adta ki egyik 
szabadosa az addig 5000-re felszaporodott jegyek gyűjteményét, 
amely betetőzését az V. században több fejezetből álló nagy kom
mentárban érhette el.

Tiro találmánya első alkalmazásának hiteles dátuma Plutar- 
chos (Cato életrajza) szerint Kr. e. 63. dec. 5-e, midőn a szenátus 
Cicerónak Catilina elleni IV. beszéde folytán Cato javaslatára 
Caesar ellenzése dacára is az összeesküvők ki végeztetését határozta el.

Tiro rendszerénél az alapelv nem más, mint sűrítése a szó 
graphikai elemeinek, amelyek közül csak a lényegeseket tartja 
meg. Egy tirói jegy rendesen két részből áll. Egy gyökből vagy 
főjelből (nóta) és egy végződésből vagy segédjeiből (titula). Utóbbi 
kisebb, mint a főjel. A gyökök kifejezhetők: 1. csak kezdőbetűvel, 
2. kezdő szótaggal, 3. a szó több betűjével, különböző rendben 
elhelyezve.

Tiro rendszere tulajdonkép szógyorsírás, amennyiben a gyakori 
szavak számára állapított meg nagyon általános szempontok szerint 
önkényes szójeleket. Fontos eszköz a szóröv.-ben a kezdőbetű oldalt 
fordítása, vagy teljes 180°-ú megfordítása, ami csak a teljesen kiírt 
főbetüalakoknál lehetséges, mert a rövidebb jegyeknél az irány- 
változás már más hangjelentést, illetőleg betűjegyet adna. A dia
kritikus (megkülönböztető) pontnak szintén nagy szerepe jut a 
szójelképzésben. A pont használata sokszor a térszemlélet associa-

2*
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tiójára támaszkodik. így a térben lent elhelyezkedő tárgyak nevei
nél (pl. ager szántóföld, campus mező stb.) a pont a betű alatt 
van, a térbelileg felül elhelyezkedett, vagy oda képzelt fogalmaknál 
(fej, levegő, nap, büszkeség stb.) a pont a betű fölött van. Ennek 
a pontnak a helyére lépnek a rag- vagy végződésjegyeí (titula). 
Lehet ugyan rekonstruálni e szójelekből az ábécét, de minden 
hangnak több jegye van s minden jegy több hangot jelenthet. 
Némely jegy balra ferdítése utólagos а-t, jobbra ferdítése e-t, függő- 
legesítése (Steilstellung, L Gabelsberger) г-է, átvágása Z-et vagy x-et 
jelentett. Több jegy összeolvadása adja a monogrammokat, amelyek 
alkotórészei már felismerhetetlenekké rövidültek. A főjegyek job
bára a latin unciáiig és kurzívírás nagyalakú majuszkulái vagy 
azoknak részei.
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Tiró gyorsírása: 1. Az ábécé főjegyei. 2. Szótagjegyek. 3. Pontozó szójel- 
képzés : ager, animus, amicus, sanus, superbia, sententia. 4. A szótővel egybeírt 
rag és igekötőjegyek: -am, -um, -as, -es, -is, -os, -us; ab-, ad-, con-, in-, per-, 
pro-, prae-, sub-. 5. Későkori különírt ragok: domin-i (az t balra van), -o, 
-um, -e, -orum, -is, -os: lego, legis, legit. QPN = Quousque tandem abutere, 

Gatüina, patientia ոօտէրզ ?

A gyorsírás el volt terjedve a rómaiaknál, még pedig nem
csak a világi, hanem az egyházi életben is, s az egyház, főleg 
üldöztetése idején sokat köszönhet a gyorsírásnak. A gyorsírókat 
régen semeiographusókiidk hívták s a római császárság idején, aszerint, 
amint állami vagy egyházi szolgálatot teljesítettek: nótáriusoknak, 
librariusohiak, vagy exceptorohiah nevezték. A nótáriusokat szent 
Kelemen (91—100) szervezte. Ok diktálás után írtak s legneveze
tesebb munkájuk: „A martyrok cselekedetei“. A librariusok köny
veket írtak akként, hogy átírták gyorsírási jelekkel készült munká
jukat rendes betűkkel. Az exceptorok, hivatalnokok voltak, beosztva 
a törvényszékekhez. A gyorsírást hivatalosan 411-ben használták a 
karthagói konferencián, amelyen püspökök vettek részt. Ugyancsak 
a IV. századból ismeretes szent Cassian, a gyorsírók védőszentje, 
aki mártírhalált halt: saját tanítványai szúrták agyon stílusaikkal. 
A római császárok és számos előkelő férfiú (Maecenas, Plinius stb.) 
titkárokul gyorsírókat alkalmaztak. Titus császár- maga is versenyre 
kelt gyorsíróival.

A gyorsírók dícséretét zengik Martialis epigrammjai (XIV. 
208., II. 1., 5. és X. 62., Kr. u. 42—104), Ausonius költő (310—
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392), az Augustus korabeli didaktikus költő Manilius, (Astro
nomica , IV. 197 sk.), szent Ágoston, aki nemcsak lejegyeztette 
prédikációit, hanem a gyorsírást keresztények számára nélkülöz
hetetlen képességnek is nevezi, Xanthias gyorsíró megható sírverse 
(300 körül) stb.

A római világuralom letűntével a gyorsírás is vesztett jelentő
ségéből. Az V. században a gall rhetoriskolákban, a VI—VII-ben 
a klastromokban talált menedékek Franciaországban a Meroving- 
és Karoling-dinasztia alatt, főleg Nagy Károly (768—814) idejében 
reneszánszát éli. Hogy Nagy Károly a szerzetesektől megkívánta volna 
a gyorsírás megtanulását, túlzott sterfographikus föltevés. A notae 
szó itt zenei értelemben veendő s a neumák ismeretére vonatkozik, 
ami liturgikus szempontból volt fontos. Mindamellett Páris, Reims, 
Köln, Fulda, Tours stb. klastromaiban tanították Tiro rendszerét 
s az udvari írnokok mind használták fogalmazásra és az aláírás 
mellett rekogniciós (ismertető) jegyekül az okmányokon, hogy így 
az okirathamisítást megnehezítsék.

A 843-i birodalomfelosztás (verduni szerződés) után a tiroi 
gyorsírás megint feledésbe megy lassacskán. A német udvari hiva

talokban 900 körül már nem isme
rik, a franciáknál utolsó nyomát 
1067-ben találjuk. A VIII—X. szá
zadból van 20 többé-kevésbé teljes 
gyűjteményünk 13 ezer szójellel. 
Ezek részint másolatai és feldolgozá
sai a régi kommentároknak, részint 
zsoltárokat, törvényeket, theológiai 
müveket, orvosi utasításokat, okmány
magyarázatokat, stb. tartalmaznak, 

tehát egyúttal kultúrtörténeti beccsel is bírnak. Beszédek lejegyzé
sére bizonyára csak ritkán használhatták. Tanárai előadását jegyezte 
le a notulae fugaces segítségével pl.
(841—877). Azonban a keresztes háborúkig a tiroi gyorsírásnak 
még az alsóbb fokú használata is megszűnt.

Valószínűleg a görög szótagtachygráphia befolyása alatt fejlő
dött ki Olaszországban a tiroi szótagírás. Ennek első periódusában 
(VII—IX. század) a gyakori szavakat még a régi tirói szójelekkel 
írták s megtartották a szavak tagolását tő és végződések szerint. 
Ez tehát olyan fokú volt, mint a mai szójelekkel tarkított levelező
írás. A második periódusban (771—1078) szőjelek és tagolás nélküli 
szótagírást találunk az olasz fejedelmi irodákban. Szent István koro
nájának tudós adományozója, II. Szilveszter (Gerbert) pápa bullái
ban és levelezéseiben szintén alkalmazta e szótagírást, amelynek 
betűösszetételei az alapul szolgáló írásnál egyszerűbbek s világo
sabbak, tehát könnyebbek is. Egy olasz eredetű spanyol kézirat a 
hozzáillő szójeleket is* közli, amelyeket e szótagírás vitaírásának 
szokás tekinteni.

Լ%~Լ շլ՜կ

II. Silvester pápa aláírása :
Sil-ves-ter Ger-ber-tus 

Ro-ma-nus (e)pis-co-pus.

tudós Heiric szerzetes
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II. Átmeneti kor.
A keresztes hadjáratoktól a könyvnyomtatás koráig a nemzeti 

nyelvek függetlenítik magukat a latintól s kifejlődik grammatikájuk 
és helyesírásuk. Kettéválik az írás is, amennyiben a németek és 
dánok a gót betűket a frakturában és folyóírásban tovább őrzik, 
míg egyebütt az antiqua, a latin írás kerekedik felül. A tirói szó
jelekkel rövidített közönséges írás a könyvnyomtatás folytán nem 
tarthatja magát többé, bár évszázadokon át pótolta a gyorsírást a 
prédikációknak, vitáknak stb., ha nem is szószerinti, de legalább 
a kivonatos lejegyzésében. A készen levő latin tirói szójeleket akként 
értékesítették, hogy a beszédeket a gyorsíró hallás után latinra for
dítva jegyezte le. Mitzschke és Dewiseheit kutatásai szerint Luther 
beszédeinek fennmaradt stenogrammjai Georg Rörernek, Stefan Roth- 
nak és Caspar Cruzigernek szintén kivonatos jegyzésmódjáról 
tanúskodnak.

De igazi gyorsírási rendszereket is találunk e kor elején még 
Tiro hatása alatt s a végén, mint a modern gyorsírás előfutárait. 
Anglia a székhelye mindezen kísérleteknek.

A régebbi kettő még latin szógyorsírás és Joannes Tüberiensis 
(John of Tilbury) szerzetes neve alatt maradt ránk a XII. század 
végéről. Az első szerzőjének 3 kötetes műve elveszett. A fennmaradt 
kéziratos levélben a gyorsírás hasznát fejtegeti, s Cicero gyorsírá
sával szemben az angolok nemzeti szentjének, Tamás canterbury 
érseknek (megh. 1170) új jegyírását dicséri, amelyet az vértanú- 
halála után ő általa óhajtott a világnak hátrahagyni. Ebből készít
hette a XIII. században egy másik angol barát az egyetlen florenci 
kéziratban fennmaradt ifjabb rendszert, amelyet a kereszténységtől 
nagyrabecsült görög filozófus művének nevez (Ars notaria Aristotelis).

A régebbi rendszernek az Akropolis-kőre emlékeztető függő
leges főjegyei függelékeket kapnak fent, középen, vagy lent s egy
úttal szórövidítésül szolgálnak. A végződések (titulae) diakritikus 
pontok és vonások.

Tilbury igeragozási röv.-ei:

amo amas amat amamus amatis amant 
szeretek szeretsz szeret szeretünk szerettek szeretnek.

Ugyanígy j amabam szeretném stb., l amabo szeretni fogok 
stb., "[ amavi szerettem, j amaveram szerettem vala stb. E röv.-i 
eljárásra, amelyet hasonlóan alkalmazott a conjunctivusban (kötő
mód) is, bizonyára Donatus grammaticus vezette az igeragozási 
alakoknak mód, idő, szám és személy szerint való analysálásával. 
Tilbury büszke is lehetett e röv.-i r.-re, amely még a rendhagyó 
igéknél is lehetővé tette az ige minden Alakjának az ugyanazon 
tőből származott névszói alakoktól való pontos megkülönböztetést.
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Tiró nagyszámú igei végződéséhez képest, amelyeket 2 évig is 
kellett tanulni, tényleg nagy a haladás e hamar megjegyezhető 
röv.-i szabályban. A névragozásban is hasonló egyszerűségre töre
kedett. Tilbury tehát szakít a közönséges írással, amelyet csak 
ritka szavakra használ, s emellett a kihagyott magánhangzókat 
diakritikusán vagy vastagítással jelzi. Ez az ars exceptoria kivona
tos jegyzésre alkalmas a tulajdonképeni ars notariával szemben.

Még újabb ötleteket találunk az ifjabb rendszerben, ahol a 
főjegyek csak az általános nyelvi formát határozzák meg, pl. a 
főnévnek esetét, s a jegynek a sorhoz viszonyított ötféle helyzete 
a declinatiót (a latinban ugyanis öt ragozási csoport van), a mellék
jegy a főjegyhez képest nyolcféle helyzetben lehet. Főjegyekül szol
gálnak a kurzívírás betűinek s az arab számoknak részletei és 
megfordításai, a mellékjegyek pedig mértani elemek. A fő és mellék
jegyek csak ragozhatatlan szavak szójelei lehetnek. Szóval a gra- 
phikus és mértani elemek megkülönböztetése, az abszolút és relatív 
elhelyezés, a vastagítás, pontozó és jelképi mgzójelölés: mind 
megannyi vívmány. E rendszernek gyakorlati alkalmazásáról nem 
tudunk, bár 1550 körül a párisi Gohory még ismerteti az elsőt.

A kor végén meginduló angol gyorsírási törekvések egyrészt 
a tirói gyorsírásból, másrészt a titkos írásokból indulnak ki. A würz- 
burgi benedekrendi apát, Johannes Trithemius (1462—1516 Trit
te nheimbŐl) 1507-ben írt, de csak 1518-ban kinyomtatott Poly- 
graphia-jában közölt tirói szójelekkel hívja fel először a-figyelmet 
a 300 év óta feledésbe ment rendszerre. Számos követője közül a 
már említett JaJcob Gohoryn kívül főleg a löweni Justus Lipsius 
professzor tűnt ki a tirói jegyekről szóló levelének (1597) magya
rázataival, továbbá Janus Gruterius heidelbergi professzor, egy a 
Karolingok idejéből való szógyűjtemény kiadásával (1063).*

E hatásokat tünteti fel az első tulajdonképeni gyorsírás,

, * A franciáknál főleg a tudós benedictinus Carpentier (Alphabeticum 
Tironianum 1747), a, németeknél Ulrich Kopp Palaeographia critica-jának 
első két kötete (1817 Manheim : I. Tachygraphia veterum II. Lexicon Tiro
nianum) és a kölni Wilhelm Schmitz (Commentarii Notarum Tironianarum, 
Lipcse 1893) nevezetesek. A régi eredeti tirói írásra é jobbára a Karoling- 
korból való jegyzékek alapján csak következtetéseket vonhatunk.

Összesen 170 kézirat ismeretes tirói jegyekkel. Ebből több, mint 50 
van a párisi nemzeti könyvtárban, Leydenben 18, Kölnben 13 van, a többi 
megoszlik Bern, Vatikán, Verona, Berlin, a londoni Brit. Museum, Bécs stb. 
között. Tárgyuk szerint felosztják őket szójel-lexikonokra, zsoltárokra és tirói 
jegyeket tartalmazó okiratokra.

E gyűjtemények közzététele a régiek utánzására csábította a vállal
kozó szellemeket, kik csakhamar önálló utakon kezdenek járni.

írástechnikailag úttörő szerepet játszottak az akkoriban mindenütt 
divatos titkosírások is (stegano, vagy kryptographia): a [ -bői képzett 
szabadkőműves-írás. Az említett Trithemius művei a németeknél, az olaszok
nál Porta (lS03), az angoloknál Peter Bales (1547—1610) háromsoros vonal
írása (1592). Ez utóbbi az angol diplomácia szolgálatában állott még 70 év 
múlva is, amikor Worcester márki, I. Károly angol király bizalmasa, egy- 
sorúvá tette, de a vonaljegyeket három nagyságúvá formálta.
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Timotheus Bright londoni orvosnak 1588-ban közzétett Charac- 
terie-je, amelyet ő gyors- és titokírásnak nevezett. A kor vallási 
vitái, politikai mozgalmai, az angol nyelv kiművelése s az első angol 
nyelvtan (1586) megjelenése, mind kedvező előfeltétel volt a gyors
írási élet megteremtésére. Brightnek az.akropolisi s a Tilbury-féle 
merőlegesekhez hasonló jegyei csak fejükön viselnek megkülömböz- 
tető függelékeket, az aljukon tizenkétféle nyúlvány s a jegynek 
négyféle fekvése e szógyorsírás 538 kezdőhang rövidítésének meg
különböztetésére szolgál.

Pl. I = a, J abound, Լ about, | again, --^=- amend stb.

Ezeken kívül a 32 particula számára külön jegyei vannak. 
A szavak- alak és mondattani szerepét diakritikus pontok jelölik. 
Szójel nélküli szavakat úgy rövidít, hogy az ilyen szó kezdőbetűjét 
a rokonjelentésű szójeltől balra, vagy valamely ellentétes szójeltől 
jobbra helyezi.

Szóról szóra jegyezni nehéz lehetett így, bár nemcsak a puri
tán papok hitszónoklatait gyorsírták Bright rendszerével (1589—91), 
hanem Deivischeit, Carlton, Friedrich stb. kutatásai szerint Shakes
peare legrégibb darabjainak hibái csakis abból magyarázhatók, 
hogy a szerző engedelme nélkül gyorsírták le az előadás, alatt a 
nyerészkedő kiadók számára (Raubdruck). Egy fennmaradt album, 
amely Erzsébet angol királynőnek volt ajánlva, a sibyllai jóslatolzat 
tartalmazza, nem vízszintes, hanem függőleges sorokban.

A már említett Bales Braehygraphie (1590) címmel Bright 
jegyeit kurzív latin betűkkel helyettesítette. Majd 1600-ban enyhít 
a szógyorsíráson s csupán a kurzívírás betűinek és egyes szótagainak 
kihagyására építi új brachygraphiáját s így a graphikus rendszerek 
előfutárjának tekinthető, míg Bright a mértaniakénak.

III. A modern gyorsírás kifejlődésének kora.
A) A geometrikus rendszerek.

I. Angolország.

A tirói jegyek eltűnése után először Angolországban kísé
relték meg gyorsírási r.-eket alkotni. A legrégibb John of Tilbury 
s az újabbak mellett Ratcliff de Blymout (Erzsébet királyné ural
kodása alatt) úgy akart célt érni, "hogy a közönséges írásmóddal 
írt szavaknak csak egy részét írta ki.

A tulajdonképeni modem angol mértani gyorsírásban 3 kor
szakot vehetünk fel Johnen nyomán: l.a régi korszak (1602—1720) 
fő képviselői a két Willis, Shelton, Rich és Mason; 2. a középső 
koréi (1720—1837) Byrom, Manor, Taylor, stb.; 3. a legújabb 
kor Pitman-nal kezdődik (1837), kinek általánosan használható 
betűírása a régebbi szóírásokat mind kiszorította.



Vegyeseknek nevezzük e rendszereket, mert a mértani jegye
ken kívül a kurzív-írás betűit is megtaláljuk ezen ábécékben. Első
nek említendő John Willis (1575—1625) londoni pap, aki 1602 ben 
megjelent rendszerével lett a stenographia atyjává; ő nevezi el 
először a* gyorsírást így (a 14. kiadás 1647-ben, latin áttétel: 1618). 
Bright és
jegyei jobbára összekötésre alkalmatlan majuszkulák, vagy pedig 
mértani elemek. Hangzójelölése zárt szótagban intermittáló, vagyis 
a mgzót kövein betűt megkisebbítve, a szó félbeszakításával külön 
helyezi s így jelképileg jelzi a mgzót ötféle elhelyezéssel. Szó
kezdő mgzót betű szerint ír ki, míg a szó végit szintén ötös dia
kritikus pontozással jelzi:

stenographiák hatása alatt geometriai jellegűvé lett

a e %
. и о

Az első jelentése: sa, se, si, so, su. A másodiké: ra, re, riT

Többszótagú szavaknál persze nehézkessé válik a sok szabály
tól megkötött írás, de rendszeressége, az iteráció, a fonetika s a 
szó nyelvtani tagolásának tekintetbe vétele miatt mégis nagy a hala
dás. Röv. tanában nem szószerinti írásra törekszik, hanem inkább 
bő kivonatszerű stílus tömörítésére. Felosztása: a szó- és mondat
rövidítés alapvető máig is. Gyorsírási jegyein kívül közönséges 
betűket, sőt szimbolikus jeleket is használ fel szójelekül, amiben 
az egész óangol irány követte őt. Ilyenek:

A among, |~ come, A also, N number, © a nap, D a hold stb.

A XVII. században felbukkant 40 rendszer közül Edmond 
Willis londoni kereskedő rendszerében (1618) még több betűt 
találunk a közönséges majuszkulákból, de vízszintes nincs köztük 
s így a diakritikus mgzójelzés csak függőleges irányban történik. 
Az ő jegyeit követi e század 2 legelterjedtebb rendszere, t. i. Sheltoné 
és Biché. Thomas Shelton Tachygraphiájában Edm. Willis jegyei 
mellett John Willis mgzójelölését újítja fel, t. i. a vízszintes 
irányút, s félkör-alakú jegyeinél a diakritikus jelzés szintén követi

ro, ru.

>félkört, pl. d:

Halála előtt a 10. és utolsó kiadást Zeiglographia (szőjelírás) 
néven adta ki (1650). Rendszerét utoljára James Weston elevení
tette fel (1727) csupa szójeltáblázattal telt könyvében, hol az össze
írást is intenzíven kezdi használni. Jeremias Bich (1615—55) nagy

25

a) A régi vagy vegyes geometriai rendszerek kora.

о s 
·



26

bátyjától, William Cartwright-tói örökölt rendszerében Semigraphy = 
jelírás (1642) a diakritikus mgzójelzés ötről négyre redukálódott: '

Jelentése felülről lefelé: Ъа, Ы, Ъо, Ъи; 
ma, mi; lent: то, mu.

fent:

С* Г λ f
Rich intermittáló mgzőjelölése : change, bringe, doivne, cure.

Legjellemzőbb rendszerében a ragokat, képzőket s a külön 
szavakat jelentő mintegy 300 önkényes jegyen kívül, a diakritikus 
pontozásnak rövidítés! célokra való felhasználása, melyre különösen 
büszke volt, valamint a nagyszámú szimbolikus rövidítés.

Pl.: * X to come to christ (Krisztushoztérés), X ՛ to depart 
from christ (eltávolodás Krisztustól); Ч = д betű az Isten = god 
röv.-ére szolgál. Ebből: 4 Isten fiai, "4 Isten szentjei, .. 4 Isten 
szolgái, 4" Isten leányai, 4.. Isten gyermekei, 4 Isten népe stb.— 
Ilii bőség, X ellentétjei, = egyenlő, nem egyenlő; ·· szemek,
: város, :· a legelső, .·* a legutolsó, :о: kelettől nyugatig vagy 
északtól délig stb.

Rendszerét később javította Philippe Doddridge (1729).
Elisha Coles (1674) rendszere bevezetésében az angol rend

szerek történetét is adja, s a mlgzók jelképi jelölése, továbbá a 
háromsorúság már nála felbukkan. Rövidítés! szabályai nemcsak · 
egyes szavakra, hanem szócsoportokra is vannak.

William Mason (1640—1720) londoni nyelvmester három
szor reformált (1672, 1682, 1707) rendszere tetőzi be az első 
korszakot. A mgzójelölést háromra redukálja: ]· fent: ta, te; 
oldalt: ti; lent: to, tu. Nyereség volt ez az írásnál, de veszteség 
az olvashatóságban. Willisék összetett jegyei nála egész egysze
rűekké válnak; rokonhangokat vastagítás vagy nagyítás külön
böztet meg. Tananyagának I. része az ábécét s a teljes írást, а П. 
a szimbolikus rövidítéseket, a III. az egyes hangok és szótagok, 
a névelő stb. kihagyástanát, a IV. az önkényes szójeleket tartal
mazza. Mason harmadik rendszere, az órásból lett gyorsíró, Thomas 
Gurney (1705—70) brachygraphiája (1750) útján s ennek József 
fia által javítva (1773) a mai napig is fennmaradt az angol parla
mentben máig is gyorsíró Gurney-család révén. A rendszeralapító 
már 1737-ben az egyik londoni törvényszék gyorsírójaként az 
annak üléseiről szóló értesítőt is szerkesztette. О alapította a 
Gurneij-intézetet, mely száz éven át egyedül képezett ki gyakorló 
gyorsírókat törvényszéki és egyéb tárgyalásokra. Az angol alsóház 
megbízásából is időnként gyorsírta a bizottsági tárgyalásokat. Időn
ként, mert a gyorsírást akkor az angol parlamentben még nem
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volt szabad használni. Hisz kemény küzdelmek árán vívta ki a 
parlament a királlyal szemben a titkos tanácskozás jogát, úgy 
hogy a beszédek gyorsírását és közzétételét az 1728. év egyik 
határozatában a parlament megsértésének és kiváltsága elleni 
merényletnek minősíti s az ilyen laptndósítő,՜ nyomdász és kiadó 
ellen szigorú eljárást mond ki. Ha valaki nyomtatásban kritikát 
gyakorolt a parlamentről vagy annak tagjairól, annak térden állva 
kellett bocsánatot kérnie a háztól, .vagy sintérszekéren való kor- · 
bácsolásra ítélte a parlament. 1752 óta megtűrte az alsóház a 
hirlaptudósítókat, de csak a nyolcvanas években lesz élénkebb 
működésük. A főrendiház csak 1821-ben nyitja meg az újságírók 
karzatát a fürge riporterek előtt. A rendszeralapítónak József fia 
a felsőház törvényszéki tárgyalásain szokott gyorsírni, az ő fiát 
pedig 1813-ban kinevezik gyorsírónak a bizottsági tárgyalásokra, 
ettől fogva ez állás a családban tovább öröklődött máig.

Ha a parlamentben még egyelőre nem, de annál nagyobb 
tere nyílt a vallási viták lejegyzésénél a gyorsírásnak, amiről 
számos egykorú kép is maradt fenn (Navarre). Külföldiek 1720—40. 
közt tett angolországi utazásukról megemlékezve, azt írják, hogy 
az iskolákban tanították a gyorsírást, s nők és parasztok is steno- 
grapháltak, főleg a prédikációkat. A tankönyvek nagyszámú egy
házi tárgyú szójelein kívül a tankönyvek sűrű kiadásai is erről 
tanúskodnak. Shelton és Rich gyorsírásba teszik át a zsoltárokat 
s az újszövetséget. A tankönyvkiadás rekordját egy new-yorki 
nemes, Teophil Metcalfe tartja 55 kiadással (1633—1756). A rend
szeralapítók a legbuzgóbb tanítói rendszerüknek, melyeket a XVH. 
század közepe óta politikai és más perek lejegyzésére, s az állam
férfiak is történeti adatokat megörökítő naplóik írására՜ stb. használtak.

b) A haladottabb vagy tiszta mértani rendszerek kora.
(1720—1837).

E rendszerekben a kurzív-írás betűi helyett már csakis 
geometriai elemek használatosak. Az előző század rendszereinek 
egyformaságával szemben a gyorsírás fejlődése mutatkozik a mgsó- 
jelölés sokoldalúságában is, amennyiben a jelképi jelölések mellett 
megkezdődik a mgzó kiírása is, sőt a graphikus rendszerkísérletek
kel is találkozunk, de egyik irány sem szorítja vissza a diakritikus 
jelölésmódot.

A mlgzós elméletek élén a „racionális gyorsírás atyja“, John 
Byrom áll (1692—1763). Sokoldalú tanulmányai (az orvosi fakultást 
is hallgatta) képesítették a nagy koncepciójú újításra, t. i. a közön
séges írásból vett jegyektől mentes tiszta mértani „Universalis 
gyorsírás“ megalkotására, melyben a szókezdő és végző mgzókat 
önálló jegyek helyett mindig diakritikus pontozással jelöli öt hely
zetben (a, e, i, o, u), a szóban pedig csak szükség esetén. Fz az
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ú. n. interpunicöiós mgzó-jelölés. így a régi többféle mgzó-jelölés 
egységessé vált, a szó vázát alkotó rolgzókat egy vonásra lehetett 
megírni s csak utólag kellett a hangzót jelölő pontot a kellő 
magasságban elhelyezni. Jegyei jóval egyszerűbbek, mint az előző 
rendszerekben s törtvonal nincs köztük. A hang- és jegyrokonság 
párhuzama, az iteratio és kapcsolhatóság szempontjai, a jegyek 
sokszerüsége, hogy a soron sem alul, sem felül túl ne menjenek, 
a nyelv szellemét s a mondat értelmét követő rövidítési elvek az 
önkényes és symbolikus rövidítések kiküszöbölésével: eléggé jel
lemzik By rom jelentős újításait. Minden betűjegye egyúttal szótag 
és szórövidítés, de ha igekötőül vagy képzőül szolgál, külön válasz
tódik a szótőtől. A pont a végmássalhangzótól balra melléknévi, 
jobbra határozói, alatti főnévi stb. jelentést ad. Rendszerét teljesen 
csak halála után 1767-ben adták ki, a 10. (utolsó) kiadás évszáma 
1823. Számos átdolgozója is akadt.

I. John Willis, II. Shelton, III. Byrom, IV. Taylor ábécéje : 
ab c de f g h ijk lmnopqrstuvw x у z

I. ЛЛ 1(LJ+«>roU\{/^.ICAV)virz
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Az interpunkciós irányt dr. William Ma vor, Samuel Taylor 
és James Henry Lewis fejlesztik tovább. Mavor (1758—1837) 
6 mzót jelöl, hármat ponttal, hármat vesszővel. Minden hangnak 
egy jegye van, csupán az r-nek kettő: a kurzív betű s egy fel
menő egyenes. Ezt Taylor (1749—1811) is megtartotta, azonban 
mint gyakorló gyorsíró a rövidség kedvéért a mgzó-jelölést annyira 
redukálta, hogy a szóban sohasem, a szó elején és végén bármely 
mgzót pedig csak egyugyanazon helyzetű ponttal jelölt: nagy nyere
ség időben, de az olvashatóság rovására. így zárt szótagnál számos 

' különböző jelentésű szót egyformán kell írni, pl.: since (mivel), 
sons (fiák), suns (napok), science (tudomány), sounds (hangok), 
sense (érzés) e 6 szónak közös graphikai alakjából már az alsó
fokra is csak a mondat értelme alapján állapítható meg a meg
felelő jelentés. Ily hangzójelölés mellett aztán nem volt csoda, hogy 
kevesebb rövidítési szabályra volt szükség, mint az előző rendsze
rekben. Ilyen szabályok: még a megmaradt egy hangzójelző-pont 
is elhagyható, ha az értelem megengedi; a mlzó-kettőzés jegy
nagyítással vagy huroknagyítással jelölendő, a kurzív r már maga
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is kettős г-et jelent, ellentétben a mértani r jeggyel; a pontok 
különféle elhelyezése képzőket jelent; nem hangzó hetük (h a 
szóban, num(b)er stb.) ՝elmaradnak; betűhelyettesítés: szóvégi d 
helyett t írható stb. 1786-ban 40 rendszer áttanulmányozása után 
alkotott s Williamson könyvének beosztását és több helyen szöve
gét is követő rendszere (a plágiumvád nem bizonyítható be) 
nemcsak az angol nyelvterületeken, hanem egész Európában is, 
minden eddigi rendszernél jobban elterjedt, így hazánkban is a 
Taylor-átültetésekkel kezdődik
Angliában számos kiadása közül legelterjedtebb volt a Harding 
népszerű feldolgozása 16 és Odéllé 64 kiadásban (az utolsó: 1870).

Lewis törvényszéki gyorsíró (1786—185-3) inkább az angol 
rendszereket részletesen ismertető gyorsírástörténeti művével (1816) 
szerzett magának nevet, mint rendszerével (1812). Ebben a mértani 
körjegyet, melyet By romtól fogva nem használtak önálló jegynek, 
hanem hurokalakban egyeneseken és íveken, 
nyomán ss jelentéssel újítja fel s új jegyeket vesz fel mlzó-torló- 
dásokra. 218 oldalnyi gyorsírás történetét 15 évi búvárkodás után 
írta 500 angol fonton összevásárolt gyorsírókönyvtára alapján, 
mely akkor a legnagyobb volt a maga nemében. Phüipp Gibs 
gyorsírástörténeti bevezetéssel kezdődő rendszere (1736) kétféle - 
nagyságot ad minden mlzónak rövid, illetőleg hosszú mgzó jel
képi jelölésére.

A magánhangzós irány a mlzós irány mellett mint az olvas
hatóságot féltő visszahatás jelentkezik. A mgzót író rendszer alapí
tója Aulay Maculay (1742—47); 3 nagyságban használt jegyei a 
soron s a sor fölött más-más értelemmel bírnak. A kapcsolásra 
alkalmatlan egyenesekkel a magában véve jó gondolat nem volt 
értékesíthető. Ezért a 3. kiadásban (1756) új rendszere már Byrom 
hatása alatt áll. Itt azzal akar imponálni, hogy egy 7 éves 
gyermekre hivatkozik, ki az ő rendszerét 4 óra alatt sajátította el, 
sőt azzal dicsekszik, hogy 2 óra alatt is meglehet tanulni. Simon 
Bordley (1787) angol papnak „Cadmus Brittanicus“-ában meg
jelent rendszere (1787) függőleges jegyei ellenére is már mutatja 
a graphikai írástipusra való törekvést. De teljesen graphikainak 
csak Richard Roe (1802 és 1821) rendszere mondható, ki határo
zottan a kurzivírás ductusát választja a cikcakkos mértani írás
mód helyett. Jegyösszeolvasztásai, bár néha önkényesek, de rövidek. 
Vonáskákkal, kampókkal jelzi a mgzókat, s ha lehet, el is hagyja.
De sem a két rendszer, sem Adamsé (1816) és Oxley-facilographiája 
(könnyűírás) nem tudott meghonosodni. Anglia megmaradt a mér
tani rendszerek hazájának Gabelsberger előtt s után is.

A gyorsírás fontosságát most már a parlament is elismerte 
s 1803 óta a fontosabb beszédek pontos közlésével tudósítást 

. adott ki üléseiről. 1888-ig e vállalat Hansardra, majd később 
fiára volt bízva. Hansard átlag 6 gyorsíróval dolgozott, s ha a 
bizottságok gyakrabban üléseztek, 12-vel. Azonban Salisbury minisz-

tulajdonképeni gyorsírási élet.

Mason-Grurney
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ter, a francia Guénin s mások szerint ez a tudósítás nem mindig 
a legtökéletesebb, főleg a kivonatolt szónokok elégedetlenek. 
Munkájuk eredménye 434 kötetben 1900-ban Cobbett 1066—1803 
terjedő 136 kötetes parlament-történetének folytatásaképen jelent 
meg. A Hansard’s debates megszűnte után 20 évvel, 1909-ben 
hivatalos gyorsíró-szervet létesítettek az angol parlamentben.

A gyorsírás bevonulása a parlamentbe és törvényszéki tárgya
lásokra a rendszerek küzdelmére élesztőleg hatott. A Doddridge 
vezetése alatt álló paptanárképző- intézetb en Eich rendszerét 
(1729—1797) tanították s a lelkes Rich-rendszerü igazgató a már 
más rendszerrel író Priestley t, az éleny feltalálóját, is kényszerítette 
a Rich r. megtanulására. De leghevesebb volt a küzdelem a 
byromiánusok és westoniánusok közt. A kávéházakban lefolyt viták 
és mérkőzések az általános propaganda hathatós eszközei voltak. 
Byrom 11 tagú egyletében (1726) gyorsírástörténeti előadásokat is 
tartott s a hieroglyphekben kereste a gyorsírás eszméjének első 
tapogatózó megnyilvánulását. Manchester és, Cambridge voltak a 
további asztaltársaságszem egyletek székhelyei. 1780 táján, a 
régebbi Mason- és Rich-rendszerek rovására, lassanként az újak 
nyomulnak előtérbe, főleg Mavor, Taylor és Lewis. Harding olcsó 
Taylor-kiadását (4823) a többi rendszerek is. követik s ez még 
jobban előmozdítja a gyorsírás terjedését.

c) Pitman s a legújabb kor.
(1837֊)

A diadalmasan előnyomuló Taylor-rendszert ép szülőhazájá
ban érte halálos döfés Pitman részéről.

Isac Pitman (1813—1897) az Angliában ma legjobban dte>՝jedt 
és legismertebb rendszer alkotója. Kezdetben Taylor rendszerét akarta 
kiadni tanítványai részére, de kiadója tanácsára számos munka 
áttanulmányozása után 26 betűből összeállította alfabetjét, majd a 
mlzókat osztályozta, végül tudományos tökéletesítésben mutatta be. 
Rendszerét 1837-ben adta ki először, 1840-ben másodszor Phono
graphy címen. 1848-ban megalapította az első gyorsírás! lapot 
„Phonetic Journal“ cím alatt (ma Pitman Journal). 1843-ban pedig 
megalakult az első Phonetic-Társaság Londonban.

Azonban nemcsak a gyorsírást helyezte fonetikus, az angol 
helyesírástól független alapra, hanem phonetic longhand-jában a 
közírás számára is írt fonetikus ábécét, de ez az angolok konzerva
tívizmusa miatt általánossá nem lett. Módszertani vívmány volt ren- 
szerének beosztása 2, később 3 fokra: iskolai vagy tanuló írás 
(learners style), levelezőfok és vitaírás (reportingstyle). Hangzó
jelölése interpunkciós, tehát Byrom irányát követi. 3—3 vastagított, 
illetőleg vékony pont s ugyanannyi vízszintes vonáska fejezi ki az 
egyszerű mgzókat, míg a kettőshangzók számára külön diakritikus 
jegyei vannak. 4—4 pár egyenes és körív közül a vékony a zön-
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gétlent (֊keményet: p, t, к, f stb.), a vastagított a zöngését (lágyat) 
jelenti. Tehát a vastagítás által az egyszerű mértani jegyekből két- 
annyit kapott. Négy helyen t. i. fent, lent, jobbra és balra alkal
mazható kampó jelképileg jelzi az r, Լ f, n, hurok az 's, sw, st, 
stb. betűket; e nagyszámú kombinációk nemcsak mlzó-torlódásokul 
szolgálnak, hanem mindmegannyi szójel is. Ezeknek száma a vég
telenig fokozható, mert bármely mlzó kicsinyítése a rákövetkező d 
vagy t, nagyítása pedig a tr-ter, dr-der, thr-ther elhagyását jelzi, 
ami a hurok képzésekkel kombinálva kimeríthetetlen röv.-i lehető
ségeket teremt. A vitaírásban az elmaradt interpunkciót a mlzók 
3 sorúsága helyettesíti.

\\i I / /_____ V V ссхъу; _
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Pitman rendszere.

Szóval az első látásra áttekinthető betűrendszer mellett 
Pitman r.-e a felsőbb fokon majdnem kaotikus egyvelege a legkülön
bözőbb rövidítés! eljárásoknak. De épen az eszközök eme gazdag
sága biztosította r.-e gyakorlati főlényét.

Pitman rendszerének nagy elterjedése azzal is összefügg, hogy 
öt testvére volt, kik vele együtt minden idejüket és erejüket a 
gyorsírás művelésének szentelték Egyik fivére Amerikába utazott 
s kissé módosítva ott terjesztette r.-ét; egy másik fivér leginkább 
Ausztráliában, két fivér azonban az Egy esült-Államokban, míg 
a legfiatalabb Londonban tanította sikerrel ezen r.-t. De a r. nagy 
elterjedéséhez az is hozzájárult, hogy rendkívül olcsón tanították.

Ezt lehetővé tette az 1851-ben alapított s ma is fennálló 
kiadó-nyomda- és oktató-vállalata (Phonetic Institute). Pitman 
reformjai miatt ugyan Amerikában, sőt magában Angliában is több 
elágazása van a r.-nek, de a r.-d egység mégsem tagadható. 
A Pitman születésének 100. fordulójára megjelent kiadás a r.-t 
legmodernebb alakulatában mutatja be. 1882-ben a 291 hivatásos 
gyakorló gyorsíró közül 134 írt Pitman, 89 Taylor és 35 Gurney 
szerint. 1909-ben már a Vs-rész volt Pitman híve. Kedvezett a r. 
elterjedésének, miként általában a gyorsírásnak, a Viktória királynő 
trónralépése (szintén 1837) után fellendülő gazdasági élet. 1840-ben 
indult meg az állami póstaforgalom az olcsóbbá lett viteldíjakkal, 
ugyanakkor adják át a használatnak az első távíróvonalakat. Mindez
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a kereskedelem és a napisajtó felvirágzása útján a gyorsírás elter
jesztésére is hasznos volt, főleg a 70-es évek vége óta, mikor a 
telephon és írógép is használatba jön, R.-ük 50 éves jubileumát 
ügyes fogással az angol gyorsírás 300, évfordulójával (Bright 
1588—1887) hozták kapcsolatba a pitmanisták. A londoni nemzet
közi gyorsíró-kongresszus eredménveképen a gyorsírást a közép- és 
szakiskolákban, 1890 ben pedig az ipari és kereskedelmi iskolákban 
is fakultatív tárgyként bevezetik, ezt követik a katonai és magán
iskolák. 1907 óta az új büntetőtörvény értelmében kötelező a gyors
írás a félebbezéssel járó perekben, de az áttétel persze csak akkor 
történik meg, ha a felebbezést tényleg beadják. A törvényszéki 
gyorsírók 90°/o-a már Pitman halála évében phonograph volt. 
A rengeteg tankönyv közül csak a pitmanista Teacher (-tanító) 
címűből 3 millió fogyott 1911-ig. Még a Gurney-intézet is kény
telen volt egy idő óta Pitman phonograph) ait a stenographok 
közé bevenni. Pitman r.-e Navarre szerint 20-nál több nyelvre van 
áttéve, ú. m.: német, holland, francia, olasz, latin, magyar, hindu, 
sziámi, perzsa, fidzsii, bengáli, kínai japáni, madagaszkári stb. 
A 20 idegen nyelvre áttett r. annyira elterjedt, hogy azt már az 
alapító halála előtt három évvel 1894-ben évenként százezernél 
többen tanulták.

Pitman tanulságait értékesítették North új Gurney- (1884) 
és Janes új Taylor-kiadásában (1884). Janes egy évvel utóbb ezt 
önálló r.-ré fejlesztette. Pitman jegyanyagát, bár más jelentéssel hasz
nálja a 70—80-as években több kiadást elért Everett r.-e, amelyben 
a mgzókat hurkos mértani jegyek jelöli.

A mgzó pontosabb jelölésére törekedett Bell (1849) és Valpy 
(1885), kiknél a mlzónak három nagysága, míg PockneUnél (1882) 
három alakja van, aszerint, amint előtte vagy utána van a mgzó, 
vagy egyáltalában nincs mgzó.

Hangzótíró r. a Duployé-Sloan áttétel (1882), de van néhány 
ilyen önálló angol r. is. Sőt vannak újabb átmenetek a graphikai 
s a geometriai irány közt. Ilyen pl. a Sloantól elpártolt Malone 
(1888) Script phonography-ja, amelyben a vastagítás az &e, az 
emelés az r vagy l jelképi jelölésére szolgál. Sloan és Malone 
r.-eit egyletek s lapok is terjesztik, de Pitmanéval egyik sem mér- 
kőzhetik.

2. Franciaország.

Valódi gyorsírási r. a XVII. századig nem volt. Tehát a 
franciák később jutnak szerephez a gyorsírás terén, mint az angolok, 
akiknek a mlzók alapulvételén épült r.-eivel szemben a francia 
nyelvnek mgzókban való gazdagabb volta őket a coordinátióra, 
vagyis a mgzók önálló jelölésére vezette. A XII—XIV. században 
alkalmazott rövidítés! eljárások nem lévén eléggé gyorsak a beszédek 
leírására, beérték azzal is, hogy az elhangzott beszédeket többé- 
kevésbó részletes összefoglalásban tegyek közzé. Nagyszámú kon



33

vencionális jelet használtak gyakrabban előforduld szavak és kifeje
zések jelölésére. Ezek a jelek is azonban változtak az illető hivatást 
megjelölő szavak leírásakor, mert más jelekkel írtak a papok, más
sal az ügyvédek, orvosok, gyógyszerészek és így tovább. A XV. 
században ezeknek a röv.-i jeleknek száma megszaporodott. A XVI. 
században pedig — a könyvnyomtatás elterjedése idején — gyors
írási rendszerek felújításán kísérleteztek.

Az első kísérlet: egy hollandi tudós 1607-ben kiadott mun
kája nem közli a jeleket, hanem csak általános irányelvekről szól. 
így a jegymegfordítás röv.-i elvére példát is hoz fel: testamen
tum T, testatori L, testator EH, testamentaliter НЭ stb. Számos 
utánzója volt.

Az első francia mgzót-író r. Jacques Cossard (Paris, 1651) 
nevéhez fűződik. R.-ébe leginkább kis vonás, pont és félkörből álló 
igen egyszerű jeleket vett fel, s ha meg volt is ábécéjének az a 
nagy hibája, hogy több, egymással semmiféle rokonságban nem álló 
hangzó számára ugyanazt a vonást használta, nem tagadható rend
kívül nagy befolyása a későbbi rendszerekre. A XVII. század máso
dik felében élt skót Charles Ramsay orvos, vegyész és gyorsíró. 
Schelton angol r.-ét 1678-ban, a francián kívül több nyelvre, ú. m. 
latinra és németre is átültette.

A gyorsírásnak a legnagyobb lendületét két körülmény adta 
meg. Először is a régi tirói jegyeket a benedekrendi tudós szerze
tesek, ú. m. Mabillon 1681, Carpentier 1747, Toustain 1750 fel
dolgozzák. Majd meg a művelődéstörténeti szempontból is korszakos 
jelentőségű Grande Encyclopédie (1772) cikke az ókori és az 
angol gyorsírásról még általánosabbá tette a probléma iránt való 
érdeklődést.

A XVIII. század kevés gyorsírója közül kiválik de La Valade 
gyorsírás alapelveinek nem önkényeseknek,(1778). Szerinte

hanem a nyelv természetével összeegyeztethetőknek kell lenniük. 
О még az angol interpunkció híve. Diakritikus ponttal jelezte a 
szó elején a nagy kezdőbetűt, szó végén a többesszámot stb. 
De már Jean Félicité Cordon de Thévenot (1754—1813) a coordi- 
natiót valósítja meg. Első r.-ében (1774) minden jel külön szót 
jelentett. 1776-ban áttér a szótag gyorsírásra s közölte ezt d’Alem- 
berttel, aki azt tanácsolta, hogy munkáját nyújtsa be a francia 
Akadémiához. 1782-ben megváltoztatta r.-ét, a szótagírás helyett 
ábécéset készített. 1786-ban újra bemutatta r.-ét az Akadémiánál, 
amely azt jobbnak ítélte az akkori angol r.-eknél, bár megállapí
totta, hogy az egyes szavak leírásához kétszer annyi idő szükséges, 
mint azok elmondásához. Halála után leánya: Mme Marnier 

* (1796—1867) mint hivatalos gyorsíró működött a _ törvényhozó 
testületben. XVI. Lajos és Napoleon is jó véleménnyel voltak r.-e 
iránt, sőt Napóleonnak két öccsét tanította is, hogy bátyjuk mellett 
a titkári teendőket elláthassák. Az 5 ajakhang (6, p, v, f, m) víz
szintes jegyét kivéve, a többi mind hegyes lábon állt, amelyekhez

3



34

csatlakozott a mgzó megkülönböztethető jegye, de sokszor teljesen 
eggyé olvadt a kettő.

A hegveslábúság (Stabprinzip) minden mizónái megvan Pain- 
pare (1831) szótag-stenographiájában és L. F. Fayet (1832) rend
szerében, akik azért jelentősek, mert Thibierge (1808) mellett 
először fáradoztak a franciáknál, a jelek alakjainak leírásánál a 
természetes kézmozgással ellenkező jelek leírásának kiküszöbölésén, 
tehát a graphikai írás megteremtésén (systémes ä pente uniforme). 
A graphikus r.-ek azonban máig sem érvényesültek Francia- 
országban.

Az ú. n. helyzeti, vagy pozíciós r.-ek is jobbára Franciaország
ban virultak. Egyik irányuk a mgzót jelzi a mlzó helvhezkötött- 
ségével, minden külön hangzóvonal nélkül. Ilyen volt Moot (1833) 
r.-e, amelyet egy óra alatt megtanulhatónak magasztalt:

t

:ta te ti to tu
A másik irány a mlzót jelölte jelképileg. így Lefévre (1872):

-----------------------------------
ԸՃ 1Դ 7Λ

po to ко so jo nyo zso zo mo

Nevezetesebb pozíciós r.-ek: Honoré Blanc (1801) Okygra- 
phiája, amelyet oroszra is áttettek; Boisduval-Lecoq (1826) 5 soron 5, 
Grossart (1842) 6 soron 6 mgzót jelöl (a, o, e, eu, i, u); a francia 
akadémiától is támogatásban részesült Barbier (1808 és 1832); 
Astier megkísérelte a szótagok összekötését (1837); Vidal (1849) 
nem vízszintes irányban, hanem függélyes vonalon, vagy ettől balra 
és jobbra ötféle helyzetben írta jegyeit.

Mindezen r.-ek a szótag-gyorsíráson nem tudnak felülemel
kedni, a kótaírás vonalrendszeréhez hasonló nehézkességük miatt, 
mert a kapcsolás úgyszólván teljesen lehetetlen és az írás is a 
sokvonalozású papiros nélkül olvashatatlanná lesz.

Theodor-Píerre Bertin (1751—1819) avégből, hogy az angol 
nyelvben jártasságot szerezzen, Angliába utazott s ott megismer
kedett Taylor r.-ével, amelyet átültetett francia nyelvre (Paris, 1792).
A végmgzókat önálló jelekkel írta, Taylor diakritikus pontja helyett. . 
Ö maga nem volt gyakorlati gyorsíró, de hívei között több kiváló 
gyorsíró volt, köztük Breton. Bertin munkáját kétségkívül legjobban 
tökéletesítette Hippolyte Prévost (1808—1873), aki Taylor-Bertin 
r.-ét akarta könnyebben olvashatóvá tenni (1826). Ezt szolgálja
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1. Prévost-Delaunay. 2. Paris-Guénin. 3. Duployé-Institut r.-ei.

iratot. Bertin—Prévost nyomán ő is csak a gyakorlat magas foká
nak, a „degré rapide “-nek létjogosultságát ismerte el, ellentétben a 
koordináló iránnyal, melynek hívei Coulontól Duployéig a teljes 
írást (sténographie exacte) methodikai szempontból tartják fontos
nak. Prévost-Delaunay graphikus tendenciájú átdolgozása René Havet- 
tetől (legújabb kiadás 1916) a mértani irány mellett nem nyer tért.

A napjainkban leginkább elterjedt 3 francia rendszer közül 
a Prévost-Ddaunay-é mellett a másik kettő t. i. Paris-Guénin és a 
Duployé r. koordináló.

Az előbbinek megalapítóját, egy bretagnei nemest, Conen de 
Prépéant (1777—1837) az Akadémia megbízta Párisban tanfolyam 
felállításával. Munkája több kiadást ért. Öt nevezik a francia gyors
írás atyjának. R.-e Taylorén épül fel, csak a későbbi kiadásokban 
mutat fel több eredetiséget, akkor midőn Aimé Paris-val vitába 
bocsátkozik. 1815 óta nincs oly francia gyorsírási r., mely többet 
vagy kevesebbet ne kölcsönzött volna munkájából.

Első kiadása (1813) már kötővonalaknak alkalmas mgzójegye- 
ket használ (jobbára kör és körszeletek). A rokon mlzók meg
különböztetésének a megtanulásnál hasznos jelölését ú. m. a 
vastagítást, átvágást, nagyítást stb. a felső fokon elhagyta. Harma-
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mindenekelőtt az ú. n. „les incompatibilités* = az Összeférhetlenségi 
elv, amely alatt valamely jelnek szokatlan helyen való alkalma
zását érti mlzók jelölésére (pl. p, Ъ, s, t, d) stb. De a mgzókat 
is pontosabban kívánta jelölni vastagítás, kicsinyítés és helyzeti 
módosítás által. Munkásságát betetőzte Albert Délaunay {1828—1892) 
az angol és német r.-eknek Angliában, Németországban és Ausz
triában a helyszínén való tanulmányozása után. 1866 óta nép
szerűsítette Prévost r.-ét (1878) annyira, hogy ez időtől kezdve a 
r. Prévost-Delaunay néven lett ismeretes. Delaunay semmit sem tett 
hozzá mesterének szép r.-éhez, csupán a röv.-tant tökéletesítette s 
elhagyta a r.-ből mindazt, ami abban fölöslegesnek látszott.

Franciaországban az egységes gyorsírásnak (sténographie 
unitaire) ő volt az első szószólója, melyet az iskolákban is ural
kodóvá akart tenni. Terve támogatására alapította az „Association 
sténographique unitaire “-t s a „L’unité sténographique“ c. folyó-
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dik kiadásában (1817) túlsúlyra jutott az átvágás, az 5.-ben (1825) 
a nagyítás, sőt az utolsóban, a 6.-ban (1833) a Kunowski testvérek 
előfutáraként a mgzókat tette főjegyekké, melyeket a mlzók kötnek 
Össze. Azonban a 3. kiadás sikerét e további változtatások nem 
tudták lerontani. Az átvágás maradt a zöngések megkülömböztető 
jele a zöngétlenektől (tehát 6, d, #, v stb. átvágva, p, t, f s stb. 
a nélkül közös jegyekkel bírnak). Aimé Paris (1798—1866) a 
Conen betűinek egyszerűsítésével s szabályainak jobb csoportosítá
sával (1822) sikert ért el parlamenti működése alatt. Miként Con
ion, úgy Prépéan és Paris is a teljes írást óhajtották az iskolába 
bevinni. A tudományos Akadémia (1831) és a párisi egyetemi 
tanács (1844) támogatta is e törekvést (ez utóbbi a Coulon r.-t.) 
de Flocon, ki először lett parlamenti gyorsíróból miniszter (1848), 
előbb a r.-i egységet tartotta megvalósítandónak. Mindezek a törek
vések a 48-as idők mozgalmai miatt szenvedtek hajótörést. R.-ének 
1862.-Í új kiadását főleg Gruénin és fia: Eugen terjesztik.

Louis Prosper Gruénin a szenátor! gyorsírók revizora (1843— 
1908) Paris r.-ét 1870-ben dolgozta át s a Prévost—Delaunay „degré 
rapide“-jával ellentétben 3 fokot tart szükségesnek: teljes, keres
kedelmi és szakgyorsírást.

Emil Duployé (1833—1912) a legjobban elterjedt francia 
gyorsírás! r. feltalálója. Tanulmányai végeztével (1870—1887.) párisi 
lelkész, majd Reimsben plébános lett s papi teendői mellett lelkes 
művelője volt a stenographiának. Művét először 1860-ban tette 
közzé Paris rendszerének alapján. 1867-ben már önállóvá lett mun
kájának 4. kiadását elismerő oklevéllel tüntették ki. R.-ének főelve: 
könnyen olvashatósága. Evégből a szögletek lehető kikerülésének, 
a jegyek folyékonyabbá tételének elvét állapította meg. Duployé- 
nek 3 testvére közül Gusztáv volt a r. leglelkesebb terjesztője. 
A mgzókat betű szerint írja. A zöngés mlzókat a zöngétlenektől 
részint nagyobb alakjuk, részint a diakritikus pont különbözteti 
meg. Következetesen phonetikns teljes írásával, melyben semmiféle 
rövidítést nem használt, az orthographiája miatt nehézkes közön
séges írást is ki akarta küszöbölni. Népszerű gyorsírásának a folyé
konyságot a mgzók mozgékonysága, minden irányban írhatósága 
adja meg. Párisi tartózkodása alatt s után is rengeteget költött a 
reklámra s r.-ét még a gyarmatok színesbőrű lakói közé is átplán
tálta. Ep a népszerű írás megóvása miatt ellenezte a magasabb 
fok kiépítését. De Párisból való távozása óta a vezetés gyeplője 
kisíklott kezei közül.

1869-ben alapította az első számottevő francia gyorsíró-lapot, 
a Le Sténographe-ot s 1872-ben az Institut sténographique des 
Deux-Mondes-ot (a két világ gyorsíró-intézetét), mely távozása óta 
„Institut sténographique de France“ néven Depóin vezetése alatt 
felépítette a régebbi e rendszerbeli vitaírások helyett (Canton, 
Buisson stb.) a mgzójelölés reformján alapuló alsó fok (sténogr. 
intégrale) után következő felsőfokot metagraphia elnevezéssel (mi
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ként Aristotelesnél a fizika utáni művét metafizikának nevezték). 
A Duployé-Institut-Yal szemben magának a r. alapítójának 1898.-Í 
reformja sem volt képes érvényesülni. Duployé r.-ét az 1914-ben 
megjelent 30 gyorsírási lap és folyóirat közül 22 terjeszti. Az egyik 
szaklapból 1400 előfizető tanulja Estouptól mindjárt a meta- 
graphiát az alapfok részletezése nélkül. Ezenkívül e r.-t több 
idegen nyelvre is átültették. Egy 1900,-i statisztika szerint 1406 
tanfolyam közül 1177 Duployé s 201 Prévost—Delaunay r.-ét követte.

A metagraphia a röv.-eket 3 csoportra osztja: logikai, meta- 
graphiai és konvencionális röv.-ekre.

A logikaiakhoz tartozik: a telegramstíl utánzása; az inter- 
punkcio elhagyása; a névelő jelképi jelölése a főnévnek pozíciója 
által; a személyes és vonatkozó névmások, egyes praeposítiók, a 
tagadó ne szócska, az ismétlések stb. elhagyása hézaghagyással.

Metagraphiaiak: a szó közepének elhagyása pl.: cam(ar)ade,
san(atori)um. Ennek 3 faja van: 1. jelképi röv. melynél bizonyos 
betűcsoportok helyett bizonyos mgzókat írnak, melyeknek meta- 
graphiai értékét megkülömböztetésül a mgzói alapjelentéstől a vokális 
körszeletnek ellenkező irányú burkolása fejezi ki, pld.: — here, 
pere = a; fere, vere — о ; guere, kere = i; jere, chere = u stb.; 
2. Lineáris röv., vagyis a megelőző mlzó meghosszabbítása vagy 
nagyobbítása a kihagyott s vagy z jelölésére; 3. anguláris röv., 
vagyis t, d kihagyásának jelölése különös szögletképzéssel.

A konvencionálisak megfelelnek a mi szójeleinknek. Ide tar
toznak a közírásból átvett röv.-ek: (s. v. p. = s’il vous piait, stb.) 
az arab számok, főleg a kikerekített ezresek stb. a segédigék 
(avoir mgzóval, étre mlzóval), a gyakori kifejezések, parlamenti 
szólások stb. |o : pap = pen á pen, II: pp = préfet de police, || : bb — 
bureau de bienfaisance, : od — au dessus de (felette), -э- — au 
milieu de (közepén), — au dessous de (alatta) stb.

Az újabb r.-ek feltalálói között még felemlíthető: Léon Biom 
(1835—1896) eredeti munkájával. Szótag-gyorsírásának csupa egye
nesből álló mlzói az első szótagban fejükön vagy lábukon veszik 
fel a mgzókat jelző s tompa, derék vagy hegyes szögben kapcso
lódó függelékeket, míg az első szótagon túl a mlzók ívalakúvá 
tétele s a՜ helyzeti jelölés dominál.

A gyorsírás fellendülését jellemzi, hogy 1910 óta a közigaz
gatásban is (22 városi tanács stb.) gyorsírással jegyzik a tárgya
lásokat 8 hogy a Navarre-féle Almanach Sténographique a háború 
előtt (1914:13. évf.) évenként 100 ezer példányban jelent meg.

Gyorsíró-egyletek 1911-ben 156 egylet közül Duployé volt: 
112, Prévost-Delaunay 30, rendszerközi 11. Az egyleteknek Bris- 
sontól 1902-ben alapított országos szövetsége rendszerközi verse
nyeket rendez, okleveleket ad ki s állást is közvetít. Az 1900-ban 
Párisban megtartott nemzetközi gyorsíró-kongresszuson megalakult
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a gyorsírási sajtó vezéregyesülete. Havette statisztikája szerint 
(Korrbl.) 1910-ig 350 különféle gyorsírási lap jelent meg francia 
nyelven.

Gyorsírás a parlamentben. Bár közkeletű az a szólam, hogy 
a gyorsírás a parlamenti gyorsírás szabadságával születik meg, ez 
még sem volt mindig így, mert pl. a forradalmi gyűlésen sem 
voltak igazi gyorsírók, amennyiben a logographe-ok 1791 április 27. 
és 1792 aug. 17. közt a hivatalos tudósításokat ügy szerkesztették, hogy 
12—14 fiatal egyén ült egy kerek asztal körül és egymás között 
felosztva a beszédeket, mindenik írt pár szót és abból állították 
össze a beszédeket. Nemsokára azonban megszűnt a hivatalos tudó
sítások szerkesztése. A Convent vége felé Coulon de Thévenot s a 
gyorsírás alkalmazása iránt kiküldött bizottság javaslatára el is 
határozták egy a tudósítások megrögzítését szolgáló újság kiadását. 
Ez az újság azonban épen a rendszer tökéletlensége folytán nem 
felelt meg a várakozásoknak. Csak a direktórium alatt főleg a 
törvényszéki tárgyalásoknál jut vezérszerephez a gyorsírás. Az első 
ilyen tárgyalás hírneves gyorsírója Baboeuf volt. 1814-ben a Moni
teur c. lap kapott megbízást a tárgyalások gyorsírására. Hivatalos 
gyorsiroda a felsőházban 1845-ben, mindkét házban Prévost vezetése 
alatt 1848-ban lépett életbe. Napoleon császársága első tíz évében 
nem volt gyorsiroda. 1861-ben, azonban a gyorsírásnak ügyét a 
parlamentben szervezték, amennyiben ez időtől fogva napjainkig 
úgy a kamarában, mint a szenátusban külön gyorsiroda működik. 
A 2 percig gyorsíró rouleur-öк mellett a revizor XU óráig jegyez. 
A parlamentben több rendszer van képviselve, a mi a szabad ver
seny szempontjából üdvös, de a gyakorlatban sok-kellemetlenséggel 
jár az áttételnél, mert egxik a másik írását nem tudja élolvasni. 
Legújabban (1920) nők is pályáztak a parlamenti gyorsirodába, de a 
Chambre syndicate des sténographes ez ellen erélyesen állást foglalt.

B) A graphikus rendszerek.
1. Németország.

a) A geometriai korszak (1678—1834).
Ez az ország az, hol legjobban virágzik a gyorsírás, úgy 

elméleti, mint a szervezés (tanítás, közlemények, társaságok útján 
terjesztés) szempontjából. Mégis Németország a 30 éves háborútól 
fejlődésében megakasztva, csak Anglia és Franciaország után ismer
kedett meg a gyorsírással, úgy, hogy a gyorsírás története Német
országban csak egy évszázados, bár kétségtelen, hogy a stenographia 
terén sehol sem mutatkozott több tevékenység, mint épen itt. Mint
egy 400 r. bukkant fel eddig is.

Mint az angoloknál, úgy itt is titkos írásokkal találkozunk 
először. Az altdorfi Daniel Schwenter mathematika tanárnak (1Ճ85— 
1636) a hollandus Lambrecht Schenlcel (1609) munkáján alapuló
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rövidített kurzívírásában az önkényes szimbolikus szőjelek is ilyen 
természetűek (1620 körül Nürnberg). Egyébként müvének címe is 
utal a tartalomra: „ Steganologia et steganographia aucta, Geheime, 
Magische, Natürliche Red- und Schreibkunst von Janus Hercules 
de Sunde“ (Schwenter álneve). A tirói jegyeken kívül az új angol 
r.-ekről is nem egyszer történik említés. John Willis rendszeréről 
tudott a gyorsírás tanításának hasznáról levelet író Samuel Hartlib 
(1630) s a nagy pedagógus, Amos Comemus, ki egyik levelében 
a szentbeszédek stenographálásáról ír (1641), valamint Schwenter 

» „Deliciae physico-mathematicae“-jának feldolgozója: Harsdörjfer 
(1653). Shelton r.-ét ismertetni is tudja a jezsuita Kaspar Schott 
{1664), míg Joli. Christoph Seemann (1680) már J. Willis és 
%helton mellett Wilkins és Rich r.-eit idézi.

Kevéssel előbb jelent meg az első német r. s ez is az angol 
Sheltonra támaszkodik. A skót Bamsay (1678) tacheographiája a 
majnai Frankfurtban jelent meg.* Több kiadása dacára csak keve
sen használhatták. Az eredeti kiadásból 1904-ben a Stolze—Schrey 
iskola berlini akadémiai köre új utánnyomást készíttetett. Ugyan
csak Ramsay latinnyelvű áttételét használta Mária Terézia hollan
dus származású udvari orvosa, Gr. van Sudeten (1700—1772). 
A cenzori hivatal főnökeként írt 518 lap gyorsírásos feljegyzéseit 
a leydeni Leer sum fejtette meg.

Csak a XVIII. század legvégén indul meg a gyorsírás, a Nagy 
Frigyes győzelmes hadjáratai nyomában meginduló szellemi élet 
fejlődésével. Buschendorfnah az angol Bees alphabetjét ismertető 
cikke (1790) után az angol Taylor r.-t Friedrich Mosengeil thürin- 
giai luteránus lelkész (1773—1839) ültette át német nyelvre 1796- 
ban, míg 1800-ban, a minket magyarokat közelről érdeklő J. C. 
Danzer, kinek r.-ét 1801-ben a bécsi katonai akadémián tanították. 
1797-ben jelent meg a tudós Gottlieb Horstig (1763—1835) mun
kája a Taylor—Lewis r.-ek alapul vétele mellett. Megkönnyített 
német gyorsírásában többször alkalmazza hasonló mlzók megkülön
böztetésére a jegynagyítást (f—w, s—sch, h—ch stb.). A kört az 
r számára foglalja le, amit Stolzetől fogva számos r. is átvett. 
Minden mgzónak van külön jegye, de csak tulajdonnevekben, egyéb
ként teljesen jelöletlenül maradnak, tehát még Tayloron is túltesz. 
R.-ének számos híve és feldolgozója közül kiválik dr. Thon jénai 
egyetemi tanár, ki a 20-as évek második felében a gyorsírásból is 
tartott kollégiumot. Hatása alatt 1819-ben Mosengeü újból kiadja 
teljesen átdolgozott új gyorsírási r.-ét. Ebben elismeri Horstig 
tökéletesítő munkáját, bár rendszerét tpbb részletben kifogásolja.

A délnémet államok parlamenti életét Horstignak Heim Würt
temberg! plébánostól (1820) javított r.-ével örökítették meg 
August Wintertől kiépített vitaírás alapján, ki félszázadig (1820—

* Navarre ellenmondásba keveredik. Egyszer Shelton, majd meg Witt 
rendszeréből származtatja.

az
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70) működött maga is több délnémet parlamentben s még akkor 
is írt, mikor balkarja szélhűdéstől teljesen megbénult. Horstig r.-e 
1897-ig volt használatban, tehát közel egy évszázadig. Utolsó átdol
gozása 1872-ben jelent meg. Az ő jegyeit vette alapul 1830-ban
J. Nowak is Becsben kiadott több munkájában. R.-ével több magyar 
országgyűlésen írtak. De abban téved Johnen, hogy 1848-ig csak 
latin szónoklatok hangzottak el nálunk s N о wak r.-ével is csak 
latinul írtak volna. (L. Magyarországról szóló fejezetet.) Néhány 
követője még ma is van Ausztriában, hol 1830—1840 közt volt 
legjobban elterjedve. Grab, hatása alatt Nowak később r.-ét a gra- 
phikai irányban dolgozta át.

A mértani r.-ek közül említhető még Julius LeicJitlen (1819) 
badeni levéltárosé a segédigéket jelző pontozásával, több pozíciós 
r. köztük egy Lady Sophie Scott álnevű bécsi hölgy homographiája 
(1831), melynek Tilburyre emlékeztető mlzói egyforma, függőleges 
egyenesek, csupán a belőle kiágazó különböző irányú vonalkák 
különböztetik őket meg, hangzójelzése interpunkciós, továbbá a 
Stolzét befolyásoló hamburgi Bredenek (1827) és a berni Bilihars
nak (1838) ötsoros rendszerei stb.

A Duployé (Schlicht 1879, Weiler 1881) és Pitman (Driesslein, 
Chicago 1884, Ball) stb. áttételeknek semmi jelentőségük nincs, 
miként a Gab. előtt felbukkant hangzótíró kísérleteknek sem.

b) A graphikus korszak (1834-től napjainkig).
1. Gabelsberger Xav. Ferenc (1788—184Ց).

A legkiválóbb német gyorsíró, kinek szülővárosában szobrot 
emeltek s több mint 120 városban van utca nevéről elnevezve, 
Münchenben született. 4 Уз éves korában elvesztette atyját, aki 
hangszerkészítő volt. Most a felsőbajorországi Haag faluban (nem 
pedig Hágában, mint Bárdos írja) élő nagyszülei veszik gondjukba. 
Csengő hangjával kereste meg itt kenyerét a templomi gyermek
karban, majd 1802—1804 a müncheni Gregorián-gyermekszeminá- 
riumban. A mutálás beálltakor a gimnáziumot akarja elvégezni. 3 
évi küzdelem után szegénysége miatt 1807—1809 a tanítóképzőbe 
megy át, de testi gyengesége miatt a tanítói pályára sem vállal
kozhatott. így örült, hogy napidíjasnak felvették a közalapítványok 
központi igazgatóságához. Már 1807-ben megismerkedett Senefelder- 
rel, a lithographia feltalálójával. 1809-ben szépírási munkálatai révén 
jótékony-intézeteknél alkalmazták. 1813-ban belügyminisztériumi 
titkár lett, míg 1823—1849 haláláig 
dolgozott. Szabad idejében tanulmányai mellett a szépírással, litho- 
graphálással és titkos írásjelek készítésével foglalkozott. 1817-ben 
kezdett gyorsírással foglalkozni. Ebbéli tevékenysége fokozódott, 
mikor 1818-ban a bajor alkotmányt kihirdették, mert jól tudta 
azt, hogy jelentős a szerepe a gyorsírásnak mindenütt a parlamen-

pénzügyminisztériumban
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tek életében. 1919 májasától fogva már Zeiler tanítványával együtt 
gyorsírt az országgyűlésen. Müvének ez volt tüzpróbája.* 1822-ben 
kezdi az angol r.-eket tanulmányozni. Ugyanezen évben Zellerrel 
együtt véglegesítik parlamenti gyorsírói minőségükben. 1824-ben r.-ét 
bemutatta a közoktatásügyi miniszternek, melyet a bajor Akadémia 
is (1829) kedvező véleményben részesített. Ugyanekkor kezdi r.-ét 
a minisztérium megbízásából tanítani s 1831-ben megszervezi tanít
ványaiból a gyorsirodát, ennek főnökségét 1840-ben nyerte el. 548 
oldalas nagyhírű munkáját 1834-ben tette közzé: „Anleitung zur 
deutschen Rede-Zeichen-Kunst oder Stenographie“ címmel. Gab. 
betűit a német folyóírás betűiből s csupán a tsch jegyét vette át 
Heger cseh áttételéből.

Megválasztásuknál főszempont volt a rövidség. Ezzel szemben 
állott a legrövidebb betűk: f, t s a p és b kétirányúsága. Mgzó- 
elmélete először a kiírás és összeolvasztás: öblösítés az o-ö, hegye- 
sítés és ékezés (németben közös szóval: Verdichtung) az i, beolvasz
tás az u~ii stb. esetében. 1822 után az angol szimbolikus .eljárások 
tanulmányozása után a jelképi jelölések is hozzájárulnak, ú. m.: 
a vastagítás, átvágás, relatív elhelyezés. Emellett azonban a mgzók 
betüszerinti kiírása is megmaradt, ahol a jelképi jelölést vagy jegy- 
összeolvasztást nem lehetett alkalmazni. így számos esetben alter
natív írásmódok jöttek létre s a gyorsíró tetszésére volt bízva 
annak alkalmazása, amelyik rövidebb. Müve betetőzésében, az 1843- 
ban megjelent „Neue Vervollkommnungen “-ben rendszeresen meg
alkotta a mondatrövidítés szabályait, amelyek a nyelv és logika 
törvényein épülnek fel. Főérdeme itt az eddigi fix és önkényes 
rövidítések helyett a rövidítési szabadság megállapítása s a bél
és véghangzórövidítéseknek nyelvlélektani alapon való megalapozása 
az eddig majdnem kizárólagos használatú kezdőhangröv. helyett. 
Amikor 1841-ben ugyancsak Németországban megjelent Stolze r.-e, 
amelyet Gab.-énál sokan egyszerűbbnek tartottak, Gab.-t kérték 
tanítványai, hogy a szerzett tapasztalatok alapján módosítsa rend
szerét. Hozzá is fogott e munkához, azonban nem tudta azt be
fejezni, mert meghalt 1849 január 4-én. Halála után négy nappal 
29 tanítványa megalapította a müncheni központi gyorsírókört, r.-e 
egységének fenntartása és terjesztése céljából. Az 1850-i második 
kiadásban a r.-t tömörebbre fogva bocsátják közzé. ВаесЫег, 
a Stolze—Schrey iskola egyik legkiválóbb tagja így nyilatkozott 
róla 1908-ban: „Gab. r.-én még sokáig fognak csodálkozni mind
azok, akik elmélyednek a gyorsírás tanulmányozásába. R.-ének meg
alkotása annál nehezebb volt, mert nem állott más segédforrás 
rendelkezésére, mint tisztán feltaláló szelleme“.

A tanfolyamokban és folyóiratokban való propagálását főleg

* Wallerstein herceg miniszterelnök éjjeli kocsiutazásain hazamenet 
stambergi birtokára, gyakran magával vitte Gab.-t, ki a sötét kocsiban is 
gyorsírt a herceg diktálására. Hogy a szóképek el ne torzuljanak, pergament- 
táblára vékony csíkokat vágott ki s ezekbe írt.
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Gabelsberger rendszere (1902, berlini írásmód).
1. Ábécé. 2—3. Kombinált jegyek és torlódások. 4—6. Mgzójelölés.

scher Stenographenbund a drezdai intézettől független szerepét a 
konzervativizmus jegyében töltötte be, amennyiben az 1874֊, 1879-, 
1884֊, 1890- és 1895-ben tartott gyűlésein megelégedett apró javít
gatásokkal, visszautasította Faulmann (1866), Zeplichal (1867— 
1871), Marlcovits (1878) reformjavaslatait, sőt elutasítóan viselkedett 
a porosz iskola megalapítójának, Zukertort-nak 1876-i tankönyvé
vel szemben is, amelyben a levelezőírást teljesen elválasztotta a 
vitaírástól, jóllehet Markoviig már 1863-ban különválasztotta a 
levelezőírást és Schrey 1877-iki solingeni tételeiben szintén a leve
lezőírás elválasztását szorgalmazta. A Bundnak és a drezdai inté
zetnek 1890-ben a rendszeri revízió létesítése céljából kötött szövet
sége 1900-ban termi csak meg gyümölcsét, midőn a Bund 'elnöke, 
dr. Emil Clemens (1860—1915) veszi át a drezdai intézet vezetését.

A Berlinben, 1902 augusztus 2—6-ig" terjedő kongresszuson, 
a konzervatívok és reformátorok heves harca után, végül is a kon
gresszus elfogadta az újításokat 3428 szavazattal 1216 szavazattal
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az 1835-ben Drezdában Wigardtól alapított és 1839-ben királyivá 
lett gyorsírgintézet s az 1902-ben létesült bajor gyorsíróintézet 
irányítja. A gab.-i iskola hu maradt a XX. század elejéig az 1857- 
ben a drezdai iskolától módosított r.-hez. E módosítás szük
ségessé vált a müncheni konzervatív, a bécsi, csupán a magas parla
menti célokat szem előtt tartó s a levelezőírás megvalósítására 
törekvő drezdai iskola közti ellentétek kiegyenlítése céljából. A drez
dai intézet elnökének, Häpe kormánytanácsosnak kezdeményezésére, 
3 évi munka eredménye volt a majdnem minden szóra kiterjedő 
s 3677 pontból álló határozmány, amely számos monogramm ki
küszöbölésével, az egyszerű s a szótagjelző-torlódások megkülön
böztetésével stb. a levelezőírás alapját vetette meg, amelyben nagyobb 
volt a szabályos következetesség a réginél, de a rövidség rovására. 
A r. 50 éves jubileumán, 1868-ban Münchenben megalakult Deut-

4 *
*
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szemben. A berlini határozmányokat összefoglaló okmány (System
urkunde) védelmére a német kormányoknak 1907-ben kötött 
egyezménye a Bundnak jelentőségét a puszta indítványozásra 
redukálta. Az osztrákok azonban megmaradtak az 1895-i ú. n. 
Wiener Schriftform mellett. 1915-ben a berlini írásmódot követte 
2145, a bécsit 150-ről 108-ra leapadt egylet. Az 1919-ben lábra- 
kapott politikai egyesülési törekvések kihatásaképen azóta az osztrá
kok is fokozatosan áttérnek a berlini írásmódra. Az 1902-i reform 
a kivételes írásmódok csökkentését itt-ott a rövidség rovására való
sította meg. Törölte az i jelképi jelölésénél az állóírást (Steilstel- 
lung) az o-ö-nél az og, om öblösítéseket, a j)֊t jelző áthurkolást, a 
kis jegyek különálló írásmódjait, miáltal az utóvokalizáció az i-n- 
nál is következetesebb lett.

A r. nagy elterjedését nemcsak kiválóságának, hanem annak is 
köszönheti, hogy meggyőződéses hívei szóval és írásban, tanfolya
mokban és összejövetelekben terjesztették. Különösen kitűntek e 
téren: Albrecht, Alteneder, Clemens, Fischer, Fuchs, Gratzmüller, 
Haepe, Krieg, Wigard.* S. Lampe legújabb megállapítása szerint 
(Korrbl. 1922) megbocsáthatatlan mulasztása a Gab. iskolának, 
hogy a mult század 80-as éveiben nem egyszerűsítette a r.-t a 
tömegtanítás követelményeinek megfelelően, mert akkor a német egy
séges gyorsírás kérdése meg volna oldva.

2. Stolze Wilhelm. (1793—1867.)

Stolze Wilhelm 1798 május 20-án, Berlinben született. Korán 
árvaságra jutva, 19 éves korában biztosítóintézeti hivatalnok lett. 
A gyorsírást valóban csak 1820-ban ismerte meg, Mosengeil munká
jának 1819-ben közzétett második kiadásából. Ezt azonban tökélet
lennek ítélte. Tirót s több ugyanezen időben megjelent nyelvészeti 
és más tudományos munkákat, köztük Kopp Palaeographia Critica- 
ját és Bopp, Humbolt Vilmos, Grimm, Becker nyelvészeti munkáit 
is áttanulmányozta. 1829-ben jut arra a gondolatra, hogy a mér
tani r.-ek helyett a kurzívírásból elvont jegyekből álló gyorsírást 
alkosson. Az 1834-ben közzétett Gab. r.-t az addig megjelent 
gyorsírási r.-ek fölé helyezte, mindazonáltal Gab. r.-ének hibájául 
a mgzók jelölésének nem egyöntetű voltát állapította meg. Ezzel 
szemben Stolze szeme előtt az általános írástanítás keretébe illeszt
hető mindenki által könnyen megtanulható gyorsírás lebegett, amely-

* Doxcerg 1915-i művében Gab. r.-ének 34 nyelvre való áttételeit ismer
teti bő gyorsírási illusztrációkkal, ú. m. -)֊ görög, cseh, -j- horvát, -\- szlovén, 
4֊ szerb, -J- bolgár, tót, vend, lengyel, rutén, orosz, dán, norvég, ~f- svéd, 
finn, -\- magyar, -4- török, perzsa, örmény, héber, -p olasz, latin, ladin, 
-Է spanyol, -p portugál, ֊Ւ francia, provánszi, oláh, ֊Է angol, holland, kínai, 
dinka, -j- volapük, eszperantó. Összesen közel száz áttétel van. Némelyik 
nyelvre több áttétel is készült. Használatukról az egyes országoknál lesz szó. 
Számos áttételt (-J- jelzés) német magyarázószöveggel a nemzetközi Gabels- 
berger-gyorsíró szövetség is kiadott (Heckner, Wolfenbütteiben) a Stamm
buch c. füzetekben. A további áttételek kiadását a háború akasztotta meg.
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Stolze rendszere az 1841.-1 tankönyv szerint.
1—3. Ábécé. 4. Hangzójelölés.

a közelírás, előzetes emelés, vagy a jobbára nagyítással nyert külön 
jegyek jelölték. Két első tanítványa: Jaquet és Knessler 1844 június 
14-én megalapította a kontinens legelső gyorsíró-egyletét. 1845-ben 
gyakorlatilag is kipróbálják a r.-t a rajnai tartományi gyűlésen. 
Később a porosz országgyűlésen (1847), azonban egyrészt, mivel 
a gyorsírók munkája nagyon meg volt nehezítve,* másrészt mivel, 
mint jeleztük, r.-ét eredetileg nem is a legnagyobb célokra tervezte, 
azért nem voltak vele megelégedve és „Vater Stolze “-է — ahogy 
hívei nevezték — társaival együtt elbocsátották s helyükbe a kipró
bált gab.-istákat, élükön Wigarddal, hívták meg. 1848-ban, a Ver
einigter Landtag összehívásakor, még több gyorsíróra lévén szük
ség, az „idegen“ gyorsírók mellé a stolzeisták újra behívattak, 
mert hamarjában nem volt elegendő g.-ista kéznél. 1849-ben

* A „fehérterem“ ablakmélyedéséből nem távozhattak az ülés alatt, 
az áttételhez nem kaptak alkalmas helyet, sem írnokot, nem kapták meg a napirendet és a szükséges nyomtatványokat, az áttételt nem mutathatták 
be a szónoknak kinyomatás előtt stb.
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nek nem a beszédírás, hanem az írás tehermentesítése lett volna 
a célja. Süket és később megvakult felesége mellett a családi 
gondok dacára is otthagyja állását 1835-ben, a gyorsírás ked
véért. Majd orvosi tanácsra testmozgásra lévén szüksége, _ boltot 
nyit, de 1838-ban ezzel is felhagy s teljesen művének szenteli 
életét. „Theoretisch-praktisches Lehrbuch der deutschen Steno
graphie“ címmel 1841-ben jelent meg művének első kiadása.

R.-ének kettős alapeszméje szerint, a grammatikailag tagolt 
szó tőszótagját világosan tünteti fel s a zárt tőszótag minden 
mgzóját, a 3-sorúság alapján, fokozatosan meg tudja különböztetni. 
Ebből a magában vére világos szerkezetből azonban a többszó tagú 
és idegen szavaknál nehézségek támadtak. A rokon mlzok hasonló 
jegyei közül többnek 2 alakja volt: szó elején a nagyobbat, szóban 
a kisebbet használta. A tőszótag helyhez kötöttsége miatt az ige
kötőket előzetes emeléssel kellett kapcsolni. A mizótorlódásokat

R
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„ Archiv für Stenographie “ címen megjelent a kontinens első gyors
írási lapja (a legelső gyorsírási lapot — mint tudjuk — Angliában 
alapították) 1850-ben a porosz képviselőház gyorsirodájának főnöke 
lett. Az eddigi tapasztalatok alapján r.-ét a magasabb célnak meg
felelően továbbfejlesztendő, a tőszótag-elméletet az idegen szavakra 
is kiterjesztette, amelyektől még akkor hemzsegett a német nyelv,* 
továbbá nagy mértékben szaporította a szőjelek számát. A Gustav 
Michaelis (1813—1895) professzor, gyorsírási lector és felsőházi 
gyorsirodai revisor útmutatása mellett 1852-ben „ Ausführlicher Lehr
gang“ címmel megjelent 4. kiadású tankönyvével kezdődik r.-ének 
20 évig tartó, ú. n. „parlamenti filológiai“ korszaka, amely alatt 
r.-e egyre bonyolultabb szabályok útvesztőjébe tévedt. Stolze, előre
látóan, a r.-i propagandát irányító berlini gyorsíró-egyesületre ruházta 
volt jogainak nagy részét s maga is csak tagja volt az egyesület
ben működő Prüfungskomissionak.

1866-ban, r.-e megjelenésének 25. évében, tanítványai ezüst
koszorúval ajándékozták meg. Meghalt 1867 január 8-án. Berlin
ben temették el s sírkövére ezt a feliratot vésték: „Legszebb emlé
ked a te müved“.

Halála után csakhamar bekövetkezett iskolájában a szakadás. 
A vizsgáló-bizottság a r.-t módszertanilag ketté akarta választani 
egy alacsonyabb iskolai és egy magasabb szakírásra. Az 1868-ban 
megjelent 19. kiadás módosításaival szemben a 6 vidéki csoport 
(Verband) 1870-ben eltérő tankönyvet adott ki. A bizottság mégis 
folytatta a reformot. A mester fia: dr. Stolze Ferenc (1836—1910), 
ki a gyorsírást már gyermekkorában atyjától tanulta meg, a bizott
ság megbízásából adta ki az Anleitung-ban (25. kiadás) 1871-ben a 
reformot, mely a szójelek számát 1140-ről 266-ra csökkentette s 
az idegen szavak tana kiküszöbölésével a mellékszótagokban gabels- 
bergeri hatás alatt az utóvokalizációt vezette be. Ez persze ellen
tétben állott a tőszótag elővokalizációjával. Az említett 6 csoport 
szakadását „W. Stolze iskola“ (máskép: Alt-Stolze) külön elnevezés
sel dokumentálta a számban egyre gyarapodó reformerek, a Neu- 
rofee-istákkal szemben. A reformerek az alsó és felső fok külön
választásán kívül — mely hatását, mint láttuk, a gab.-i iskolában 
is éreztette — értékes gyakorisági (iteratió-) számításokat is végez
tek. A tananyag kettéosztását szükségesnek tartották 1886-ban az 
óstolzeisták is, kiknek egyéb javításai miatt iskolájuk konzervatív 
része „Wilhelm Stolze iskola“ névvel vált külön, míg a haladókat 
megkülönböztetésül Mittel-Stolze-istáknak szokás nevezni. így most 
már 3 felé szakadt a Stolze-rendszer. 1888-ban az újstolzeisták 
újabb javításai közül nevezetes a tompaszög kerülését célzó kampó 
(Häkchen). Sok fejtörést okoztak a többsorúság kiküszöbölésére 
irányuló egysorúsági törekvések is, melyek részint új r.-ekre vezet
tek, részint az iskola keretében folytak le. így Steinbrink 1883,-i

* A 60-as évekből való e mondás: „Die Restitution der Konstitution 
ist die Glorifikation der Revolution“.
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egysoros tervezetét a vezetőség csak azért ejtette el, mert a porosz 
kormány hajlandónak mutatkozott a gyorsírást az iskolákba beve
zetni s ily körülmények között nem látszott tanácsosnak egy ki
próbálásán r.-rel való kísérletezés. Azonban már jóval előbb kelet
kezett több egysoros r., mivel Stephan főpóstaigazgató Stolzét ép a 
háromsorúsága miatt nem találta alkalmasnak a postai szolgálatban 
való használatra. Legnevezetesebb ezek közül: Veiten Vilmos essem 
tanító (1841—) Schulstenographie-ja (1876, 6. kiadás 1894) és Adler 
Oszkár bankigazgatónak 3 kiadást ért Einzeilige Kurzsehrift-ja 
(1877), melynek Simon Miksa tanártól javított formája a mgzónak 
a gyakoriság szerint megállapított jelképi jelölésével (1879) szin
tén 3 kiadást ért el.

3. Faulmanntól Schreyig.
Átmenet a mgzótíró r.-ekhez.

A két nagy német iskola áthidalásának gondolata az előnyök 
felhasználása s a hátrányok mellőzése mellett az idők folyamán 
többször is felmerül, míg aztán Schreyben megtestesítőre nem talál.
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Faulmann rendszere 1883-ban.
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Először a hallei születésű bécsi betűszedőből lett professzor, 
a nagytudományú Karl Faulmann (1835—1894) óhajtotta Gab. 
hangzójelölését megtisztítva a kétirányú p, t, f kivételeitől St. 
egyöntetűségének mintájára reformálni, de a háromsorúság, három- 
fókúság és a mellékjegyek nélkül. Faulmann különben egy ideig 
typostenograpkiával, vagyis (gab.-i) gyorsírási jelek nyomdai elő
állításával is foglalkozott. Az 1867.-Í „Entwurf zu einer radikalen 
Reform der Gab. Stenographie“ még öblösítéssel jelzi az o-ö-t s 
vegyest használja az elő- és utóvokalizációt. A bécsiek, St. és Drezda 
vonakodása miatt új tervezetét 1875-ben névtelenül tette közzé 
„Lehrbuch der Phonographic“ címmel a bécsi gyorsírólapban Braut 
Gusztáv tanító közvetítésével. 7 kiadást ért s Ausztriában ma is 
használt r.-ét jellemzi: a t kivételével minden jegye egyfokú, a 
mgzókat mind fel- és előremenő mozgékony, vagyis a következő 
jegyhez alkalmazkodó nagyságú vonalak jelzik egységes utóvokalizá- 
cióval (vastagítás és pozíció), az alsó fok teljes írás: röv.-ek nélkül. 
A szerzőséget 1877-ben be kellett vallania s a phonographikus 
írást 1883-ban a helyesírással újból összeegyeztetnie.

Faulmann kiindulópontja a mgzótíró r.-eknek. Első követője 
(1880) a st.-ista Merkes Vilmos (1860—1913), később amsterdami



gimnáziumi tanár, ki az egysorúságra való törekvésében Gab.-hez 
közeledve, Faulmann mgzójelölését vette át, 6 kiadást ért tan
könyveiben.

De legszámottevőbb a faulmanni mgzójelölés követői közül 
Schrey Férdinánd. Született Elberfelden 1850-ben szegény családból. 
Korán árvaságra jutva, nagybátyja támogatásával végezte tanulmá
nyait s ugyancsak szülővárosának egy nagy bankjánál kapott alkal
mazást. 1870-ben a német-francia háború miatt állását otthagyta s 
Barmenben kereskedő lett. Csak 1874-ben tanulta még Gab. r.-ét, 
hogy ügyei elintézésénél annak hasznát vegye. Csakhamar azonban 
annyira érdekelte a gyorsírás, hogy egész életét ennek szentelte. 
Munkálkodásának főeredménye St. r.-ének egyszerűsítése volt. A több- 
sorúság megszüntetésével elért módosítását sokan St. követői sorából 
is elfogadták annyira, hogy ma Németországban Gab. után a St.-Sch. 
r.-nek van legtöbb követője. E r. leginkább Eszak-Németországban 
van elterjedve.

Mint említettük, reformátor! tevékenységével már az 1877.-Í 
solingeni gyorsírógyűlésen föllépett a levelező- és vitaírás ketté
választása érdekében. Egyéb reformtörekvéseivel azonban nem ért 
el sikert a Gab. szövetségnél. Ezért pedagógiai tapasztalatainak és 
elméleti tanulmányainak eredményét 1887-ben egy új rendszerben 
adta ki „Deutsche Kurzschrift. Einfache Stenographie nach Gab. 
Grundsätzen“ címmel. A siker kedvéért a szerzőség terheit nemcsak 
tanácsadással, hanem a címlapon is megosztották vele Johnen, a 
legtudósabb gyorsírás-történetíró és Sóén Alfréd dr. bázeli egyetemi 
tanár (1859—1904), a svájci Gab.-isták elnöke. A később „Verein
fachte deutsche Stenographie“ nevet nyert r. Faulmann mgzójelölését 
vette alapul, azonban a közelhelyezés csak mlzótorlódást jelent 
nála, míg az e-t távolhelyezéssel jelzi, s egyáltalában a mgzó- 
vonalakat, tekintettel a vastagításra, emelésre és mélyítésre Faul- 
manntól eltérőleg jelképi jelölésnek minősítette. Gab.-re emlékeztet 
az egysorúság és egyjegyűség, s a Faulmann egyforma betűi helyett 
fel- és lenyulókkal változatosabbá tett alphabét, melyet St. jegyeiből 
épített fel azoknak 3 fokúsága nélkül. A kétlakiaknak szó elején 
felnyúló, szóban pedig lenyúló használata a mgzóvonal megrövidítése 
végett eredeti ötlet volt. Röv.-tana megint a gab.-i szabadságon épült.

4 év múlva már 100 egylete volt Schreynek, aki ekkor Ber
linbe teszi át főhadiszállását, megállapítja a r. okmányban (Urkunde) 
írása szabályait, s gyorsíróiskolája élén vezeti a reklámozó propa
gandát, melyben szintén mesternek bizonyult. *

1895-ben a hannoveri St.-kongresszuson már maga Franz 
Stolze kénytelen egy egysorú r.-tervezettel föllépni, mert ez az 
egyetlen „fegyver Schrey ellen“. 1896-ban azonban a tervezett

* így Altpeter tanító 6 éves leányának stenogrammját és fényképét 
közli „Stenograph und Kaufmann“ c. füzetében annak illusztrálására, hogy 
r.-ét ily fiatal, sem írni, olvasni nem tudó gyermek is 3 hónap alatt milyen 
jól elsajátította.
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már Kaeding monumentális Häufigkeitswörterbueh-j a szolgált alapul. 
1912-ben a röv.-i szabadságot is részletesen körvonalozzák a r.- 
okmányban. Bár a St.—Seb. számos híve nem tartja végleg befeje
zettnek a r.-t. és főleg az írás hosszadalmassága miatt minduntalan 
előáll náluk is egy-egy reformer, mégis a fejlődés szempontjából 
óriási jelentőségű az a tény, hogy a szertelenségig menő r. elfor- 
gácsolódásnak sikerült gátat vetni azáltal, hogy több r. lemondott 
külön exisztenciájáról azért, hogy egy jobbnak jövőjét biztosítsák.

A St.—Sch. r. át van téve angol, francia, spanyol, holland, 
olasz, orosz, dán és magyar nyelvre (L a magyar r.-eknél).

4. Hangzót író rendszerek.
a) Jegyösszeolvasztó-irány.

A francia Painparé (1831), Fayet (1832) s a svájci Ralimnak 
1849-ben halála után 2 évvel megjelent r.-ei kivétel nélkül hegyes
talpú mlzókat vettek fel, melyek a mgzók önálló jeleivel össze
olvadtak. Ezen az elven alapult a nagyműveltségű Arends Lipót- 
nak (1817—1882) r.-e is, bár e r.-eket nem ismerte.
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újabb Neu-Stolzeista reform helyett a Goethe gyorsírási vonatkozásai
ról írt értekezés- és egyéb gyorsírástörténeti müveiről ismert weimari 
levéltáros, dr. Mitzsckke kezdeményezésére Johnen közvetítésével 
megindult tárgyalások odavezettek, hogy Schrey r.-ének 10 éves 
fennállásakor az új- és középstolzeisták, Velten és Merkes egysorú 
r.-ei és több kisebb r. „Vereinfachte deutsche Stenographie Stolze— 
Schrey“ név alatt egyesült Schrey táborával. Csupán a berlini 
parlamenti gyorsírók befolyása alatt álló óstolzei egyletek a „ Prü
fungskommission “-nal, mely már 1895-ben elszakadt a Franz St. veze
tése alatt álló szövetségtől, ezek egyedül nem csatlakoztak, hanem 
a képviselőházi gyorsiroda főnökének, Steinbrink Gusztávnak (1847 
—1904) 1898-ban „Stolzesche Fachstenographie“ címmel kiadott 
ókonzervatív írású, a szakrövidítések kultuszát űző szakgyorsírását 
követi, melynek alsó fokát Göpel írta meg. Számuk napról napra 
csökken.

A St.—Sch. r. lényegében azonos Schrey r.-ével, de hiányzik 
belőle az öblösítés, a kétlakiság stb. A röv.-ek megállapításánál

CSj fi
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A Braunschweigből Kurlandba átszánnazott Arends rigai 
gimnazista korában, 1834-ben tanulta meg Gabelsberger rendszerét. 
Később megismerkedik Stolze művével, az ókori s az újabb rend
szerekkel is. Patikusnak megy, hogy eltarthassa magát s elvégzi 
a dorpati egyetemen a filozófiát. Szép költeményei, zeneművei sok
oldalúságának megannyi bizonyítékai. 1844-ben végleg Berlinbe 
költözik, részt vesz a 48-as mozgalmakban. Már ekkor megvolt 
r.-ének tervezete, de az 1850- és 1852-i kiadások és Humboldt · 
Sándornak nyelvészeti szempontból formált elismerő nyilatkozata 
után, csak 1860-ban jelent meg a „Vollständiger Leitfaden einer 
rationellen, ebenso leicht erlernbaren, wie sicher auszuführenden 
Stenographie“. Misói mind hegyestalpú lemenők, mg sói mind fel
menők. R.-ét a berlini iparosegyletben ő maga tanította. Ebből 
alakult 1860-ban az első Arends-egylet s 1866-ban „Antitironia“ 
címen lapot is indít meg. A címmel azt akarta kifejezni, hogy az 
eddigi r.-ek önkényes szójelgyűjtemónyek, akárcsak Tiroé, s ezek
kel szemben ő a modern gyorsírást képviseli. A tőszótagot az apró-
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Arends rendszere 1860-ban.

jegyű igekötők és ragok, képzők teszik szembeszökővé. A vasta- 
gítást teljesen mellőzi. Csoportröv.-ek: szókezdő w elhagyását a 
mélyítés, szótagzáró l-ét előzetes emelés jelzi. A szókezdő Zt-nak 
föháielyezése olyan, mint a görög erős hehezet. 1885-ben Wendt- 
land külön vitaírást is szerkesztett a r. számára. A nagyszámú 
segédjegy és röv.-i szabálya miatt bonyolult r. hívei a 90-es évek
ben 3, ú. n. ό-Arends-, reform-Arends- és Arends-Matschenz-cso- 
portra szakadtak. Matschens (1848—1901) legutolsó reformja (1898) 
redukálta a segédjegyeket és röv.-i szabályokat, egyöntetűbbé tette 
a mgzó-jelölést stb., s az ő csoportja a másik kettőt csakhamar 
túlszárnyalta.

Arendset még életében, 1875-ben érzékeny veszteség érte 
Roller és Lehmann elszakadásával.

Roller Henrik (1839—1916) a berlini iparos-egyletben magá
tól Arendstől tanulta meg a gyorsírást s a gyorsírói pályára 
lépve, az Arends-szövetség élére került. Reformjavaslatainak siker
telensége folytán önálló r.-ében a ml- és mgzók jegyei 3 nagyság
ban vannak megválasztva, a mlzók, a 3 köralakú jegy kivételével, 
mind az alapsoron végződő hegyestalpúak, alsó meghosszabbításuk

4
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reákövetkező է, d, felső elhelyezésük n, sor alá helyezésük előző to
kihagyását jelzi. Stolzei tanulmányokra utalnak a 3 fokúságon kívül 
a kettőzést jelző vastagítás, az igekötők emelése stb. A mlzók 
jelképi jelölése idővel mégis elégtelennek bizonyult a vitaírás 
számára, ezért később praktikus röz. -gyűjtemény t is adott ki. 
A propagandában, mint Schrey, Roller is értett a reklámhoz.*

///////Հ /УУ/՞Л/Դ .
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Roller rendszere.

А 70-es évek közepe a német gyorsírási mozgalmak leg
élénkebb és legtermékenyebb korszakai közé tartozik. így Faul- 
mann után egy évvel, Rollerrel egyidejűleg, a zosseni születésű 
Lehmann Ágost berlini cipész (1843—1893) is Arendsen át jutott 
el — St., Gab. és Duplőyé tanulmányozása után — 1875-ben Steno-
tachygraphie című, önálló r.-éhez. Vezérelve, mint ՝ Faulmannak, 
az volt, hogy a mlzók egyformán egyfokúak. A mgzókat csak 
a szók elején írja ki betű szerint, míg a szólóban az előző mlzok- 
nah hét- és háromfokú nagyításával jelzi.

Míg tehát Faulmann az utóvokalizációban következetes, addig 
Lehmann az elővokalizációt viszi keresztül. Azonban a nagyítás
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Stenotachygraphia 1898-ban.

egyúttal mlzók jelképi jelölésére is szolgálhat, ami rövid, de sok
szor nem világos írást ad, azonkívül hátráltatók a túlhosszú kötő
vonalak, több hangnak mellékjegyei is vannak, mert a főjegvet 
nem lehet mindig alkalmazni, épen az egyfokúság korlátozott voltá
nál fogva. Lehmann támogatására Münchenben rövidéletű társaság 
is alakult. Legkiválóbb követője Dahms János (1865—), aki főleg 
a mgzó-jelölést és röv.-tant egyszerűsítette, sőt még a szerzőséget 
is elvitatta Lehmanntól, úgy, hogy azt csak újabban tisztázták 
(Rubensohn, az 1875-i 1. kiadás facsimile utánnyomatában Heck-

* Pionnier c. lapjában (1893 okt. 1.) pl. egy hannoveri 12*/շ éves 
tanulóval dicsekedett, aki St. r.-ét IV2 év alatt sem tudta megtanulni 
s minden óra után kimerült volt, míg Rollerét 3 nap alatt megtanulta 
s minden óra után kíváncsi volt a továbbiakra.
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ner 1909). Lehmann utolsó kiadása (1890) ma mái՝ csak történeti 
emlék, míg Dahms Schnellstenographie című, 1913-i utolsó reformja 
a stenotachygraphistákat is két táborra bontotta. Emellett H. Weiss 
és Schneider (Becs, 1885) Neuschrift-je, melyben a sor fölé menő 
3 fokú nagyságot a világosság kedvéért félig a sor alá helyezték, 
semmi különös hatást nem ért el.

/5) A merev hangzóvonalas irány.

Dr. Brauns Gyula (1857—) hamburgi tanár 1888-i elmé
lete Faulmann mozgékony mgzó-vonalas r.-ére emlékeztet. Azonban 
Melin Olof svéd hadnagy 1892-i r.-ének hatása alatt ő is áttért 
a merev hangzóvonalakra (1901) a vitaírásban s 5 évvel később 
az iskolai és levelezőírásban is. Mlzói kétféle nagyságukkal Sb.-nál 
is pontosabban jelzik a zöngés-zöngétlen párokat, míg a szótag-

Brauns és Scheithauer rendszerei.

végi némahangzók kihagyására pozíciós jelöléssel utal. A vasta- 
gítást és öblösítést kettőzésre és egyéb jelképi jelölésre használja.
így a sor fölé helyezés tőszótagzárö g, Te, eh, h, vastagítással ng, rik, nch,

d, t, s, ss, 
b, p, f, ff,

n, nd,
m, mp, mpf

a sorra 
a sor alá

kihagyását jelzi. E csoportröv.-szerü eszközzel tetemes rövidség 
érhető el.

Scheithauer Károly (1873—) lipcsei író a németeknél fonetikai 
gyorsírást létesített. Kezdetben St. r.-ét tanulta, majd Schreynek 
lett híve. Végül fonetikai alapon, még Brauns előtt, Faulmann 
mélyítéssel járó mgzóvonalai alapján jutott el hasonlóan merev 
mgzó vonalas r.-éhez. Míg azonban Brauns mgzóvonalai az egye
nesek mellett hullámok, addig Scheithauer íveket használt. Mlzói t 
főleg Stolzetól, mgzóit pedig Braunstól kölcsönzi. Nem tess különb
séget a hosszú és rövid mgzők között, nem foglalkozik a leettős mlzók- 
kal, minek folytam kevésbé van vastagításra szüksége.

A zöngés-zöngétlen párokat a kampós és hegyes talp külön-
4*
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Kunowski rendszere 1903-ban.

félig mozgékony hajszálvonalas írásról áttérve a merev hajszál
vonalas írásra, r.-üket fogadtatták el. Azonban a Nationalstenographie 
nevű új r.-hez csak a 3 Arends-csoport töredékei és Roller egy 
csoportja csatlakozott, a többiek (Brauns, Scheithauer stb.) nem. 
Mindazonáltal, ma a mgzót író r.-ek közt ők vezetnek. Javított 
r.-ük vitaírásában (Eilschrift) a vastagítást 
(ö, ü, au, ea) helyett használják; a pozíció és meghosszabbítás 
egyes mlzók kihagyását jelzi; a mizókettőzésnek, az intervokáhs 
és mgzónyujtó A-nak, az en, em, er, es, end végződések e mgzó- 
jának stb. fonetikus elhagyása sokszor a világosság rovására van 
az egyébként is örökösen kaméleönszerüen átváltozó jegyek hal
mazában.

tört mgzój egyek

5. Gyorsírás! élet a németeknél.

1. Egyletek és szaklapok. Mint másutt, úgy itt is az egyletek 
feladata volt a legújabb időkig nemcsak a propaganda, hanem a 
tanítás; azonban egyébként sincs sehol annyi egylet, mint Német
országban, annyira szereti a német a társaséletet. Az első St.- 
(1844 Berlin) és Gab.-egylet (1846 Lipcse) alakulása óta 70 óv 
alatt, tehát 1913-ig a német gyorsíró-egyletek száma 6173-ra emel
kedett s így oszlbtt meg a StSch.-féle számítások alapján:
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bözteti meg s a kapcsolás, mint Stolzénél, felső hurkokat hoz 
létre. A jegy nagyítás több mlzó kihagyását jelöli. Az alsó fokon 
a teljesírás szintén Faulmann hatása.

Dr. Kunowski Albrecht (1864—) a rybniki elmegyógyintézet 
igazgató-orvosa és öccse, Félix (1868—) főhadnagy (most már 
ezredes) 1893-ban megjelent r.-e Eteké (1867) és Prépéan mellett 
az egyetlen, melyben a haj szál vonalak a mlzóknak s a lemenők 
a mgzóknak jutottak. A gyorsíráselméleti müvükről ismert nevű 
német nemesi testvérek r.-ében a pontnak s a körnek a 2. kiadás 
óta (1897) nincs önálló jelentése, hanem csak a kapcsolást eszközli 
a csekélyszámú, csupán egyenesekből és kampós kezdetű jegyekből 
álló alfabetben, vagy pedig egyes betűk kihagyását jelölik. R.-ük 
jelentőségre csak a St. Sch.-egyesülés idejében jutott. T. i. a mgzót író 
r.-ek a St. Sch.-egyesülés elleni védekezésül szinten egy új, közös 
r.-ben óhajtottak egyesülni. A bizottságban Kunowskiék nyerték el 
a hegemóniát s a kívánságnak megfelelően, az előző, félig jelképes,

N
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Stolze—Schrey 
Nationalsten. . 
Stenotaehygr. . 
Roller . . . .

Arends
Sebentbauer ... 17
Faulmann .... 12
Stolze Fachsten. . 10 
Brauns

Magában a német birodalomban északon StScb. 2092 egy
letben 88 ezer taggal, délen Gab. volt túlsúlyban 2511 egyletben 
113 ezer taggal. A háború alatt tömegesen megszűnt egyletek most 
sorban feltámadnak. Ebben a gab.-isták járnak elől, kiknek 1921 
nyarán a német nyelvterületeken 2082 egyletük volt 146 ezer tag
gal s a német birodalomban 1814 egyletük 128 ezer taggal.

A „Vereinsmeierei“ következményei a női és munkásgy orsír ó- 
egyletek. Lelkesedésüket jellemzi, bogy még a mai nehéz napokban 
is nemcsak 50 és 25, hanem mint pl. a straubingi Gab. Sten. 
Verein még 10 éves jubileumokról is külön könyveket adnak ki.

A Gab.-szövetség 1874, a St.-szövetség 1883, s a helyébe 
lépett StSch.-szövetség 1899 óta 3—5 évenként tartott nagy
gyűlései mellett a nemzetközi Gab.-szövetség (alakult Budapesten 
Fabro kezdeményezésére 1896-ban) kongresszusai tesznek tanúságot 
a német gyorsíró-egyletek élénk tevékenységéről.

A kontinens első gyorsíró-lapjával az 1849,-i stolzeista „Archiv 
für Stenographie “ -val egy évben jelent meg a gab.-ista „ Stenogra
phische Blätter“ Münchenben. 1878-ban a közönséges nyomásban 
megjelent Archiv nyomában fellendül a szaksajtó is. A háború előtt 
a német Gab. r.-nek 71, a StSch.-ének 76 orgánuma volt, bár 
nagy része közönséges nyomtatású egyleti lap.

A StSch.-szövetség jelenleg Berlinben székel Bäckler Miksa 
elnöklete alatt s a geographia! csoportokon (Gaubünde) kívül egyes 
hivatások. gyorsíró-szövetségét is felöleli (pl. vasutasok, tanférfiak, 
diákok stb. gyorsíró-szövetségét). R.-javítási jogosultsága a 3 évre 
választott 15-ös bizottságnak van, míg a vitaírás fejlesztésére egy 
7 tagú bizottság ügyel. Hivatalos lapjuk a „Der deutsche Stenograph“ 
melléklapokkal és a „Monatsschau“. A diákszövetség elnöke Kaeding. 
A StSeh.-iskolának Berlinben külön kiadókönyvkereskedése is van.

A német Gab.-szövetség elnöke Pfaff Eduard professor. R.-i 
kérdésekben a 11-es bizottság dönt. Hivatalos orgánuma a szövetség 
wolfenbütteli kiadójánál, Hecknernél megjelenő zöldfedelű „Deutsche 
Sten.-Zeitung. “ *

A r.-nek azonban főtámaszai a drezdai (1839 óta), müncheni

218

6

* Nevezetesek a Hecknernél megjelent új utánnyomatok, Ճ. m.: 
Gab. 1884,-i Anleitung-ja (1900) és a Neue Vervollkommnungen 1849,-i 
2. kiadása (1904) stb. Utánnyomatokat rendezett sajtó alá a berlini Akad. 
Stenogr.-Verein Stolze—Schrey is, ú. in.: Ramsay 1678—79.-i latin és német 
tacheographiája (1904) és Mosengeil (1903). Heckner betűszedői gab.-i, a 
berlini St.-Sch. nyomdáéi pedig újstolzei vagy StScb stenograinmokból folyé
konyan tudnak szedni. Az 1906.-i Gab. Jahrbuch szerint 15 német nyom
dában képesek stenogrammból szedni éa nagyon sok kereskedő és cég levél
papírján olvasható az a megjegyzés, hogy gyorsírással is lehet vele levelezni.
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(1902) és braunschweigi (1920) állami gyorsíró-intézetek. A drezdai 
Landesamtnak a világhírű Teubner-cégnél megjelenő orgánuma, a 
Korrespondenzblatt egyúttal a nemzetközi Gab.-szövetség hivatalos 
szakközlönye s nemcsak a tudományos továbbfejlesztése és propa
gandája számára tartja nyitva hasábjait, hanem minden gyorsírás
tudományi kérdés rendszerkülönbség nélkül megvitatást nyer, akár
csak a StSch.-től támogatott Archiv für Stenographie-ban. Páratlan 
a maga nemében a drezdai Landesamt könyvtára, melyben 1883-ban 
Zeibig szerint a 3300 gyorsírási mű így oszlott meg: Németország 
1434 (684 Grab., 482 St.), Anglia 780 (370 Pitman), Franciaország 
490, Olaszország 151 (Latin 91), Magyar 75, Spanyol 71, Orosz 
52, cseh 33, portugál 16, lengyel 22, román 6, bolgár 7, holland 
14, dán 7, görög 3, szlovén 3, török, norvég, finn 1—1—1. Ma a 
20.000 kötetet jóval felülhaladó gyorsírási könyvtár Drezdán kívül 
is ad ki könyvet kölcsön. A drezdai intézet jelenlegi elnöke dr. Fuchs 
Róbert professzor. A Grab, évkönyv 1921-ben az intézet kiadásában, 
mint 64. évfolyam 243 lapnyi terjedelemben jelent meg.

2. A gyorsírás tanítása és alkalmazása. Leghamarabb (1841) 
Bajorország létesített gyorsírás-tanítói képesítő-vizsgálatokat s 1854- 
ben a gimnáziumokba, később a többi iskolákba is bevezeti Grab, r.-ét. 
Példáját követte Ausztria (1871 középiskolák), Szászország (1873), 
Baden és Württemberg (1895—96) stb. Nevezett országok több 
kisebb német tartománnyal karöltve 1907-ben egyezményt kötnek 
a Grab.-r. kizárólagos tanításának védelmére. Ellenben Poroszország 
a Grab.— St. vetélkedés miatt sokáig nem avatkozott be a gyorsírás 
tanításába, melyet a diákok magánúton s gyorsíró-körökben sajátí
tottak el, legfeljebb kívánatosnak jelezte a minisztérium a gyorsírás 
tanítását. 1911-től fogva aztán sorban bevezeti az egyes iskola
fajokba „a helyben divatozó r.“ nem kötelező tanítását. Az 1920. 
dec. 29.-Í min. rendelet szerint minden középiskolában a tanulók
tól behajtandó tandíj ellenében nem kötelezőleg tanítandó a gyors
írás, lehetőleg intézeti tanerő által s elsősorban a Poroszországban 
legjobban elterjedt StSch. r.-t ajánlja a többiek nagy elégedetlen
ségére. E rendelet hatása alatt a StSch. gyorsírástan. szövetség 
lapja a Stenogr. Lehrerzeitung 1921-től fogva „Kurzschriftkunde, 
Blätter für stenogr. Wissenschaft und Methodik“ címmel és mélyeb
ben szántó tartalommal jelenik meg.

A gyorsírást tanulta 1913-ban:
Németországban Német nyelvterületeken 

összesen
Stolze-Schrey 
G abelsberger

142 ezer 150 ezer 
184 ,,
201 « .

125
„ 1921. jún. 150 я

Magában Drezdában volt 1921-ben 40 egylet 8000 taggal. 
E számok is azt mutatják, hogy amit a németek a tőlük elvett 
területeken vesztettek, azt otthon pótolják.

Az országgyűléseken az 1848.-Í frankfurti parlamentig a
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mértani r.-ek mellett Gab. volt használatban. Ma Gab. St. és Seb. 
szerint írnak· a birodalmi gyűlésen, míg a porosz parlamentben St., 
a többi német országokban és tartományokban pedig Gab. lett kizá
rólagossá, bár több apró fejedelemségben költségkímélés szempont
jából csak egyszerű jegyzőkönyvet vezetnek, ezzel szemben számos 
kerületi és városi tanácsülésein vannak gyorsírók. A revizorrendszer 
helyett a délnémet parlamentekben a „láncfelváltás“ (Kettenschluß) 
szerint működő két gyorsíró közül az egyiket hamarabb váltják 
fel, míg a másik még tovább ír, ellenben Berlinben az egyik asz
talnál ülő gyorsíró-párt a másik asztal váltja fel.

A katonaiskolákban, vasutasképző-tanfolyamokon stb. a gyors
írás intenzív tanítása érthetővé teszi, hogy a gyorsírni tudás ma 
már számos hivatalban az alkalmaztatás egyik alapfeltétele. így a 
drezdai városi tanács rendelet® szerint 1920 októbere óta a segéd
tiszti felvételi vizsgálaton a jelöltnek 5 percig 120 szótagot kell 
írnia s ettől függ a rangsorba helyeztetése is.

3. Egységesítési törekvések. A hajdani tapogatózó r.-alkotási 
kísérletek helyett idővel a gyorsírásnak tudományos alapokra fek
tetett fölépítésére törekszenek. E tudományos kutatások eredményei
nek mérlegelése tette lehetővé azt, hogy a r.-i elaprózódás elleni 
védekezésül nemcsak a gyorsírók, hanem az államhatalom részéről is 
felmerült az egységes gyorsírás megteremtésének eszpiéje. A 3-sorúság 
feláldozása tette lehetővé a Stolze—Schrey—Velten—Merkes-egye- 
sülést s e főkülönbség kiküszöbölése által a 90-es években már a 
gab.-isták egy része könnyebbnek vélte a StSch.-ékkel való kiegyezést, 
mint a régi St.-val. Az 1900-i drezdai gab.-i nagygyűlés még elveti 
a bécsi Brabbéenek az egységesítési tárgyalásokra vonatkozó indít
ványát. Mégis, a felszólalások hatása alatt, 1901-ben a Gab.-szövetség 
elnöke, dr. Gaster, azt az ajánlatot tette a StSch.-szövetség elnöké
nek, hogy tárgyaljanak a két r. egységesítéséről. A tárgyalások 
azonban megszakadtak az r és az о mgzó jelölésén. Az 1906-i 
hamburgi StSch-nagygyülés határozata folytán, november végén, 
az eisenachi értekezleten az összes német r.-ek megegyeztek abban, 
hogy kiküldenek egy 23 megbízottból alakult szakértő választmányt 
az egységes gyorsírás kidolgozására.

A bizottságban Gab. 6, StSch. 5, St. és a Nationalsten. 
3—3, a Stenotach. 2, Faulmann, Arends, Roller és Brauns 1—1 
taggal lett volna képviselve. Közben azonban gróf Posadowsky biro
dalmi belügyi államtitkár kérdést intézett a német parlamenti gyors
irodákhoz ez ügyben, mert az 1901-i helyesírási konferencia mintá
jára gyorsírói konferenciát akart egybehívni. Az államhatalom és 
a társadalmi egyesülések képviselői közötti súrlódásokat csak az 
1910-i elöértekezlet hidalta át, amelyen a 12 németbirodalmi állam 
és Ausztria kiküldöttei elfogadták a porosz kultuszminiszter ener
gikus kijelentését, hogy t. i. egyetlen-egy jelenlegi r. sem léptet
hető elő egységes gyorsírássá; egyúttal kimondták, hogy szakértőkül 
a fente mii tett 23-as bizottság hívandó be.
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38 r.-tervezet alapján 1914-ben készült el az ötös bizottság r 
Bratengeyer (Stenotacb. és Stolze), Kunowski, Mantzel (Seb.), Roller, 
Scbaible (Gab.) javaslatával, amely Gab.-t az újabb mgzóvonalas 
r.-ekkel összeegyezteti. A javaslat· azonban a legtöbb r. részéről 
kedvezőtlen kritikában részesült, ezért a háború miatt 1917-re 
elnapolt konferencia ezt újra elvetette s az 1918 febr. 18-án egybe
hívott szakértők két tervezetet kívántak kidolgoztatni, egyet Gab., 
a másikat StSch. alapján. A tervezeteket május 1-én be is adták a 
kormánynak. A kisebb iskolák mgzótíró r.-tervezete szintén még 
1918-ban készült el (B). Azonban a forradalom kitörése miatt 
nem történt döntés. 1921 ápr.-ában, Gab. és StSch. súlyának 
ellensúlyozására, egy új, r.-enként 1—1 képviselőből álló 11-es 
bizottság egybehívását tartották szükségesnek, hogy az az egységes 
gyorsírás megteremtésének előfeltételeit állapítsa meg. Nov.-ben 
pedig a birodalmi belügyminisztérium meghívására a Gab. és 
StSch. r.-ek megállapodtak az egységes gyorsírás megteremtésére 
nézve s kiindulópontul az 1918-i В tervezet szolgált. A gyorsírók 
kíváncsian várják, mi lesz a tárgyalások eredménye.

Fontosak a nagyszámú egyeztető r.-tervezetek is, amelyek az 
elméleti kérdések tisztázását szolgálják. A legnevezetesebbek ezek 
közül Brabbée Ewald bécsi keresk. akad. gyorsírástanárnak Gab.-t 
és StSch.-t összeegyeztető müve (1906), aki a gab.-i r és ü jegyét 
változtatta meg, bár az átvágást megkülönböztető jelölésként röv.-ek- 
ben megtartotta. A kiadás előtt általa és Triegler bécsvárosi gyorsíró
revizor által gyakorlatilag kipróbált r.-ét a kiadás után a könyv auto- 
grafúsa, a StSch.-ista Piringer újólag kipróbálta. De az öblö- 
sítéshez, amely StSch.-nél nincs meg, nem tudott hozzászokni, 
bár maga bevallotta, hogy az öblösítés elejtésével „számos jó jellemző 
röv.“ sőt, „nagyszerű röv.-i lehetőségek“ mennek veszendőbe. így 
azután Brabbée 1909-ben az öblösítést is kiküszöbölte. Követőkre 
talált még a kölni Pálmnak (1909) Scheithauerra, a dortmundi 
Prehmnek (1910) Lehmannra emlékeztető r.-e, míg az 1914-ben 
elesett Haese Sch.-irányú hangzójelölése (1911) a 23-as bizottság 
javaslatában ismétlődött meg. A legújabb egységes gyorsírás, vasta- 
gítás nélkül, Jerusalem mérnöktől jelent meg (1921) Kölnben, míg 
Prekm r.-ét Gellerttel átdolgozva, legújabban (1921, Dortmund) 
„Prehmographie, Beikusch (= Reichskurzschrift) Lautstenographie, 
kurz, einfach, deutlich“ címen adta ki. A francia Senocq (1836) 
eljárását teszi itt következetessé, amidőn a sorszerüség kedvéért 
úgy a hajszálhangzó-;vonalakat, mint a mlzók ámyékvonalait a 
sorköz közepén kezdi. Újítása, hogy a- szókezdő-jegy eleje s a 
szóvégi jegy vége elmarad.

C) A geometriai rendszereket követő országok.
1. Angol r.-ek főleg Pitman szerint írnak az angol nyelvterüle

teken és gyarmatokon, tehát Brit-Indiában, Ausztráliában, a Fok
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földön és Kanada angol részeiben. Az Egyesült Államok 1620-tól 
fogva sorra átvették az angol r.-eket. A függetlenség kikiáltásával 
(1783) járó alkotmányos élet megindulásakor (1788) Gurney és 
Taylor terjed el. Pitman r.-ét Benn öccse (1822 —1910) már 1844-ben 
áthozza s 1846-ban megalapítja a The American Phonographic 
Journal-t. Ezen újság szerint 1851-ben csak Filadelfiában 6000 
személy tanult gyorsírni. 1875 körül, amidőn az írógépet kezdték 
használni, nagyon divatos lett a gyorsírás alkalmazása nagy keres
kedelmi vállalatoknál és bizonyos adminisztrációkban; mindenütt 
inkább nőket, mint férfiakat alkalmaztak. A francia eredetű Pernin, 
majd Sloan is 1882-ben átültette ugyan Duployét angolra, majd 
1877 óta német r.-ekkel is kísérleteztek itt, de ezek nem terjedtek 
el. Benn, Pitman és Graham (1854) és mások megtartották az 
ó-pitmani hangzóskálát, míg Pitman Izsák javításait követte Munson 
(1866) stb. 1909 óta az újságíróstenographnsok az egységet az 
ó-pitmani hangzóskála alapján akarják megvalósítani, míg az iskolák
ban egyre jobban terjed Gregg vastagítás nélküli, félig graphikus 
r.-e (light line, 1888). A törvényszéki tárgyalások gyorsírási lejegy
zésére nézve 1860-ban történik először törvényes rendelkezés. 
A kongresszus tárgyalásait 1791-től fogva jegyzik, de a hivatalos 
gyorsiroda csak 1873-ban alakult meg. A gyorsírás-tanítás túl
nyomóan a praktikus irányú intézetekben és tanfolyamokon folyik. 
A newyorki fiók-gyorsíróintézetet Pitman Izsák 1888-ban alapította. 
A Phonographic World szerint 1908-ban a washingtoni kormány 
irodáiban alkalmazott 1579 gyorsíró közül alig 100 pitmanista, a 
többi majdnem mind Gregg szerint ír. A gyorsírók jelenlegi főnöke, 
Fred Irland mellett mindkét háznak 8—8 gyorsírója van, a bizott
sági ülések számára van külön 4 gyorsíró. Rangkülönbség nincs, 
a fizetés évi 6000 dollár (1921 szept. végén = 4 millió 200.000 
korona). A 430 képviselő és 96 szenátor mindegyikének joga van 
1—2 gyorsíró-titkárra, amit csak a világ arany mennyiségének nagy 
részével rendelkező Amerika engedhet meg magának.*

Az amerikai németek newyorki Gab,-egylete a 10-féle angol 
áttétel közül a Richter Henrikét (1886/8) terjeszti, amely mellett 
Dettmann St.-áttételévei (1887) újabban StSch.-hez pártolt át. 
Amíg a londoni és párisi Gab.- és StSch.-egyleteknek a háború 
vetett véget, addig a szabad Amerikában a háború alatt sem szűntek 
meg a német egyletek.

Túlnyomóan Pitman (Ganntlett áttétele, 1889) szerint írnak

* Amerikai specialitás a numerus clausus alapján csak 25 tagból álló 
s 1902-ben alapított „Willis — Byrom Club“, amelynek célja főleg a gyors
írástörténet ápolása. Legföljebb 50—60 példányból álló utánnyomásokat 
készíttetnek régi, ritka .művekből. Pl. John Willis 2 példányban (egyiket 
Oxfordban, a másikat 1*882-ben találta meg a British Múzeumban Westby- 
Gibson gyorsírástörténész) fennmaradt „The Art of stenography“ -jának facsi
miléje volt az első kiadványuk. 1904 5-ben Taylor került sorra, az átültetéseket 
is felsoroló részletes biblíographiával. A klub egyik tagját, az edinburgi 
J. M. Wardent tartják a világ legszebb gyorsírási gyűjteménye birtokosának.
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Japánban is 1882 óta, ahol Minamoto Koki volt a japán gyorsírás 
megalapítója. Egyébként emellett 1886 óta Duployé-t Sei-Kiti 
áttételéből ismerik. (A FhiUppini-szigeteken Pitman spanyol áttételét 
használják.) A vitaírás terjedésének főakadálya a cenzúra, amely 
még 1921-ben sem engedi meg a nyilvánosan elhangzott beszédek 
szószerinti közlését.

2. Francia r.-eket használnak a francia nyelvterületeken és 
gyarmatokon. Nevezetesen: Belgiumban a francia (Duployé, Prévost- 
Delaunay, Aimé-Paris) megfelelő átültetésekben körülbelül egyformán 
vannak elterjedve. Újabban (1921) a flamand gyorsírást is kell 
tudnia a parlamenti gyorsírónak. A francia területeken élő németek 
a 16 Gab,-áttétel közül (köztük a 14 nyelven értő magyar Grün- 
baum-Gondos Miksáé)' majdnem kizárólag csak a svájci Rausserét 
használják (1885, javítása 1905). A brüsszeli német iskolán kívül 
az ottani és antwerpeni Gab.-egylet a r. támaszai. Luxemburgban 
Dnployé ismeretes, még pedig a németek is használják Weiler (1881) 
és Brück (1910) áttételeit. Svájc francia részében Duployé és A. 
Paris használatos.

Romániában 1848-ban használták először a gyorsírást, még 
pedig Taylorét, Rosetti átültetésében. Majd 1861-ben Winterhalder 
tette át Tondeur Charles Taylor—Bertin-irányú r.-ét. 1864-ben 
Stonescu és Dimitri Racuciu, Gab. átültétől. 1880-ban Suveceanu 
ugyancsak Gab. alapján adta ki az első román gyorsírási újságot. 
Megkísérelték még Aimé Paris, Stolze, Pitman átültetését, kevés 
sikerrel. Az oláh megszállás óta a Lehmann —Dahrns-rendszert 
oláhra tette át a kolozsvári Vasile Vlajcu (2 kiad. 1921). Legtöbb 
eredményt ért el a brassói Stahl Henrik, Dnployé 1898-i áttételével. 
1900-ban a szenátusban pályázótársait, majd a revizori állásra 
pályázva, ugyanazokat megint legyőzte, úgy, hogy idővel a 24 parla
menti gyorsíró között már hét tanítványa volt. 1908 óta kipróbált 
önállósult r.-ét 1919-ben adta ki új alfabettel, bár továbbra is 
mindkét r.-el ír oláhul, franciául s lassabban németül és angolul. 
Új rendszerére a brassói gimnázium 60 növendékét ingyen meg
tanította s 19 éves fiával együtt a parlamentben is négyen hasz
nálják e rendszert. Stahl új r.-ét, amelyből kiküszöbölte a meta- 
graphia önkényes rövidítéseit, németre is akarja alkalmazni. Stahl 
alapította 1906-ban a Stenógraful lapot s említett 1919-i tankönyvét, 
amelyben megírta az oláh gyorsírás történetét, a bukaresti tud. 
akadémia pályadíjjal jutalmazta (1921). Canada francia lakossága 
között, továbbá Algériában és a francia birtokokon Duployét ismerik. 
Egyiptomban 1908-ban rendeztek először gyorsírási versenyt, Zeki 
bej által kitűzött díjakkal. Az itt annyira használatos angol nyelv 
ellenére is Navarre szerint Duployé terjed leginkább.

3. Angol—francia r.-ek összetételét használják a spanyol nyelv- 
területeken, amennyiben a spanyol gyorsírás megteremtője, Marti 
Francisco (1761—1827) Taylor áttételét Gordon hangzójegyeivel 
párosította (1800—1803). 1802-ben tanszéket nyert a gyorsírás
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számára s r.-e a corteznek 1810-ben megnyílt gyorsirodájában 
mindjárt alkalmazást nyert. Az ő ú. n. madridi r.-e mellett számot
tevő az őt követő barcelonai Serra (1816) katalaniai iránya s Garriga 
ötsorú r.-e (1864). Iskoláikban élénk gyorsírástanítás folyik. „El 
mundo tapigrapbico“ c. folyóiratuk 1899-ben indult meg. De emellett 
Duployé-, Pitman- és a legismertebb r.-eket is átültették spanyol 
nyelvre. Portugáliában Angel Ramonnak Marti (Fr. de P. Marti fia) 
átültetését használják. Közép- és Délamerika spanyolul és portugálul 
beszélő államaiban Marti mellett itt-ott .még a régi Taylor-átülte- 
tések is fennmaradtak, újabban pedig Pitman kezd hódítani, pl. 
Argentiniában Pitman van túlsúlyban. Több országban a parlamenti 
gyorsírókon kívül alig ismerik (bár Navarre 15 évvel ezelőtti adatai 
ma már bizonyára elavultaknak tekinthetők).

Ό) A graphikus rendszereket követő országok.
I. Gabelsberge)՝ többségű országod.

Ausztria a mértani kor után (Taylor—Danzer (1800) és Nowak 
(1834), 1. Németországnál) elsőnek csatlakozott Gab.-hez. Emellett 
még Faulmannak vannak követői. 1913-ban volt 227 Gab.-i egylet 
14 ezer tag s 58 ezer tanítvány mellett, 12 egylet Faulmann és 
11 egylet StSch. szerint. A békekötés óta Ausztria elszakított németéi 
Csehország és Jugoszlávia mérlegét javítják. Magyarországot külön 
fejezet tárgyalja.

Olaszországban több kísérletezés után 1863-ig a Taylor—Delpino 
áttétel (1819) volt egyedül használatos. A latin gyorsírás a YatiMn 
ülésein szerepéit (1869—1870-ig). Patrizi bíboros megbízásából Mar
ches! a Taylor—Delpino rendszere szerint 23 különböző nemzetiségű 
teológus ifjút képezett ki. Az ifjak oly megelégedésre teljesítették 
feladatukat, hogy a pápa jutalmul külön kihallgatáson fogadta őket. 
Leinner 1858.-Í Gab. áttételénél nagyobb sikert Noé Henriké 
(1835—1914) ért el. Munkája 1865—1908-ig 17 kiadásban jelent 
meg. Noé munkáját némileg módosította Greco Oszkár, akinek 
tulajdonítható, hogy a Gab. r. minden mást kiszorított.

A gyorsírás-tanítói vizsgálat szabályozása (1909) alkalmából 
a régebbi pedagógusok közül az új diplomát megkapták 302-en, 
még pedig: 255 a Gab.—Noe, 35 a Pitman—Francini s 10 a Taylor 
r.-ből (ez utóbbiak mind parlamenti gyorsírók). Pitman—Francini 
(1883) mellett még Meschini (1906) is mértani, az angol mgzótíró 
irány követője (1911/12 óta olasz nemzeti gyorsírás néven ismeretes). 
E 4 r. tanítása van engedélyezve. A parlamentben az 1848-ban 
bevezetett Taylor—Delpino r.-t Prévost alapján javítja 1906-ig hasz
nálták, míg a szenátus megelégedett 1880 óta MieMla mértani 
jegyű gyorsíró-gépével. A gyorsírást a törvényszékeknél hivatalosan 
is támogatják.

A spanyol területek németéi, pl. az argentínai Gab.-egylet, a
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Neumeier parlamenti gyorsírónak Noén alapuló áttétele . (Buenos- 
Aires 1874) nyomán készült Benevolo átdolgozást használják.

A hajdani AusztriorMagyarország szlávjai nemcsak maguk 
vették át a Gab. r.-ét, hanem a többi szlávokhoz is átplántálták.

Csehországban Heger Ignácnak Gab. osztrák apostolának nem 
kielégítő áttételét (1844), mely 1849-ben lengyel, illír (horvát-szerb- 
szlovén) és orosz nyelven is megjelent, 1863-ban a prágai gyorsíró
egyesület önállóbbá tette. Ez a „Tésnopis cesky“ nevű áttétel 
1910-ben jelent meg 10. kiadásban s nemcsak a prágai parlament
ben volt használatos, hanem alapjául szolgált a többi szláv áttétel
nek is. A legújabb nemzeti felszabadulás hatása alatt a cseh kor
mány az 1891 óta egységes szláv gyorsírás teremtésén működő 
bizottságtól alapul vett Dürich, Holas, Krondl (1901) és Mikulik 
(1910) r.-ek közül 1921 június havában elrendelte a pályadíjnyertes 
Herout—Mikulik rendszernek bevitelét az iskolákban eddig tanított 
Gab. r. mellé.

Lengyel nyelven Olewinszki sikertelen kísérlete után Polinszki- 
nek (1861 és 1868), a legkitűnőbb lengyel gyakorló gyorsírás átté
telét használják főleg Lembergben, s az ottani tartomány gyűlésen 
a rutén beszédeket is Polinszki írásával jegyezték, míg Varsóban 
és Pózenben más r.-eket is használnak.

Horvátországban Magdics Ferenc áttételét, mely a zágrábi 
főreáliskola 1864,-i értesítőjében jelent meg, az utolsó, 1895,-i 
javításokkal használják a szaborban.

A szlovénok Novák Ferencnek (1900) a cseh áttételhez hasonló 
írásmódját használják.

Szerbiában MUovanovié Iván hivatalos megbízásból utazott 
Prágába (1871) 
a szkupstinában használatos szerb áttételt (1872).

Bulgáriában Bezenéek Anted (1854—) szófiai gimn. tanár és 
gyorsírási lektornak még zágrábi tanár korában (1879) írt áttételét 
használják Goluboíf javításaival (1902). Bezensek Gab. délszláv 
apostola, ki a 4 délszláv nyelv rokonságát gyorsírási téren igye
kezett kiaknázni. Horvát, szlovén és szerb áttételénél maradandóbb 
sikere volt a bolgárral, melyet a szobraidéban használnak. Ezt a 
Bezensek és Golub offal kiegészített r.-i bizottság 1903-ban a minisz
térium megbízásából a tanár vizsgáló-biz ottság és iskolák számára 
r.-i okmányba foglalta össze. Ezen áttételt követi a diákgyorsíró 
szövetség is, mely 1921 nyarán tartotta első nagygyűlését.

Montenegróban 4 gyorsíró működött Milovanovic áttételével.
A tót áttételt Cerny Emil (1868) készítette.
Vend nyelvre Hornig kanonok tette át.
Görögországban csak a 19. század közepe óta ismeretes a 

gyorsírás. Az első ilynemű munkát Panos-Heliopoulus tette közzé. 
Mindler József (1808—1868), ki még az Anleitung megjelenése 
előtt magától Gab.-től tanulta a gyorsírást, bízatott meg az 1862-i 
nemzetgyűlés alkalmából a gyorsírási teendőkkel. Halála után fia:

cseh áttétel tanulmányozása alapján adta kis a
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János, majd ennek 1903-ban nyugalomba vonuláskor fivére, Maré 
mindannyian Gab. hívei. Az athéni gyorsírási iskola vezetője, ílutsos, 
újabban a mélyítések kiküszöbölés ével akarja egyszerűsíteni Mind- 
lernek ma is kizárólagos áttételét, mély mellett Hudaverdoglu új- 
görögnyelvü Duployé-áttétele csak kísérlet maradt.

Dániában Dessau Dávid (1819—1893), Gab. utolsó tanítványa 
vezette be a gyorsírást, melyet 1849 óta az országgyűlésen kizáró
lagosan használnak, hova Wormsnak StSeh. átültetése (1894) még 
nem tört utat. A két iskola egységesítési tárgyalásainak meghiú
sulása után Christiansen reformálta (1907) Dessau áttételét. A dán 
gyorsírók a német levelezésben Stibolt (1910) németre való vissza- 
tételét használják, mely közelebb áll a dánhoz, mint a némethez.- 
Az angolul beszélő dánok pedig Christiansennek a dán alapján 
készült angol Gab. áttételét használják (3. átdolg. 1910).

Norvégiában a Taylor—Goetrek áttétele szerint író Paludan 
tanítványa, Cappden később Dessautól megtanulta s meghonosította 
Gab.-t 1867-ben. 1868-ban Cappelen lett a storthing (parlament) 
gyorsírójának főnöke (meghalt 1901-ben) s úgy ott, mint az isko
lákban ez a dán áttételtől csak kevéssé eltérő gyorsírás van egyedül 
használatban Paulson által (1909) a berlini írásmódhoz alkalmazva.

Finnországban Gab.-t először Swan és Fabritius tették át 
s 1872-ben az első gyorsíró-lapot is ők adják ki. Azonban ma 
egyedül Neovius áttétele (1876) van használatban a parlamentben 
és iskolákban.

II. Stolze, Stolze-Schrey sib. többségű országok.

Svájc német részében Stolzét újabban StSeh. váltotta fel. 
Az olasz Tessin tartományban is Schäfer StSeh. (1904) átülteté
sét használják. A francia Svájc mértani r.-ei közül Paris-Guénin 
van többségben.

Hollandiában az első r.-ek angol (Shelton-Reyner 1673) és 
francia áttételek. Az 1849—1889-ig terjedő Ötven év alatt C. A. 
Sieger Cornelius r.-e (1827—1904) volt elterjedve, amely a francia 
coordináló irányt követte. 1889-ben a német származású Wéry lépett 
fel, aki Stolzét reformálva adta ki, oly sikerrel, hogy Stegert túl
szárnyalva, ma ez a legelterjedtebb r.

A parlamentben 1904-ig csak Steger r.-e volt használatban, 
míg 1916-ban 10 gyorsíró Steger, 3 Groote merev hangzó vona
las r.-e (1889) és 1 Wéry szerint ír. Hívei vannak még Pitman 
(de Haan 1886) és Scheithauer két áttételének. (Rients 1897 és 
Pont 1904.)

Svédországban a német r.-ek kiszorították az angolokat. Az 
első biztos adat Shelton áttétele I. Stvantól, kit a svéd kor
mány 1662-ben kiküldött azzal, hogy tökéletesítse magát abban a 
művészetben, mellyel „oly gyorsan lehet írni, mint,beszélni“. Ramsay 
angol r.-ét 1789-ben Tomer (apa és fia) tették át. Hogy munkála-
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tukat jobban megismerjék, fehér betűkkel fekete papírlapokon írtak. 
Ezeket azonban varázslapoknak nézték, miért is azokat a hatóság 
elkobozta.

A parlamentben 1828-ban kezdenek gyorsírni Taylor és 
Prépean szerint. Ma a parlamentben dominál Arends áttétele* 
Bergsten Eriktől (1881, reformja: 1904). Mellette legjobban el van 
terjedve főleg a kereskedelmi iskolákban Mélin Olof hadnagy merev 
hangzóvonalas r.-e (1892), amely Braunsra is hatással volt s amely
ben Navarre geometriai hatásokat is vél felismerni (coordinatio). 
Brauns r.-e Vilmos öccse áttételében (1891, reform: 1902) szintén 
talált követőkre.

Oroszországban (1792—1858) a mértani r.-eknek nem sok 
hasznát vették az abszolutisztikus uralom miatt. Az esküdtbíróságok 
és zemsztvók létesítése (1864) a német r.-eknek nyitott utat. De 
legnagyobb fejődését a gyorsírásnak a kereskedelem fellendülésén 
kívül a duma megnyitása (1906) idézte elő. Dánia, Norvégia és 
Finnország mellett a dumában vannak még gyorsírőnők. (1910-ben 
8 férfi mellett 42 nő volt.) Gfab.-t elsőnek br. Tomau, Zeibig 
segítségével teszi át (1863). Ezt követték: Olehin pályadíjnyertes 
áttétele (1864), Gorsenew (1893), Kriwos (1893 a prágai írás 

՜ alapján), Bezensek (1907) stb. Stolze-áttételek: Paulson-Messer 
(1864), Terne ezredes (1874), Mogilewszki (1894, StSch. után át
dolgozva 1904) stb. Újabban Kriwos hangzó vonalas (1904), a 
Duployé-Schiwotowszki (1905) és Jersoff Kunowszki hangzójelölé
sét követő r.-e (1912) merült fel. Mint a franciáknál, itt is r. 
szabadság honol. A dumában 1910-ben a / Terne-Szaponko-r. 
50% aránnyal vezetett. Az iskolákban szintén a legkülönbözőbb 
r.-eket tanítják.

Gyorsírásilag hátramaradt országok.
Törökországban 1876 előtt semmiféle gyorsírás nem volt. 

Gondos-Grünbaum Miksa Gabelsberger (1877), Dhionet és Gontard 
francia orvos Duployé-áttétele török és örmény nyelvre csak kísér
letek maradtak. 1908-ban Hudaverdoglu módosítja Gontard átülte
tését, de jobbára csak franciák használják. Az új török forradalom 
óta (1907) megnyílt török parlamentben a jegyzők a francia logo- 
graphok módjára működnek. Örmény nyelvre a Velencében élő 
Tiroyan Athanáz erdélyi örmény lelkész és Greco Oszkár ültette 
át Gab. r.-ét. Gondos Grünbaum Miksa Gab.-t 1866-ban alkalmazta 
héber nyelvre. Alkalmazásáról adat nincs.

Perzsiában csak a kereskedelmi cégek külföldi alkalmazottai 
gyorsírnak. A sémi íráshoz hasonlóan, mgzó nélkül is írható „si- 
keszte“ írás is elegendő eddigelé a perzsáknak.

Kínában a drezdai Korr. Bl. 1864-i tudósítása szerint a 
tachygraphiának egy válfaja „tsao schu“ néven ismeretes, amelyben 
a különböző szavak egyetlen tollvonással jelöltetnek. Ezenkívül meg-
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kísérlettek Pitman és Duployé átültetését. Dr. Glock Tivadar ezre
des, hazánkfia 1914-ben alkalmazta a Gab. ábécéjét a kínai nyelvre, 
amelynek szóírásos ideogrammjai közül 3000 számára készített szó- 
jeleket Permben hadifogsága idején. Leinner német kapitány a Gab. 
olasz átültetője, 1874,-i vitaírási tankönyvéhez mellékelt kínai 
nyelvtani függelékének azon megfigyelését, hogy a kínai nyelv szer
kezete sok "analógiát mutat Gab. röv. tanával, Glock tanulmányai 
megerősítették s így kínai áttételét épen ezért a legjobb áttételek 
egyikének tartja.

Függelék.
Holt és mesterséges nyelvek gyorsírásai.

Az említett latin áttételeken kívül Gab. 5 áttétele közül az 
innsbrucki Plasellerét (1858) használják leginkább a theológiai 
károkon. Stolze-Wackernagel (1858) helyébe Dieringer StSch. át
tétele lépett (1899).

A 3 gab.-i héber átültetés közül egyik sem terjedt el.
A Gab. volapük-áktételét d’Isolától az 1889-i párisi volapük- 

kongresszuson használták. A volapük kimúlását siettető esperantóra 
készült 4 Gab.-áttétel közül legelterjedtebb a Rausser francia áttéte
lét követő dr. Schramm Alb. féle (1910), míg StSch.-t esperantóra 
Stark (1911), az idóra pedig a svájci Schneeberger plébános al
kalmazta.

Speciális gyorsírások.
Az ú. n. panstenographiák, vagyis minden nyelv gyorsírására 

alkalmasnak hirdetett r.-ek kora már lejárt. Ma már köztudomású 
tény, hogy a gyorsírásnak a nyelv szerkezetéhez hozzá kell simulnia.

A folyóírás és gyorsírás között átmenetül szolgálnak az ú. n. 
rövidített folyóírások. A sémi írásokat az elhagyható mgzójelölés 
szintén ilyenekké teszi, a török parlamentben így is írnak. A tör
ténet gyakran tüntet fel ilyen írásmódokat. Luther gyorsírói így 
jegyeztek.

Az angol Ratdijf (1588) a Miatyánk-ot így írta:
Am.hlwdOur Fth, wch rt n hvn,

Kiírva: Our Father, which art in heaven, hallowed be thy Name.
b у

Karl Lili V. Lilienbach (Bécs, 1907) gab.-i módon rövidí
tett írása:

L Fr! I h e ? an Ό z rieht. 
Kiírva: Lieber Freund! Ich habe eine Frage an Dich zu richten.
Boisduwal és Lecoq „5 óra alatt megtanulható “ tachologra- 

phiája (Páris, 1826) a kótaírásra emlékeztető pozíciós szótagírás, 
hol az 5 sor 1—1 mgzót jelölt:
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Néha gyorsírási jegyek és jelölések is keverednek ilyen írásba.
Pl. Herold Dess-írásában (Deutsche Ein-Stunden Stenographie) 
Gab.-szerű rövidítéseken kívül az átvágás a-t jelent, diakritikus 
pontok és karikák, az öblösítés, vastagítás stb. a mgzók jelképi 
jelölésére szolgálnak. Manapság azonban nem csinálhat iskolát az 
ilyen korcs írásfaj, amely rövidségben mégsem vetekedhetik a gyors
írással, sem világosság tekintetében a közírással.

A francia Duval brevigraphiáj ának, amelynek hírét a párisi 
békekonferenciáról Fabro hozta meg, eljárását jellemzi e példa: 
,FjV = subvention, vagyis az alsó vessző, = sub, V == ven, N = tion 
képző. A feltaláló szerint a rendszert pár nap alatt meg lehet 
tanulni, ami igaz is, de a gyorsírást még sem pótolhatja.

A vakok gyorsírását a Braille-féle pontírás alapján (1885) a 
háborúban vakultak nagy tömege tette aktuálissá (a német Regel
buch 2. kiadása, 1912). Hasonló kísérletek nálunk is történtek a 
pontírásnak röv.-i célokra való alkalmazása végett (utoljára 1919).

Brabbée SchneUhand-խ (1916) a siketnémák taglejtése beszé
dét egyszerűsíti.

A számgyorsírások szerzői közt említendő Mager s a magyar 
Jankóé (1909. Deutsch. Sten.)

Az újabb zenegyorsírások (a régiek közül említendő Berlioz, 
Coulon, Prévost stb.) jobbára gab.-i jegyeket vesznek alapul, 
így a svájci Rambach (1893) az olasz Mussa (1904) stb. (ábrák
kal ismertette dr. Wagner J. " Gy. L. 1907/8 és Korr. Bl. 
1909/10. évf.-ban.)

A távgyorsírás (stenotelegraphia) és a színgyorsírás kísérletei 
meddők maradtak.

A typostenographiát a bécsi államnyomda Faulmann mun
kálatai után (1864) sem tudta teljesen tökéletesíteni. A Pitman- .. 
rendszerű typostenographiát a Bathben székelő Phonetic Institute 
1872 óta kultiválja, Újabban külföldön a teleautograveur villanyos
eljárása is szóba került, míg nálunk Orbán Dezső szabadalmazott 
kombinált eljárásával 1921-öta vállalkozik a keleti íráson kívül 
gyorsírási szövegnek is nyomdai kivitelére.

Mechanikus gyorsírások.
Különbséget kell tenni a gyorsított írógépek és a diktáló

gépek között. Mind a kettőnek az a hátránya, hogy gép kell hozzá, 
mely nincs mindig kéznél, míg a gyorsíráshoz a gyorsírónak csak 
írónra és papirosra van szüksége. A régebbi gyorsírógépek vagy 
mértani jegyekkel, vagy számjegyek kombinációin alapuló szójel-



65

zéssel dolgoztak, míg az újabbak teljes betűíráson alapulnak s több 
billentyű; lenyomása egyszerre szótagokat, sőt egész szavakat ad. 
Az olasz szenátusban 1880-óta használt Michela-féle gyorsírógép 
még a régebbi típushoz tartozik. Könnyű megtanulhatóságuk 3—4 
hónap alatt 160 szótag leírását is lehetővé teszi, miért is a nyu
gati országokban meglehetősen elteljedtek. Német gyorsírógépeken 
a pozíciós vagy vastagító-mgzó jelöléssel is történtek kísérletek. 
Emellett vannak külön szótagíró-, gyorsírási jegyeket alkalmazó, 
röv.-i utasításokkal működő stb. írógépek is. A gyorsírót azonban 
mindezek csak kisegíthetik, de nem pótolhatják.

Még kevésbé pótolhatják a gondolkodó s ésszel dolgozó gyors
írót a teljesen mechanikus diktálógépek* (diktaphon, stenophon, 
telegraphon, parlograph, Gentilli beszédírógépje : glossograph 1882 
stb.), mert csak a közelről bediktált beszédet adják vissza értel
mesen, ellenben a távolabbi s közbeszólásokkal elegyes beszéd ért
hetetlen hangzavarrá válik bennük, amelynek értelmes átírásához 
jó emlékezetű s általános műveltségű egyének: tehát megint csak 
gyorsírók kellenének. Ez persze a lemezek drágaságánál fogva óriási 
költségtöbbletet jelentene, miként a badeni országgyűlésen végzett 
kísérletek ezt kimutatták.

A zene-gyorsíró pl. zongorára felszerelhető kromarograph, ** 
mely a vonalrendszerben a hangjegy hosszúságával arányos víz
szinteseket ír, és a vakírást gyorsírógépek ma még csak kuriózumok. 
(L. Kiemann, Musiklexikon Melomechanik cikkét.)

A gyorsírás nemzetközi kapcsolatai.

A világ gyorsírói különbség nélkül nemzetközi kongresszuso
kon szokták közös érdekeiket megvitatni. Ilyenek voltak: 1887 
London, 1889 Páris, 1890 München, 1891 Berlin, 1893 Chikago, 
1897 Stockholm, 1900 Páris, 1905 Brüsszel, 1908 Darmstadt, 1912 
Madrid és 1913 Budapest. Az 1916,-i algíri határozattal az antant 
gyorsírói a központi hatalmakat a gyorsírói életben is bojkottra 

1920.-Í strassburgi kongresszuson is hiányoztak a 
a Comité de jonction sorából törölt 

dr. Fuchs Róbert Szászország, dr. Fabro Henrik hazánk képviselője, 
stb. is. Mivel Strassburgban a franciákon kívül nagyon kevesen voltak 
jelen s hogy az 1923.-ra Lausanne-ba tervezett XIH. kongresszus 
törvényessége elvitatható ne legyen, a drezdai intézet 1922-re 
Drezdába hívta össze az 1920,-i csonka kongresszust kiegészítő 
nemzetközi XII. kongresszust.

* Ezeknek őstipusát, a phonographot Edison fedezte fel. Egy fórgaty- 
tyúra erősített, staniollemezzel folytatott kísérletének sikertelensége miatt 
káromkodott s az újra felgombolyításnál a gép a hangot visszaadta. A parlo
graph képét 1. Az írás 1911. évf. 58. 1. s Váczy Gábor gyorsírógépéét 
u. o. 1908. évf.

** Ism. Gy. L. 1907—8. 142. 1.

ítélték. így 
központi hatalmak, s így pl.
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Magyarország gyorsírástörténete.
Előzmények.

A gyorsírás létrejöttének előfeltételei időnként hazánkban is 
fennforogván, ennek az összefüggésnek emlékei, nyomai szükségkép 
nálunk is fenn kellett, hogy maradjanak; másrészt a r.-ek kölcsön
hatását feltételezve olykép, hogy a külföldi egyetemeket századokon 
át látogató magyar ifjak között is híveket hódíthatott a magyarok 
előtt akkor még ismeretlen gyorsírás, több adat van arra vonat
kozólag, hogy nálunk még az 1820. évben feltűnt Gáti István 
gyorsírási működését is megelőzőleg találkozunk gyorsírási törek
vésekkel. Már Pecchinoli Angelo ortei püspök, pápai legátus, aki 
1488 őszén jött Mátyás király udvarához s Mátyás haláláig ott 
maradva, nagy sűiyt helyezett arra, hogy a királlyal folytatott 
társalgás felől Rómába pontos és kimerítő közléseket küldhessen, 
a miért is emlékezetének támogatása végett az audiencián, mialatt 
a király beszélt, szavait lejegyezte. Téglás Géza szerint Pecchinoli, a 
latin gyorsírás valamelyik faját alkalmazhatta. Ugyanő 1513-ból 
a tirói jegyek használatára következtet. Téglás és Bálint Antal 
szerint hazánkban már az 1679—1683 közti években. I. Apafi 
Mihály erdélyi fejedelem udvarában, Bornemissza Anna fejedelem
asszony rendelkezése folytán Tofeusz Mihály erdélyi ref. püspök 
beszédeit Tiszaújhelyi István és Óvári Készéi János íródeákok betű 
szerint leírták s így ezen íródeákok tényleg gyorsíróknál* tekinthetők. 
Mindezen érdekes adatokra épített föltevésekkel szemben Gondos 
és Johnen szkeptikusak. Johnen szerint pl. Pecchinolinál, miként 
Luther lejegyzőinél, csak rövidített folyóírásról lehet szó.

I.
A mértani korszak.

(1802—1863.)

* Gáti István teljesen feledésbe ment szereplésére Schell Antal 
hívta fel először a közfigyelmet (1889). Vikár Béla, Gopcsa László és 
Gondos Miksának kutatásai aztán megállapították, hogy hazánkban az 
első magyar gyorsírási r. megteremtője Gáti István volt. Öt nevez
zük az első magyar gyorsírónak is azért, mert előtte, sem szóhagyo
mány, sem följegyzés folytán nem tudunk senkiről, aki hazánkban 
a tulajdonképeni szorosabb értelemben vett gyorsírást művelte volna. 
Gáti István (1749—1843) munkája nyomtatásban 1820-ban ily 
cím alatt jelent meg: Ä SteganograpMánák 1-ső könyve A’ Tachy- 
graphia, vagy Szaporaírás módja, amelyet mint a Pasigraphiának 
Philosophica, vagy Universalis nyelvnek is első vonásait, közre botsát 
zsengeképpen Gáti István, Pesten, Trattner János Tamás betűivel 1820.*

* A 100. évforduló alkalmából 1. Gopcsa: „Gáti emlékezete“ c. közle
ményét a Szegedi Gyorsíró 1921 májusi számában.
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Könyvéhez egy táblázat van csatolva, amelyen Gáti a betűk 
összekapcsolását mutatja be. Betűi a közönséges írás módosított 
betűi. Belőlük képezi Gáti úgy a mlzók, mint a mgzók jegyeit, a 
hajszálvonalak, a pontok, a vesszők stb. elhagyásával. A hosszú 
mgzókat úgy különbözteti meg a rövidektől, hogy az előbbieknél 
egy kezdő hajszálat alkalmaz. A kettős betűjegyeket pedig össze
húzza. Legfőbb érdeme azonban az, hogy Gab. r.-t megelőzve, a 
mgzókat az ú. n. „rántásotská“ -val jelképileg jelöli. Azonban Gáti 
betűi nem egyenlő értékűek; mert ő a fősúlyt a szótag kezdő
betűjére helyezi s ennek megfelelően a mgzókat és mlzókat rend
szerint csak akkor írja ki betű szerint rendes nagyságukban, ha a 
szótag elején állanak. Az ily betűt Syllaba-vezérnek nevezi. A szó
tagokat mind külön írja a Syllaba-vezér alkalmazásával s a meg
felelő rövidítés! elvek felhasználásával lehetőleg akként, hogy a 
szótagot záró mássalhangzót kicsinyítve és egyszerűsítve az első 
betűbe olvasztja. Mivel azonban e beolvasztás eredményeképen a 
beolvasztott betűből csak egy-egy kis kampó, hurok, vagy más 
grafikai elem marad, jel képi jelölésről beszélhetünk, amelyek azon
ban nemcsak a mgzók, hanem a mlzókbeolvasztására is vonatkoznak. 
Gyakorlati értéke a r.-nek már a szótagírás miatt sem nagy, s 
mivel minden betűnek minden betűbe való beolvasztását külön kell 
megtanulni, a sokszor alig észlelhető különbségek a világosságnak 
is rovására vannak. Később kitalálta azt is Gáti, hogy lehet két 
szótagot egy alakkal kifejezni, de azt már nem adta ki.

Gáti gyorsírása nem volt elég szapora a modem gyorsírás 
céljához képest, miért is inkább történeti, mint gyakorlati szem
pontból érdemelt méltatást, mert bár ó azt írja: „ifjú koromban 
harmadmagammal a ’Debretzeni papoknak prédikátiójokat szóról- 
szóra leírtam, megosztván magunk közt, melyikönk mitsoda tzikel- 
lyeket írjon a hallott beszédből“, azért még sem valószínű, hogy a 
rövidített folyóírásokon nem sokkal felül emelendő r.-t 1843-ig (Gáti 
halálának éve) ne használták volna, ha használható lett volna.

Danzer J. C. Bár Gáti munkájánál 18 évvel előbb (1802) 
ugyancsak Magyarországon jelent meg a felkelő seregnél szolgált 
Danzer J. C. kapitánynak (1809-ben, mikor elesett, már őrnagy 
volt) 34 oldalra terjedő, Schedius, valamint Halitzky egyetemi 
tanárok segítségével készült latinnyelvű könyve, melyben a taylori 
betűk mindegyike szótag-, vagy szóröv.-re is fel van használva, 
mégis azon körülmény, hogy a Gáti r.-ével Debreczenben már 
1769—1772. közötti időben gyorsírtak, kétségbevonhatatlanná teszi 
azt, hogy az egészen önálló alapon álló Gáti r. inegélőzte a Danzer— 
Taylor áttételt. Danzemek az volt a célja, hogy Taylor r.-ét „a jeles 
magyar nemzet rendéinek, kitinek saját dicséretük az, hogy latinul 
beszelnek“ latinul bemutassa, Johnen azon állítása, hogy ország- 
gyűléseinken 1848-ig latinul beszéltek s Danzer r.-ét itt használták ' 
volna, még alaposabb bizonyítékokra szorul.

A „Zeitschrift von und für Ungarn“ ismertető cikke szerint
δ*
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már akkor szerencsés kísérletek folytak a magyar nyelvre való 
átültetés érdekében, azonban 20 évig ennek semmi nyomáról nem 
tudunk. Hiszen Kovács Imre, bár Danzer áttétele alapján készült 
kéziratos áttétele már 1818-ban megvolt, mégis csak 3 év múlva 
tette közzé Taylor rendszerét nem latin, de már magyar nyelvre 
alkalmazva a „Tudományos Gyűjtemény“ 1821. évfolyamának
XI. kötetében „ Stenographia vagy a sebes, másképpen Gyors-írás 
mestersége“ c. értekezésében. Minden betűnek van állandó röv.-i 
használata, még pedig közönséges és vármegyei szakkifejezésekre, 
így Ъ ֊ be, bezzeg — bíróság, h = hogy ha— helytartótanács stb. 
Kovács használta először a gyorsírás szót a tachygrapMa kifejezé
sére. Kovács működése azonban nagyobb érdeklődést nem keltett. 
Értekezéséből a gyorsírást elsajátítani nem igen lehetett, bár az a széles 
körben elterjedt „Tudományos Gyűjteményben“ látott napvilágot.

Andrássy György és Károlyi György grófok felismervén a 
gyorsírásnak, főleg az országgyűlési tárgyalásoknál előtűnő szük
ségességét száz darab aranyat tűztek ki annak, aki gyakorlatilag 
legjobban be tudja igazolni gyorsírási ismereteit. Borsos Márton 
is bebizonyította gyakorlati ismereteit, miért is 60 darab "arany 
jutalmat kapott. Később pedig, amikor füzetét (Pesten, 1833) 
26 lapon 5 rézmetszetű táblával kiadta, megkapta a többi 40 aranyat. 
E munkájában Taylor alapján állítja össze a Gyorsírási Alpha- 
betumot, tabellái pedig úgy alak, mint tartalom szempontjából 
majdnem azonosak a Danzer, illetve Kovács táblázataival.

A Taylor-áttételek szerzői közül említendő még az íróként 
ismeretes Oobrossy István, Kölcsey naplójának kiadója (1848), aki 
1843-ban megjelent művével Borsos nyomdokain halad, továbbá 
Gondos Miksa kéziratban maradt áttételével (1861, ism. Arch. 
1902) és végül Bonyhay József, kinek Debreczeni Gyorsírója 
(1868) elkésett fecskeként jelzi Taylor leáldozó napját.

Hajnik Károly és követői. Az 1832—36. országgyűlésen, majd 
később az 1840-ben tartott főrendiházi gyűlésen alkalmazták először 
hazánkban a gyorsírást a tárgyalások fölvételére. Hajnik Károly 
(1806—1866) a gyorsírást Kovács áttételéből megtanulván, 1832- 
ben a pozsonyi országgyűlésen lépett fel, mint a tulajdonkénem 
magyar gyorsírásnak legelső úttörője. Egy lexikonból értesülvén Gab. 
szerfölötti sikeréről, 1841-ben Batthyányi Lajos gróf támogatásával 
fölkereste Gab.-t. A müncheni mester megcsodálta a nehézkes Taylor 
r.-el is magyarul, latinul és németül gyorsíró Hajnikot s azt taná
csolta neki, hogy ha át is akarja tenni r.-ét magyarra, addig, amíg 
az áttétel nincs teljesen készen, írjon csak tovább a már kitünően 
begyakorolt régi r.-ével. Hajnikot hazatérte után neje halála, majd a 
politikai élet hullámai, az erdélyi országgyűlés, később a szabadság- 
harc tartották vissza az áttételtől, 1849 után pedig megszűnt 
egyelőre az alkotmányos élettel a gyorsírás alkalmazásának a lehető
sége is. О szerkesztette 1866-ig mint gyorsíró, a magyarországi és 
erdélyi országgyűlések Naplóit.
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Vele együtt működtek a negyvenes évek országgyűlésein:
8 zárcsevits Ambrus, Béres Elek, Trencsényi József, Szily Dániel,
S uller Ferenc, Szigeti-Vaáiy Sándor és Pompéry János, akiket 
voltaképen Hajnik tanítványainak nevezhetünk.*

A negyvenes években rohamosan nő az érdeklődés a gyorsírás 
iránt. Kossuth Pesti Hírlapja, a Pesti Szalon, a Jelenkor, a Honderű stb., 
s óval a napisajtó és a folyóiratok egyaránt felkarolják a gyorsírás 
fontosságának elismerését. 8 bár a Pesti Hírlap 1843-ban attól fél, 
hogy a gyakorló gyorsírók az egyik országgyűléstől a másikig mindent 
elfelejtenek, mégis Hajniknak 1843—1844-ben már 10 segítőtársa 
van az országgyűlésen s e 2 év alatt 3 gyorsírási mű is megjelenik, 
megtartják (1843 ápr. 9) az első gyorsíró versenyt: mindez a gyors
írás térhódítását jelzi. A versenyen Hajnik tanfolyamának állító
lagos 250 hallgatója közül csak heten pályáztak. Győztes Szily lett.

A Hajnikkal egyidőben működő gyorsírók sorából egyik sem 
tűnt ki annyira, mint Lulzács János (1818—1861), ki úgy is mint 
gyakorlati gyorsíró, úgy is mint a Magyarországon eladdig ismeret
len Nowak r.-nék átírója érdemes munkásságot fejtett ki főleg vidé
ken, hol kéziratban maradt „ Gyorsírástan “ -a (1844) alapján mint 
vándortanító terjesztette a Nowak-áttételt, amivel a tavlorista Hajnik 
neheztelését vonta magára. Mellette kitűnt ugyancsak a Nowak r. 
szerint az országgyűlésen gyorsírt Gryurits Arial is, aki 1844-ben 
„ A gyorsírásról elméleti és gyakorlati tekintetben“ cím alatt adta 
ki tanulmányát Pozsonyban. Nowak áttételéről (1861) ismeretes 
még Nagy Miklós, ki azonban már az 1848-i, Gab. hatása alatt 
graphikussá átdolgozott 3. kiadást követi, melyben a mgzó jelképi 
jelölése a mlzónak olyan irányba való fektetése által történik, 
amilyen irányú volt az elhagyott mgzó vonala.

Önálló r. e korból a dr. Vadász Sándortól ismertetett dia
kritikus mgzójelölésű Cjindery István-féle írás (1843; ism. Az írás 
1907). Némely mlzójegyének a régi Nowak r.-rel egyezése dacára 
sem lehet őt Lukács epigonjának tartani, amint először gondolták, 
már csak az évszám miatt sem. Egy másik önálló r.-t Téglás Géza 
kutatott fel. Id. Zeyk Mildós ugyanis 1849-ben Nagyenyeden föl- « 
égetett 16 ládányi kéziratának pótlására egy graphikai elemekkel 
kevert geometriai coordináló-szótagjelölésen alig túlemelkedő r.-rel 
rögzítette újból papírra gondolatait. E röv.-ek megfejtése alapján 
adta ki Zeyk Ádám 1874-ben két kötetben Zeyk Miklós hátra
hagyott irományait. (J. 1907.)

II.
A graphikus korszak: 1863-től napjainkig.

Az 1863. év a magyar gyorsírás történetében új korszak 
kezdete, amennyiben a magyar gyorsírás fejlesztése és terjesztése

* Az 1848-i kerületi napló 6 kötetnyi stenogrammjából Vikár Béla 
fejtett meg többeket. (Téglás id. m. 12. 1.)
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érdekében ekkor megindult munkásság alapján a magyar gyorsírás 
nemcsak utolérte a bennünket megelőzött külföldet, hanem fejlő
désnek indulva, elfoglalta mindazon tereket, melyeken életképessé
gét bemutathatta.

A munkásság elsősorban abból indult ki, hogy nem kell 
továbbra is a mértani Taylor- és Nowak-féle r.-ek alapján gyorsírni, 
mert egyik sen? tud már megfelelni a fokozottabb igényeknek. 
A Taylor r.-nek nemcsak az volt a főhibája, hogy betűinek nagy 
részét kézellenesen alakította meg, s hogy az olvasást nehezítőleg 
a mgzókat pontok által jelezte, hanem inkább az, hogy az alfabetjén 
kívüleső jelek (a háromszögek, a karikák stb.) alkalmazását és 
alakítását az egyes író önkényére bízta. A Nowak r.-nek előnye 
volt ugyan az, hogy a mgzókat már inkább egészen és külön jegyek
kel írta ki, de ebből kifolyólag az volt a hátránya, hogy ezáltal 
írásmódja lassúbb lett. A mgzók kihagyását és a mlzókban való 
jelölés tanát zavarosan és hosszadalmason tárgyalta. A graphikai kor 
előfutárának a már fente mii tett Nagy Miklóson kívül, főleg Gasz- 
ner Lajos tekinthető, ki 1861-ben megjelent tankönyvében a Gab. 
és St. r.-eit igyekezett összeolvasztani. Stolzétól vette át azt, hogy 
nincsenek sor alá nyúló jegyei, Gab.-től az öblősítést, mely mellett 

0-&-1 vastagított mélyítés, illetőleg emelés is jelöli. A többi 
mgzónál is elegyíti Gab. és St. eljárását. Vastag!tással különbözteti 
meg a hosszú mgzókat is a rövidektől.

Ezt a helyzetet felismerve, különös véletlen folytán épen egy- 
időben, 1863-ban lépett a nyilvánosság elé két hazánkfia: Fény- 
vessy Adolf és MarJcovits Iván. Előbbi St., utóbbi Gab. r.-ét ültette 
át magyar nyelvre.

az

1. A Stolze—Fenyvessy-rendszer.
Fenyvessy Adolf, szül. 1837 dec. 23-án, Zalaegerszegen. Tanul

mányait Székesfehérvárott, Szombathelyen, Pesten és a budai mű
egyetemen végezte. Kónyi Manó ismertette meg vele St. r.-ét s 

• 1859-ben kezdett a gyorsírással foglalkozni. Áttételében Szvorényi
nyelvtanának szabályait s Czuczor Gergelynek és Csengery Antal
nak útbaigazításait követte. 1860-ban befejezte az átültetést, melyet 
eleinte „Oktató levelek“ alakjában terjesztett s (1862—1873) a 
pesti főreáliskolában, a kereskedelmi Akadémiában és a budai egyet, 
főgimnáziumban tanította. Kéziratát a kiadás előtt Berlinbe kül
dötte, ahol is egy ott tartózkodó hazánkfia járt közben a könyv 
kiadása tárgyában. St. jóváhagyása után a stenographikas részt 
Wendisch litographiai intézetében készítették el és „A magyar gyors
írás kimerítő tankönyve Stolze elvei után“ Berlin, Pest címmel 
1863-ban jelent meg. E tankönyvének — mely eddig hét kiadás
ban jelent meg — gyakorlati betetőzése az 1869-ben megjelent 
„Az országgyűlési gyorsíró“ kézikönyve. 1865-ben megindította a 
maiglan is fennálló „Magyar Gyorsíró“ c. szaklapot. Ugyancsak
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1865-ben Kónyi Manóval együtt az országgyűlési gyorsíró-hivatal 
szervezésével bízták meg, melynek 1865—1911-ig főnöke volt. 
Кezdeményezőleg részt vett 1870-ben a gyorsírás-tanárokat képe
sítő vizsg.-bizottság szervezésében. 1899-ben „Zalai“ előné vvel 
magyar nemességet, 1911-ben pedig m. kir. udvari tanácsosi címet 
nyert. R.-ének 50 éves fennállását 1910-ben ünnepelték a magyar 
gyorsírók. Mint publicista, politikai és közgazdasági cikkeivel ért el

A StF. r. ábécéje.

u / է l W l ! í]?ífjJqíQO Ιύι г ?) I
l.L LoLLb^L· A ևլլ՝ լլ^

StF. 1. .mizótorlódásai: nd, nt, mb, mp, ng, nk, bt, gt, ct, jt, ցցէ, st, szt, zt, 
dr, dl, ki, ή, jg, ne, kb, mm, jj, zz, dd. — 2. mgzójelölése : tér, tér, tar, tár, 

tor, tőr, tör, tőr, túr, túr, tűr, tűr, tir; ok, okok, karok, rugóm, jó, adó.
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StF. г. I. levelezőírás: Néma gyermeknek anyja sem érti szavát; Többet 
ésszel mint erővel; Megbocsátani és feledni a derék bosszúja. — П. Vita- 
írás (Fenyvessy vitaírási tankönyvéből): Kerkápoly Károly : Tisztelt Ház ! 
A tárgyalás alatti törvényjavaslatra vonatkozó bizottsági jelentés zártétele 
így szól: A javaslatba hozott módosítások indokolását ezúttal mellőzve azt 
a tárgyalások folytán fogjuk teljesíteni (70 szótag, 185 betű, 115 vonás, 
rövidítésmutató : 151). Jelölve a következő hangok vannak: kerkdp kar ! rgy 
ai tjaraó ottag j zartk i : Jaba ott mólok ndát e uval mdlőve at rgy ok oan ogtdi 
tji. Jelölve van tehát 76 betű, ezenkívül a felkiáltójel a címzést helyettesíti.

maradandó sikert. Pl. Kautz Gyula és Kerkápoly Károly jogikari 
egyetemi tanárok előadásaikban nem egyszer hivatkoztak Fenyvessy 
véleményére. Meghalt 1920 január 27-én, Budapesten. Fenyvessy 
áttétele Stolzével szemben a következő fontosabb eltéréseket mutatja. 
A sor fölé helyezés nála nem i֊ie, hanem o-ö, a sor alá helyezés 
pedig ezáltal az o-ö kikapcsolásával csak az u-ii-re szorítkozott. 
A vastagítás a mgzójelölésben mindig a mély hangot tünteti fel 
(a-o-u), míg Stolzénél az a-ä, u-ü, ai, au, äu közös jele volt. A tő

Á
 Հ
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szótag г-jót utóemeléssel jelzi, mert a németben г-է jelölő sor fölé 
helyezést már az о számára foglalta volt le. A tőszótagon túl a 
mgzójelölés a magyar hangrend szerint alakul, a tőszótag mgzójá- 
nak magasságához viszonyítva azonos hangnál ugyanazon soron, 
magasabbnál emelt, alacsonyabbnál mélyített elhelyezéssel. A távol
írást, mely a németben vagy az Umlaut (a-ö, o-ö, u-ü), vagy a 
diphthongusok: kettős mgzó к (ie, ei, ai, äu) megkülönböztetésére 
szolgált, Fenyvessy minden mgzónál egyöntetűen a hosszúság jelö
lésére foglalta le.

A mgzók önálló jegyei nagyrészt szintén mások, így
Stolze:
Fenyvessy: e é a á'ii

Uj mássalhangzók: cs, gy, ly, ny (németben: nsch), ty, zs. 
A többiek használatában csekélyebbek az eltérések (pl. z - német get).

Stolze r.-ét Fenyvessy (Magyar Gyorsíró 1917, 5—6. sz.) így 
jellemzi: „Minden jelölése határozott, egyszerű szabályok szerint, 
minden kétséget kizárván, csak egy értelemben olvasható. És azok 
a szabályok mind grammatikai alapon nyugszanak. Még a szabályok 
csoportosítása is a nyelvtan beosztását követi; a betűk, mgzók, 
mlzók (folyékonyak, némák), tőszók, elő-, utórag, azután a jelé- 
nyek alkotása mind nyelvtani szabályok szerint van nála szigorúan 
keresztül vive.“

Fenyvessy magyar áttételéről pedig dr. Gyomlay Gyula 
(Magyar Gyorsíró, 1910, 10. sz.) így nyilatkozik: „Én a Feny
vessy r.-ét mind ésszerű következetesség, mind graphikai tetszetősség 
tekintetében kiváló műalkotásnak s nevezetesen magyar műalkotás
nak tartom.

о ö и ü ß stb.

Ami 'a fonetikai szempontnak a graphikaival való megegyez- 
tetését illeti, a mlzók jelei már az eredeti St. r.-ben egyrészt a 
mlzók rokonságára, másrészt a kurzívírás betűire való tekintettel 
fonetikailag olyan elvszerű következetességgel, graphikailag olyan 
célszerűen és tetszetősen vannak megválasztva, Fenyvessy pedig ezt a 
jelességet olyan szakértelemmel és olyan szerencsés kézzel érvénye
sítette tovább a speciális magyar mlzók jeleinek megállapításában, 
hogy r.-e már csupán ebből a fonetikai-graphikai szempontból is 
teljes joggal művészi alkotásnak nevezhető. De fontosabb ennél a 
fonetikai jelességnél a r. szóképeinek etimológiai, azaz származás, 
szóelemek szerint való tagoltsága. Nem annyira a hangokat és 
hangcsoportokat, mint inkább a szóelemeket jelöli.

Ami azonban Fenyvessy igazi „magyar“ r.-ét minden más 
magyar és idegen r.-től megkülönbözteti, az a magyar nyelvnek 
egy, minden más művelt nyelvben ismeretlen sajátságán alapul: 
a mgzó-illeszkedésen. Fenyvessy a mgzó-jelölést az alhangú vagy 
vastaghangú és felhangú vagy vékonyhangú szavak közt levő állandó 
különbségre alapította, s amazokat alulról induló vagy vastag kezdő- 
mlzójú szóképpel jelölte, a vastag- és vékonyhangú mgzókon belül
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pedig a mgzók ajaktartás és nyelvállás szerint való különbségeit 
a szókép mlzóinak a soron, vagy a fölött, vagy az alatt való el
helyezésével tüntette fel.“

Günther Antal „Oktató levelek“ (Pest, 1871, két kiadást ért) 
c. könyve után a nyolcvanas években többen eltértek Fenyvessy 
eredeti alkotásától és reformokat igyekeztek megvalósítani, de nem 
maradandó sikerrel. így: P. Gyurmán Andor (1828—1900) 1877-ben 
a r.-t a 3 sorúságtól akarta megtisztítani akképen, hogy sor fölött 
írja — mint a németben Stolze — a zárt i hangú tőszótagot, 
ellenben a zárt szótag o-ö hangzóját utó emeléssel, u-ü hangzóját 
pedig utómélyítéssel jelöli. így a r. kétsorúvá lett. A legtöbb 
mlzónak csak egyik alakját tartotta meg, két nagyságban csu
pán a 1c, t, i) maradt meg. Az egyfokú jegyek mellett meg
hosszabbításuk a torlódó t kihagyását jelölte. Mivel azonban a

ίοCj c-y ' ? ՕհՄ U KS·' 4^93J

Gyurmán hangzójelölése : mór, mór, or, óra, wa, úr, rom, bök, rúg, rúg, ügy,
rügy, n, ír, bir.

vegyeshangúságot (hangrend-megszakadás, pl. méla, máié stb.) megint 
a szótő félfokú mélyítésével fejezte ki, ez Fenyvessy egészfokú 
mélyítése dacára is visszatérést jelentett a háromsorúsághoz, anélkül, 
hogy Fenyvessyhez képest lényegesen nagyobb eredményt ért volna el.

1878-ban meg dr. Faludy Gésa (1840—1885) igyekezett 
könnyíteni a jegyek kétalakúságának megszüntetésével a r. meg
tanulhatóságán. Tehát a Fenyvessynél megállapított Ն, c, cs, d, g, gy, 
j, n, ny, s, ss, s, ss betűknek kétféleképen írható alakjából csak az 
egyik, még pedig a kisebb alakú betűt vette fel, a p, t és 1c-nál 
megtartotta a 2 külön jegyet, azonban a nagyobbik csak V/շ sor- 
köznyi volt; a mgzók közül pedig a közép e-t elhagyja, míg az 
и és n-nél a félköralakú betűjegy helyett a vonalalakú betűjegyet 
vélte célszerűbbnek. Faludy könyve, korai halála dacára is, 3 kiadást 
ért el (az utolsó 1882) s halála után, Fenyvessyék állásfoglalása 
folytán, reformja épúgy feledésbe merült, mint több, kevésbé jelen
tékeny más reformkísérlet.

Módszerbeli változtatásokkal Vargay István (meghalt 1914) 
1883-ban dolgozta fel Faludy művét közvetítőként közte és StF. 
közt, amennyiben a régi mgzójelölés mellett csupán a к, t és p 
betűknek hagyta meg a kétféle eredeti nagyságot, a többieknél csak 
egy alakot használt.

A legmodernebb tankönyv 1915-ben jelent meg Bantler Ödön 
és Rózsa Anna társszerzőktől, akik épúgy, mint Fenyvessy az 
1915.-Í VII. kiadásban, az eredeti hivatalos írásmódokhoz ragasz
kodnak.

A StF. r. hívei közül számosán magas, polcra emelkedtek. 
A parlamenti gyorsíróból miniszterré, majd kúriai elnökké lett
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Günther Antalon (1847—1920) kívül felemlítendők: dr. Tory Gusztáv 
a kúria jelenlegi elnöke, dr. Szász Károly, a képviselőház v. elnöke, 
ugyancsak parlamenti gyorsíróból államtitkárrá lett Tarkóm eh József, 
dr. Thallóczy Lajos kormánytanácsos (1854—1916), Kónyi Manó 
(1843—1917), dr. Antalik Károly (1842—1918), dr. Peregriny 
János, az országgyűlési gyorsiroda főnökei; Maszák Hugó (1830— 
1916), Kóllay Bertalan (1842—1906), Vándorig Gusztáv, ország- 

, gyűlési gyorsírók; dr. Bajié Busán, országgyűlési gyorsír, o. tan.; 
dr. Gyomlay Gyula, dr. Schwarz Gusztáv (1858—1920), dr. Fény- 
vessy Béla egyetemi tanárok; dr. Gyulai Ágost, a polgári iskolai 
tanárképző-intézet igazgatója, dr. Bardnski Gyula ügyvéd, a Magyar 
Gyorsíró jelenlegi szerkesztője, Bankier Ödön, Kaiser Károly és 
Gizella, Rózsa Anna, Benkö Gyula tanárok; a vidéken Adorján 
Emil ügyvéd, Fülöp Adorján tanár stb.

Fenvvessy halála óta a Nemzetközi Stolze Gyorsíró Unióba 
fiát, Fenyvessy József min. tanácsost választották be. A r. hívei 
dr. Peregriny Jánosnak; az egyesület új elnökének vezetésével nem
csak a főrendiházban tartott tanfolyamaikat igyekeznek ismertebbé 
tenni, hanem az utolsó 2—3 évtized térveszteségét intenzívebb, 
lelkes munkával visszahódítani.

2. A Gabelsberger—Mark ovits-rendszer.
A magyar nyelvre való átültetéssel Markovits előtt a legelső 

kísérletező maga Gab. volt, aki ez ügyben Hajnik Károly kíván
ságára magyar tanulmányokat is folytatott. A Hajnik távozása utáni 
icfőből való magyar ábécé és 350 magyar szó gyorsírási jegyzéke 
Markovits birtokába is jutott.* Hajnik hallgatása miatt azonban 
abbahagyta a magyar áttétel ügyét. Szombathy Ignác is foglalkozott 
az áttétel gondolatával, de Gászner áttételéről értesülve, tervének 
megvalósításával felhagyott. Végül Fahó Sándor is tett kísérletet, 
de minden eredmény nélkül.

Markovits Iván, szül. 1838 június 2-án, Körmöczbányán. Nevel
kedett Selmeczbányán, ahol gimnáziumi tanulmányait is végezte. 
16 éves korában már annyira jártas volt Nowak gyorsírási r.-ében, 
hogy ezt akkor a selmeczbányai gimnáziumban nyilvánosan tanította. 
Középiskolai tanulmányai végeztével Pécsbe ment az egyetemre 
jogi tanulmányait folytatni s itt tanulta meg Gab. r.-ét, amelyből, 
mint 20 éves ifjú, vizsgálatot tett. Mint a gyorsírás tanára és mint 
a bécsi birodalmi tanács gyorsírója kezdett ekkor működni. Az ez 
időben Németországban a gyorsírás terén felmerült reformtörek
vésekben ő is részt vett, feltűnést keltő szakcikkeivel. 1859-ben a 
bécsi német gyorsíró-egylet Brünnbe küldötte ki a gyorsírás tanítása 
végett* ahol gyorsíró-egyletet is alapított. Csakhamar ezután a bécsi 
központi gyorsíró-egylet alelnökké választotta Markoviesot, méltány-

* Gabelsberger hagyatékának magyar vonatkozású adatait az 1889.-1 
müncheni 100. évforduló alkalmával Markovits kereste ki (Gy. L. 1905/6).
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lásául azon sikereknek, amelyeket Marko vits a gyorsírásnak a bécsi 
egyetemen, a Teréz-akadémián stb. való tanításával elért.

Áttételével 1863-ban lépett fel az Osterr. Blátterben s az 
első magyar gyorsírási közlönyben, Szombathy Ignác Gyorsírászat- 
jában (1863 júl.—1864 febr.), azután külön tankönyvben, 1864-ben. 
1867-ben átvette a Gyorsírási Lápok állandó szerkesztését. Tan
könyve két részből áll:
fokú vitaírásból. 1866-ban belépett a magyar országgyűlési gyors
író-hivatalba. Ott előbb revizori, később pedig másodfőnöki állást 
töltött be, haláláig. Az 1870. évben tartott gyorsírási tanfolyamon 
részt vett gyorsíró-tanítványai ezüstkoszorúval tisztelték meg. 
1878-ban a francia közoktatásügyi minisztérium az „Officier d'Aca
démie“ címet és díszjelvényt adományozta neki, majd a Ferenc 
József renddel tüntettetett ki. Ezenkívül az 1879.-1 székesfehérvári

levelezési gyorsírásból és a magasabb-

és 1885,-i országos kiállítás is kitüntette r.-ét, amelynek 50 éves 
fennállását, országos érdeklődés mellett, 1913-ban ünnepelték a 
magyar gyorsírók. Meghalt Budapesten, 1893 április 5-én. Halála 
után budapesti lakóházát (Donáti-utca) emléktáblával jelölték meg, 
nevéről utcát neveztek el s szobrát Budapesten és Szegeden 
leleplezték.

Az 1863,-i áttétel még túlságosan hű volt az eredetihez.

Gabelsberger: ß, eh, ein, li, v, ng, rr 

gy, ny, ly, fo, nh, ér

változott jelentései mellett új volt a balra kanyarított to, valamint 
az iz, isz is stb.

dr} stb.Markovits:
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A GM. г. (1894): I. mlzói, II. mgzói, III. a mizótorlódásokból: էէ, mm, vr, pr, 
gr, br, mp, gym, dp, csp, tp, gyp, gyt, kr.

Az 1865-ben megnyílt gyorsirodában együttműködő Stolzeisták 
és Gab.-isták összehasonlíthatták írásaikat, ami a továbbfejlesztésre 
nézve lett igen hasznossá. Az első reformer, Csanády István (1833— 
1867) a lenyúló f és p helyett az apró v és b jegyét tartotta 
alkalmasnak. 1866-ban a két r. egységesítésének terve is felmerült. 
Az egyesítés azonban nem jött létre, ellenben az 1867,-i reformban 
a német függés alól felszabadul a r. Ekkor jött használatba a j új 
jegye, mert a régiből lett a kis t, viszont megmaradt az 1864-ben 
megállapított z, s és zso akkor még lenyúló hurokkal (amelyet az

* /
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o-ö jelzésére csak 1872-ben kezd használni Markovits), új volt az 
elővastagítás, míg a hoszzú ó-ö megkülönböztetése a rövidtől s az 
м-nek mélyítéssel való jelölése szintén 1872-ből való. 1870-ben a 
reformot kiterjesztette vitaírására is, a célszerűbb röv.-ek megálla
pítása végett.

Aztán, mikor r.-ét az 1870—1880-ig terjedő időben főleg 
Nagy Sándor, Fellner László, Kele Antal, Strausz Ede és mások 
bírálgatták, majd Gyurmán és dr. Faludi Géza reformálták a StF. 
r.-t, Markovits 1880-ban a következő reformot tervezte: 1. A sor- 

• hoz kötött betűk felszabadítása; 2. az r jegyének megváltoztatása;
3. az o-ö és u-ü között csak a vastagítás tegyen különbséget; 4. 
valamennyi mlzói torlódás jelölendő; 5. a mgzóknak egy főszabály 
szerint jelölése. A budapesti magyar gyorsíróegylet azonban csak a 
következő módosítást fogadta el:

Mlzótorlódásnal egymás alá helyezés. Viszonylagos sor. Az i 
hangzó kivétel nélkül utóemeléssel jelölendő. Az élesítés és ékezés 
megszűnik. Az и jelölésére az utómélyítés szolgál, , kivétel csupán a 
mélyítésre nem alkalmas apró betűknél teendő. A gys, Jis és Jcs 
csoportok szabályszerűen írandók; az о ő kivételével minden rövid 
mgzó után kis t írandó, a tőszó csak lefelé írható.

J. z ,ր >(/°ιХУ,
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GM. hangzójelölése I. az eredeti r.-ben : hét, bét, bat, hát, bot, hőt, but, hüt; 
kiméi, Mikes, hitel, Titel, esik, aradi, fickó, csép, esti, *erei; *ugat, út, *bú, 
* Samu, lyuk, bús, buta, *lakurik, *árú, *dnű; tót, golyó, *homok, József, * Zsolt, 
Somogy, fok, *rom. (A csillaggal jelölt szavakat a reform után is így írják.)

II. Az új reform szerint.

Többen a továbbmenő reformokat is várták s minthogy Mar
kovits ilykép arról győződött meg, hogy ha gyorsírását egészen úgy 
reformálja amint tervezi, nem reformot, hanem egy egészen új r.-t 
kell hogy létesítsen, s attól tartott, hogy iskolája nem fogja őt 
követni, azért a 80-as reform. hatása sokáig nem tartott. így aztán 
1883-ig lassankint a reform előtti állapotra tért vissza, a mlzói 
torlódások jelölésének kivételével. Főok azonban a régi íráshoz való 
visszatérésre egyrészt az volt, hogy Markovits az 1881—2. években a 
bécsi „Osten*. Blatter “-ben Zeplichal, Puschkin és másoknak a hely- 
hezkötött betűk (p, f t) felszabadítását sürgető javaslatait bár a leg- 
energikusabban, de mégis eredmény nélkül sürgette. A német reform
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megvalósulása esetén ugyanis itthon is keresztül vihette volna ter
vezetét, így azonban nem akart lemondani a német és magyar r.-ek 
hasonló felépítéséből folyó kölcsönös olvashatóság előnyéről. Más
részt, mivel az 1883,-i középiskolai törvény a gyorsírásnak, mint 
rendkívüli tárgynak tanítását is rendezte, célszerűnek látta, a még 
meg nem szokott reform helyett az elterjedtebb régi írást az írás- 
egység kedvéért fenntartani. Az 1886-ban megkezdett revíziós tár
gyalások jórészt a módszeri kérdések körül forogtak s az 1892—93. 
évi megállapodásokra vezettek. E megállapodások vonatkoztak a r. 
felosztására, a szóképek tömörítésére, a röv.-ek helyzetére a sor 
fölött és alatt, némely betűk és röv.-ek hibás jelölésére, a szótago
lásra, a mgzó vonalra, a jelképi jelölésre, a kis t-re, a hangrendre^ 
az ó és о-re a mellékszótagokban, a hangrend elágazásra és meg-
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1. Markovits eredeti (1863) írásmódja: Édes, *arc, meg, is, kedv, szüreti, *tánc, 
fogsz, látogat, *jegenye, *fésű, ág, vám, Bánát, *széna, iz, *isz, *bimbó, dermed, 
gyémánt, *hegyes, gyönyörű, kasznár, kószál·, részint, * sáfár, semmi, szép, *távol, 
varga, zsarnok, Károly, által. — II. Ugyanaz az 1900-as évek írásával. — III. 
A reform írásnak a II.-tői eltérő szóképei. (A csilaggal jelölt szavakat a 

reform után is így írják.)

szakadásra, a mlzók torlódására, az összetett és idegen szavakra. 
Nincs azonban bennük sem olyan elv, sem olyan írásmód, mely eddig 
is ne lett volna meg. A megállapodások azonban nem tartalmaztak 
útmutatást minden kérdésre nézve. Ezeket Markovits tankönyvének
X. kiadásában akarta részletezni. Markovits halála miatt munkáját 
Vihar Béla rendezte sajtó alá, mint az Orsz. M. Gyorsíróegyesület 
hivatalos tankönyvét 1894-ben.

Markovits halála után követői r.-ét gyakorlati és elméleti 
irányban mindjobban terjesztették és fejlesztették. A gyakorlati 
irányban leginkább kitűnt dr. Fabro Henrik, aki tanításaiban és 
előadásaiban különösen a felsőbbfokú gyorsírásnak egyrészt a modem 
lélektani búvárlatok gyorsírásilag értékesíthető eredményeit vitte 
bele, másrészt a graphikai eszközök gazdaságos kihasználására adott 
alkalmat. Az ú. n. fabroizmusokkal szemben az OMGyE. s a r.
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hivatalos szervei sokáig tartózkodóig viselkedtek. Azonban 3 év
tizedes lankadatlan munkásságával Fabro egész tábort nevelt maga 
körül, mely úgy a versenyeken, mint a praxisban diadalra vitte az 
ó elveit. Ezeket részletesebben először Szőke vitaírási tankönyvében 
dolgozta fel s legújabban a N8. r. is adoptálta őket, amennyiben 
a r.-rel összeegyeztethetők voltak.

A fabroizmusok nevezetesebbre!: 1. Uj ml zótorlódások: mr, m, 
rb, ng, ngy, stb.; 2. a hurok önálló használata; 3. az u, a tárgy
rag és a múlt idő í-jének új rövidebb jegyei; 4. a mélyítés, át
vágás, öblösítés stb. intenzívebb kihasználása egész szavak röv.-ésére; 
5. a vízszintes e-é, ci-á, vékony és vastag jegyei; 6. a hang- 
aszociációk fontosságának felismerése folytán a németes véghang- 
röv.-ek helyett a tőszótag hangsúlyos mgzójának kiaknázása kezdő 
és belh. röv.-i célokra. 7. A 2—3 mgzót jelző nagyszámú új jegy.

Fabro működésének hatása alatt, az állandó szókapcsolatok, 
az ismétlődés, ellentét, a szöveg fogalomkörének ismeretén stb. ala
puló virtuóz röv.-ek a vitaírást jelentékenyen megrövidítették.

Az elméleti irány főleg az alsó foknak r.-i és módszertani 
reformjával foglalkozott s a németországi egységesítő tárgyalások 
hatása alatt nálunk is felvetődött a háború előtti években az egy
séges gyorsírás eszméje. A gyorsírásnak a kereskedelmi iskolákban 
kötelező tárgyként való bevezetése aktuálissá tette az apró-cseprő 
javítgatások helyett, mint aminő az 1903,-i revízió volt, a gyöke
res reformot. 'Először Forral Somát bízták meg a reformjavaslat 
elkészítésével. Javaslata azonban nem volt - eléggé kidolgozva. 
Végre is a r. érdekelt szakköreinek és képviselőinek bevonásá
val dr. Dengl János az ez irányban lefolytatott tárgyalások ered- 
ményekép 1918-ban az Orsz. Gyorsíró-Tanács megbízásával és a 
kultuszminisztérium hozzájárulásával a levelezőírást s 1920-ban 
a reformra épített vitaírást Vihar Béla közreműködésével mód
szertanilag is korszakalkotó (induktív) tankönyv alakjában tette 
közzé. A minisztérium megengedte azt, hogy a reformot az 1921—22. 
tanév végéig fakultative taníthassák az iskolákban. A levelezőírást 
illetőleg a reform három pontban folytatható össze: 1. A t, p és 
f betűk helyhezkötöttségének kiküszöbölése. 2. A jelképi jelölés 
következetesebbé tétele (pl. az i és u-nál egységesen utóvokalizá- 
cióval). E célból kapott új jegyet a ty is. 3. Az állandó röv.-ek 
számának lényeges csökkenése. Tehát az új reform lényegében az 
1880.-Í reform intencióit követi. A vitaírás közelebb áll a régebbi 
íráshoz, mint a levelezőírás. Ugyanis a reform a tömegtanításra 
való tekintettel csak az alsófokot egyszerűsíti, éllenben a magasabb 
fokon minden bevált eszközt újra felhasznál a gyakorlati cél érde
kében. S ha a reform vitaírási tankönyvébe technikai okokból még 
nem is kerülhettek bele a fabroizmusok a maguk teljességében, 
azért a reformírásnak is épúgy integráns részét alkotják, mint a 
régebbi írásnak. A reform népszerűségének bizonyítéka az, hogy 
a levelezőírásra azóta két (dr. Katona Dávidé Szeged és dr. Wagner



Józsefé Budapest 1921) s a vitaírásra is egy újabb tankönyvet 
(dr. Katona D.) produkált. Az 1921/22. tanévben a 14 és félezer 
GM. r.-ű tanulóból több mint a fele tanulta a reformot.

A r. fejlődésének és állandó virágzásának titka abban rejlik, 
hogy kezdettől fogva mindig meg volt bizonyos mértékben a r. 
továbbfejlesztése iránti törekvés. Míg a konzervatívok mindent töké
letesnek tartottak, s ezzel a további haladást akadályozták meg, 
addig a GM. r. reformerei nyíltan bevallották, hogy van javítani 
való s keresték az orvoslás módját.

A reform végleges alakja az 1921/22. tanév végén álla
píttatott meg. A r. ezután bizalommal tekinthet a jövő elé. 
Felső fokának virtuóz kifejlődése, alsó fokának a tömegtanítás
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I. Fabró kombinált hangzó jegyeiből: ée-e (békeszerződés), éa (békejavaslat), 
i éeée (kíséretében), eü (nemzetgyűlés), eo (elfogadni); iiá (indítvány), aa 
magyar hadifoglyok, a várat feladni; adj a tótnak szállást (tárgyrag); vál
lalkozásával kudarcot vallott, a várakozásnak megfelelt (a múlt időt jelző 
kampó). — II. GM. vitaírás (Az írás 1922. januári számából Fabró kombi
nált hangzós jelei nélkül): A külügyminiszter felhatalmazást kér az Ameri
kával való tárgyalások megindítására. A magyar királyi külügyminiszter a 
képviselőház mai ülésén terjesztette be jelentését az Amerikai Egyesült 
Államok békehatározata tárgyában. A jelentés a következőket mondja (95 
szótag, 214 betű, 105 vonás; rövidítés mutató: 110 5). Jelölve vannak a 
következő hangok: A küüir fcűmaz о-ér az Amiká vaó gyá-k gindiára. A gya 
kirüir a paz main je be -tét az Ame-üt á béke-árza-gyá, А-t a-ö-ndj. Jelölve

van tehát 85 betű.

kívánalmaihoz mért egyszerűsítése oly biztosítékai a további fejlő
désnek, mely bizonyára mindkét irányban megtenni gyümölcseit.

Markovits követői. Markovitsot bécsi tartózkodása alatt a r. 
átültetésében dr. Szombathy Ignác (1827—1912) főreáliskolai tanár, 
a legelső gyorsírászati lap szerkesztője, Csanády István (1833— 
1867) a bécsi udvari kancellária hivatalnoka és Gidófalvy Géza 
(1840—1916) főgimn. tanár támogatták. Budapestre költözése után 
híveiként szerepeltek: dr. Fayer László (1842—1906) budapesti 
egyetemi tanár és Gondos (Grünbaum) Miksa (1840—1920) gyors
írótanár, bankhivatalnok. De ezenkívül r.-ét terjesztették: 1. tan
könyvekben Balogh Andor (1846—1887) országgyűlési gyorsíró, 
ügyvéd, egyetemi magántanár, dr. Bárdos György ügyvéd, Bódogh János 
(1852—1918) posta- és távirdafelügyelő előbb Szegeden, aztán Buda
pesten, dr. Dengl János közg. egyet, tanár, Dénes József gyorsírásisk. 
tulajdonos, Forrai (Wodianer) Soma (1861—1918) lapszerkesztő
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Gúnya Béla, Hegedűs Ferenc (1862—1885) gyorsírótanárok, 
Kankovszky Ferenc, dr. Katona Dávid szerkesztő, dr. Kiss Albert 
egyetemi tanár, Kollmann Gyula, Kozáry József középisk. tanárok, 
Kozma (Kobn) Bernát gyorsíróiskola-tulajdonos, Kun Gyula tanár, 
Láng Béla, Lengyel Bál gyorsírótanárok, Leszlényi Imre hírlapíró, 
Neubauer (Újlaki) József ügyvéd, Héti Hugó gyorsírástanár, Schell 
Antal (1840—1917) egerági esperesplébános, dr. Szabó Sándor 
sárospataki jogtanár, Székely László, Szilágyi Aladár gyorsírás- 
tanárok, Szőke Sándor ügyvéd és parlamenti gyorsíró, Theisz János 
főreálisk. tanár, Vikár Béla a gyorsiroda ny. főnöke, Bányai 
Amanda, Götzháber Irén, Sós Dóra gyorsírástanítónők; 2. Olvasó- 
könyvélcben: Schütz Milcsa (1851 —1899), Nagy Sándor, Theisz János, 
Forrai (Wodianer) Soma, Bódogh János és neje B. Oláh Róza;
3. Szaklapokban és folyóiratokban, Alarkovits Iván, Vikár Béla, dr. 
Fabró Henrik orsz. gyorsirodai tanácsos, dr. Rónay Károly orsz. 
gyorsirodai tanácsos, Jakab Lajos délivasúti felügyelő, Bálint Antal 
gyorsírótanárok, dr. Téglás Géza tvszéki bíró, dr. Máté Lajos 
középisk. c. igazgató, Bódogh János, dr. Szádeczky Lajos egvet. 
tanár, dr. Mayivald József (1849—1911), Cserei József (1850— 
1907), Varjú János (megh. 1915), László Béla, Kontraszty Dezső, 
Verő Leó tanárok, Gyenes Ferenc ügyvéd, dr. Banner János szegedi 
egyet, lector stb.

3. Nagy Sándor rendszere.
Nagyrévi Nagy Sándor szül. Sárospatakon 1844 márc. 3-án. 

Középiskoláit szülőföldjén 1861-ben, lelkészt tanulmányait ugyanott 
s egy év múlva a debreceni ref. theológiai akadémián végezte. 
A biharmegyei Asszonyvásáron és Felsőbányán tanítóskodott, majd 
1868-ban Budapestre jött. Műegyetemi tanulmányait félév múlva 
szűkös anyagi viszonyai miatt a földmívelési minisztériumban írnoki 
állással cserélte fel, később a Corvina könyvkiadó-társaság titkári 
teendőit látta el. 1869-ben a műegyetemi könyvtárnál kapott alkal
mazást. 1908-ban mint könyvtáros nyugalomba vonult. Kettősirányú 
tevékenysége, t. i. a szépírási és gyorsírási nem egyforma "sikerrel 
járt. Míg ugyanis a szépírás terén hamar elsőrendű szaktekintéllyé 
lett, addig a gyorsírás terén csak élete alkonyán érte el az elisme
rés. A gyorsírással 1872-ben ismerkedett meg. A GM. r.-ből 
tanítói vizsgálatot tett s Markovits Iván igen hamar felismerte 
benne a kiváló tehetséget és ügy buzgalmat. 1874-ben a Gab. r.-ű 
Gyorsírászati Lapok főmunkatársa, majd 1875-ben szerkesztője lett 
ser. terjesztésére tankönyveket is írt. Érezvén azonban gyorsírói 
működése alatt a gyorsírás jobban való népszerűsítésének szüksé
gességét, amennyiben e tárgyat az elemi iskolába s az iparosok és 
foldmívelők körében is óhajtotta elterjeszteni, nagyobbszabású 
reformmunkálatokba fogott s ennek eredményeként Markovits r.-étől 
eltérő új r.-t. alkotott.
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Nagy Sándor Faulmann újításait t. i. a mgzóknak kizárólag hangzó- 
vonalakkal jelölését, 
szerű gyorsírásban megvalósította. Az I. kiadásban az и már 
hangzóvonallal íródik (= a wégi ai-ei) s így a mlzótorlódás jelö
lésére alkalmassá lett a mélyítés. (A sorszerűségnek külön válasz
tása a viszonylagos sortól átment 1880-ban GM. r.-be is.) Ellenben 
még meg van az öblösítés az o-ö jelölésére s betűi sem mind egy- 
fokúak. А П. kiadás (1877) kevés változtatást tesz. A III., IV. és 
V. kiadás (mind a bárom 1878-ban) írásmódjai fokozatosan lettek 
azonosak a mai népszerű gyorsírással.

Az Iskolai gyorsírás (I. kiadás 1878) volt hivatva a teljes 
írást röv.-ekkel a levelezőírás teljesítőképességével felruházni. Az
I. kiadásban már megvannak 
mizótorlódások, amelyeknek alakja a GM. r. nagy jegyeivel azo
nos alak mellett más jelentést kaptak. Pl.:

* 1913-ban NS. r.-e szerző kidolgozásában angol, francia, olasz és 
török nyelven jelent meg, míg német nyelvre Kováts A. és B. Major János, 
horvátra Halász Pál, esperantóra Rónai Sámuel, idóra Gáspár Gyula s héberre 
Grünbaum István ültették át. A német áttétel kivételével mind csak teljes 
írás. A németet már tanítják is némely helyen. A többinek használatáról 
és tanításáról nincsenek adatok.

teljes írást a nép-mlzók egyfokúságát s

közvetlen kapcsolással létrejött
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Újításának lényege az, hogy a mgzóknak, mint a szók lelké
nek határozott formát adott, az előre és fölfelé törekvő ú. n. kötő- 
vonalakkal, míg a mgzókafc lefélémenőtehát a vastagításra alkalmas 
vonalakkal jelölte. Ott, ahol mgzó nincs, a kötő vonalat lehetőleg 
kiszorította, tehát az alsó fokban a betűszerinti kiírást mondta ki. 
Az eddig célszerűnek bizonyult röv.-i módokat a Խոց festés elvével 
egészítette ki, amely szerint a sebes beszédben elmosódó hangokat 
kihagyjuk. R.-ét „Népszerű Gyorsírás név alatt adta ki s több nyel
ven kiadta.* Meghalt 1918 június 17-én.

Nagy Sándor fokozatosan távolodott el a GM. r.-től s reformjai 
az 1876—1878. évek között forrottak ki annyira, hogy azokból 
önálló r. lett. Népszerű gyorsírásának I. kiadása 1876-ban még 
csak reformkísérlet. Markov its Nagy Sándort reformkísérleteiben jó 
ideig tanácsokkal is ellátta. Hisz Markovits volt az, ki egy évtizeddel 
előbb még Becsben, Faulmann hasonló szellemű reformtörekvéseit 
az ellene indított valóságos eretneküldözés idejében (1867) a hala
dásra való hivatkozással védelmébe vette (Faulmann nyilatkozata 
Erdélyi áttételének előszavában, 1896). Nem lehet tehát feltűnő, hogy
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Cr Μ.: p, gyt, gy, jő, my), fa, дум, &е%), pi, stb. 
NS.: eb, gj, gt, ísj, ^6, í/, sz&, /Խ, cí, stb.

A burkolás még nincsen kiküszöbölve, az átvágást még nem 
használja fel a fosztóképző jelzésére, s a röv.-tani elvek sincsenek 
még tisztázva teljesen. A pozíciós röv.-ek a megváltozott ideológia 
dacára is még sokszor gab.-i elveken épültek, például: „viasz
gyertya“, hol a sor fölötti a a gyertya szót jelentette, holott a 
sorfölöttiségnek NS. r.-e szerint az o-ö, vagy u-ii-i betűs szavak 
röv.-i helyének kellene lennie.

A r. másfél évtizednél tovább stagnál. 1894-ben а VII., VIII.
fellendülés kezdetét. NS. aés IX. kiadás megjelenése mutatja 

műegyetemen toboroz híveket, akik közül a nagytehetségű Inotay 
László annyira kifejleszti a r.-nek kidolgozatlan vitaírását, hogy a
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жаՀձ,
I. NS. írásmódjai 1876-ban: szájas, jöjj, űz, pázsit, pir, eleink, támadóik, 
vevőim, tanúim, hiú, fény, eresz; П. A mai hangzójelölés : tér, tér, tar, tár, 
tor, tör, túr, túr, tir; ere, eke, ara, akad, tatár, ige-liget, ugat-búgat, üget-csügged, 
kies-fia, mars-Maros-Maris, hdt-hút-hót, veszt-őszt, észbe, rosszba, metsz, tetszik.

Ш. Az I. szavai a mai népszerű gyorsírással.

parlamenti gyorsirodába is felvételt nyert, később azonban állását 
a jobban jövedelmező mérnöki pályával cserélte fel. így aztán 
1898-ban a kormány engedélyezte NS. r.-ének tanítását, sőt tanító- 
vizsg. bizottságot is nevezett ki a r. számára. A r.-t azért ismerték 
el oly későn, mert maga NS. nem volt gyakorló gyorsíró s bizo
nyára azért jelent meg oly későn parlamenti írása is (1899). Már 
pedig a népszerű gyorsírás bár könnyen megtanulható, de mint 
minden teljes írás nem alkalmas magasabb célokra, az iskolai 
gyorsírásban pedig a röv.-ek nem voltak oly mértékben kifejtve, 
hogy azok a magasabb foknak megfeleltek volna. 1899 után Inotay 
László, Komáromi János, dr. Kováts J. István, továbbá Kováts 
Alajos, Csongor Sándor s mások munkája folytán NS. parlamenti 
gyorsírása is mindjobban kiépült.

Nagy Sándor rendszerének legkimagaslóbb képviselői: B. 
Major János lelkész, Inotay László mérnök, K. Jónás Ödön mű- 
egyet. tanár, dr. Kováts J. István ny. államtitkár, Kováts Alajos 
c. igazgató, Pályi Sándor, dr. Szabó Péter (1867—1914), Erdős Géza, 
Szűcs Ernő, Tarczal Viktor, dr. Bohdaneczky Imre, Söjtöri Károly,
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Halász Pál, Jobbágy Olga tanárok s dr. Hajnóczy Iván, Barthos Indár 
igazgatók stb. 1914-ben a Magyar Gyorsírók Egyesülete Nagy Sándor 
rendszeralkotónak 70. születésnapja, gyorsírói működésének 40. és 
szaklapja 25. évfordulója alkalmából ünnepélyt rendezett. De leg
nagyobb fellendülését a rendszer voltaképen Nagy Sándor halála 
óta érte el. Míg ugyanis élt, egyrészt elméleti kérdésekben hívei 
pietásból nem ellenkeztek vele, másrészt a propagandát sem foly
tathatták oly hévvel, mint azóta, hogy a r. szellemi vezetése a 
Kováts-testvérekre szállt át.

De legfontosabb a r. teljesítőképességének szempontjából az, 
hogy a r. a szabadröv. elméletére tért át. Csongor Sándor még 
NS.-nak életében tett ajánlatot arra, hogy vitaírását a Fabrótól 
hirdetett modem lélektani alapok és graphikai eszközök felhasz
nálásával a magasabb fok követelményeinek megfelelően átdolgozza. 
Ajánlata visszautasításra talált. De NS. halála után a r. vezetői

/Հ
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Nagy S. I. népszerű II. vitaírásáva.1 írt szöveg (Csongor—Kováts új tan
könyvéből 49. 1.): Igen örvendünk, ha Uraságod megtisztel bennünket szíves 
megbízásaival és várjuk b. válaszát, illetve rendelkezését. Kitűnő tisztelettel 
Magyar Általános Takarékpénztár Részvénytársaság. (63 szótag, 159 betű, 74 
vonás, rövidítésmutató 117 5). Jelölve vannak a következő hangok: lg önd 
lm ug gtl bünk szi gi és vá b á üve rkz. Kii i gya tas takrézá észá. Jelölve

van 51 betű.

bolátván, hogy a vitaírás versenyképességének fokozása elodázha
tatlan, követték a reformerek tanácsát s Csongor Sándorral kiépí
tették vitaírásukat. A tankönyv (Csongor—Kováts A.) ez évben 
jelent meg. A belőle közölt szemelvényekben megtaláljuk Fabro
vastag a-á vízszinteseit, asszociációs szókihagyásait, az állandó röv. 
elvének feladásával a röv.-i szabadságot a hononym (többjelentésű)
szóképekkel, a hosszúsága miatt nehézkes o-ö új, rövidebb jegyeit, 
amelyeket a pozíció különböztet meg az i-w-tól stb.

4. Egyéb rendszerek.
A) Idegen rendszereb átültetései.

1. Dohnányi Frigyes (1843 — 1909) pozsonyi főgimn. tanár 
(a zongoraművész atyja) Arends Lipót nemet gyorsírását alkalmazta 
1873-ban magyar nyelvre. Ugyanő Arends nyomán „Panstenographia, 
minden nyelvre való gyorsírás, különös tekintettel a magyar és nemet,

6*
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valamint a szláv és latin nyelvekre“ c. müvét 1887-ben adta ki, 
R.-ót halála óta más nem tanítja.

2. 1895-ben Faulmann r.-ét Erdélyi Viktor adta ki Faul- 
mann előszavával.

3. A StSch. r. egyik áttételét Pitrolf és Bird Árpádtól a 
„Kolozsvári Gyorsíró“ folyóirat, szerkesztője adta ki.* A másik 
Kneisel Károly tói,
Maschinenschreiber“ folyóirat 1904. évi 10. számában jelent meg.

4. 1910-ben Roller r.-ét Weber Bónis nyitrabajnai igazgató- 
tanító tette át magyar nyelvre.

5. Pitman gyorsírását magyar nyelvre alkalmazta Szabó László.
6. Végül Ouphyé gyorsírását Muráti Frigyes az 1913. évi 

budapesti gyorsírási kiállításon magyar áttételben kéziratban állí
totta ki. (Megjelent a Népszerű Gyorsíró 1913. évf.-ában.) Mindezen 
r.-ek gyakorlati alkalmazásáról semmiféle adat nincs.

B) Hazai rendszerek.
1. Br. Kde Antal (1854—1915) zalaegerszegi ügyvéd pesti 

jogászkodása alatt mélyedt gyorsíráselméleti tanulmányokba. Az 
1877-ben megjelent „Kritikai munkálatok“-ban Markovits és Feny- 
vessy áttételeit a saját hangstatisztikai adatai alapján hasonlította 
össze. 1883-ban lépett fel önálló művével, amelyben a Fenyvessy 
és Markovits r.-einél észlelt hiányok miatt, egy a magyar nyelv 
természetének megfelelő gyorsírási r.-t kísérlett meg. Nem hasz
nálja a többsoros írási módot, öblösítést, ékezóst s két nagyságban 
használt betűi közül egy sincs helyhez kötve, a vastagítás, a mlzó 
kettőzésen kívül a nagy kezdőbetűket is jelöli. Hangzójelölése 
a jegynagyítás elvével Lehmann—Dahmsra emlékeztet. R.-e nem 
terjedt el. Ellenben a tananyagnak 3 fokra osztásával (elemi v. 
alsó, közönséges v. közép s felső v. magasabbfokú gyorsírás), vala
mint a röv.-i eljárások között a nyelvi és nyelvtani szempontok 
szabatosabb formulázásával más r.-éknél is követésre talált.

2. Az 1890. évben dr. Szálágyi Aurél lépett fel, a hangzatos 
.Absolut magyar gyorsírás“ c. munkájával, amelyben a „rend
szeresség által korlátolt, lehető legnagyobb gyorsaságú“ gyorsírást 
mennyiségtani alapon, a hangstatisztika segélyével, magából a nyelv
ből igyekszik megfejteni. Az elemi fokon egysorú, a vitaírásban 
már többsorú írást különböztet meg, de aztán a gyorsíró tetszésére 
bízza a sorok szaporítását. Hangzó vonal elmélete NS.-éra emlékeztet, 
azonban a mgzó hosszúságát nem függélyes, hanem vízszintes 
hullámmal jelzi. Jegyei között sok a kézellenes, balradülő vonás, 
ami annál rosszabb, mert a többes számot a rag meghosszabbításával 
jelzi s így két fokú balradülő jegyeket kapunk. A vastagítás a 
mgzók hosszúságának, 4 különféle magasságú elhelyezés a mgzók- 
nak, az öblösítés, a 3 szélességű burkolás, a diakritikus vesszők

* Ez az áttétel az 1913. évi orsz. gyorsíró-kiállításon volt kiállítva.

bécsi „Praktischer Stenographischer und
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stb. a mlzóknak jelképi jelölésére szolgál. A vitaírásban 7 magas
ságban elhelyezett röv.-eket ajánl számos, különféle hosszúságú 
bekezdő kampóval, jegy hosszabbítással stb. Odavetett néhány példája 
abszolúte elégtelen a vitaírás r.-ének megtanulására.

3. Az 1897. évben Tárcsái Viktor „Az egyszerű gyorsírás 
tankönyvét (Gyorsírás vastagítás nélkül)“ adta ki, anélkül, hogy leg
csekélyebb nyomot is hagyott volna maga után. Hízóinak egyfokú- 
sága NS. mgzójelölésével a német vastagítás nélküli r.-ekre emlé
keztet. A címtől eltérve, mégis használja a vastagítást pl. a mgzó 
hosszúságának a jelölésére. Kele, Szalágyi és Stolze eszméi tarka 
^egyvelegben lépnek fel nála. A mély a-o-u hangokat zárt, szótag
ban jegynagyítással és -kicsinyítéssel különbözteti meg a magas 
e-ö-ü-tol. A vastagítás az о és и hosszúságát jelzi. A szókezdő o-ö, 
u-ii a sor alatt kezdődik, hogy a tőszó a sorra kerülhessen. 
Szalágyit követi a jegyhosszabbítás folytán előállott balradülő kéz
ellenes írásmódokkal, amely fekvéssel a c, j, ly, p, z utáni a-t 
jelzi jelképileg. így a vastagítás mellőzése pl. az a hangnál ötféle - 
írást idézett elő: 1. betűszerint, 2. nagyítás, 3. kicsinyítés, 4. lefelé 
fordítás, 5. balra fektetés. Röv.-tanában az at-et szótagnak sor alá 
helyezéssel való jelképi jelölésén kívül mást nem találunk.

4. Az 1909. évben Glock Tivadar őrnagy (ma ezredes) „Modern 
gyorsírási törekvések kapcsolatban egy magyar nemzeti gyorsírás 
szerkesztésének a kísérletével“ c. munkájában minden jegy egyaránt 
lefelé és fölfelé is írható, tehát úgy a mlzók, mint mgzók, aszerint, 
amint felmenő vagy lemenő jegyek előtt állanak, felmenő vagy 
lemenő jegyükkel illesztendő!? hozzá, úgy, hogy vele egymásban 
egyesülnek anélkül, hogy nagyságán változtatnának. R.-ét, amelyet 
1916-ban részletesebben is bemutatott, a magyar nyelven kívül 
több más nyelvre is alkalmazta. R.-e tehát a jegyösszeolvasztás 
kombinációja a kétirányúság elvével s a mizótorlódásokra átvágással, 
meghosszabbítással, jegy összeolvasztással stb. épített szótagjelölései 
oly teljesírást adnak, amely rövidségben minden más r.-t felülmúl, 
sőt a vitaírást is megközelíti, azonban több kétfokú kézellenes 
vonása mellett nagyszámú, egymástól alig megkülönböztethető jegy
kombinációja annál is inkább hátrányára lehet, mert a kétsorúság 
kerülése végett
Glock saját praxisában több nyelven csakis saját gyorsírásával ír.

5. Az 1913. évben jelent meg Krippél Móric Selmecbányái 
tanár „Egységes magyar gyorsírás tervezete“, amely NS. r.-ének 
dualisztikus (t. i. részint merev, részint változó hangzóvonalakból 
álló) hangzójelölését akarja következetesebbé tenni. A merev mgzó- 
jelölést következetesen valósítja meg, amennyiben minden mgzó- 
nak betűjegye, az írás sorához viszonyítva, bármely magasságban 
ugyanaz. Mgzóvonalai azért nagyjából azonosak NS.-éval, kivéve a 
merevséget, amelyet NS. csak az o-ö-nél tud keresztülvinni, ellenben 
Scheithauerre emlékeztet az ívalakú w, s Szalágyi—Tarczalra a 
hosszúságot jelző vastagítás.

sor fölötti szóképek is lehelyezhetők a sorra.
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6. Az 1912-ben megjelent Egyszerű gyorsírás c. tankönyvében 
Badnai Béla két irányzatot kíván érvényesíteni. Az egyik a gyors
írást minél egyszerűbbé, könnyebben megtanulhatóvá kívánja tenni, 
a másik irányzat a gyorsírást, kihagyási részében, a röv.-ek tekin
tetében reformálta. Az önkényesen, ötletszerűen megállapított sző
jelek helyett, egységes alapelveken, Kele, Bálint és Fabró munkás
ságának eredményeit értékesítve, a szó és szócsoportok közt fennálló 
lélektani kapcsolatok teljes kiaknázásával óhajtja felépíteni a gyors
írásban alkalmazható röv.-ek r.-ét. Mlzói a helyhezkötöttek fel
szabadításával nagyrészt a gab.-iek maradtak. A mgzójelölésben NS. 
elveit követi, bár saját bevallása szerint akkor még nem ismerte 
NS. r.-ét. Az egyszerű gyorsírás hangzóvonalai lényegében abban 
különböznek NS.-éitól, hogy NS.-nak u-ii és ö jeleit felcseréli, de 
a vastagítást a ritkább ö-ü kapták. Mgzótorlódásokban azonban 
Markovits hangzójeleit alkalmazta. A mizótorlódások nagy részét, 
mint fölöslegeset, elvetette.

Az 1919. év tavaszán Badnai rendszerét egységes magyar 
gyorsírássá dolgozta át. E célból, a gab.-i mlzók egyrészének meg-

Radnai egységes gyorsírásának hangzójelölése 
tor, tör, túr, túr, ott, öt, út, út.

tartása mellett, megmaradtak a NS.-éival részben egyező hangzó- 
vonalak, azonban StF. kedvéért a vastagítás következetesen a mély 
ürO-u hangzókat jelezte. Az önálló mgzójegvek közt megtaláljuk 
Scheithauer—Krippel íveit az ö-ií-nél s a szókezdő u-ii hangzó
vonala a sor alatt kezdődik, hogy az első mlzó a sorra kerülhessen 
(Gyurmán, Tarczal és Krippel analógiája), sőt Fenyvessy abszolút sor 
alá helyezéséből az első zárt szótag u-ii-jenéi is megmaradt az 
előző mássalhangzó relatív mélyítése, Kele és Tarczal nyomán meg 
a jegynagyítást a röv.-tanban alkalmazza mgzók jelképi jelölésére,, 
hogy így annál több rövidítést kaphasson. Megnagyított mgzójelei 
Fabró hasonló szellemű hangzójeleire emlékeztetnek. A nevezetesebb 
magyar r.-ek sajátságainak összeolvasztásából keletkezett mű 1919 
nyarán készült el. Mivel az egységes gyorsírást megalkotó bizottság 
NS. r.-ű tagjai azonnal nem foglaltak állást az új r. ellen, Radnai 
„Népszerű gyorsírás Nagy Sándor elvei alapján“ címen adta ki 
müvét. Ekkor azonban már a NS.-iskola is ellene fordult s így 
Radnai r.-e engedélyezést nem nyert.

7. Sztrokay Lajos győri tanár „ Rendszeres magyar vond'írása 
c. r.-e (1920) hangzójelölését teljesen merev (e szót használja is) 
hangzóvonalakra építi, bár nem mindig sikerül a merevséget meg
valósítania. E hangzóvonal-kombinációk (210 db), amelyeket táblá
zatban állít össze, 4/s részben soha elő nem fordulnak s legföljebb 
a Fabró-féle hangzósrövidítésekre volnának alkalmasak, ha nagy-
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részük Összetéveszthetősége, kézellenes volta (vastagítások fölfelé 
és gyakori tompaszögek) e célra is ■ alkalmatlanná nem tenné őket. 
Szerző r.-i tanulmányainak számos bizonyítékát találjuk müvében: 
vannak tört mlzók, minden mgzőnak hosszúságát jelöli, a vastagítás 
a mély hangokra utal (StF. és Itadnai) az м-м-nél átvágás (Gab.), 
ul-ül-nél lefelé írt l (GM—Dengl-reform), előzetes r elhagyására 
mélyítés, mizókettőzésnél jegyhosszabbítás stb. Terminológiánkat 
is gazdagítja (törés, sarkítás stb.). Röv.-tanának fontos eszköze a 
Martitól használt szójelcsonk (Stücksiegel). Végül

8. Haláss Pál a NS. horvát áttételének szerzője r.-i kísér
letében NS. mlzóiuak megtartásával hangzójelölését teljesen merev 
hangzóvonalakra építette, amelyek közül 8 ferde: az e-é, a-á Vz, 
az o-o 1, az n-il lVz s az egyenes i 1 fokú. Világosság szempontjából 
kifogásolható az, hogy az e-é, a-á nem vízszintes s emiatt kis 
jegyek előtt az o-ö-vel téveszthető össze. Eddig csak a teljes írást 
mutatta be (Népszerű Gyorsíró, 1921).

5. Gyorsírási mozgalmak.
Gyorsírás! írásversenyek. A budapesti magyar gyorsíró-egylet kezde

ményezésére már régebb időtől fogva tartatnak gyorsíró-versenyek, amelye
ken kezdetben csak a" GM. r. követői, később a többi r.-ek hívei is részt 
vettek. A legelső irásversenyt 1869-ben tartották s azon a három aranyból 
álló első díjat Schütz Miksa nyerte el. A fővároson kívül a vidék nagyobb 
városaiban is, így Szegeden, Sopronban, Eperjesen, Pápán, Miskőlczon és Xagy- 
váradon voltak írásversenyek. 1910 óta a gyorsíró-versenyek föllendülésében 
a Szegedi Gyorsíró-Egy.-én kívül a Gyakorló Gyorsírók Társaságáé az érdem. 
Közel 1000 pályázatot adtak be némelyik versenyükön. Meghonosították az 
idegen stenogrammból való áttételt s a sebességet rendkívül fokozták. így 
1912. az évi miskolczi országosversenyen a leggyorsabb diktátum 200 szó
tagtól kezdve fokozatosan emelkedett 400 szótagon felül. Ők honosították 
meg az ú. n. ifjúsági csapatversenyeket is. A háború után az első nagyobb 
versenyt is ők rendezték, 1921 pünkösdjén, 100—300 szótagos diktátumok
kal. A NS. r. vezetése alatt álló írásoktatók Orsz. Egyesülete meg népszerű 
versenyeket kezdeményezett. A szótagszám (40 és 80) a kezdőknek való volt.

Magyar gyorsírási kiállítások. A magyar gyorsírás legelőször az 
1873. évi bécsi és 1878-i párisi világ és 1885-i budapesti országos, az 1896. 
évi ezredéves orsz., az 1907-ben Szegeden tartott legelső önálló gyorsírási 
(rendezte Jakab L.) és 1913-ban a budapesti nemzetközi gyorsírási kiállítá
son (rendezte Téglás Géza) volt bemutatva. 1914-ben pedig Lipcsében, a 
nemzetközi könyvészeti és graphikai kiállítás keretében az Orsz. Gyorsíró 
Tanács mutatta be a magyar gyorsírásra vonatkozó tárgyakat.

Gyorsíró-kongresszus Magyarországon három ízben volt. A legelsőn 
Budapestén (1896. szept.) megalakult a nemzetközi Gab. Gyorsíró-Szövetség. 
A második 1907-ben volt, Szegeden. A harmadik 1913 aug. havában 
Budapesten tartott nemzetközi gyorsíró-ünnepély keretében folyt le. Ezen 
a kongresszuson tartott ütést a Stolze Unio nemzetközi bizottsága is.

Gyorsírási alapítványok. A legnagyobb alapítványt 1909-ben Czigány 
János tette, hagyományozván a bpesti Orsz. m. gyorsíró-egyletnek házalapra 
50.000 koronát és a Szegedi Gyorsírók Egyesületének a Markovits-alap 
gyarapítására 10.000 koronát. Ugyancsak, főleg gyorsírdsi versenyírások cél
jaira, nagyobb alapüványtevéssel örökítették meg nevüket: Markovits Iván, 
Fenyvessy Adolf és Kónyi Manó.
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Gyorsíró-egyletek és körök. Az 1865-ben megalakított első Magyar 
Gab. Gyorsíró-Egylet két év múlva megszűnt. 1867-ben a bécsi magyar gyors
író-egylet tagjai, valamint a pesti Gab, gyorsíró-egylet tagjai közül a GM. 
r.-ű Budapesti Magyar Gyorsíró - egyletet létesítették, amelynek 1893-ig 
Markoviba volt az elnöke. Az egylet Markoviba halála után 1894-ben 
Országos Magyar Gyorsíró-Egylet-té alakult át s mint ilyen működik a GM. 
r. terjesztése és fejlesztése érdekében. Az egylet szaklapja a „Gyorsírászati 
Lapok“. Ugyancsak a GM. r. szerint működik az 1907-ben létesült Gyors- 
irástudományi Társaság és Budapesti Gyorsíró Társaskör. A GM. r. érde
kében fejt ki nagyarányú tevékenységet az 1906-ban Budapesten megalakult 
s jelenleg legnépesebb, mintegy ezer tagot számláló Gyakorló Gyorsírók 
Társasága is, amely a 4 nyelven stenographáló Fabró Henrik vezetése alatt 
a magyar-, német-, francia- és angolnyclvü gyorsírási gyakorlatot ingyenes 
gyakorlóórákban és írásversenyekben fejeszti. A Társaság szaklapja: „Az 
Írás“, amelyben Fabró vitaírási eszméit propagálja. A vidéken legelső helyen 
áll az 1903-ban megalakult Szegedi Gyorsíró-egyesület, amelynek lapja, a 
„Szegedi Gyorsíró“, még szünidei lapot is szokott kiajini. A Szegedi Gyors
író-egyesület és a. gyorsírói kiadványok állandó anyagi támogatásával a 
gyorsírók mecénásának hírnevét nyerte el Vámay L. nyomdatulajdonos, 
akinek köszönhető, hogy Szeged lett a magyar gab.-isták Wolfenbüttele.
A StF. r. szerint 1872-ben alakult meg a Tironia gyorsíró-egyesület, amely 
1877-ben megszűnt. Ezt követte az 1877-ben megalakult és 1884-ben meg
szűnt Magyar Gyorsíró-Kör. A r.-t ez idő szerint az 1909-ben létesült 
Magyar Győr síró-Társaság terjeszti. Szaklapja a „Magyar Gyorsíró“. N. S. 
ivének terjesztője a még 1877-ben megalakult Magyar Gyorsírók Egvesü- . 
lete. Szaklapja a „Népszerű Gyorsíró“, amely 1920 óta az írásoktatók Egyesü
letének is hivatalos lapja.

A vidéknek majdnem minden nagyobb városában is keletkeztek gyors
író-egyletek és körök. így: Szatmáron, Máramarosszigeten, Gyulafehérváron, 
Szegeden, Eperjesen, Sopronban, Kecskeméten, Iglón, Pozsonyban, Győrben, 
Pécsett, Kézdivásárhelyt, Pápán, Miskolczon, Nagyváradon, Ungváron, Zom- 
borban, Kolozsvárt, Nyíregyházán. A háború alatt megbénult, sőt megszűnt 
egyletek egymás után. állanak talpra, míg több helyen egészen új egyletek 
keletkeznek (Kaposvár stb.).

1876-ban Nagy Sándor, a debreczeni gyorsíró-egylet elnöke, majd 
később, 1910-ben Jakab Lajos indítványozták az összes gyorsíró-egyletekből 
és körökből alakítandó Magyar Gyorsírók Szövetsége létesítésének szük
ségességét. A Szövetség azonban mindezideig nem valósult meg. Ellenben 
megvalósult, dr. Téglás Géza kezdeményezésére, 1904-ben az Országos Diák- 
Szövetség, bár a háború óta nem működik.

Az országos gyorsíró-hivatal.
Az oiszággyűlés alsó táblájának tanácskozásáról már régóta, a félsó tábla 

ütéseiről csak az 1839—40. országgyíUéstől kezdve vezették napiét (diárium), mert 
a kerületi ülések jegyzői soha sem szerkesztettek tulajdonképeni naplót, 
hanem csakis a határozatok, javaslatok fogalmazására szorítkoztak.

Az alsó tábla országos üléseinek nap1 ói 1790-ig latin nyélven szerkeszttették, 
- ettől fogva nyomtatásban, és pedig eleinte magyar és latin párhuzamos szöveg

gel, majd 1830-ban jjülön magyar és külön latin nyelven adattak ki, végül az 
1832—6-i országgyűléstől kezdve csak magyar nyélven bocsáttatták nyomtatás 
՜alá. Mivel e jegyzőkönyvek nem pontos és kimerítő följegyzések voltak, 
az 1830-i országgyűlésen megpendítetett az országgyűlési újság eszméje, 
amelynek rendeltetése az lett volna, hogy az országgyűlési tárgyalásokról 
a közönség idejekorán pontos és kimerítő tudósításokat nyerjen. Azonban 
úgy a Személynek, mint a Rendek túlnyomó többsége az országgyűlési 
tárgyalásoknak nyilvánosságra hozatalától idegenkedvén, az országgyűlési 
újságra vonatkozó indítvány elutasíttatott. A konzervatív tel fogást jellemzi
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az alsó tábla elnökének 1833-ban egy interpellációra adott válasza, amelyet 
Kölcsey Naplójában is a legügyetlenebb feleletnek mond: „Nyolc századig 
fennállott az alkotmány újság nélkül. Két év óta a műveltség nem emel
kedhetett annyira, hogy újságra kikerülhetetlenül szükség volna.“ így azután 
csupán egy írott újság jelent meg, Hajnik Károly és társai följegyzései 
alapján, Kossuth Lajos szerkesztésében.

1832 előtt nincs adat a gyorsíróknak az országgyűlésen való műkö
déséről. A gyorsírók előbb működtek a felső táblán, ezt magyarázza meg 
József nádornak Gopcsától felkutatott, 1842 február 12-i átirata: „a felső 
táblán levő gyorsírókra nézve az utolsó országgyűlés alatti gondoskodásnak 
a karok táblájára is való kiterjesztése tárgyában.“ A gyorsírókat 1843-ig nem 
az állam fizette, hanem egy 119 követből álló konzorcium, kiktől a fejen
kénti egy húszast is Kölcsey, miként Naplójában elpanaszolja, csak nagy 
fáradsággal tudta behajtani.

Az országgyűlésekről szóló hírlaptudósítások hiányos voltának az volt 
az oka, hogy a kinyomatott Naplót előbb Bécsbe kellett küldeni s csak 
akkor lehetett belőle meríteni, ha a cenzúra jó jelzéssel visszaküldte. 
Addigra azonban már rendszerint elvesztették aktualitásukat.

Az Országgyűlési Naplónak gyorsírókkal való szerkesztését 
május 22-én tartott 2. kerületi ülésen Zsoldos Ignác veszprémmegyei követ 
indítványozta, jelezvén azt, hogy a költségeket akadálynak nem tekinti, 
mert ha a Főrendek Naplójának ily módon való szerkesztése az országos 
pénztárból fizettethetik : ahhoz a Rendeknek is bizonnyal hasonló joguk van.

Az 1843/44. ülésen azután az alsótáblai országos gyűlések naplójának gyors
írók által való vezetése is elrendeltetett s■ egyúttal kimondatott, hogy: a „naplónak 
szorgos átvizsgálása és kinyomatása egy, részben a Személynek által kinevezett, 
részben a Rendek által választott· tagokból dUó bizottság által történjék.“

Az alkotmányosság első derengésekor az 1860 december 10-ére össze
hívott pestvármegyei közgyűlésen, 1861-től fogva az országbírói értekezleten 
s az ugyanazon évi országgyűlésen még Hajnik Károly oldalán írnak 
Fenyvessy és Kónyi, míg 1863-tól fogva már kettejüké a vezető szerep a 
nagyszebeni tartománygyűlésen.

A tulajdonképeni gyorsíró - hivatalt 1865-ben Kónyi Manó és 
Ienyypssy Adolf szervezték. Kettőjük főnöksége alatt 8 stolzeista (Augusztich 
Imre, Antalik Károly, Bossányi Iván, Jancsó Sándor, Kállay Bertalan, 
Maszák Hugó, Tarkovich József, Yándory Gusztáv), 3 gab.-ista (Fayer László, 
Marceglia, Wagner Géza), 1 Nowak (Szily) és 1 Taylor r.-ű (Váry) gyors
író működött. 1865—1868-ig a gyorsíró-hivatal szerződéses viszonyban volt 
az országgyűléssel, 1868-ban az országgyűlési gyorsirodából államhivatal lett. 
Az országgyűlési gyorsíró-hivatal 1866—1902-ig a budapesti Főherceg Sándor 
utcai parlamentben működött. 1902-től fogva a mostani parlament palo
tájában működik. Tagjaiul csakis férfiakat alkalmaznak, kik a jog- és állam- 
tudományi, avagy bölcsészeti tanfolyam elvégzésén s ez alapon megszerzett 
szakképzettség kimutatásán kívül az e célra szervezett vizsgáló-bizottság 
előtt a gyorsírás! szakvizsga letételét is igazolni kötelesek. A gyorsíró
hivatal működését a képviselőház által kiadott „Gyorsiroda ügyrendje“ 
szabályozza. A revizorok fél óráig s a gyorsírók rendszerint öt percenként, 
turnusokban írnak. Az országgyűlési gyorsíró-hivatal élén országgyűlés1 
gyorsiroda-tanácsosi állásban az országgyűlési gyorsírók főnöke áll. A főnök 
helyettese országgyűlési gyorsirodai osztálytanácsosi, a többi gyorsírók pedig 
országgyűlési titkári és segédtitkári állást töltenek be. A gyorsíró-hivatal 
legelső főnökei Kónyi Manó és Fenyvessy Adolf voltak. Utánuk Antalik 
Károly, dr. Beregriny János, Vikár Béla s a jelenlegi dr. Radó Antal főnökök 
következtek. A parlamentben 1922-ben 2 gyorsíró ír StF., 1 Radnai, a 
többi 12 GM. szerint.

Az Országos Gyorsíró-Tanácsot az 1911. évben gróf Zichy János köz- 
okt. miniszter léptette életbe dr. Balogh Jenő államtitkár, később igazság

ai 1843
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ügyi miniszter, GM. r.-ű gyorsírás-tanár és ismertnevű gyorsíró támoga
tásával. A Tanács elnöki tisztét kezdettől fogva dr. Hencz Károly nemzet- 
gyűlési képviselő tölti be. Működése a külföld elismerésével is találkozott, 
amennyiben a lipcsei nemzetközi kiállítás a Tanácsot nagy aranyéremmel 
tüntette ki. 1920-ban az 59.575. sz. szabályzat folytán az Országos Gyorsíró- 
Tanács hatásköre kibővült, amennyiben a - gyorsíráson kívül a szépírás és 
gépírás is hatáskörébe utaltattak. Az 1921. évi 56.797. sz. rendelettel pedig 
a Tanács új ügyrendje jóváhagyatott.

Statisztika. Az Országos Gyorsíró-Tanács 1917/18. évi kimutatása 
szerint Gab. r.-ét 96’90°/o-ban, St.-ét 1*70 0 о-ban, NS.-ét P40 °/o-ban taní
tották az országban. Az ország megkisebbedésével az arány a Gab. r. hátrá
nyára romlott meg, mert a legtöbb vidéki gyorsíró-centrum (Pozsony, Kolozs
vár, Ungvár, Temesvár, Arad, Nagyvárad stb.) a GM. r. híve volt. Ennek 
dacára s a NS. r.-nek a mesterük halála óta a fiatalabb erők szerephez 
jutása folytán megindított s tervszerűen vezetett energikus propagandája 
ellenére is a legújabb statisztika szerint (Magy. Gyorsírók Évkönyve Szeged, 
1922.) a túlnyomó abszolút többség ma is a GM. r.-é, amennyiben az 
1921/22. tanév dec. havában

a GM. r.-ét tanulta 203 iskola 14.539 tanulója: 88'5 °/o 
a StF. „ 
a NS. „

18 »/о
9 7 °/o.

2 306
22 1.583

A Magy. Gyorsírók Évkönyvének (1922) e kimutatásából az adatok 
beküldésének hiányában kimaradt 13 GM., 2 StF. s a Népszerű Gy. cikke 
szerint 24 NS. r.-ű iskola s így a NS. r. percentszáma a 10 °/o-ot meg
haladja.

A gyorsírás tanításának története basánkban.
Már az 1848-i kerületi ülésen felmerült a terve annak, hogy a pesti 

egyetemen egy gyorsírási tanszék felállíttassék. Ez a terv azonban, bár az 
1847—48. pozsonyi országgyűlésen újra szóba került, mégsem valósult meg.

A legrégibb kormányrendelet a gyorsírás tanítására nézve 1 51-ben intéz
kedik ilyképpen : „Gyorsírásban ott, ahol szükség mutatkozik, de rendszerint 
csak a felső műtanoda tanulóinak fog oktatás adatni.“

A tanítók megvizsgálásáról és alkalmazásáról az 1860-i „Ideiglenes 
szabályzat“ intézkedik először, amelyet az akkor fennállott budai helytartó
sági osztály meg is küldött a középtanodáknak. Eszerint a vizsgálandók ne 
bírjanak lényegileg, csekélyebb altalános képzettséggel, mint milyen az, amely a 
gimnáziumok és reáltanodák tanárjelöltjeitől igényeltetiku ; továbbá, hogy a „vizs
gálat, ha a vizsgálandó a reá bocsáttatást megnyerte, részint írásbeli, részint 
szóbeli legyen s mind az elméleti, mind a gyakorlati képességre, ez utóbbit 
illetőleg különösen a gyorsírásban! ügyességre kiterjedjen.

A helytartó-tanácsnak 1863-ban a tanulók érdemsorozatára vonatkozó 
rendelete a gyorsírásra is — mint tantárgyra — kiterjed.

Az alkotmányos korszak helyreálltával 1870-ben Lindner Gusztáv 
orszgy. képviselő határozati javaslatot nyújtott be a gyorsírásnak a közép
iskolákban való fakultatív bevezetése s e célra 30.000 К megajánlása iránt. 
Minthogy azonban nevezett képviselő időközben arról értesült, hogy a 
minisztérium már tett intézkedéseket, hogy a gyorsírászat a középiskolai 
tantervbe fölvétessék, határozati javaslatát visszavonta.

Ugyancsak az 1870. évben br. Eötvös József közokt. miniszter Fenyvessy 
Adolf kezdeményezésére a gyorsírás-tana rókát vizsgáló bizottsá got létesítette 
a Stb. és a GM. r.-ek számá a. Ugyanekkor Markovits és Fenyvessy tanárok 
részére nyári, tanfolyamot tartottak s az e tanfolyamon részt vettek sorából 
terültek ki az első vizsgázott gyorsírók. Vizsgálatot csak az tehetett, aki 
előzőleg igazolta, hogy középiskolai tanár, vagy okleveles tanító, vagy érett-
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eégi vizsgálatot tett. A vizsgálat írásbeli és szóbeli. Az előbbi határideje 
2 óra, az utóbbié fél óra. Az írásbeli vizsga egy-egy bizottsági tag felügyelete 
és ellenőrzése mellett, míg a szóbeli vizsga az egész bizottság (mindkét r.-ből 
2—2 rendes tag és 1 póttag) jelenlétében tartatott, de a jelöltnek képesítése 
felett csak az elnök és azon bizottsági tagok szavaztak, akik a jelölt által 
követett r.-t képviselték. Ezt a vizsgálatot a vidéken is lehetett tenni, a 
vidéki középiskolai igazgató előtt. A jelölt a budapesti vizsgáló-bizottság 
elnökétől pecsétes borítékban leküldött stenogranimot közönséges írásba és 
a közönséges írásszöveget gyorsírásba tette át. 1903 óta a jelöltek sorába 
a nők is felvétettek, amennyiben kimutatták, hogy tanítónői sikeres vizsgá
latot tettek, vagy a felsőbb leányiskolái tanfolyamot, vagy pedig a női 
kereskedelmi tanfolyamot sikerrel végezték. A vizsgálatra megkívántatott 
az illető r.-nek, továbbá a gyorsírás történetének főbb- vonásokban, nem
különben a gyorsírás-tanítás módszerének ismerete. A vizsgáló-bizottság kere
tébe felvétetett az 1898-ban a taníthatásra engedélyezett NS. r. is, 1913 óta 
a beigazolt előképzettségek kimutatása esetén sem lehet senkit vizsgálatra 
bocsátani a 18. életév betöltése előtt.

A vizsgáló-bizottság előtt 1871-től 1919 április végéig vizsgálatot 
tettek: a GM. r.-ből 1079, a StF. r.-ből 151, a NS. r.-ből 57. 1919 május 
1-től 1920 július 1-ig a vizsgáló-bizottság nem működött. A vizsgáló-bizottság 
1920 július 1-től, az 1920. évi 59.575. sz. rendelettel életbelépett legújabb 
szabályzata alapján, az Országos Gyorsíró-Tanács kebelében folytatja műkö
dését. A vizsgálatra vonatkozó tudnivalók ismertetését 1. az 5—7. oldalon.

Az új szabályzat szerint 1920 júl. 1-től 1921 dec. végéig vizsgálatot 
tettek: GM. r. 76, StF. r. 1, NS. r. 18.

A gyorsírás tanítása a középiskolákban. Az 1883. évi középisk. tör
vénybe Jónás Ödön οι-sz. képviselő sürgetésére, a gyorsírásnak mint rendkívüli 
tantárgynak tanítása is felvétetett. Rendkívüli tárgyak tanítása tekintetében 
az 1892. évben kiadott Utasításban a gyorsírásról is szó van. A gyorsírás 
tanítása a középiskolákban csak a III. osztályban kezdődött, de a gyors
írás-tanfolyamból itt is kizárattak azok, akiknek a magyar nyelvben tanú
sított előmenetele kevésbé kielégítő. Az 1892. évben úgy a tudomány- 
egyetemek bölcsészeti karai, mint a középiskolák nyomatékosan felhívattak 
a gyorsírás tanításának felkarolására. — Az 1920/21. iskolai évtől kezdve 
műiden fiú- és leány-középiskola IV. osztályában, heti 1 órában, kötelező tantárgy 
a gyorsírás. így a gyorsírás elemeit az összes középiskolai tanulók elsajátíthatják, 
s akik a gyorsírás továbbtanulásához hajlamot éreznek magukban, azt az 
V—Vili. osztályokban nem kötelező rendkívüli tantárgyként tovább tanul
hatják. Egyben kívánatosnak mondatott ki az, hogy a gyorsírást lehetőleg 
intézeti tanár tanítsa. Ha intézeti tanár tanítja a gyorsírást, ez óraszámába 
betudandó.

A gyorsírás a kereskedelmi iskolákban. Az 1915-ben kiadott tanterv 
szerint a délutáni órákban tanítandó a rendkívüli tárgyak sorában az alsó 
osztályban a levelező heti 2, a középsőben a mérsékelt rövidítésű vitaírás 
elsajátítása heti 1 órában. Az 1916/17. iskolai év kezdetétől fogva a GM. 
r. levelező-írása az alsó osztályokban heti 2 órában kötelező tárgyként tanít
tatott. A középső osztályban a vitagyorsírás, mint nem kötelező tantárgy, 
heti 2 órában szerepelt. A német gyorsírásra, mint rendkívüli tárgyra, a 
középső osztályban heti 2, a felsőben heti 1 óra volt szánva. A négy év
folyamú tanterv alapján az 1919/20. iskolai év kezdetétől a gyorsírás a 3 enge
délyezett r. (GM., StF. és NS.) szerint rendes tantárgyként az I. osz
tályban (még pedig a levelező-írás) heti 3 órában, a Il.-ban pedig a vitaírás 
heti 2 órában taníttatik. A gyorsírás a női kei’eskedelmi tanfolyamokban 1891-ben 
rendkívüli tantárgyként szerepel. 1900-ban kötelező tantárgy. 1911-ben 
óraszám heti 3 órára emeltetett fel. A kereskedelmi iskolák 4 évessé fejlesz
tése óta az 1 éves szaktanfolyamokat fokozatosan megszüntetik.

A középiskolákon kívül a gyorsírást a budapesti tudományegyetemen 
is előadják s a budapesti egyetem közgazdasági karán a gyorsírás-tanítói

az
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vizsgálatra előkészítő szaktanfolyamban tanítják. Ezenkívül úgy Budapesten, 
mint a vidéken 27 szakintézetben ú. m. gyorsíró-iskolákban és illetőleg szak- 
tanfolyamokban, az Országos Gyorsíró-Tanács ellenőrzése és felügyelete alatt.

Az egységes gyorsírási törekvések sem Gaszner r. javaslata alapján 
(1861), sem 1866-ban nem jöhettek létre. Komolyabban indult az 0. Gyors
író-Tanácstól a németek hasonló törekvéseinek hatása alatt 1912-ben kezde- - 
ményezett r.-egyeztető-bizottság, amely a háború kitöréséig több ülést is 
tartott, azonban pozitív eredmény nélkül, annak dacára, hogy Radnainak 
1912-ben már megjelent „Egyszerű gyorsírás-tankönyve kísérlet a magyar 
gyorsírási r.-ek összeegyeztetésére“. Az 1919. évi kommün idejében egységes 
gyorsírássá továbbfejlesztett r. tényleg mind a 3 engedélyezett magyar r. 
lényeges vonásaiból tudott számosakat magában egyesíteni (ú. m. a GM-i 
mlzók s a NS.-i hangzóvonal-elméletnek a StF.-irányban következetessé 
tett magas- és mélyhangúsági graphikai párhuzamossága). Mivel azonban az 
egységes gyorsírást ma még minden r. csak a maga monopóliumával óhajtja 
elérni, ezért az egységes gyorsírás ma annál kevésbé látszik megvalósít
hatónak, minthogy-legújabban a német Gab. és StSch.-iskola. egységesítő 
tárgyalásainak hírére a StF. r. képviselője ab ovo célra nem vezetőnek 
nyilvánította a német példa követését, aNS. r. képviselői nem nyilatkoztak, 
a GM.-iskola pedig az egység ügyének tárgyalását a német tárgyalások 
eredményes befejezéséig elhalasztandónak indítványozta.

Gyorsírásra vonatkozó intézkedések a Tanácsköztársaság alatt. 1919 
április 26-án az országgyűlési gyorsirodát megszüntette s helyébe léptette 
régi, érdemes gyorsírók kiküszöbölésével, a munkás- és katonatanácsok 
gyorsirodáját. Azután felfüggesztette a gyorsírás-tanítókat vizsgáló bizottságot s a 
Magyarországi Gyorsírók Szakszervezetét létesítette, amely a munkásképző-tanfolya- 
mohon a szakszervezetekben és szakegyletekben gyorsírás! tanfolyamok rendezésével 
és egységes vezetésével bízatott meg. A gyorsíró-egyleteket is egyszerre megszün
tette és helyükbe új „Tudományos Magyar 'Gyorsíró-Egyesület'“ alakítását ren
delte el, azzal a feladattal, hogy az eddig használt gyorsírási r.-ek kizárásával, az 
úgynevezett „Egységes magyar gyorsírását (Radnai) elméletileg és gyakorla
tilag fejlessze. Ugyancsak a szakszervezettel átképző-tanfolyamot szerveztetctt, oly 
módon, hogy az eddig elnyert gyorsíró-tanítói oklevelek érvénytelenítésével 
az új tanévben csak azok taníthassanak gyorsírást, akik ezen tanfolyamot 
elvégzik. Ezenkívül a felső kereskedelmi iskoláknak, mint kapitalista-célokat 
szolgált intézmények működését megszüntette s helyükbe a kommunista 
gazdálkodási rend érdekeibe beilleszkedő üzem, szervezeti szakmunkásképző- 
iskolák felállítását rendelte el, amelynek tantervébe heti 4 órában a gyors
írás tanítását is beigtatta. Végül az Országos Gyorsíró-Tanács működését is 
felfüggesztette. — A Tanácsköztársaság bukásával mindezen intézkedések 
hatályon kívül helyeztettek.
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II.

A gyorsírás elmélete.
A) Általános rész.

Bevezetés.
A gyorsírás-elmélet szükségessége. Miként a költészet tudományos 

tárgyalása, a poétika megteremtése előtt is találkozunk magas fej
lettségű költészettel s ma is lehet valaki jő költő anélkül, hogy a 
költészettel tudományosan foglalkozott volna, úgy jeles gyorsíró is 
van nem egy, aki soha sem foglalkozott a gyorsírás elméletével s 
akik szerint az elmélettel való foglalkozás a gyorsíróra nézve épen 
olyan fölösleges, mint ahogy az evezős sem tanulmányozza a fizikai 
törvényeket, amelyeken az evezés alapszik. Ha a gyorsírás-elmélet 
nem is tanít meg gyorsan írni és a versenyeken díjat nyerni, azért 
értéktelennek mégsem lehet mondani, miként általában, ha valamely 
dolog tudományos megismerésének nincs is közvetlen praktikus 
haszna, ebből még nem következik, hogy teljesen értéktelen. Hiszen 
a primitív korokat kivéve, az ember veleszületett hajlamából 
kifolyólag mindig kutatott az események és jelenségek okai után, 
mert érezte, hogy a közvetett haszon mégis bekövetkezik előbb- 
utóbb. Haladás az egyes r.-ek továbbfejlesztése terén az elmélettel 
és történettel való foglalkozás nélkül épen úgy nem volna lehetséges, 
mint az írásegységnek pragmatikus megóvása az egyéni önkénnyel 
szemben. S ha pl. tanügyi szempontból kell véleményt mondani 
egyes r.-ek fölött, úgy nem elegendő a gyakorlati vizsgálat a külön
féle r.-ű gyorsírók készsége felett, mert a gyorsaság mellett más szem
pontok is szóba jöhetnek az iskola szempontjából, így a megtanul
hatóság stb., szóval tudományos elméleti vizsgálódásra van szükség.

A gyorsírás fogalma és elnevezései. A gondolatközlés általános 
eszköze, a közönséges, vagy közírás mellett vannak speciális célokat 
szolgáló műírások. Ilyenek: a titkos írás (steganographia), a nyel
vektől függetlennek gondolt közérthető világírás (pasigraphia), a 
távírás, a vakok írása stb. Műírás a gyorsírás is, mert speciális 
célja olyan gyorsaság, amilyent a közírás monogrammszerü betű- 
kapcsolataival (ligaturák) és szótag-, vagy szórövidítéseivel (abbrevia- 
turák) sem volt képes elérni soha. A gyorsírás — Johnen szerint — 
a közírás mellett olyan hangírás, amely külön jegyekkel és írásszabá
lyokkal az írást általánosan és lényegesen megrövidíti. Tehát a 
rövidítés a fő s nem a gyorsaság, hiszen a gyorsíró a legnagyobb
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sebességnél is kevesebb vonást ír le, mint az, aki közírással ugyan
akkora teret tölt be.* **

A gyorsírásnak legtöbb elnevezése a görög grciphó = írok szóból 
származó graphiávcd végződik. Szóról szóra gyorsírást jelent az ó- és 
középkorban használt tachy- és oxygraphia, de Blanc (1801) oky- 
graphiája, a német G es duóin dschrei bk mist (Zeibig történeti művének 
címében) nálunk Gáti szaporaírása, Kovács Imre sebes, másJcépen 
gyorsírása (1821). Szükírást jelent John Willis (.1602) stenographiája, 
futóírást Astier graphodromie-ja, szój elírást az antik szémeiographia. 
Rövidírás Bales (1590) brachygraphiája, a német Kurzschrift, az 
angol shorthand (= rövid kéz, míg longhand = a rendes közírás). 
Fonetikai alapot jelent Pitman phonographiája, a magasabb fokra 
utal Duployé métagraphiája, vagyis az alapfok után következő 
írás (v. ö.: metafizika) és Gab. Bedezeichenkunstja. A r.-t jellemezni 
hivatott hangzatos, bár nem mindig találó elnevezések: Lehmann 
stenotachygraphiája, Kunowsky Nationalstenographiája, Nagy Sándor 
népszerű, Szalágyi abszolút gyorsírása és Dohnányi pansteno- 
graphiája. Navarre a gyorsírásnak 72 elnevezését sorolja fel.

A gyorsírás célja és fokai. Viszonya a közíráshoz. A gyorsírás 
fogalmából következik, hogy az n. n. szám-, zene-, táv-, vak- és 
színgyorsírások, amelyek gondolatvilágunknak nem egész körét, 
hanem csak egy-egy ágát akarják a rendesnél gyorsabban megrög
zíteni, a gyorsírásnak ide nem tartozó elágazásai. A gyorsírás célja 
az élő szó követése. Hogy a leggyorsabb szónokot is lehet szószerint 
követni, erre nézve eltérők a vélemények. Tény, hogy hosszabb 
ideig semmi esetre sem lehet. A gyorsírást a közírásnál Brauns 3-, 
Mitzschke 4-, Káding 5-ször rövidebbnek tartja. Mantzel megelégszik 
percenként 180. szótaggal is. Ezzel szemben a parlamenti szónokok 
sebességi statisztikája sokkal magasabb követelményeket támaszt a 
gyorsíróval szemben. A 70-es évek óta a gyorsírást nem tekintik többé 
a parlamenti gyorsíró-virtuózok kizárólagos tulajdonának. S a telje
sítmény szerint beszélünk a gyorsírás alsó, középső és felső fokáról. 
Az alsó (elemi, teljes, népszerű stb.) írásfokot jellemzi a rövidítő
eljárások csekély száma. A középső (levelező, kereskedelmi, iskolai, 
mérsékelt vitaírás) fok kompromisszum a két szélsőség között. A felső 
fok (vita-, parlamenti, riporter- stb. írás) az összes lehetséges eszközök 
felhasználását teszi szükségessé.***

* Hogy a gyorsíró munkáját még ma is mennyire félreismerik, arról 
tanúskodik egy magasállású úrral folytatott párbeszéd. A vitaírást illusztráló 
ilyen közkeletű példákra: „Jóságáért fogadja hálás —. Meg vagyok arról , 
hogy Ön ezt kifogja —", az illető azt mondta: „Hiszen akkor humbug a 
gyorsírás, mert Önök nem gyorsan írnak, hanem kihagynak.“

** 15 évvel ezelőtt a legsebesebb francia szónoknak Déroulede-et 
tartották, percenként 240 szóval (= mintegy 400 szótag). A magyar parlament
leggyorsabb szónokánál, Szapáry Gyula grófnál 1889-ben Vikár Béla 
260—320-as sebességet konstatált, míg a leglassúbbnál, Fejérváry Géza 
bárónál csak 132-t. A régi idők táblabírói kényelmességű, jól hangsúlyozott, 
lassú szónoklatainak kora már lejárt. A kenetteljes egyházi szónoklatok
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Az anyag felosztása. A gyorsírás eszközei Mager szerint: a 
jegy anyag, a jelképek, a rövidítés s az összetétel. Bár vannak r.-ek, 
amelyek a jelkép nélküli írásra törekszenek, mégis a legtöbb r.-nél 
a jegyanyag s jelképek alkotják azokat az elemeket, amelyek az 
összetétel útján a gyorsírás elméleti alapját határozzák meg, ahol 
az érdekel bennünket, mit, hogyan kellene kiírni, ha a közírás mód
jára minden hangot pontosan akarnánk jelölni, s ezzel szemben a 
gyakorlati használhatóságot a röv. adja meg. így az anyag is két 
részre oszlik: a jelöléstan foglalkozik a jegyanyaggal s a jelképi jelö
lésekkel, a röv., vagy kihagyástan pedig a röv. eszközeivel és elveivel.

I. Jelöléstan.
1. A jó gyorsírási rendszer kellékei.* A gyorsírástudomány fiatal

ságát mi sem illusztrálja jobban, mint az a sokféleség, ahogyan 
különböző r.-ek a maguk elsőségét indokolják. Az egyiket azért 
mondják legjobbnak, mert ingzóit nem jelképileg, hanem — mint 
mondják — betű szerint írja ki. A másik azért jó, mert nincs 
benne vastagítás, a harmadik azért, mert a szótagolás nála történik 
a legtermészetesebben, a negyedik a tőszótagot megkülönböztetve 
tünteti fel a többitől, az ötödik kevés szójelet ad, a hatodik tudo
mányosságával kérkedik, mert a fog, torok, ajak stb. hangcsopor
toknak megfelelő jegy csoportok keretein belül megvan a hasonlóság 
stb. stb.

Mindezen állítólagos „tudományos“ előnyökkel szemben a jó 
gyorsírási r. kellékei nem más tudományoknak, hanem a gyorsírás 
végcélját szem előtt tartó speciális gyorsírástudomány alapján álla- 
pítandók meg. Ezen kellékek pedig nem lehetnek egyebek, mint 
a rövidség, világosság (= olvashatóság) és végül az egyszerűség (= meg
tanulhatóság). Azonban Schrey szerint „nem lehetséges oly gyors-

(szentbeszédek) kivételével korunk szónokai nem ritkán 300—400 szótag- 
sebességgel beszélnek (Hegedűs Lóránd stb.), miként ez Nősz Gyula legújabb 
parlamenti sebességi statisztikájából kiderült. A politikai élet szenvedélyektől 
izzó légkörében a gyorsíró nem egyszer maga is bántalmaztatás veszélyében 
forog. S ennek dacára is esküjéhez híven végzi feladatát.

* Elterjedettség. A tanügy emberei kénytelenek ezzel a kérdéssel is 
számolni. Hiszen ha nyelvtanításról van szó, akkor is elsősorban a világnyelvek, 
továbbá azon népek nyelvei jöhetnek szóba, amelyekkel legélénkebb kap
csolataink vannak. Ha pl. választani kell a német és tót nyelv között, 
akkor bizonyára inkább választjuk a közel 100 milliós német nép nyelvét, 
mint a legfeljebb 2 milliónyi tótságét. így vagyunk az írással is. A nálunk 
sokkal elterjedtebb latin írást nem fogjuk felcserélni a ritkább gót vagy 
cirill írással. A gyorsírásnál is csak előny az elterjedettség, és hátrány a 
r.-t használók csekély száma. Éá bár az elterjedettség nem csakis kizárólag 
a r. jóságának a kritériuma, amennyiben az ügyesen szervezett propaganda 
segítségével egy rosszabb r. is szerezhet híveket, mindazonáltal, mivel az 
elterjedettséget máról holnapra nem lehet elérni, hanem csakis hosszú évek 
fáradságos munkájával, s gyakorlati eredmények nélkül megtartani sem lehet, 
azért az elterjedett r.-ek ép a históriai múltjukkal bizonyítják jóságukat.
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írási r.-t kigondolni, amely minden követelménynek' egyformán meg
feleljen, mert e követelmények egymást kölcsönösen kizárják. Tehát 
nem is lehet szó egy abszolút, hanem csupán csak relatív tökéletes 
gyorsírásról“. A fenti 3 kellék közül is elsőrendűnek csupán a 
rövidséget és világosságot lehet tekinteni, melyek mellett a könnyű 
megtanulhatóság csak ceteris paribus jöhet tekintetbe, míg egyéb
ként néhány órai tanulási és begyakorlás! többlet — mint Schrey 
mondja — aligha fogja az előrelátót visszatartani egy nehezebbnek 
híresztelt r. megtanulásától, melynek a megtanulhatóságot nehezítő 
kivételes írásmódjai a rövidség és az olvashatóság fokozásának 
követelményeit szolgálják, ha ennek árán egész életében sok-sok 
órai nyereségre tehet szert.

Még szabatosabb Brabbée elmélete. Szerinte a jó r. legyen: 
1. időbelileg rövid, 2. egyértelmű. A rövidség függ> a) a ceruza 
áljától (térbeli rövidség), Ն) attól, hogy a ceruza az időegység alatt 
mentői nagyobb utat írjon le és világosan legyenek a jegyek meg
különböztethetők (folyékonyság és világosság), c) a szellemi munka 
nagyságától (szabályosság).

E követelmények viszonyát Brabbée a következőleg formu- 
lázza: Ha az átlaggyorsírónál egy bizonyos számú szótag leírásához 
szükséges idő —1} a ceruzától leírt átlagos út = U, a közben tapasz
talt átlagos folyékonyság=F, s az írási sebességnek a szabályok és ki
vételek nagy száma által előidézett szellemi súrlódás folytán bekövet
kező csökkenése: S, akkor S. Vagyis minden r.-i reformnál
vagy új r. alkotásnál arra kell ügyelni, hogy az út s a súrlódás ne 
legyen nagyobb, a folyékonyság pedig ne legyen kisebb, mert külön
ben az idő is nagyobb lesz. Ezért reformjavaslatában is arra töre
kedett, hogy
s legalább olyan folyékony és szabályos, mint StSch.-é.

Az egyértelműséget az írás szabályaitól (írási biztonság) s 
az olvasástól (olvasási biztonság) kívánja meg. A szabályok egy
értelműsége folytán nem keletkezhetnek téves írásmódok. Azért 
csak a gyakori nyelvjelenségekre kell szabályokat adni, még pedig 
olyan általános érvényűeket, amelyeket más szabályok nem keresz
teznek s így minden szó csak egyféleképen lesz írható. Az olvasási 
biztonság előfeltételei: 1. a jegyek közti világos különbség: hasonló 
jegyek hasonló hangokat jelezzenek, vagy pedig egyikük csak kez
dőhang, másikuk csak bel- vagy véghang lehessen; 2. világos mgzó- _ 
jelölés; 3. szigorú elkülönítése a mizótorlódásoknak szótagjelző 
mizótorlódásoktól; 4. jellemző rövid.-ek.

térbelileg legalább olyan rövid legyen, mint Grab.-é,az

A lwnnyü megtanulhatóságot a reformerek s a fiatalabb r.-ek 
mindig a maguk fő előnyeként tüntetik fel, amire a konzervatívek 
azzal felelnek, hogy ha pl. valaki zenét akar tanulni, nem okvet
lenül verklizni fog megtanulni, ami a legkönnyebb, hanem a leg
többen szebb, bár nehezebb hegedülést, zongorázást részesítik
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előnyben. Idegen nyelvek választásánál sem csupán könnyűség szem
pontja vezeti az embereket, hanem a belőle származó haszon s 
inkább tanulják meg a nehezebb világnyelveket, mint a kisebb 
népeknek csekélyebb szókincsű és egyszerűbb helyesírású nyelveit. 
Igaz ugyan, hogy a tanítás minden terén üzletileg jól kamatozó 
divatos jelszó lett a könnyűség és tényleg sok hiszékeny ember 
megy lépre, aki nem látja be, hogy a hirdetések, melyek azt 
ígérik, hogy 3 hónap alatt adnak zenei, nyelvi stb. kiképzést, 
egyenesen a tapasztalatlanok tudatlanságára számítanak, mert 
évekig tartó komoly munkát igénylő nehéz stúdiumokat nem lehet 
rövid idő alatt bárkinek a fejébe betölcsérezni. Mindazonáltal a 
könnyű megtanulhatóságnak is van jogosultsága, de csak addig, 
amíg ez a gyakorlati teljesítmény rovására nem megy, amint ezt 
a még ma is felburjánzó és pár óra alatt megtanulható rövidített 
folyóírásoknál látjuk, melyekkel azonban a gyorsírás végcélját, az 
élőszó követését, el nem érhetni.*

A könnyű megtanulhatóságnak két feltétele van. Külső fel
tétel a jól kidolgozott módszer, mellyel később fogunk foglalkozni. 
Belső feltételnek szokás tekinteni a jelölésmódok kivételek nélküli 
egyöntetűségét. Kérdés azonban, lehet-e a gyorsírásban oly tör
vényeket megszabni, melyek a „csupán egyféle jelölésmód“ elve 
alapján mindig kivételek nélkül alkalmazhatók ?

Kivétel nélküli törvények axiómák (sarkigazságok) vannak 
a mathematikai tudományokban. Kétszer kettő négy, két pont 
közt legrövidebb az egyenes út stb., oly igazságok, melyek érvé
nyesek voltak az emberiség keletkezése előtt s érvényesek lesznek 
az emberiség kihalása után is nemcsak földtekénken, hanem az 
egész világegyetemben. Ezen és más ilyen törvények kivétel nél
küliek, mert annyira elvontak, hogy a konkrét valóságban min
denütt megnyilvánuló másik törvény, a közeg ellenállása, érvényü
ket nem devalválja. De a legelvontabb törvények megvalósítása is 
minduntalan akadályokba ütközik. Lehet-e pl. két pont között a 
legrövidebb utat mindig egyenesen megtenni ? Általában minél 
bonyolultabb szerv vagy tárgy jelenségeire és élettüneményeire 
vonatkozó szabályokról, törvényekről van szó, annál inkább csökken 
a kivételnélküliség a megszorító mellékkörülmények nagy számánál 
fogva. így az élőbeszéd, a nyelvhasználat törvényei, a nyelvtani 
szabályok sem kivétel nélküliek, mert számos szempont közrehat a

* Egyik ilyen „intézet“ pl. azt hirdeti, hogy alapvizsgára 4, szigor
latra 5 s ügyvédi vizsgára 10 hét alatt előkészít. Egyik régi hazai r. fana
tikus hívei meg azt hirdetik, hogy r.-üket majdnem ugyanannyi hónap alatt 
lehet megtanulni, mint ahány év alatt a többit. A laikusnak talán imponál 
az ilyesmi, de a szakértő azzal felel az ilyen túlzóknak, hogy akkor miért 
nincsen képviselve e r. a parlamentben, holott a fiatal Radnai-r. máris 
helyet szerzett ott magának. A bpesti Kossuth Lajos utcai gyorsíróiskolában 
a f. tanév első 6 hónapos tanfolyamán a régi GM. r.-t 150 szótagos, az 
ügyesebbek 180 szótagos sebességig sajátították el. Ennél nagyobb eredményt 
a könnyűnek hirdetett újabb r.-ekkel sem értek el eddigelé.

7
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kivételek alkotásában. Pl. a magyarban a többes szám ragja L· 
A-á hangú szavak többes száma: ház-házak, vad-vadak, madár-madarak T 
fal-falak, hal-halak stb. Ellenben: kár-károk, vak-vakok, asztal-aszta
lok, diadal-diadalok. Honnan e különbség, mely a magyarul tanulóknak 
annyi nehézséget okoz ? Falak, halak stb. szavaknál még azt mond
hatnék, hogy a falok, halok stb.-től való megkülönböztetés kedvéért 
van a kötőhangzó, ez az ok azonban csak néhány szónál szolgálhat 
magyarázatul. Miért van az a-á hangú szavak egy részénél álta
lában a, másoknál o, vagy vegyest a-о kötőhangzó ?: ily kérdések 
legtöbbször felelet nélkül maradnak (pl.: falak, falat, falas, falaz, 
falon, ellenben: károk, káros, káron), mert a felelet nem oly egy
szerű. A tárgyatlan igeragozás egyes 2. szem-ének ragja: sz, ikes 
igéknél: l, tehát: írsz, vársz, eszel,iszol. E mellettdisszimilációskivétel 
a két sziszegőhang, vagy l egymásutánjának kerülése folytán: 
veszel, teszel, olvasol, nézel és csuklasz, botiasz stb. Itt a jóhang
zást mondják a kivétel okának. Ez azonban teljesen önkényes 
szempont, mert ami valamikor jóhangzású volt, azt később rossz 
hangzásúnak tarthatja a nyelvhasználat. *

Ha a gyorsírás, miként a közönséges írás is nem volna függő 
viszonyban a nyelv hangtani szerkezetével szemben, melyhez alkal
mazkodni kénytelen, akkor a felelet az egységes jelölési mód kér
désére feltétlenül igenlő lehetne. Azonban maga a közönséges írás 
is okoz orthographiai kivételeivel nehézségeket nemcsak a tulajdon
neveknél és idegen szavaknál, hanem a nyelv saját szavainál is. 
Avagy nem azon alapulnak-e a közkeletű helyesírási hibák, hogy 
még oly egyszerű helyesíráson épülő nyelvben is, minő- a magyar, 
egyazon hangot különböző esetekben kétféleképen kell írni.

így a gyorsírásban is a betüszerintiségükkel kérkedő r.-ek 
sem képesek a mgzót (vagy a mlzót) a hangkombinációk sok
félesége folytán mindig egyféleképen, ugyanazon egy betűjeggyel 
írni. így a N8. r. előre menő betűszerinti hangzóvonala mellett 
van egy még betűszerintibb jegye (a pont) az a mgzóra ilyen 
szavakban: fia, boa stb. Mivel azonban a gyorsírás a rövidség 
kedvéért egy sereg új graphikai eszközt kénytelen a közírással 
ellentétben felhasználni, amelyek olyan természetűek, hogy mindig 
nem lehet mindegyiket alkalmazni, mert hol a folyékony kap
csolás, hol a világos megkülönböztethetőség kívánalmai kényszerí
tenek eltérő írásmódra, azért teljesen kivétel nélküli jelölésmódo
kon alapuló gyorsírás nem létezik s nem létezhetik, mert akkor 
olyan hosszadalmassá válnék, mint a közírás. Csupán csak arról 
lehet tehát szó, hogy a kivételes jelölésmódok száma mentői 
kisebb legyen. Azonban a teljesítmény, tehát a gyorsaság növe
kedésével szükségessé váló rövidítési eljárások a külön megjegyzendő 
graphikai egységek számát lényegesen emelik, még pedig annál

* A gyorsírástudomány törvényeinek a többi tudomány törvényeivel 
való összehasonlítását s az ebből levonható tanulságok kutatását Bálint 
Antal tűzte ki céljául.
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inkább, minél kevésbé rendelkezik a r. oly rövidítés! elvekkel, 
melyek alapján mentői nagyobb számú szó egységesen rövidíthető. 
A tapasztalat szerint, ha a r. alapfoka, a jelöléstani rész, keve
sebb graphikai eszköz alkalmazásával el is éri a kivételek csök
kentése folytán a nagyobb egyöntetűséget, azonban a felső fokon 
kénytelen lévén a még fel nem használt eszközöket mégis igénybe 
venni, a tanulóra ezáltal annyival nagyobb terhet ró, amennyivel 
megkönnyítette dolgát eleinte. Ha pl. az alapfokot megkönnyítjük 
az átvágás eszközének mellőzése által, viszont a magasabb fokon 
mégis alkalmazzuk, úgy az alapfok megkönnyítése árán a felsőbb 
fokot tesszük nehezebbé. E szerint a gyorsírási r. felépítése az 
ökonómia elve szerint akkor lesz helyes, ha az eszközök alkal
mazása arányban áll a teljesítménnyel. Az alsó vagy elemi fokon 
legyen irányadó az egyöntetű jelölésre való törekvés. A szükséglet 
fokának emelkedésével arányosan emelkedjenek a graphikai eszkö
zök szélesebb körű alkalmazása folytán a nehézségek, mert a rövid
ség fokozásával az olvashatóság megkívánja a megkülönböztető 
eszközök minél nagyobb számban való felhasználását, ami termé
szetesen a megtanulás munkáját növeli. Miként tehát a nyelv-, 
zene- stb. tanulásban a magasabb képesség megszerzése még a 
tehetségesek számára is nehezebb és hosszabb ideig tartó tanu
láshoz és gyakorláshoz van kötve, úgy a gyorsírásnál sem lehet 
máskép.

A r.-ek történetében a gyakorlat (rövidség és világosság) és 
a megtanulhatóság szempontjai körül támadnak a legkeményebb 
harcok. Míg ugyanis a gyakorlat emberei a gyakorlatban bevált 
eszközöket csakis a teljesítmény szempontjából mérlegelik, addig 
a megtanulhatóság emelésének elméleti előharcosai a módszerre 
hivatkozva teremtik meg a szabályok számát csökkentő reformokat. 
Szerintük ugyanis a tananyag kiválasztása módszertani kérdés s így 
a gyakori és fontos jelölések megtartása, a kivételes írásmódok 
elvetése: módszertani alapon nyugvó eljárás és nem okvetlenül 
reform, míg a konzervatívok arra hivatkoznak, hogy ha ez igaz 
volna, ugyanilyen joggal lehetne a többi tudományok egyes tételeit, 
pl. az algebrából a gyökvonást elhagyni, vagy megváltoztatni. 
Az igazság a középen keresendő: a tömegtanítás szükségessé teszi 
a gyorsírás elméleti felépítésének, főleg az alsó fokon, mentői 
áttekinthetőbbé tételét, mely mellett a felső fokon a teljesítmény 
kérdése a gyorsírást már kiemeli a tömegtanítás kereteiből, hogy 
minden rendelkezésre álló eszközt felhasználhasson, itt aztán már 
a megtanulhatóság kérdésének csak alárendelt jelentőség jut.

Egyébként a könnyűség fanatikusaival szemben ép oly fana-
másik oldalon, a konzervatívoktizmust tapasztalunk sokszor 

részéről, kik közül nem egyszer a leghangosabbak, anélkül, hogy 
az elmélettel foglalkoztak volna s más r.-ek ismerete nélkül a 
magukét tartják a legjobbnak és örök időkre tökéletesnek, úgy, 
hogy a reformálást még a hivatalos fórum részéről is „a szerzői

7*
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jogról szóló törvénybe ütköző cselekménynek tartják, mely jogilag 
is megtámadható. “

2. A helyesírás s a rövidség. Minden nyelvben van több-kevesebb 
eltérés a nyelvtörténeti alapon álló grammatikai helyesírás s a 
fonetikus írásmód között. Minél nagyobbak ez eltérések, annál többet 
nyer a gyorsírás, ha a helyesírás helyett a fonetikus írásmódot 
választja. így az angolok, és franciák már régen fonetikai alapra 
helyezték r.-eiket (pl. Pitman phonographiája). Nyelvünk e tekin
tetben is kedvezőbb helyzetben van nemcsak az angolnál és franciánál, 
hanem a németnél is, ahol pl. a mgzó hosszúságát 3 —4-féleképen 
jelölik s nem egy hangnak 2—3 betüjegye is van, s viszont egy-egy 
betűnek többféle kiejtés felel meg dialektusok szerint.* Ճ magyarban 
a fonetikus írásra való törekvés dacára is a hasonulások (asszimi
lációk) esetében nem adjuk vissza a szó hang-, hanem etimológiai
képét. Pl.:

névtelen így hangzik: néftelen, 
maradsz „ 
vasgolyó „ 
ragtalan „ 
lépdel · „

maracc, 
vazsgolyó, 
raktalan, 
lébdel stb.

Helyesírásunk mégis a legegyszerűbbek közé tartozik, és táj- 
szólásaink sem mutatnak olyan nagy eltéréseket az irodalmi nyelvvel 
szemben, mint a németeknél, ahol a plattdeutsch, vagy svájci allemann 
dialektust nem érti meg a lerchenfeldi osztrák. Ճ gy-t kivéve, amely 
voltaképen φ'-vel volna írandó, úgyszólván nincs elavult értelmű 
írásmódunk s így a gyorsírás és helyesírás viszonyának kérdése nem 
is kelthet olyan nagy polémiát a nyelvészek és gyorsírók között, mint 
pl. a németeknél.

A helyesírás túlzó védelmezőinek (Henke, Brauns stb.) azon 
aggodalmai ellen, hogy nem lehet megállapítani, melyik a leghelye
sebb kiejtés, másrészt csupán egy kiejtés elfogadása veszélyeztetné 
az életerős dialektusok fennmaradását, valamint, hogy a fonetikus 
írás a tanulóra zavarólag hat, Kunowski azzal érvel, hogy az egy
séges kiejtésre való törekvés megvan a színpadi és iskolai hoch- 
deutschban, amelyet azonban épen a történeti fejlődés eredményeként 
kialakult írás megbízhatatlansága folytán mindenütt máskép ejtenek; 
egyébként a történeti fejlődést bizonyos fokig lehetne telmitetbe 
venni, a tanítást pedig nem a közíráson keresztül, hanem ennek 
mellőzésével a kiejtés és a gyorsírási jegyek közvetlen társításával 
eszközölné, vagyis úgy, ipiként a gyermek nyelvtanulását átvitték 
az élőnyelvek tanításába direkt-módszer elnevezéssel, amikor is a 
már ismert anyanyelv közvetítő eszmetársításának mellőzése dacára 
fényes eredményeket értek el.

* Ilim, nie, mir, Boot, roh, so stb; f~ v ~ ph, c = fr — ts, ai ~ ei» 
äu — eu stb ; g = g, k, j (Berlin), ch (Thüringia) stb.



Bármilyen álláspontot foglaljanak el a különböző nyelvű gyors
írás! r.-ek a fonetika kérdésében, a következő könnyítések a köz
írással szemben a-legtöbb r.-ben megvannak: 1. Csupán egy ábécé 
van, úgy, hogy nem kell különbséget tenni a nyomtatott és írott 
betűk között, s a nagy kezdőbetűk is fölöslegesek. Ellenben olyan 
sajátságok, amelyek a közírásban semmit nem jelentenek, a gyors
írásban nagy szerepet kapnak. így a betűk alakjának keskeny, vagy 
széles, öblös formálása, megtoldása cikomyákkal, vagy a betű tömö
rítése, megrövidítése, kötővonal alkalmazása, a betű nagyítása, kiseb
bítése, irányváltozása, vastagítása, helyzetének megváltoztatása (emelés, 
mélyítés) stb. 2. A mgzók hosszúságának jelzése nem mindig történik 
meg. 3. A mlzókettőzés jelölése szintén a legszükségesebb esetekre 
redukálható. 4. Egyformán hangzó betűk nem különböztetendők 
meg feltétlenül (pl. cs = ts, ըհ — f stb.). 5. Az idegen szavakat és 
tulajdonneveket is hangzás szerint írjuk. 6. Gyakori mlzócsopor- 
tokat, szótagokat és szavakat külön jegyek jelölnek. Természetesen 
megkülönböztetés szüksége esetén a helyesírásból is fel lehet venni 
egyet-mást, pl. tulajdonnevek jelzésére az aláhúzást stb., idegen 
szavaknál a pontos kiírást, a mgzók és mlzók hosszúságának 
jelölését stb.

3. A magyar nyelv hangkésdcte. Nyelvünk hangzókban részint 
gazdagabb, mint más nyelvek, amennyiben 15 mgzónk közül nincs 
meg pl. az olaszban az ö, ü, a németben a gy, ny, ly, ty, részint 
szegényebb, amennyiben kettősmgzók (au, eu stb.) és több mlzó 
(x, th, gh, eh stb.) csak idegen szavakban fordulnak elő. Nyelvünk 
minden sajátságát tanulmányoznia kell a gyorsírónak, hogy azokból, 
ahol csak lehet, hasznot húzzon. Noha talán fölösleges a hangoknak 
olyatén tudományosan szakszerű csoportosítása, amely még ugyanazon 
mlzó- és mgzóból is többfélét különböztet meg, aszerint, hogy milyen 
beszélőszerv által kiejtett hangok szomszédságában van, mert ilyen 
finom megkülönböztetésekkel a közírás sem vesződik, azonban leg
alább a közkeletű iskolai grammatikáknak felsorolását tekintetbe 
kell vennünk. E szerint van 15 mgzónk, közülök 8 rövid, 7 hosszú.

6, é, г, $,

Ezek közül az ё-է a közírás sem különbözteti meg, nincs 
tehát értelme annak az idő- és energia-pazarlásnak, hogy a gyors
írás pontosabb legyen a közírásnál. A hosszú í, ú és ü megkülön
böztetése nyelvünkben úgyszólván szintén fölösleges, mert nagyon 
ritkán lehet csak félreértés.

hosszú.; %magas: 
mély:
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a nyelv
elejével kép- (ez) 

zettek
(dz)sz z

a nyelv csú
csával 

képzettek
1dt rn

ffog és ajak V

két ajak bP m

a nyelv
elejével kép- ty 

zettek
j ny ly8У

a nyelv csú
csával 

képzettek
№)(cs) zss

a nyelv
hátuljával és ·, 

közepével 
képzettek

n pl.: 
hawgh g

A mlzóknál már több körülményre kell vigyázni. A hosszú
ságot itt kettőzéssel jelöli a közírás. Magasság és mélység helyett 
itt a kiejtő szerv, a hang zeneisége (zöngés-zöngétlen, máskép 
lágy-kemény) és kiejtési minősége jő tekintetbe. Számos r.-ben 
ezen említett sajátságok szerint csoportosítják hasonlósági foko
zatokba jegyeiket, mely eljárásukat a radikális reformerek, kik ezen 
párhuzamot nem akarják, vagy nem tudják keresztülvinni, kicsinylő 
gesztussal vélik elintézhetni.

Fonetikailag a ritka dz egyenlőnek vehető a #-vel, hiszen ma 
már jobbára úgy is ejtik (a görög Z- dzéta is = z). Nem olyan 
egyszerű a lágyultak és a* többi kettosmlgzó ügye. Az y-nal írt 
lágyult ínyhangok az alapmlzóból j-vel is képezhetők. Pl. bánya
bánja, bátya-kabátja, zsálya-szállja, vágya-vádja. A j-betűs alakok
ban persze kettősnek, vagyis hosszúnak hallatszik az nyrfy, ly, gy. 
Ma még aligha lehetne szó a gyorsírásban a kétféle írásmódnak 

։ egyfélével való helyettesítéséről. Ugyancsak kétfélekép írhatók: cs-ts.
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A mlzók csoportosítása:

Zönge nél
küli (kemény) 

hangok
Zöngés (lágy) 

hangok Zönge hangok

foly
tono
sak

I foly-
I Iono

sak

orr-
han
gok

L-han- R-han- 
gok gok

né-né-
mákmák

ín
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an
go

k
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Még Petőfi idejében a cs csak fc-vel íródott, érthető tehát, ha 
a gyorsírásban jobbára egy jeggyel írják a kettőt. Ellenben az 
azonos hangzású c-tsz megkülönböztetése még nincs elejtve. Viszont 
az is természetes, hogy mivel a gyorsírás a kettős mlzókat is egy
szerű jeggyel írja, egyes esetekben tényleg pontosabban ír, mint 
a közírás, ahol az sz és յտ első látásra kétértelműek lehetnek, 
s csak a sző értelmi összefüggéséből derül ki igazi hangzásuk ilyen 
szavakban: igazság, házsor, vaszár stb.

4. A gyakoriság és rövidség viszonya. Byrom óta egyre jobban 
előtérbe nyomul a gyorsírási jegy anyag megállapításánál a hangok, 
hangcsoportok és szók gyakoriságának (iteráció) szempontja, hogy 
az egyes gyorsírási jegyek rövidsége eszerint legyen megállapít- t 
ható. Gab. nemcsak a betűöntők részére készült iterációs-tabellát 
tanulmányozta, hanem Adelung nagy szótára alapján 1822—23-ban 
további r.-javításainak alapul szolgáló szótaglexikont is állított össze 
s gyakoriságszámításai alapján az egyszerű betűk sorrendjét is meg
állapította. Mindeme s a későbbi hasonló munkálatok, pl. a stolzeista 
Prüfungskommission, Joh. Kindermann stb. számlálásai eltörpülnek 
a németektől produkált óriási vállalattal szemben, melynek elvég
zésére: az 1891,-i berlini nemzetközi gyorsírókongresszustól kikül
dött bizottság vállalkozott. A mű címe: F. W. Kacüng: Häufigkeits
wörterbuch der deutschen Sprache. Ot éven át 1320 szakember 
dolgozott e páratlan munkán, melynek terjedelme (671 lap) a bibliát 
14-szer múlja felül. A legkülönbözőbb tárgykörökből vett szövegek 
7 kötetet tesznek ki, melyeknek anyagát a költségekhez hozzá
járuló porosz országos könyvtár kapta meg. A megszámolt 10,910.777 
szó 20 millió szótagot tesz ki. Ebből azonban csak 278.173 volt 
a különböző szavak száma. Ezeknek körülbelül a fele, 126.862 
csak egyszer fordult elő. 197.451 szó 1 —5-ször, 641 szó 2000-nel 
többször (tehát átlagosan egy 16 oldalas nyomtatott íven vagy egy 
egyórás beszédben csak egyszer), s 5000-nél többször mindössze 
319 szó fordult elő.. A mgzók száma 22,829.000, a mlzóké 
37,728.000, a tőszótagokban pedig 14:24 (millió) az arány. A mű 
bevezetése tájékoztat céljáról, keletkezéséről, feldolgozási módjáról stb. 
Ezt követi az 1—4999-szer előfordult szavak betűrendes jegyzéke 
a gyakoriság számadatával, valamint a szótövek, igekötők, ragok 
és képzők, magán- és mássalhangzók, a nagy kezdőbetűk s az 
írásjelek statisztikája.

Ez a maga nemében páratlan munka (Berlin, 1897) azóta 
rendszerkülönbség nélkül alapul szolgál minden régi és újonnan 
keletkező gyorsírási rendszernek a továbbépítésben. Adatai könnyí
tették meg 1897-ben
amennyiben a szenvedélyes vitáknak egyes pontoknál a szá
mok kérlelhetetlenül rideg parancsszava vetett véget. S ha 
valaha a németek megteremtik az egységes gyorsírást, úgy annak 
szülőanyja megint csak a Käding müvének megbecsülhetetlen 
anyaga lesz.

ma

Stolze—Schrey iskolák egyesülését,



1.81

1.23

5.60

6.31

0.80

4.11
5.53

0.82

0.74
3*56

4.33

1.48

8.05

1.99

2.91

1.31+0-31
0.18

0.53

1.90+ 0.02

0.95

2.60+0.02

1.18

1.65

1.12

5.52 ; 0.07 

5.61+0.38

0.53

3.41 + 0.01 

5.22-(-0.08

0.76 + 0.07

1.16

4.10 + 0.05 

4.10+0.12

2.03 + 0.22

6.21 + 0.52

O.oi

1.98

2.71 + 0'08

0.12

2.777 108 2.338

CCz:
0.178+ 0.011

ccs:
0.578 + 0.016 

2.304 

0.97O 

2.496

9
2.006

43

4.110

1.722

З.ооз

148
86

169

* ,ggy: 
1.400 +0.016

1.687

1.499

5.164

5.954

1.042 115

1.893

1.450

3.468

6.279

169
58

456
397

lly:0.353 76
0.395 + 0.015

4.170

5.488

2.561

2.958

342
389

liny:
0.789+ 0.086

0.789

4.186

3.773

551.201

2.357

5.452

73
215
268

5.486 ssz:
1.654 + 0.164 

8.068

143

4.760 421
tty:

0.094 + 0.023

2.204

2.168

0.260 2

1.711

1.634

171
159

zzs:
0.059 + 0.OOO

0.544 5

47.098 4078 58.759 58.08 56.34

104

Hangstatisztika.

Kele
az а-hoz vi

szonyítva

Tolnai Bálint JakabGaszner
°/o %> % o/o

Ц 
*

5 
§ 

3
 

3
о 

cl ö 
oá 

η
о

fr1
 <̂·

 ST ^
CO
 Hi ti

 vej
4՜ «*· 

s

о
S

ß ß 4
S

O
Q
 нь

!> 
N

ÍH



13.20 ·

1.271

0.830

160
285 2.101 2.113.683
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0.822

0.439

0.547

0.254

125 1.2612.641 1.20

0.701.575 0.801103

1000 9.607

3.597
12.672 1418 13.2213.204

418

3.867 } 
0.596 f

594 4.4634.466 4.18
í

815
10.532 11.5910.666

886 ,1585 15.8712.062 14.134 15.83
i8841.530 3.468 4.28

42.902 41.92 43.664561 41.241

A mlzók gyakoriságának sorrendje tehát következő: է, l, n, 
Jc, r, s, m, g, з stb. A mgzóké: e-é, a-á, о-ó, i, o-δ, u, ü.

*

Káding adatai szerint a németben a sző átlagos hossza 1'83 
szőtag, a szótagban átlag 3ΌΒ betű van. A 3 leggyakoribb szó: 
die, der, und a nyelvkincsnek közel 10%-át teszik ki. A leg
gyakoribb hangok: e, n, r, s, t, i. (Babelsberger számadatai szerint: 
e, n, t, s, d, l, r, b, f, ei, i. Az eltérés oka nemcsak a 80 év alatt 
végbement nyelvfejlődés, hanem még inkább az, hogy Gab. adatai 
csekélyebb anyagra szorítkoztak.) A nagy kezdőbetüs szavak között 
első helyen állnak a 6r-betüsök (200.000) s utolsó helyen az Y- 
betüsök (16).

Sajnos, mi magyarok, még távol állunk attól, hogy ilyen 
alapos hang- és szóstatisztika álljon rendelkezésünkre. A tábláza
tunkban közölt 4 statisztika közül az elsőt Gaszner tankönyvében

4.360
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ó 0.8897
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tette közzé (1861). Mennyiség dolgában ugyan jelentékeny anyagot, 
441.100 szótagot dolgozott fel. Adatai azonban még sem megbíz
hatók, mert számításainak alapul egy szótár szolgált, melyben a 
gyakori szó is csak egyszer van említve, akárcsak a legritkább szó. 
Pontatlanságára jellemző, hogy az előfordulás eseteit mind kikere
kítette 50 és 100-ra.* Helytelen, hogy a cs-cs, továbbá az s-sz, 
valamint a mgzók nincsenek részletezve.

Kele adataiban (Kritikai munkálatok, 1877) már összefüggő 
szövegeket vett alapul (Kossuth, Deák, Kölcsey, Madách, Csokonay, 
Petőfi, Arany, Jókai, Korbuly, ebből 4 verses, a többi prózai mü- 
forma). Kár, hogy nagyon csekély terjedelmű anyagra támaszkodik. 
Számadatait összehasonlításban alig lehet használni, mert e gyakori
sági adatokról csak annyit mond, hogy az a 1000-szeri előfordu
lásához van viszonyítva a többi.** Mivel azonban a mizótorlódásokban 
felsorolt betűkről nem tudjuk, vájjon belevette-e őket a betűk 
egyenkénti számadataiba, így összegezés útján sem lehet meg
állapítani szövegeinek terjedelmét, amelyből aztán a százalékokat ki 
lehetne számítani.*** Innen van, hogy Kele után továbbra is inkább 
Gaszner adatait vették alapul. Érdeme azonban Kelének, hogy ki
számította a kettős, hármas és négyes mlzói torlódásokat is, úgy, 
hogy legalább approximativ mértéket nyeltünk e téren is. Kele 
nyomán nemcsak ábécé-rendben adjuk a mizótorlódásokat, hogy a 
kutató hamarabb megtalálja őket, hanem a gyakoriság szerinti sor- y 
rendben is összeállítva. A 409 kettős torlódások közül az a 1000-es 
arányszáma mellett csak 207 db fordul elő egyszer, vagy annál 
többször, míg a többi 202 egynél is kevesebbszer (Kele ezeket is 
közli). A 153 hármas mlzótorlódás közül csak 31 fordul elő leg
alább egyszer, a többi 122 még ritkább. A felsorolt 4 db négyes 
torlódás: jtscl, Itsd, ntsd, rtsd (tehát mind felszólító mód egyes 2. 
személy) szintén egynél kisebb aranyszámúak. Kele pontatlanságát 
jellemzi, hogy az 1-nél kisebb arányszámúakat mindenütt csak csil
laggal jelzi a szám viszony megnevezése helyett. Későbbi kutatásaiban 
még 20 kettős, 73 hármas és 5 négyes mlzótorlódást talált.

Kettős mlzótorlódások:
29%

! 27 nk, nn 
' 24%

, 20 In, ti, zt 
: 19 ssz
ί 18*#

* A százalékokat W. J. számította ki Gaszner adataiból az össze
hasonlítás kedvéért.

** Csupán a í-nél jegyzi meg, hogy a kettős t ide nincs beleszámítva. 
A torlódások végösszegének képtelensége (t. i. 4561 mgzó : 4078 

mlzó, ami lehetetlen, mert azt statisztika nélkül is tudhatja mindenki, hogy 
több mlzónk van, mint mgzónk) arra vezetett, hogy a էէ-re tett megjegy
zése alapján a torlódásokban előfordult túlzókat külön egységeknek vegyem. 
Ezek összegét (2000) hozáadva a mlzókhoz a 6078 : 4561 arányban 57°/o-ot adott 
a mlzók javára, amelynek pontosságát azonban nem lehet bebizonyítottalak 
tekinteni, minthogy viszont a mgzótorlódások nincsenek beleszámítva a 
mgzók végösszegébe, mert ezekről nem kapunk Kelétől számadatot

76 tt 44 nt
49 It 
46 ncl

40-И
37 rt

***
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16 rv'
15 rj, szt 
14 Iv
13 kk, Th, lm, mb 
12 nny 
11 rm, tn 
10 jt, st, th, th 

9 dd, Id, ss, tj 
8 gg, ncs, nysz, rr, rs, rz, zz 
7 dt, gt, Խ, Ij, vim 
6 dv, gn, les, ml, rk, rl, rn, tv, zd 
5 dn, gb, ggy, gh, jd, lesz, let, lg, nb, 

nv, pr, rd, rg, rsz, sm, si·, szn, ts, zn 
4 hr, gf, gle, gr, gv, giyt, jj, kb, Is, Isz, 

mz, pj, pi, rb, re, rh, sn, tb, tm

3 esk, db, ds, gysz, jsz, lb, lyr, ns, nsz, 
nyt, pp, my, sb, szk, szo 

2 Ы, cc, est, dh, dj, dl, fj, gj, gl, gs, 
gym, gyn, gys, jk, jr, jz, kr, kv, If, 
Iny, lyb, lyh, mk, mn, nj, pk, pz, 
res, rf, sk, tr, tty, zb, zg, zr, zv 

1 bd, bsz, ck, csr, dr, dsz, dz, ff, gm, 
ßae, pz, p6, #, ppo, pyz, Խ, 
kny, ks, Igy, Ip, Ir, Iz, Izs, lyn, lyt, 
md, mh, mj, mr, mt, ж, ոք, ngy, 
nh, rd, nm, nyf, nyh, nyj, nyk, nyr, 
nys, nyv, nyz, pcs, pn, pt, rgy, sd, 
si, szsz, sv, szny, szv, tes, tny, tsz, 
zgy, zk, zl, z-fs (házsor).

Hármas mlzótorlódások :

S Л?
2 nkn, zdj
l bbr. bbs, gfr, jtj, jtk, Mr, Iggy, llg,

Vj, mih, ndd, ndny, ndsz, nnm, nst, 
ntj, ntr, ref, rdh, rjt, rsm, stm, stt, 
sztj, sztv, ttn ttr.

Mgzótorlődást 41-et mutat ki (tankönyvében 1907). Tévedés
ből azonban ötöt kétszer sorol fel, úgy, hogy csak 36 marad: aa, 
act, ae, ai, óé, ái, áéi, iái, iáiéi, ea, ei, éé, éié, éléi, eii, ia, iá, ie, ié, 
io, ió, in, iui, oa, oe, óe, oé, óé, oi, ói, óiéi, ói, óié, óié, ui. Ezekhez 
járul idegen szavakban: au, eu, ao, oá, oo stb. Kár, hogy arány
számot nem ad s hogy a tévedések mellett hiányos is a felsorolás. 
Hiányzik: ее (leendő), őe (merően), úe (hűen), űi (betűi) stb. Szóval 
Kele statisztikája sem nem pontos, sem elegendő terjedelmű szövegre 
nem támaszkodik.

Táblázatunk harmadik csoportját, Tolnai Vilmos (Magyar Nyelv
őr 1906) nem gyorsírási, hanem nyelvészeti célokra készítette. 10 
szöveg átlag 2500 hanggal, összesen tehát 25.000 hang van itt 
feldolgozva, még pedig 3 költői (Petőfi, Vörösmarty, Arany) és 7 
prózai szöveg (Gryulay, Jókai, Beöthy Zs., Tóth Béla, Herczeg és 
2 hirlapszöveg, az egyik politikai cikk, a másik a vegyes hírekből). 
Hogy mily szükséges mentői több különböző szöveg feldolgozása, 
mert kisebb szöveg nem ad megbízható eredményt, arra nézve Tolnai 
adatai szolgáltatják a legvilágosabb bizonyítékot. Kimutatásában 
mind a 10 szöveg adatai külön-külön s végül összegezett átlagos 
értékkel is fel vannak tüntetve. Az, egyes szövegek közt többször 
jelentékeny különbségeket találunk. így a ss, ty egyes szövegekben 
teljesen hiányzik. Másutt ily különbségeket látunk: az a Gyulainál 
a legkisebb: 7‘94, Herczegnél a legnagyobb 1Г39°/0 ; a t határai: 
6Ό4 (Tóth B.) és 9'69 °/0 (Vegyes hírek); a &-éi: 3*58 (Gyulai), 6 61 
(Herczeg); az ly-éi: 0 08 (Vörösmarty) és 0 63 (politikai cikk), stb. 
Mint látható, egyes szövegek közt oly különbség is előfordulhat, 
mint 1=8 (?p-nél). Tolnai % -okban kifejezett átlagos viszonyszámai 
fölöslegessé teszik Gaszner és Kele adatait az egyes, valamint a 
kétjegyű mlzók kettőzésére nézve is. Ez utóbbiaknál arra az érdekes



Előfordul
összesen

Külön írva Szó elején Szó végén Szóban °/o°/o °/o °/o

1097* 17-68 13-13 11-80 57-89
91-95
81-85
78-63
61-98

100·—

93-84
67-65
88-20
59-56
81-12
52-63
87-21
76-47

435 6-67 138
1345 0-45 9-89 7-81
496 18-35 3-02
505 12-67 25-35
34

422 6-16
102 0-98 31-37
161 11-80

10-29
17-48
42-11

136 0-74 29-41
143 1-40

19 5-26
86 5-81 698
17 2353

* A %-ot 1. a nagy táblázatban 104—105. 1.

108

következtetésre jut, hogyha a kétjegyű mlzók számára sikerülne 
egyjegyű betűket elfogadtatni, az írásunkat 5%-kai rövidítené meg, 
mely mellett pl. Jókai 100 kötete 95 kötetben férne el.

Bálint Antal hangstatisztikájának alapjául két parlamenti szöveg 
szolgált. Adatai Tolnaiéval nagyjából megegyeznek. Az eltérések 
abból magyarázhatók, hogy csak 7552 betűre terjedt ki a vizsgá
lata, tehát Tolnai anyagának 3Ao részére s ez is nem eltérő, hanem 
hasonló szöveg. Tolnai adataival szemben Bálint adatainak az a 
speciális gyorsírási jelentősége is van, hogy ő a közönséges szöveg
gel összehasonlította e szövegeknek vitaírási áttételét (GrM. r., Fabro 
és Forrai mintastenogrammjai), s így azt is megállapította, hány 
hang volt a vitaírásban kiírva, hány betű szerint s hány jelképileg, 
úgy, hogy tanulmánya inkább speciális rendszeri célokat szolgál.

Bálint A. szóstatisztikája szerint a leggyakoribb szavak a 
magyarban 1.beszédrészenként; a, az, e, ez; és, s, hogy, mint, ha, de, 
hol, mert, mikor, vagy, tehát, is; meg, be, ki, fel, elő, át, le, össze; 
aki, mely, mi, maga; egy, nem, igen, csak, oly, úgy, még, most; 
van, volt, volna, mind; által, nélkül, felett, között, iránt; nagy, 
akar, lehet, szabad, kell, hagy, tud; 2. képzők és ragok: -t, -at, 
-et, -nál, -nak, -k, -ság-, -ás, -ban, -s, -nk.

Táblázatunk utolsó rovatában Jakab Lajos valóban mintaszerű 
gonddal készülő s még kéziratban levő hangstatisztikájának eddig 
feldolgozott adatai szerepelnek. A különböző szövegekből választott 
anyag 11.610 betű (a szavak száma 2044, az összetetteket fel
bontva : 2336). Adatait eddig 35 fejezetben dolgozta fel. Igen érdekes 
ezek közül a jelképi jelölések s a mgzójelölés egyszerűsítése szem
pontjából a mgzók alábbi csoportosítása az összetett szavak egybe- 
írásával, amelyből pl. kiderül, hogy magyar szó végén nem fordul 
elő a rövid o-ö; e körülmény felhasználható a hangzójelölés egy
szerűsítésénél.
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17 tk
16 rz, ln, rz 
15 rs
14 pl, Im, ss 
12 tl
11 jt, Id, mb, 
10 ng, rd, rk, 

gt, ns, szk 
dn, dv, gn 
gsz, gz, kr, 
dt, jb, Th, 
9f, gr, kt, 
sn, tj, zh,

th,
tn
U,

, Iv,
lg,

nc,
Ij,

ZV.

zd

29
ncs, zn, kk 

rsz, rzs, sr 
nh, rn, rv, szl, 
mz, nyt, rg, sk

tr, zl 
, sm,

Jakab szóstatisztikája még nem készült el teljesen. Ennek 
használhatóságát csökkenteni fogja a feldolgozott anyag csekélysége.

Több kisebb ilyen statisztika készült a vakok részére is. 
A legújabbat („Előadói előterjesztés a magyar rövidített pontírás 
tárgyalásához“ 1919 okt. 5.) vakintézeti tanárok s a vakok szövet
ségének tagjai készítették 2 könyvből ezer-ezer szó alapján. Leg-

A kéttagú szavak mgzói gyakoriság szerint így következnek 
(az összetett szavak, tehát igekötök stb. külön írásával):

20 na, öe 
19 aá, ao - 
15 eő
14 ai, aó, uá 
13 oo, eü, ei 
12 ia 
11 áá stb.

Ezen utóbbi adatok nemcsak a mgzójelölés egyszerűsítésénél, 
hanem a Fabro-féle kombinált hangzójelek alkalmazásánál is érté
kesíthetők. Térszűke miatt nem közölhetjük a 3—7 szótagú szavak 
mgzóinak, a է, էէ, l, U, 1c, n stb. betűk előfordulási kombinációit, 
csupán az 1044 mlzótorlódás (az összetett szavak külön írásánál 
csak 904) gyakoriabbjait közöljük Kele adataival való összehasonlítás 
végett. A sorrend a leggyakoriabbnál egyezik:

91 ее 
57 aa 
37 &
29 eé 
25 ie 
24 oa
22 ei, áa, oá

A leggyakoribb mgzótorlódasok:
4 tó
3 eá, eo, ói
2 ái, ié, iu, öi, uá, üe, iái stb.

421189
3130

Szó 'Szóbanvégén
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Érdekes továbbá a leggyakoribb mlzónak, a í-nek részletes 
statisztikájából vett kimutatás:

Szó
elején

721 111
61
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újabban pedig dr. Bánó Miklós vezetése alatt készül egy 10.000 
szótagra terjedő hangstatisztika. Az előkészítő -munkálatok dr. Bánó 
szerint oly kezdetleges stádiumában vannak, hogy közlésre egy
általán nem alkalmasak s a mai körülmények között teljesen kilá
tástalan, mikor lesz valami belőle.

Mindezek azonban még a tulajdonképeni hangstatisztikában 
sem tekinthetők teljesen végleges adatoknak, épen a táblázatunkban 
még Tolnai-, JaKab- és Bálintnál is tapasztalható eltéréseknél fogva. 
Nem különös pl., hogy a magyarban a mgzók és mlzók aránya Tolnai 
szerint: 41*241:58‘759, Bálint szerint 41*92: 58*08, Simonyi Zsig- 
mond számítása szerint pedig 43:57, tehát olyanféle, mint Gaszner- 
nál és Jakabnál ? Hogy mennyire égető kérdés volna egy szélesebb 
alapú hangstatisztika, arra konkrét példa a NS. r. r—s—s jegyeinek 
cseréje a GM.-éihoz képest. Kováts J. István azzal okolja meg a 

• cserét, hogy Gaszner szerint az r a magyarban több mint három
szor gyakoribb a 2-n él. Ezzel szemben Tolnai szerint csak kétszer 
gyakoribb, Kele szerint az arány 215:159, Bálintnál 3*56: 2*91, 
Jakabnál 41 :27. Hasonló eltérések vannak a j—cs jegyeknél. 
Gaszner szerint a cs:j ~ 8850 (= 2*006%):6400 (= 1*45°/0). Itt 
először is nem vette észre NS„ hogy Gaszner a cs és cs adatait 
együtt közli. Másrészt, ha a cs gyakoribb a J-nél, miért kapott 
akkor hosszabb jegyet? E következetlenség szerencsére eloszlik, 
mert a cs és j aránya Kelénél 43:58, Tolnainál 0*59: 1*50, Bálint
nál 0*19:1*22, Jakabnál 0*53:1*12. Szóval mégis a j gyakoribb s 
helyes tehát, hogy rövidebb jegye van a ritkább cs-nél. Az adatok 
közti eltérés azonban egyenesen megdöbbentő.

Egy egyszerű hangstatisztikához még talán elegendő volna 
100.000 szótag, azonban hangcsoportok, szótagok, szavak gyakori
ságának pontos megállapításához ilyen szűk keretek közt végzett 
számlálások a német tudományos alapossággal szemben a magyar 
szalmalángos dilettantizmus jellegét viselik magukon. Egy-egy kutató 
nem is képes ilyen munkát spontán és ötletszerű módon elvégezni. 
Ha egy akadémiai nagy szótár elkészítésére egy egész bizottság 
éveken át folytatott vállvetett munkája szükséges, úgy a magyar 
gyorsírás tudományos továbbfejlesztéséhez is elengedhetetlen egy r- 
közi nagy bizottság kitartó fáradozása. Ily gyakorisági szótár meg
teremtése legyen tehát a magyar gyorsíróvilág legközelebbi feladata.

Hogy mennyire elégtelenek az ilyen alkalomszerű cikkek, 
értekezések stb. számára készült 5—10.000 szótagos, vagy pláne 
betűs statisztikák, az legjobban kiderül annak a mérlegeléséből, hogy 
minek a leírására vállalkozik a gyorsíró. Egy-egy speciál-szótár 
alapján világhírű írók szókincse a következő: Xenophon 4519, 
Tacitus 5885, Sophocles 7530, Homeros 8498, a biblia 11.462, 
(Ószövetség 5642), Milton 8000, Shakespeare 15.000 (némelyek 
szerint 21—24 ezer), Hugo Viktor 38.000 szót használt. Azonban 
a gyorsíró nem egy, hanem számos szónokot ír, tehát az egész 
nyelvkinccsel kell számolnia. Niemeyer szerint egy tökéletes szótár
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egy egész nemzet értelmi világának hű tükre. A német a részeg
ségre 105, az arab az oroszlánra 500, a kardra 1000, a tevére

magyarban is Jókai a verekedésre 100, 
Bánóezi a butaságra 323 szólásmódot írt össze. így nyelvünk gaz
dagság dolgában az elsők között áll. Ha nem is közelíti meg a 
kelta, germán, latin, francia befolyás folytán leggazdagabb angol 
nyelvnek 300 ezerre becsült szóözönét, mégis vetekszik a többi 
európai nyelvvel, sőt a kisebb népekét túl is szárnyalja, amennyiben 
a magyar Táj szótárban 38.000, a Nyelvtörténeti szótárban 52.000 
s Kelemen Béla magyar-német nagy szótárában 72.000 szó van.* 

A gyakorisági adatok valóságos leltárt adnak a kutató kezébe, 
aki ezeknek birtokában épen olyan tudatosan szabhatja meg a gyors
írási jegyanyag szerepét, mint ahogyan a hadvezér, a karmester, a 
színigazgató stb. osztja ki alantasai képességéhez mérten a nekik 
megfelelő feladatokat, vagy szerepeket.

5744 kifejezést ismer,

5. A gyorsírási rendszerek általános felosztása:
I. Átmeneti gyorsírások:
1. Rövidített folyóírás.
2. Népszerű gyorsírás.

II. Tulajdonképem gyorsírások:
í Vegyesek. 
I Tiszták.1. Mértani rendszerek

2. Graphikai rendszerek.

Graphikai szempontból általában megkülönböztethetünk átme
neti és igazi gyorsírási r.-eket. A átmenetiek, vagy rövidített folyóírások 
(Ratcliff, Herold, Duval, Gáti stb.), amelyek a közírás ábécéjét hasz
nálják s gyorsírási elvek szerint rövidítenek, vagy pedig népszerű 
gyorsírások (Johnen az elsőt kurzschriftliche Volksschrift, a másikat 
volksschriftliche Kurzschrift névvel illeti), amelyek a közírásénál 
rövidebb jegyeket használnak, azonban minden röv.-t mellőzve, betű 
szerint írnak ki mindent, tehát a közírásnál rövidebbek, de gyors
írási célokra még nem felelnek meg (Bedeus, s a különböző teljes 
írások), hacsak nem építenek rájuk egy magasabb fokú rövidítési 
elveken alapuló r.-t. Elméleti szempontból r.-összehasonlításoknál 
szokás ugyan a teljes írásokat is vizsgálat tárgyává tenni, de a 
gyakorlat szempontjából a teljes írás teljesen hasznavehetetlen volna, 
ezért látjuk azt, hogy pl. a N8. népszerű gyorsírása épen úgy, 
mint Radnai és mások ú. n. teljes írása is több olyan rövidítő 
eljárást kénytelen alkalmazni, amely a közírásban nincs meg, úgy, 
hogy ezek már nem teljes írások a szó szoros értelmében véve.

A tulajdonképeni gyorsírások jegyanyaga vagy mértani eredetű, 
tehát a pont, egyenes, kör és körszelet elemeiből alakul, ezek a 
mértani r.-ek, vagy pedig a folyóírás betűinek részeiből keletkezik, 
ezek a grapkikus r.-ek (kursive Systeme). Azonban a mértani r.-ek

* Müller Miksa: Felolvasások a nyelvtudományból. — Bakonyi: A 
nyelvek (Uránia, 1918). — Tolnai V. : Hány szó van a magyar nyelvben 
(Magyar Nyelvőr, 1918).
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régebbi csoportjában számos nem mértani eredetű, hanem igazi 
majuszkula betű is volt (1. Willis stb.), miért is ezeket vegyes 
mértani r.-eknek is nevezzük, ellentétben az újabb ú. n. tiszta 
mértani r.-ekkel (1. Byrom stb.), ahol már csak mértani jegyeket 
találunk. Viszont a graphikus r.-ekben is találunk mértani jellegű 
jegyeket. Épen e meghatározásokból folyó ingadozás eredményeképen 
újabban e különbséget úgy magyarázzák, hogy a mértani r.-ek az 
álló írás, a graphikusak pedig a dőlt írás ductusát követik. így 
lesz érthetővé, hogy pl. Tiro írása, bár jegyei a közírás majusz- 
kuláiból keletkeztek, mégis mértani r. benyomását keltik, épen a 
római majuszkulák állóírásos típusánál fogva. Itt természetesen a 
graphikus r.-kel fogunk behatóbban foglalkozni.

Լ. J, ՈՏԼՆՏՈՈ-Փ՜
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A jegyanyag csoportosítása Johnen szerint.
I. Geometriai r.-ek jegyanyagai: 1—5 az egyenes, 6—14 a kör, fél

körök és negyedkörök, 15 a pont, 16 az egyenesnek kampóképzései és 17—18 
kör és hurokképzései. 19 a 7—14 jegyek levezetése a körből.

է II. A graphikai r.-ek jegy anyaga, a) Alapjegyek: 1, 17, 18 (Gab. 
Radzahn-ja) és 20 egyenesek. 2—16 kampós, ívelt és hurkos (Schlinge) fej-, 
láb-, fej- és lábképzések. 9, 19, 24 hullámvonalak, 21—23 kör és félkörök, 
25—17 a pont és kapcsolásai, 28 áthurkolás. b) Jegymódosítások: 
nagyítások (1 : egy-, két- és háromfokú jegyek, felnyúlók, 2 lenyúló hosszú 
hurkosak (Schleife), 3 felnyúló hurkosak, 4 teljes hosszúságúak) 5 teljes és 
részleges vastagítás (Gab.: Vertichtung, GM.: ékezés, 6 helyhezkötés (pozí
ció), 7 vastagítás és helyhezkötés, 8—10 öblösítés, 11—12 összetételek: 13 az 
ellipszisből való levezetése a 2, 3, 5—8 jegyeknek. 11 Radzahn-kombináeió, 
12 tört jegyek (StP., Gab. stb. r.).

6. A gyorsírási jegy anyag leszármaztatása. Legalaposabb 
Kunowski és Johnen magyarázata; Kunowski a 3 írásegységből 
(t. i. egyenes, kör és pont) az irány, vastagítás, 3 fokú nagyítás, 
3 sorú elhelyezés és öblösítéssel 1001 jegyet vezet le, amelyeknek 
nagy része azonban saját bevallása szerint hasznavehetetlen, mert 
egyrészt túlságosan hasonló egymáshoz, másrészt kapcsolásra kevésbé 
alkalmas s így elméleti levezetéséből épen csak az elnevezések ma
radandók, amelyek azóta többé-kevésbé általánosakká lettek. Leg
mozgékonyabb az egyenes, amelyet a körrel, vagy a körszeletekkel 
egyesítve lehet tovább képezni. Eszerint az egyenes lehet puszta, 
vagy képzett (kampós); .ez utóbbi ismét lehet vég- és középkép- 
zésü. A végképzés egyszerű (fent, lent, jobbra, balra), vagy kettős

Կ-
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(fent és lent balra, fent és lent jobbra, fent és lent jobbra és balra 
stb.), végül teljes képzésű (elején, vagy végén pont, vagy kisebb 
nagyobb hurok). A közép képzések lehetnek íveltek, törtek, hullá
mosak és végül teljesek, ha a kör a középen van. Kevésbé kimerítő 
Radnai csoportosítása: jobb-, bal-, vegyes fogású és közömbös jegyek. 
A hurkos, a tört stb jegyek elkülönítése több szempontból szükséges.

7. A jegyek rövidsége. Bár igaza van Kunowszkinak abban, 
hogy a rövidség és gyakoriság közti párhuzam nem lehet teljesen 
arányos, mert amíg a legrövidebb jegy is csak legfeljebb három
szorta rövidebb a leghosszabbnál, addig a leggyakoribb mlzó és mgzó 
legritkábbnál 100-nál többször is előfordul, pl. a t: ss - 8 068 : 0*059, 
mégis e fontos szempont e jegy anyag kiválasztásánál mellőzhetet
len. A rövidséget a múlt század végéig legtöbbnyire csak a vona
lak hosszasága és száma szerint mérték. Felületes összehasonlítás
nál elegendő lehet a felmenő és lemenő vonások egységeit össze
számolni olykép, hogy a szóközt és az egyenest 1, a körívet 2 s a 
kört 3 vonás értékűnek vesszük (Estoup). Azonban a tudományos
ságra törekvő összehasonlítás eszköze mintegy 3 évtized óta a rö
vidség mérésénél többé nem a hosszmérték, meid e felfogás szerint 
az apró írás is rövidebb volna a nagyobbnál, hanem az idő, ameddig 
az illető jegy vagy szó leírása tart.

E célból kísérleteket végeztek olyan finom időmérő-készülé
kekkel, aminőkkel a lipcsei és más pszichofizikai laboratóriumokban 
a reakciós kísérletek idejét mérik. Az angolok s franciák az Edi- 
son-féle villamostollat is használták, amely a vonásokat pontsoro
zattal jelzi, úgy, hogy a gyorsaság növekedésével a pontok egyre 
távolabb állanak egymástól, tehát csak a pontok számát kell meg
állapítani a jegyek időtartamának összeolvasásánál. A németeknél* 
Käding 15 mp.-es kísérleteinél ezen idő alatt ugyanegy jegyet írtak 
folyton, s. az idő osztva a leírás számával, adta a jegy időértékét. 
Elegendőnek tartotta, ha a kísérleteinél szereplők 160 szótagot tud
tak írni, bár kétségtelen, hogy ezek számára nem egy, a gyakorló 
gyorsírónak könnyű, mert begyakorolt graphikai kép nehézséget oko
zott. A mp. a finomabb különbségek megítélésére túlhosszú volt, ezért 
Käding időegységül a pillanatot (=7з tertiát, vagyis Vieo mp.-et) 
vette alapul s a jegyeket nemcsak külön-külön vizsgálták, hanem 
más jegyekkel való kapcsolatokban is. Eredményei megcáfolták azt 
a régi tévhitet, mintha a 2 fokú jegy sokkal rosszabb volna, mint 
az azonos alakú 1 fokú. így StSch. 2 fokú z-jének leírása 67Ό6, 
az 1 fokú s azonos alakú j-é pedig 62'61 pillanatig tart, tehát a 
különbség nagyon csekély. A StSeh. r-jének a Gab.-é feletti annyit 
hangoztatott előnye is Käding szerint mindössze 20—30%.

Mintegy 10 évvel ezelőtt nálunk is megindultak az efajta
* Käding: Über Geläufigkeitsuntersuchungen 1898/99. Berlin. Bein 

und Schönherr: Bestimmung der Geläufigkeit der Zeichen, Berlin. 1901. 
Mayer: Deutlichkeit und Geläufigkeitsuntersuchungen auf dem Gebiete der 
Kurzschrift. Berlin, 1909.

8
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kísérletek a Bálint Antal tulajdonát képező Hipp-féle kronosz- 
kőppal. (Képét 1. Az írás 1911. évf. 79. 1.) Ha az alumínium írón 
hozzáért a sztaniollal fedett cinklemezhez, akkor, mivel mind a kettő 
dróttal volt bekapcsolva az órával összeköttetésben álló villamtelep- 
pel, a meginduló zárt áramkör mozgásba hozta az óramutatókat, 
amelyek rögtön megálltak, mihelyt az írón abbahagyta az írást, 
Még a szóközöket is meg.lehetett mérni kellő beállítás útján, 
úgy, hogy az óramutatók az áramkör zárásánál álltak s a cezuza 
fölemelésénél indultak meg. Radnainak, a budapesti Egyetemi 
Gyorsíró-Egyesület elméleti ülésén végzett kísérletei nemcsak a 
jegy, vagy szónak egyszeri leírására szorítkoztak, hanem 10 és 
30-szori leírás mellett is próbálta az átlagidőt kiszámítani. Saját 
bevallása szerint hosszú ideig maga sem bízott kísérleteinek reális 
eredményében, sőt közel egyévi, kísérletezés után a különböző 
egyénekkel végzett kísérleteknél mutatkozó eltérések miatt majd
nem tűzbe vetette a felgyülemlett nagy anyagot. De tovább foly
tatva megfigyeléseit, bár az eltéréseket teljesen kiküszöbölni nem 
sikerült, mégis oly eredményekhez jutott, amelyek már elfogadhatób- 
bak voltak s a további kutatás alapjául szolgálhattak. A szigmának 
nevezett Viooo mp.-et véve időegységnek a „ : vonásnak átlagérté
két a 45—80 szigma között váltakozó egyes eredményekből 70—73 
szigorában állapította meg. Ez körülbelül egyezik Estoup számításával 
is, ki szerint egy elsöperc alatt 400 ilyen vonást lehet húzni; ami a 
közéjük eső holtvonalakkal együtt 800 kézmozdulatot jelent. Radnai 
szerint 60.000 : 73 — 829, tehát még több ily vonást lehet írni 
1 p. alatt. Ily módon állapította meg a táblázatába foglalt 250 
jegy és jegy csoport vonásértékét. Majd összehasonlítva ugyanazon 
jegynek a közönséges 10 mp.-es kísérleteknél nyert vonásértékét a 
kronoszkóposokkal, 108—175°/oo-nyi különbséget talált, még pedig 
nagyobb volt ugyanazon jegy vonásértéke a 10 mp.-es kísérletek
nél, mint a kronoszkóposaknál, s ezek közül is annál kisebb 
vonásértéket kapott, minél többször írták le az illető jegyet, tehát 
legkisebb volt, ha 30-szór írták le kronoszkóppal. Mivel azonban a 
kronoszkóp drágasága miatt általánosan használt mérőeszközzé nem 
válhatik, elegendőnek tartják a kézmozdulatszámítást annál is 
inkább, mert összehasonlításoknál, amennyiben mindkét r.-nél egy
formán számítjuk a vonásokat, ha tévesen számolunk is, a tévedés 
mindkét oldalon meglévén, egymást kiegyenlíti.

Tévedés volna azonban e kísérletek eredményeinek jelentősé
gét túlbecsülni. Miként más tudományok művelői is mindig igye
keztek az egyéni megítélés szeszélyétől független, objektív mértéket 
találni vizsgálódásaik tárgyai számára, ugyanoly törekvés vezette a 
gyorsírási elmélet kísérletező kutatóit. Az eredmények ingadozásá
nak okai jórészt lélektaniak. Ugyanazon jegyet más-más egyén 
különböző fokú ügyességgel tudja leírni, sőt ugyanazon egyénnél 
is különböző lesz az eredmény aszerint, hogy egyszer írja le ugyan
azon graphikai képet, vagy pedig többször, mikor is a begyakorlás
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folytán rövidebb lesz a leírási idő, viszont bizonyos haláron túl 
megint beáll a fáradság s akkor megint nehezebben megy a leírás. 
Sőt az egyéni diszpozíció is számottevő tényező, mely ugyanazon 
egyénnél ugyanazon jegy vagy szókép ugyanolyan számú leírása 
mellett különböző időben eltérő eredményeket okozhat. Ezen eltérő 
eredmények miatt (pl. Káding és Dowerg eltérő adatai Korr.-Bl. 
1909. 137. s k. 1.) érthető az a tartózkodó szkepszis, mellyel ezen 
eredményeket megítélik. Schrey konstatálja, hogy ezen kísérletek, 
még ha megbízható eredményeket mutatnak is fel, ami azonban 
szerinte még nincs kétségtelenül megállapítva, akkor is csak relatív 
értéknek, mert nem elegendő az egyes jegyek időértékét önmaguk
ban vizsgálni, hanem összes lehetséges kapcsolataikkal együtt kel
lene őket vizsgálni, ez pedig rettentő nagy munka volna. Azért 
hangoztatja Bonnet is, hogy e kutatások még ma sem jutottak túl 
a kezdeten, valamint Mager, hogy 50, sőt talán 100 éven belül 
nem remélhető e kutatások végleges befejezése. Egyáltalában tisz
tába kell jönnünk az alapfogalmak: rövidség, leírási idő és folyé
konyság közti különbséggel. Lehet egy jegy rövidebb s a gyakor
latban mégis nehézkesebbé válik egy térbelileg hosszabb jegynél, 
mert kézellenessége a kapcsolásnál a kezet lassúbb mozgásra, vagy 
veszteglő megállásra kényszeríti s így leírása is tovább tart. De 
még más körülmény is meghosszabbíthatja a legkönnyebb jegy le
írási idejét. így pl. a puszta egyenes vonal a legrövidebb és leg
folyékonyabb. Ha azonban e jegy — miként a stenotachvgraphiá-

v; Z s/·У 'У
nk nker nkd ck к kér kel ко kor kői ki hír kü

j. ZJ' s/
ku kur kid kau kaur káulcka ka kar kaikt Mer ktd

ban — 4 nagyságban s ezek közül 3 ugyanannyi magasságban nyerhet 
elhelyezést, akkor a gyorsíró munkája tetemesen lassúbbodik, mert 
az olvashatóság kedvéért nemcsak arra kell vigyáznia, hogy az 
egyenes egyenes maradjon, hanem a pontos nagyságra és elhelye
zésre is. Tehát a rövidség mellett a folyékonyság, a kapcsolás és olvas
hatóság követelményeivel is számolnia kell a rendszeralapítónak.

8. FolyéJwnyság. A jegy annál folyékonyabb, minél inkább 
egyezik az írásnak az alapsorra való hajlási szögével. Eszerint 
egy grafikai r.-ben folyékony jegy mértani r.-be áttéve kézellenes, 

írás ritmusát zavaró lesz és viszont. Egyáltalában az állóírású 
mértani r.-ek kézellenes volta a jobbra hajló graphikai r.-kel szemben 
következik az írás fiziológiájából. Az írások iránya koronként és 
világrészenként változott. Az írás irányát az a nullpont adja meg, mely
nek egyenes továbbhaladása mellett összefüggően átlós hullámmoz-

az
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gásokat írunk le. Az írón továbbvezetése a nullpont irányában a 
kar feladata, míg az átlós hullámokat a kéz s az ujjak végzik. Az 
általános irányát írásunknak a sor szemlélteti. A ma használatos 
közírások vagy balról jobbra, vagy jobbról balra (szémi írások), vágy 
pedig felülről lefelé haladnak (japán stb.), s csak az ókorban diva
tozott egy ideig a többirányú bustrophédon — ökörszántásszerü, tehát 
formájú írás. (I. számú ábra.) A gyorsírásban csak a balról jobbra 
haladó írás jöhetett mindig tekintetbe, mert így a kéz nem takarja 
el az írást úgy, mint mikor jobbról balra ha!ad, a lefelé tartó raj
zoló írásoknál pedig aránylag sokkal többet kell mozognia a kéznek, 
mint a mi folyékony európai írásunknál. A közírásban minden vonal 
kevéssel halad előre, a sor metszéspontjai közel vannak egymáshoz, 
úgy, hogy karunknak kevesebbet kell mozognia s a papírt jobban 
kihasználhatjuk (ellenben a gyorsírásból ugyanakkora területre, pl. 
egy cm. 2-re sokkal kevesebb jut, mint a közírásból). A hullámszerű 
vonalak meredeksége folytán a közírásban csak két ellentétes irány 
használatos s itt is fontosabb az ámyékvonal, mint a kapcsolásra is 
szolgáló haj szál vonal, míg a gyorsírás több irányt is felhasznál. Ha

i
^ ж»

Э Ж 17, C3,je, Ж, /,1,,
I—IV. számú ábra.

e hullámszerű két ellentétes vonal 90 foknyi szöget alkot az alap
sorral, akkor állóírásról beszélünk, míg ha írásunk ennél kisebb szö
get alkotva (rendesen 70—45°) hajlik jobbra, akkor dűlt írással van 
dolgunk. A hullám részei közül a felmenő hajszálvonás mindig 
előbbre viszi az írást, míg a lemenő ámyékvonal nem mindig halad 
előbbre, hanem vagy ugyanazon a ponton marad, sőt visszafelé is 
haladhat. Évszázadok előtt a majuszkulákból alakult állóírás volt 
divat; ez külsőleg hasonlít a nyomtatott íráshoz, mely technikai 
okokból szintén merőleges az írássorra. Újabban megint egészség- 
ügyi okokból akarnak visszatérni az állóíráshoz, mert a dűlt írás 
elferdítheti a fiatal szervezet hátgerincét. Azonban a dűlt írás viszont 
folyékonyságával szorította ki a kevésbé folyékony állóírást. Ugyanis 
a dűlt írásnál az alsókar majdnem merőleges az írás irányára, s az 
átlós hullámokat a csukló végzi, az előrehaladásnál az alsókar a 
könyökízületben, az egész kar pedig a vállízületben forog. Ellenben 
az állóírásnál a kar benne van az írás irányában s így áz előre
haladásnál az egész alsókar és a könyök kénytelen eltávolodni a 
testtől, tehát ezen mozgási többlet az írást is megnehezíti.

Folyékonyság tekintetében elfogadhatjuk a Kunowskitól meg
állapított következő sorrendet (III. sz. ábra): a) az állóírásnál,
b) a dűlt írásnál.

ՆIC < W
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Aki megpróbálja, kénytelen beismerni, hogy az 1 — 5 haladó 
■számok növekedésével egyre csökken a folyékonyság épen azért, 
mert a jelzett irányok egyre jobban eltávolodnak az írássorra merő
leges vagy bizonyos szögben hajló átlós hullámvonalaktól. A dtilt- 
írású graphikus r.-ekben tehát kevésbé folyékony a vízszintes s a 
jobbra lemenő vonás. Ezért tapasztalható, hogy a hosszú vízszintes 
vonást a graphikus rendszerek nem vízszintesen írják, hanem némi 
emelkedést adnak neki, s a rövidet is sokszor kiküszöbölik (pl. a 
balra helyező szótagjelző torlódó csoportokban), a jobbra lemenőt 
pedig vagy kerülik, vagy legalább csak rövidebb alakjában igyekez
nek használni. Hasonlókép kézellenes az ú. n. Steilstellung, vagyis 
függőleges írás graphikus r.-ben, mely ép ezért kiveszőben is van. 
Hasonlókép kerüli a legtöbb graphikus r. a tompaszögű kapcsolá
sokat, s a derékszögű vagy ennél kisebb szögű kapcsolásokra 
törekszenek.

Legfolyékonyabbak az 1. és 2. jelzéses irányú egyenes és kam- 
pós jegyek, mert ezek összekötésénél a párhuzamosan és egyenletesen 
előre haladó vonalak egyforma szögben hajlanak az alapsorra. Ezek 
közül is folyékonyabbak a II. ábra. 1 — 3. számú jegyei, mint a 4. számú. 
Az egyenes és a belőle képzett ívalakú jegyek között leírási idő különb
sége csak Уз—V«, mégis az ívalaknak kapcsolása nehézkesebb, ép 
ezért ezeket több r. hurokkal kapcsolja. A hurkos jegyek hurkos 
része szintén több változáson megy át, vagy okoz utólag változást. 
Hasonlókép nehézkesebbek a törtjegyek is, hiszen ezeknek leírása 
már magukban véve is négyszerannyi ideig tart, mint az egyenesé. 
A folyékonyságra zavarólag hat végül minden eltávolodás az alap
sortól, ami pedig a gyorsírásnak egyik speciális eszköze. Kevésbé 
folyékony a különböző nagyságú és távolságú jegyekből álló írás is, 
mint az egyforma, legfeljebb 2 nagyságú és egyforma távolságban 
levő jegyek írása. Egyes r.-ek a folyékonyság kedvéért ábécéjükben 
egyfokúaknái nagyobb mlzójegyeket nem vettek fel (Faulmann, NS., 
Radnai egységes gy. stb.), hogy egyrészt a kétfokú kapcsoló- 
vonal, másrészt a túlmagasra jutás ne rontson az írás sorszerű- 
ségén. Azonban a graphikai eszközök korlátolt volta miatt a fel nem 
használt kétfokú jegyeket kénytelenek mégis felhasználni, részint 
mgzók, részint mizótorlódások jelölésére, úgy, hogy végeredményben 
mégis váltakozik az írásban a 3 nagyság, t. i. Vz, egész és két fok, 
ami folyékonyság szempontjából hátrányosabb a 2 nagyságú jegyek 
használatánál, de viszont az olvashatóságot nagy mértékben elő
mozdítja.

A folyékonyságra való törekvés eredményezte a mértaniakkal 
szemben a graphikus r.-eket s ezek között is állandó a haladásra 
való törekvés, mely a rövidséget a folyékonysággal igyekszik össze
egyeztetni. Hogy azonban a folyékonyság kérdése sem olyan egy
szerű, azt legjobban példázhatják Bálint kísérleti r.-ei, melyekben 
azon 3 elvet igyekezett megvalósítani, 1. hogy a jegyek a soron 
legyenek kapcsolhatók, vagyis kezdődjenek az alapsor fölött s vég
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ződjenek az alapsoron (1. Senoeq és Prehm eljárását 56. 1.), hogy 2. 
egynemű forgásnak legyenek és 3. hogy egy fokúnál kisebbek ne 
legyenek. E kísérleti r.-ek sem nélkülözik a kivételeket, pedig a 
kivételek kerülése a főcélja minden modern gyorsírási törekvésnek.

9. Világosság vagy olvashatóság. A rövidség és folyékonyság elvé
ből kifolyólag minél több jegyre van szükség, hogy a gyakori 
hangcsoportok és szavak is egy-egy külön rövid jegyet kapjanak. 
Azonban mentői több különálló jegyet veszünk fel, annál több lesz 
ezek között, melyek annyira hasonlítanak egymáshoz, hogy ez már 
a világosság rovására megy. A világosság elve is azt kívánja, hogy 
mentői kevesebb, de egymástól annál jobban megkülönböztethető 
jegyet vegyünk fel. Ugyanazon jegy kitűnő lehet a megkülönböz- 
tethetőség szempontjából, de amellett kevésbé jó kézellenes volta 
miatt pl. a jobbra lemenő vonal. Ez a helyzet a többféle nagy
ságnál is. Legfolyékonyabb volna a csupa egyfokú jegyből álló írás, 
egyúttal azonban monotonságánál fogva sokkal kevésbé olvasható, 
mint az, melyben apró és kétfokú jegyen is segítik tagolni az 
olvasást. Azonban a nagyságok számának további gyarapítása már 
megint az olvashatóságot is veszélyeztetheti. Kezdők leginkább az 
ellentétesen azonos alakú, tehát 180° szögben megfordított jegyeket 
tévesztik össze. (IV. sz. ábra, 116. 1.)

Hogy a rokonhangoknak hasonló alakú jegyek feleljenek meg, 
mert a gyorsabb írás esetén bekövetkező torzulás mellett is az 
olvasható ág ezáltal biztosítva van, ma már nem tekintik elméleti 
szempontból elengedhetetlenül fontos követelménynek, mert a torzult 
jegyek elolvasását nem annyira a rokonalakú jegy, mint inkább az 
asszociáció-kapcsolatok könnyítik meg, akárcsak a közírás hibásan 
szedett betűinél, hol az egészen eltérő alakú hibás betűt is helyesre 
korrigálva olvassuk az emlékképek hatása alatt.

Az olvashatóság csökken olyan jelölésmódok mellett, amelyek 
a jegyek alakját megváltoztatják. Legolvashatóbb az az írás, amely
nek szóképei nehézség nélkül bonthatók fel részeikre, ú. m.: szótő, 
igekötő, képzők, ragok, s ezek megint az egyes hangoknak meg
felelő jegyekre. Ezt leginkább a közírás nyomtatott és különálló 
betűi valósítják meg. A gyorsírásnál ez teljesen alig valósítható 
meg épen a rövidség miatt, amelynek kedvéért a szavakat lehetőleg 
megszakítás nélkül írjuk. így a rövidséget előmozdító kapcsoló vonal 
már magában is nehezebben olvashatóvá teszi az írást a különálló 
betűkből álló nyomtatott betűs szövegnél. A gyorsírásban az olvas
hatóságot még inkább csökkenti az, ha a kötővonal jelentése, hosszú
sága, iránya és más szempontok szerint folyton változik. Az olvas
hatóságra vonatkozó kutatások, bármilyen fontosak is, még a kezdet 
kezdetéig sem jutottak el, amennyiben a r.-i fanatizmus folytán az 
enemű vizsgálódások jobbára csak a többi r.-eknek a világosság 
szempontjából kifogásolható írásmódjainak szenvedélyes felhány tor- 
gatásában merülnek ki, ahelyett hogy r.-közi verseny olvasáson és 
stenogrammok áttételénél a hibásan olvasott helyek tanulmányozása
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és összehasonlítása útján igyekeznének a kérdést praktikus oldaláról 
megközelíteni. Útmutatásul szolgálhatnak erre Rindermann praktikus 
számlálásai gyakorló gyorsírók stenogrammjaiból az olvasási hibák 
tanulmányozása, vagy pl. a franciáknál Dupont és Barit összehasonlító 
tabellái a francia r.-ekről az elolvasásnál mutatkozó kétes esetek 
számának és fokának mathematikai feltüntetésével (Lisibilité com- 
parée des systemes frangais, Limoges, 1910). A torzulást eseteket 
tanulmányozta nálunk Radnai.

E kutatások embrionális állapotát mi sem jellemzi jobban, 
mint az a különböző felfogás, amelyet graphikai eszközöknek a vilá
gosság szempontjából való osztályozásában pl. Sckreynél és Kunowski- 
nál látunk.

Schrey szerint I. elsőrendű (primär) megkülönböztető eszközök:
1. az egyenes ívalakú képzései, a kör s az abból nyert jegyek;
2. az egyfokú jegyek használata egyszerű és kétszeres nagyságban;
3. a kétfokú jegyek hurkot kapnak; 4. a félfokú jegyek egyszerű 
és kétszeres nagyságban.

Π. Sekundär-eszközök: 1. az egyfokú jegyek hurkot kapnak; 
2. a kétfokú hurkos jegyek tágítása, 3. vastagítás.

III. Tertiär-eszközök: 1. nagy és kis hurok használata az 
egyfokú hurkos jegyeknél; 2. ajegyek öblösítése; 3. a jegyek hasz
nálata kettőnél több fok nagyságban; 4. többsorú elhelyezés;
5. a jegyek kétirányúsága (fel és le); 6. az egyfokú jegyek hasz
nálata félfok nagyságban.

Kunowski hangsúlyozza, hogy Schrey összetéveszti az eszkö
zöket és a különbségeket és voltaképen épen úgy, mint ő nem a 
megkülönböztető eszközöket osztályozza értékük szerint, hanem a 
különbségeket. Eszerint I. feltétlenül jó különbségek: 1. az írás- 
egvségek: a kör, a pont és egyenes, továbbá a teljes képzések 
egymáshoz viszonyítva; 2. a teljes képzések az egyszerűekhez viszo
nyítva ; 3. a különböző értelmű (fent-lent, jobbra-balra) egyszerű kép
zések egymáshoz való viszonyukban; 4. öt főirány; 5. két nagyság.

Π. Föltételesen megengedhető különbségek: 1. Többsorú 
elhelyezés; 2. a lemenők vastagítása; 3. kétszeres távolság; 4. az 
ív az egyeneshez való viszonyában.

ΠΙ. Helytelen, tehát meg nem engedhető különbségek: 1. három
három fel- és lemenő irány; 2. három nagyság; 3. három távolság.

A két tabella eltéréseiből az osztályozás ötletszerű önkénye 
tűnik ki, amely csak a saját r.-ének igazolását tartva szem előtt, 
az általuk kevésbé vagy egyáltalában nem használt eszközöket 
elítéli, vagy pedig meg sem említi. így a Kunowskinál fontos hurok 
(teljes képzés) elsőrendű, Schreynél harmadrendű.

A folyékonyságot és olvashatóságot nagy mértékben befolyá
solja a kapcsolások módja.

10. A kapcsolás is egyike a főkülönbségeknek a mértani és 
graphikus r.-ek között. Míg ugyanis a mértani r.-ek kötővonal nélkül, 
tehát közvetlenül kapcsolják jegyeiket, addig a graphikusok legtöbbje
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kötővonalat is használ, amely a kapcsoláson kívül a mgzójelölés 
szerepét is betölti. Duployé mgzókörei mindenesetre jobbak Pitman 
kapcsolásainál, de a legjobban kiválasztott mértani jegy anyag is úgy 
viszonylik kapcsolás szempontjából a graphikus jegyanyaghoz, mint 
az angolok nehézkes tér- súly- és úrmértékei a könnyed méter
rendszerhez. Minthogy a mgzójelölés egyike a gyorsírás legfontosabb 
problémáinak, azért a gyorsírási r.-ek tudományos osztályozása is 
legtökéletesebben ez alapon történhetik.

11. Magánhangzó vagy mássalhangzó fontosabb-e? A rnlzók fon
tosságát a nyelvészetre való hivatkozással szokták megindokolni. 
Ha ugyanis a létező nyelvek bármelyikét tekintjük, mindenütt a 
mlzó a szó csontváza, állandó szerkezeti alapja, amelyhez a változó 
elem, az életet adó mgzók tapadnak. Voltaire-nek az etimológia ՜ 
túlkapásait csipkelődő megjegyzése: „Az etimológia oly tudomány, 
amelyben a mgzók semmit sem számítanak s a mlzók is csak 
keveset“, utal e különbségre. Humboldt Vilmos szerint a mgzók nem 
is önálló betűknek, hanem a mlzók módosításainak tekintendők. 
(Die Verschiedenheit d. menschl. Sprachbaues, 69 1.) A nyelveket 
három nagy csoportba szokás felosztani: 1. izolálók vagy szótagolók,
2. agglutinálók vagy ragozok és 3. flektálók, hajlítok.

A szótagolók inkább a kihagyástan szempontjából jöhetnének 
szoba. Ellenben a másik két csoportnál tényleg szembetűnő a mgzók 
törvényszerű ingadozása a mlzók állandósága mellett. így a ragozó 
nyelveknél egyéb hangjelenségeken kívül, főleg a mgzóilleszkedés 
törvénye érdemel említést, amely szerint mélyhangú szótövekhez 
mély-, magasakhoz pedig magashangú mgzók és képzők járulnak, 
így a magyarhoz hasonlóan a törökben is:

oda 
„ da 
„ lar 
„ larda

E szabályszerűség következtében, mivel a hangtanilag meg
felelő ragok és képzők (ban-ben, ság-ség, hoz-hez-höz stb.) jelentése 
azonos, a gyorsírásban ezek közös jeggyel jelölhetők s így a nyelv 
energia pazarlását a gyorsíró energia megtakarításra használhatja fel.

A hajlító nyelveknek két csoportja van, t. i.: a külső és 
belső hajlítok. Az elsőben a ragok a szó végéhez vagy elejéhez 
járulnak (indogermán nyelvek). Itt a mgzók főbb változásai a követ
kező nevek alatt ismeretesek:

Ablaut a) németben: befehlen, befahl, befohlen, b) a latinban: 
facit, fecit, deficit, defectus, с) а görögben: λεΑπυ, Ι'λιπον, λέλοιττα 
(ejtsd: Wpó, elipon, leloipa) stb.

Umlaut: Vater—Väter, Mutter—Mütter, Tochter—Töchter, 
Haus—Häuser stb.

Brechung: befehlen—befiehlst, essen—ißt stb.

szoba tefter 
„ ában „ de 

„ ler 
„ ákban „ lerde

irka 
„ ában 

• „ ák 
„ ákban.

„ ák
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A belső hajlítású (szémi) nyelvekben a mgzók változásában 
áll a ragozás és szóképzés, pl. az arab nyelvben а htl tő az öles 
fogalmát fejezi ki. Ebből lesz: hatdia: ő (hímnem) ölt, hatalat: δ ölt 
(nőnem), hatolta: te öltél, hutila: ő megöletett, háti - gyilkos, hiti = 
ellenség, maktulun — megölve stb.

Érthető tehát, hogy a gyorsírásban is általában az a felfogás 
dominált, hogy a mlzók egyrészt állandóságuknál fogva, másrészt 
nagyobb arányszámuknál fogva fontosabbak s így, ha a mgzókat 
el is hagynék, a mlzókból könnyen kiegészíthetők, pl. ki ne találná 
ki e mondat értelmét: A mdrh a mgs fhn fszhlnh ? Ezzel szemben 
újabban Kunowski, Fabró stb. a mgzókat époly fontosaknak, vagy 
még fontosabbnak tartják. A mgzók kitalálhatóságának megcáfolására 
Fabró pl. ily példákat hoz fel: „.gy.gy. .d. .u. Itt csakugyan lehe
tetlen kiegészíteni e szavakat: „együgyű idea“. Természetesen nagy 
számmal vannak ilyen szavaink is, ahol épen a mlzókat lehetne 
kitalálni a mgzókból, itt pl.: eüii iea.

Kunowski a kitalálhatósági érvet nem találja fontosnak, mert 
szerinte a jó írásnak s illetőleg gyorsírásnak nem szabad a kitalá
lásra támaszkodnia, hanem minden kétséget kizárónak kell lennie 
s így csak az lehet fontos a jelölésnél, hogy milyen a hangoknak 
a fül előtt feltűnő kölcsönös viszonya s egyébként is, ha hasonló 
körülmények között egy-egy szótagból hol a mgzót, hol a mlzót 
hagyjuk el, akkor a hiányzó mlzók ép olyan könnyen kiegészít
hetek, mert nagyobb számuknál fogva ha el is hagyunk belőlük, 
még mindig marad mlzó. A mlzók sem olyan változhatatlanok, 
azoknak is megvannak a maguk külön, nagyszámú törvényei. Ellen
ben a mgzó a szótag hordozója, ezt hallja fülünk, a hangsúly 

• változása fő- és mellékszótagokban adja a nyelv ritmusát. A mgzó- 
nak legkisebb modulációját megismerjük s kifejezzük vele a leg
különbözőbb lelki jelenségeket. Kérdés, parancs, csodálkozás, harag 
külön szavak nélkül a mgzóban nyernek kifejezést. Időbelileg is a 
beszéd legnagyobb részét veszik igénybe s annál inkább feltűnnek 
a fülnek. Ha a mellékszótagokban háttérbe is lépnek, ugyanezt 
teszik a mlzók is, hisz a hangsúly és hosszúság közti különbség 
a jellemző. A szótag akusztikai szempontból: határolt hang, a mgzó 
a hang, a mlzó a határ, innen eredt a zárt és nyílt szótag elneve
zés is. Ezen elméleti elkülönítés nem csökkenti a mlzó jelentőségét, 
amely épen a határkövek számának gyarapodásával emelkedik. 
Ha valamit nehezebben hallunk, abból mindig a mgzót fogjuk fel 
könnyebben, így az énekben is a homogén természetű zenei elemek, 
a mgzók jutnak előtérbe.

Kunowski szellemes fejtegetései dacára az igazság mégis csak 
a középen van s abban áll, hogy sem a mlzó, sem a mgzó jelen
tőségét nem szabad lebecsülni, hanem a mindkettő által nyújtott 
előnyöket ki kell használni. Elvitathatatlan történeti tény, amelyre 
már Grab, felhívta a figyelmet Anleitung-ja történeti részében, hogy 
már az ókorban a mgzókat, épen csekélyebb számuknál fogva,
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elhagyták. A héber írásban a K. u. VI. századig nem voltak mgzó- 
jelek s a héber bibliákat még ma is jobbára mgzdk nélkül nyom
tatják. így a héber szókép (=’rbh) aszerint, hogy az elhagy
ható egy vagy több pont és vonás hol van elhelyezve, jelentheti:
1. ablak, 2. rács, 3. cselszövés stb. E pontok s a vonás különféle 
elhelyezése a mgzók jelképi jelölésére szolgált. Hasonló példákat 
idézhetnénk a zárt szótag mgzójának kihagyásáról, vagy jelképi 
jelöléséről a török, a szanszkrit, az ősmagyar rovás- stb. írásokból. 
A szanszkrit devanagari mlzók nevei mind a-ra végződnek, így tehát 
az а-t zárt szótagban nem íiják ki, a többi mgzót jobbára dia
kritikus jelekkel ábrázolják. A rovásírás mlzói pedig hé, cé, dé stb. 
helyett eb, ec, ed stb. nevet viseltek, itt meg az előző e elhagyása 
volt szokás. Csoda-e tehát, ha a modern stenograph]a úttörői, a 
héberhez hasonló álló írással író első angol r.-ek, a mgzókat hasonló 
módon szintén pontozással jelölték, amelyeket gyorsabb írásnál 
épúgv elhagytak, mint a szémi írások, az így író török parlamenti 
gyorsírók, a máig is használatban levő perzsa sikeszte nevű írás, stb. ?

12 .A jelképi jelölésnek tehát történeti háttere s a jelenben is 
eleven termőtalaja van, bár jelentősége heves viták tárgya a leg
újabb időkig. Az ú. n. mgzó tíró r.-ek a maguk igazolására amellett 
kardoskodnak épen az írástörténetre való hivatkozással, hogy „miként 
az írás legtökéletesebb alakja, a könnyen megtanulható betűszerinti 
írás, amely a szókép és szótagírás betetőzése, épúgv a gyorsírásban 
is a legtökéletesebb a betűszeriníi kiírás.“ (Kováts J. I.: N8. gyors
írása, 1.1.)

Ezen apodiktikus kijelentéssel szemben, a „minden út Rómába 
vezet“ elve alapján — helyes alkalmazás esetén — az egyik ép- 
oly jó lehet, mint a másik, s viszont helytelenül alkalmazva, mind
egyik rossz is lehet. Egyébként is a gyorsírásra, mint szakírásra, 
nem alkalmazhatjuk teljesen, heterogén céljaiknál fogva, a közírás 
törvényeit, csak amennyiben a gyorsírás fent hangoztatott speciális 
törvényeivel, t. i. rövidség, folyékonyság stb. összeegyeztethetők.

Tisztázzuk először is a különbséget a betűszerinti és a jelképi 
írás közt. Erre annál inkább szükség van, mert a kettőt sokszor 
összetévesztik. Faulmann hangzó vonalas mgzójelölése nála mint 
betűszerinti szerepel, Schreynél, aki ezt átvette, már jelképes jelö
lésnek számít. NS. több, ú. n. betűszerinti mgzójelölése azonos a 
GM. és StF. jelképes jelölésével. Kunowski r.-e is eredetileg jel
képes volt, de amikor a betüszerint írók r.-közi bizottságával a 
magáét akarta elfogadtatni, hirtelen, minden különösebb nehézség 
nélkül, a „betűszerinti“ melléknevet vette fel. E tisztázatlan, zavaros 
fogalmak között, Mager tanulmánya (Buchstabe und Symbol) terem
tett először világosságot és rendet.

13. A jegy és jetfcép meghatározása Betűjegy vagy röviden jegy 
alatt a graphikailag önálló és jelentéssel bíró egységet érti. Egy 
jegyet a többitől a maga sajátos graphikai ismertetőjelei vagy mó
dosulásai különböztetnek meg. A jelkép (szimbólum) fogalmilag
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szintén önálló, tehát jelentéssel bírd, de grafikailag nem önálló 
ismertetőjel, mely csupán mint valamely jegynek módosulása léphet 
fel. Eszerint minden graphikai elem, mely önmagában is felléphet, 
betű vagy jegy, ha nem léphet fel önállóan, akkor csak jelkép, 
így tehát egy vastagított, öblösített, átvágott stb. jegyben két elemet 
különböztetünk meg: a vonáselem az önálló betű vagy jegy, a 
vastagítás, öblösítés, átvágás stb. a nem önálló, hanem csak a jegy 
módosulásaként fellépő jelkép. így tehát a polémia nem akörül 
forog, hogy a r. csak jelképi vagy csak betűszerinti jelöléseket 
használjon, mert hiszen csupa jelképi jelölésből gyorsírás azért sem 
állhat, mivel akkor nem volna mit módosítani a jelképi jelölés végett, 
hanem akörül, hogy csak betű szerint írassék-e ki minden, vagy 
pedig vegyesen: jelképileg és betű szerint, amint épen előnyösebb?

A jegytől is megkülönböztetendő 1. a határozatlan vonás, 
amelyet csak az ismertetőjelek tesznek jeggyé, így' tehát „ | “ 
határozatlan vonás, amelyet legalább egy ismertetőjel, pl. az irány 
(föl- vagy lefelé) határoz meg és emel a jegyek sorába; s 2. az 
ismertető- vagy megkülönböztetőjel, amely a jegyet más jegyektől 
megkülönbözteti, pl. az irány, a nagyság, vastagítás, emelés, stb.

A jelképtől, vagyis a fogalmilag önálló és jelentéssel bíró 
ismertetőjeltől megkülönböztetendő 1. a karakter, vagyis olyan külön 
hangjelentés és önállóságnélküli ismertetőjel, amely csupán a jegy
nek másoktól való megkülönböztetésére szolgál, pl. a nagyság álta
lában a GM., StF. és NS. r.-ekben, a jegyek hurkos része StF.-nél 
stb.; s 2. a holt módosítás, amely az illető r.-ben abszolúte sem
milyen jelentést, sem megkülönböztető szerepet nem nyert, ilyen pl. 
a vastagítás az ú. n. vastagításnélküli r.-ekben, az öblösítés a NS. 
és StF. r.-ben stb., ahol ha vastaggá, illetőleg öblössé is talál 
íródni valamely mlzójegy, annak semmi külön jelentése nincs.

E szabatos meghatározások mellett vizsgáljuk csak kissé a 
jelképes írásmódot a maga történeti hátterével együtt. A jelkép és 
képmás abban egyeznek, hogy mindkettő ábrázoló eszköz, tehát 
van jelentésük, míg pl. a gyermek céltalan firkálásának, vagy a 
névaláírás végső cikornyájának nincs. De különbség is van a kettő 
között. A képmás, tehát az írás legősibb faja: a képírás is ugyan
azon érzéklet alá eső tárgyakat, dolgokat ábrázol, mert akkor a 
művészet és írás még nem vált el egymástól, ellenben a jelkép más 
érzékszervek területéről vett fogalmakat érzékeltet, tehát a jelképes 
írás a hangot a szem számára teszi felfoghatóvá. Ezért a képet 
nem kell megtanulni, a jelképet igen. Amíg a festett, rajzolt, vagy 
képírásos korona, oroszlán, hal, félhold stb. csak képmás akar lenni, 
addig jelképről nem lehet szó. Mikor azonban a korona a hatalmat, 
az oroszlán a bátorságot, a hal a Krisztust („Jesos Christos theöu 
hvios sótér“ kezdőbetűiből az ókeresztényeknél, jelentése: Jézus 
Krisztus, az Isten fia, a Megváltó), a félhold a mohám edánságot 
jelenti, akkor tényleg jelképpel van dolgunk, amely eljárás a képző
művészetekben mindig szokásos eszköz lesz elvont fogalmak érzé
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keltetésére. S bár igaz az, hogy az írás a képírás- és szótagíráson 
át jutott el a mai betűírásig, azonban ma is vannak népek, amelyek 
a jelképes írásról nem mondtak le. Ázsia sok száz milliónyi kínaija 
és japánja ma is ideogrammokkal ír, amelyek lehetővé teszik, hogy 
emberek, akik egymás beszédét meg nem értik, egymás írását
mégis megértik. Persze a nagyműveltségű mandarin 24 ezer ideo- 
grammot is tud, a nyárspolgár kevéssel is beéri. S nem valószínű,
hogy az ős China, ahol már évszázadokkal előbb ismerték a könyv- 
nyomtatást, a fiatal Európa kedvéért megtanulja a jóval könnyebb, 
mintegy 30—35 betűből álló ábécét, amellyel minden szót tanulás 
nélkül le tudna írni mindenki, de elesne a mostani univerzális, 
mindenkitől értett írás előnyeitől. S az egyes szaktudományok terén 
is egyre jobban látjuk a jelképes írás előtérbe nyomulását a köz- 
érthetőség kedvéért. Avagy nem szinte gyorsírásszerű jelképes írás 
az époly könnyen megtanulható, mint nyelvkülönbség nélkül 
közérthető tizes számrendszerben, amelyet már a görögök ismertek 
s az arabok tökéletesítettek, hogy a számjegy helyzete egyúttal az 
egységek értékét is meghatározza? Hát a kémikusok nemzetközi 
jelölései (pl. HOj = víz), a geographusok, mathematikusok, fizi
kusok, a csillagászok, a muzsikusok stb. jelei és rövidítései nem 
jelképiek-e s emellett mégis haladást jelentenek ?

De nemcsak a szaktudományokban, hanem közírásokban is 
diadalmasan tartja magát a jelképes jelölés a már említett s gyors
írásra emlékeztető szórni, perzsa, indiai stb. nyelvek szótagíró mlzós 
írásaiban.

A nyelv (= beszéd) egyébiránt maga is jelkép, amennyiben 
kivéve a hangfestő vagy hangutánzó szavakat (ugat, bőg, nyávog, 
dörög, durran, kopog stb.), amelyeknél a nyelv egyszerűen mását 
akarja adni a természeti hangoknak, a szavak a többi fogalomnak 
jelképei, amelyeket már tanulni kell. Az írás a beszédnek, tehát a 
gondolat jelképének jelképe, a gyorsírás pedig, minthogy ezt írásba 
kell áttenni, a jelkép jelképének jelképe. E hosszadalmasnak látszó 
körülírást mellőzzük, mert az évek hosszú során át folytatott gya
korlat folytán megszoktuk az absztrakciók e sorozatát: 1. a fogalom 
hangképét vagyis nevét megtanultuk fülünkkel felfogni s szájunkkal 
kiejteni, 2. a hangképet elemeire, a hangokra bontva a nekik meg
felelő íráselemeket, a betűket szemünkkel felismerni s kezünkkel 
utánozni vagyis leírni, 3. e hangoknak és betűknek gyorsírási jelö
lését felismerni és leírni. Itt persze a jelképi jelölés már mást jelent, 
mint a képírásos ideogrammoknál. Ott egész fogalmat jelképezett 
a leírt Ideogramm, itt a jelkép épen ellenkezőleg egy hang-betűnek 
le nem írásában, hanem a szomszédos mlzónak valamilyen módo
sítása által való jelölésében áll. Grab, szerint még a jelkép a hangnak, 
mint akusztikai jelenségnek optikai képe: a magas hangot emelés, 
a mélyet mélyítés stb. jelzi. Ma már a jelképi r.-ek nem mindig 
igyekeznek arra, hogy meg legyen a kapcsolat az akusztika és az 
optikai-graphikai kép közt s azért helyes Mager fenti fogalmazása.
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Hogy azonban a jelképi jelölésre a rövidség kedvéért szükség van, 
azt legjobban az 
amennyiben

bizonyítja, hogy betűszerinti írásra törekvő r.-ek, 
mgzók egyikét sem jelölik jelképileg, akkor a csekély

számú elsőrendű jegy anyagból annyit felhasználtak a mgzók számára, 
hogy e veszteséget csak úgy tudják ellensúlyozni, hogy a mlzók 
közül kénytelenek többet jelképileg jelölni.

Végül nagy tévedés azt hinni, hogyha az elmélet embere 
kimutatja pl. a NS. r.-ről, hogy melyek ott a jelképi jelölések, 
azzal egyúttal az is be van bizonyítva, hogy azok rosszak. Ep- 
úgy, ahogy a jelképes r.-ek kénytelenek a mgzót helyenként betü- 
szerint kiírni, úgy kénytelenek a betű szerint írók is a jelképi írás
módot is felhasználni a közös cél érdekében.

14. A mg zó jelölésen a'apuló rendszeri felosztások: A gyorsírási 
r.-ek részletesebb osztályozásánál eleddig nem akadt az áttekinthető
séget jobban biztosító szempont a graphikai-nyelvinél, t. i. a mgzó- 
jelölésnél. Na van՝ e e szempontból 7 csoportot különböztet meg.

I. Mgzók és mlzók egyforma nagy jegyek: J. Willis. O-angol
iskola,

II. Nagyobb jegyű mlzók és apró mgzók: Conen de Prépéan, 
Paris—Guénin, Marti.

III. Szöglet nélkül kapcsolható mozgékony jegyek több mgzót 
is jelölnek: (mai francia iskola) Duployé.

IV. Felmenő mgzó vonalak a lemenő mlzók lábával egybe
olvadnak: Painparé, Fayet, Rahm, Arends.

V. Mgzók jelképi jelölése: Gab., St., Faulmann, Lehmann 
mai (német iskola).

VI. Szótagírás a mgzó jelképi jelölésével: J. Willis, Mignon 
s a pozíciós rendszerek.

VII. Mgzók diakritikus jelölése : Byrom, Taylor, Pitman (mai 
angol iskola).

Navarre helyesen konstatálja, hogy a 7 csoport közül ma 
úgyszólván csak a 3 nemzetnek (francia, német és angol) jellemző 
irányai vannak túlnyomóan használatban, t. i. a III., V. és 
VII. csoport.

Navarre felosztása, mint a gyorsírási elmélet megalapozásának 
kísérlete, figyelemreméltó, de nem kifogástalan mű. Már maga az 
a tény, hogy a geometriai és graphikai r.-ek között semmi nagyobb 
megkülönböztetést nem tesz, a felosztás elhibázottságát jellemzi. 
Geometriai gyorsíró létére nem vette észre, hogy túlságosan össze
zsúfolta a graphikai r.-eket 2 osztályba (IV—V.), míg a mér
taniaknak 5 osztály jutott. így a mértaniaknál külön osztályok 
keletkeztek olyan törvények alapján, amelyeket a többi osztályban 
is megtalálunk, viszont pl. oly távolálló r.-ek, mint Gab., Stolze, 
Faulmann, Lehmann, egy osztályban csak felületes összehasonlítás 
mellett maradhatnak meg. S hol vannak még akkor oly eltérő 
graphikai r.-ek, mint Kunowski, Scheithauer, Glock stb. ? Az 
I. osztály vezérelvét másutt is megtaláljuk, mert még a jelképes
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r.-ek is kénytelenek a nyílt szótagok és mgzótorlódások számára 
külön mgzójegyeket fölvenni. így aztán nagy mgzójegyet látunk 
pl. NS.-nál is (az o-ö kétfokú), pedig e r. nem az I., hanem az 
V.-be tartozik. Kis mgzókat pedig nemcsak a II-ben találunk, 
hanem a többiben is (Duployé, Grab. stb.).

Azért az osztályozásánál oly elveket kell kiválasztani, melyek 
a példákul felhozott r.-ekben szinte megtestesülnek. Igaz ugyan, hogy 
kevés r. van. amelyz a hangzójelölés szempontjából egységes és 
következetes volna. így J. Willis r.-e az elsőn kívül sorozható a 
VII.-be is, mert a diakritikus eljárást is használja. Azonban, hogy 
mégis lehet körültekintőbb felosztást adni, arra szolgáljon bizonyí
tékul a következő, a Mager—Johnen felfogását követő rendszerezés:

A mértani r.-ek lehetnek: I. jelképes mgzój elölök és II. betű 
szerint írók.

I. A jelképesek lehetnek: 1. Intermittálók, vagyis félbeszakítva 
írók; a mgzót a rákövetkező mlzó különböző elhelyezése jelöli 
(ó-angol iskola); 2. interpunkciósak, vagyis mgzót a szémi nyelvek
hez hasonlóan pontokkal, vagy kis vonásokkal jelölők (Byromtól 
Pitmanig); 3. pozíciósak, vagyis helyhez kötötten írók, amelyeknél 
a mlzó különböző elhelyezése jelentette egyúttal a mgzót (a francia 
notographiák, vagyis kótaformájúan írók); 4. a mlzó nagyítása vagy 
irányváltozása jelöli a mgzót, pl. Mignon-nél (1874):

pe, te, fe, pi, ti, , pe, pu, pa, po, pou.
/ \

II. A betű szerint írók, vagy 1. koordinálok = mellérendelők 
(franciák, Marti stb.). vagy 2. pozíciósak, amelyek a mgzót külön
böző magasságban írják s ezzel jelképezik 
(Leiévre).

ki nem írt mlzót

A graphikus r.-ek kiindulópontja Gab. Nála minden jelölési 
módot megtalálunk, amelyet utána azután egy-egy újabb r.-ben, 
mint alapelvet, lehetőleg következetesen keresztülvinni iparkodtak, 
tehát megvan a jelképi és a betűszerinti mgzójelölés. Vannak lemenő 
és felmenő mlzói, előfordul a jelképes jelölésnél is az elhelyezéssel, 
jegy nagyítással, a betűszerinti kiírásnál a jegybeolvasztással és a 
merev mgzóvonallal való jelölés. Eszerint megkülönböztetünk Gab. 
után: I. felmenő és II. lemenő mlzós rendszereket. Az I.-Ъа csak 
Eleként és Kunowskit sorolhatjuk, valamint a még ezután felmerülő 
lehetőségeket. A II. csoportban ismét vannak 1. jelképi r.-ek: 
a) abszolút pozícióval, hol a tőszótag mlzójának helyhezkötöttsége 
jelzi a mgzót (Stolze és áttételei), Ն) relatív pozícióval, amelynél 
a következő mlzó viszonyított helyzete jelzi a mgzót (Faulmann, 
NS., ítadnai, Stolze—Schrey stb.), c) jegynagyítással, melynél a 
mlzók különböző nagyságai jelzik a mgzót (Lehmann, Dahms stb.);
2. a mgzót betű szerint író r.-ek: a) merev, vagyis nem változó 
hosszúságú mgzó vonala kát írnak Brauns, Scheithauer, Melin, Halász 
stb.; b) a beolvasztó r.-ek a mgzók felmenő jegyeit beolvasztják

֊Հ
հ
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a mlzók lemenő jegyeinek lábába (Arends, Roller); c) a kétirányúnk 
jegyei le- és felfelé írhatók az alkalmasabb kapcsolás kedvéért 
(Grlock). A 2. alá tartozó r.-eket vastagítás-nélkülieknek is nevezik, 
mert a vastagításra itt a mgzój elöl esnél nincs szükség.

A mgzójelölés alapján szokás még megkülönböztetni gramma
tikusán és fonetikusan jelölő r.-eket aszerint, amint a mgzó jelölése 
mindig a többi mgzóhoz viszonyítva, tehát nem állandó graphikai 
eszközzel történik (pozíciós r.-ekben, pl. StF.), vagy pedig van a 
mgzóknak állandó jelölési módjuk.

A r.-ek osztályozása egyéb graphikus szempontok szerint nem 
ad ilyen kimerítő á՛ tekintést. így a sorszérű és nem sorszerü r.-ek 
szerinti csoportosításnál az jön tekintetbe, hogy a kapcsolás mellett 
megmarad-e az írás a maga egészében az alapsoron vagy nem. 
A sorszerüség a viszonylagos sor elvének áldozatul esikv ha a 
jegyek merevsége folytán a szó eltávolodik az alapsortól. így pl. 
a német Gab. r. sorszerűsége a magyar áttételben is megvolt, de 
később NS. felfogása szerinti viszonylagos sor elve értelmében 
módosult.

Egy másik graphikus szempont volna ebből kifolyólag az egy, 
két, három stb. sor szerinti osztályozás. Természetesen ez az osz
tályozás csak a jelöléstanra (teljes írás) vonatkozhatok, mert a kiha
gyástanban még az egysorú r-ek is többsorúakká válnak a graphi- 
kaiaknál úgyszólván kivétel nélkül, a modernebb mértaniaknál 
szintén többé-kevésbé. Mindezen szempontok teljesen elegendők egy 
gyorsírási r. közelebbi jellemzésére. A metodikai szempont nem 
egyszer arra vezeti a r.-alapítókat, hogy egyes graphikai eszközöket 
az objektív elmélet ítélőszéke előtt helyt nem álló módon magya
rázzák s nevezzék el. Innen van számos félreértés. Ilyen tévedés pl. 
a GM. r.-ben a hurkos jegyek oblösítéséről szólni, holott itt az о 
mgzót a hurokhosszabbítás jelöli s csak az ö-nél tágul is a hurok 
a hosszabbodáson kívül. Ugyanilyen tévedés a NS. r. részéről annak 
a tagadása, hogy a vastagítás az a, á és ü esetében époly jelképi 
jelölés, mint zártszótagú u-, ü-nél az egyfokú mlzók félfokú 
emelése, amely emelés nélkül nem lehetne megkülönböztetni e 
mgzókat az e-, illetőleg é-, ά-tól, pl.: szemetel-szimatol, béget-búgat, 
hám-hüm.

15. A kapcsolás fajai és eszközei. A közönséges írásban is lehe
tőleg az írón fölemelése nélkül igyekszünk írni, ha sietünk. Ez a ten
dencia idővel kifejlődött többé-kevésbé minden írásban. Az egy szót 
alkotó jegyek zárt csoportja ugyanis nemcsak világosabb, hanem 
rövidebb is a külön írt jegyek csoportjánál. Azonban a kapcsolásnak 
is vannak föltételei és határai. A kapcsolás technikája megkívánja 
azt, hogy a szókép mentői sorszerübb legyen s hogy az átmenet 
az egyik jegyről a másikra mentői folyékonyabb legyen, az alkal
mazás szempontjánál pedig irányadó az lesz, hogy a szókép ne 
legyen az áttekinthetőség röVására túlhosszú.֊, Azonban azon jegyek 
száma, melyek mentői több jeggyel adnak könnyű kapcsolást, igen
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csekély s a könnyű kapcsolások is kevésbé folyékony áttekint- 
hetőségüekké válhatnak az összefüggésben, ha egyik vagy másik 
irányban túlságosan eltávolodnak a sortól. Ezen van hivatva segíteni 
a jegy módosítás.

A kapcsolás kérdése a módosítás és jelképi jelölés tanával 
szorosan összefügg. Ezért Kunowski a kapcsolásnál tárgyalja a 
jegymódosításokat, s megkülönbözteti a kapcsolás következő fajait:

Laza kapcsolás történhetik: közelhelyezés, érintés vagy át
vágás útján.

A szoros kapcsolás lehetséges: 1. egyszerű végkapcsolás, mely
nek fajai: a) a természetes kapcsolás összeolvasztás- vagy szögkép
zéssel, b) a mesterséges kapcsolás betoldások útján; 2. kapcsolás 
pozícióval.

E rendszerezésben benne vannak az ú. n. jelképi jelölések is 
épen úgy, mint Sehrey csoportosításában, aki a jegyek megkülönböz
tető eszközeit 6 csoportba osztja: Különböző 1. alak, 2. hajlási szög,
3. irány (fel és le), 4. nagyság, 5. erősség (vastagítás) és 6. helyzet.

Csak természetes, hogy a jegyeknek különböző szempontból, 
így a rövidség, folyékonyság, világosság, kapcsolás szempontjából 
csupán elméletileg absztrahálható sajátságai egymást folyton keresz
tezik. Ismétlések elkerülése végett a graphikai eszközök részletesebb 
méltatása tényleg leginkább helyénvalónak a kapcsolás kérdésénél 
mutatkozott, mert miként a jegyek rövidségét, folyékonyságát és 
olvashatóságát leginkább a kapcsolásnál tudjuk megítélni, ugyanígy 
a többi graphikai eszköz értéke is itt ítélhető meg leginkább.

Felosztásunkban a teljesség kedvéért a mértani r.-ekre is 
tekintettel voltunk. A graphikai eszközöket, melyek a jegyeken 
tapasztalható sajátságokból absztrahálhatók, két csoportba oszthat
juk: alakiakra és helyzetiekre. Mindkét csoportnál feltűnik az, hogy 
ugyanazon alaki vagy helyzeti módosítást egyes r.-ek egymástól 
eltérőleg vagy betűszerinti, vagy jelképi jelölésként magyarázzák. 
A r.-alapítónak mindenesetre szuverén joga van a graphikai eszkö
zöket akként felhasználni, ahogy az ökonómia kívánja, azonban a 
gyorsírástudománynak viszont feladata a téves magyarázatokra 
rámutatni és korrigálásukat lehetővé tenni.

16. Az alaki rrwdosítások közül első helyen említendők a jegy- 
rokonság azon esetei, amidőn az egyes hasonló jegyek nem parallel 
önálló egységeknek tekintetnek, hanem már a kapcsolás, hangzó
jelölés, vagy jegyösszeolvasztás valamelyik fajtájának. így StF. 
jegyeinél a hurok több esetben (j, s, ty) csak a kapcsolás eszköze 
minden külön hangjelentés nélkül, ellenben ugyanezen jegyek hurok 
nélkül és hurokkal más-más jelentésű jegyeket adnak a GM. és 
NS. r.-ben. Hasonló különbséget látunk az egyébként hasonló tört 
és nem tört, kampós- és hegyestalpú stb. jegyek közt. Míg ugyanis 
pl. StF.-nél a törés csak ismertetőjele a gy, ty, cs jegyeknek, 
addig más rendszerekben ezek már jeg^összeolv asztások eredményei. 
A GM. ú. n. hegyesítései, szemben a kampós alapjegyekkel (v, p,
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d, cs) az Ճ jelképi jelölésére szolgálnak, míg a német G.-ben e 
hegyesítést az i beolvasztásával, magyarázzák, ellenben más r.-ekben 
e jegypárok csak alapjegyekül szolgálnak, pl.: GM.: v, vi = NS.: 
V, c és StF.: h, c. A kampó és hurok a mizójelképeknek szinte 
kimeríthetetlen kincsesbányája Pitman-nál, de természetesen amennyi
vel többféle hurok-kombináció lehetséges, annál finomabb meg
különböztetésre van szükség az olvashatóság kedvéért, úgy, hogy 
a szemnek rövid írás voltaképen gondos rajzolást igényel, tehát 
időveszteséget jelent. A németben különbséget tesznek a körhurok 
(Schlinge) és hosszú hurok (Schleife) közt. A körhurok alkalmazása 
mlzó jelképi jelölésére gyakori, főleg Braunsnál (kis hurok utólagos 
t-ét, szélesebb hurok r-et jelöl). Azonban körhuroknak 2 nagyságban 

• való ilyetén alkalmazása egyfokú jegyeknél a világosság rovására 
van. Körhurok van pl. a GM.: j, d, NS.: cs, gy, f, StF.: a kapcsolt 
J, s, ty jegyeknél, míg hosszú hurok a magyarban ritkább. A kör
hurok alakja is megváltozhatik, ha a kapcsolás ezáltal könnyebbé 
válik, főleg felmenők előtt, (pl. a NS. gy-jenéi az о előtt a hurok 
hosszabb lesz).

Megkülönböztetendő e hurkos alakoktól az áthurkolás, amely 
Gab.-nél a mlzókettőzést és a torlódó p-1, GM.-nál szintén a kettő
zést, Pitman-nál az strs csoportot jelöli. A hurok e 3 faja általá
ban folyékony, de sokszor kevéssé világos (I. számú ábra):

I tf z.4Հ ՜տ.

yí 4j i ü, 1 tt,լ fi’ij

I—ΙΠ. számú ábra.

Az alak mellett legfontosabb ismertetőjele a jegynek az iránya. 
A világosság 5 iránynál többnek használatát csak kivételesen engedi 
meg (1. 116 1., ΙΠ. ábra). Legfontosabb a felmenő hajszál- és lemenő 
árnyékvonalak ellentétes iránya. Az ellentétes irányú jegyek össze
kötése hegyes szögben történik, a hegyes szögnek nem szabad túlkes- 
kenynek lennie, nehogy a két vonal egybeolvadjon, ami sokszor csők-* 
kentené a világosságot. Alig van rendszer, amelyben ne volnának 
azonos alakú, de ellentétes irányú fel- és lemenő-jegyek, amelyek 
csak összefüggésben, a kapcsolás által különböztethetők meg. (I. ábra.) 
Legtermészetesebb a kétirányúság a köralakú jegyeknél, amelyek
nek kapcsolását teszi folyékonyabbá le- és fölfeléírhatóságuk. (GM. 
és NS.: ss, StF.: l stb.). A graphikus r.-ek általában a felmenőket 
teszik a mgzójelölés és kapcsolás eszközeivé s a lemenőket a mlzók- 
nak hagyják meg. Ezzel ellentétben Kunowskiék a mgzók hang- 
erőssége alapján az akusztika dinamikáját az optika dinamikájával, 
tehát a nagyobb erőkifejtéssel járó lemenő vonásokkal akarván 
érzékeltetni, eljárásuk igazolására arra is hivatkoznak, hogy lemenő

9
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vonás csak kettő van, míg felmenő három, amely arány megfelel 
a mgzók és mlzók iterációs viszonyának.

A kétirányúság (Variabeln) Gab. f, t, p helyhez kötött jegyei
nél a rövidséget és sorszerűséget szolgálja, amennyiben szó elején 
az f és p alulról, a t felülről kezdődik, hogy a szótő az alapsoron 
maradjon, ellenben a szóban ellenkező irányt kaptak. Ezen elvet 
tette meg r.-e alapelvévé Glock Tivadar. Míg mértani r.-ekben kedvelt 
eszköz ugyanazon egyszerű jegynek 4-féle irányban (II. ábra, 129 1.) 
való használata különböző értelemben, addig graphikus r.-ekben 
ritkábban használt eszköz az irányváltoztatás. így a gab.-i függő- 
legesítést (Steilstellung) az i jelképi jelölésére, kézellenessége miatt,

- 1902 óta általában kiküszöbölték. Ritkább a mlzó jelképileg hasz
nált dűlt írása is (Gab.: eit, eif GM.: át֊ét), jóllehet alig okoz * 
1 — 2 tized vonásértéktöbbletet. Ellenben a mgzót jelölő hajszál
vonalnak a következő mlzóhoz való igazodása folytán 3 irányban: 
!/ való írása oly gyakori, hogy pl. nálunk mind a három engedélye
zett r.-ben egyaránt használatos.

legfontosabb ismertetőjelek 
egyike. Azonos jegy két nagysága közül pl. Duployé-nál a nagyobb 
a zöngését, a kisebb a zöngétlent (StF.-nél megfordítva h-g, p-b, t-d) 
jelenti. Azonban mentői több nagyságban fordul elő valamely jegy
alak, annál inkább veszít világosságából. A különböző nagyságok 
mérésére használt mértékegységek sem egyformák. A közírás ՜ս՜ betű
jével egyenlő magasságú jegyeket általában pgyfokú, (b), az ennél 
kisebbet (a) félfokúnak (vagy aprónak) szokás nevezni. A nagyob
bak elnevezéseiben már tarka változatosságot látunk:

A nagyság is Macaulay óta

I

)

՛.

így c)—d) StF.-nél a' három, illetőleg négy foknak hosszát, 
GM. és NS.-nál a másfél- és kétfokúakét jelzi, azonban a GM. 
kétfokú jegyei voltaképen valamivel hosszabbak. E szerint a 3 rend
szer írássorrendszere is eltérő.

A többféle (2—3) nagyság használata nem lehet vitás, kivéve 
a kézellenes jobbra lemenő irányúakét (GM.: r, NS: e). Három 
nagyság használatánál ily különbségek a legvilágosabbak: V*, 1 és 
2 fok. Az V/շ foknál nagyobb jegyek jobbára jegy összeolvadás 
útján keletkeznek s a legnagyobbak betölthetik mind a három sor
közt (GM.: csp, gyp, tp stb.). Az egy foknál nagyobb jegyek előtti 
kapcsolóvonal túlhosszú voltának megakadályozására több eszköz 
szolgál. így StF a két nagyságban megállapított jegyek közül a nagyob
bat csak a szó elején használja, szóban a kisebbet írja. A másik 
módot a GM. alkalmazza. Itt ugyanis sor alá nyúló hosszú jegyek
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(Unterlänge) is vännak, míg StF.-nél a hosszú jegyek mind az alap
soron álló felnyúlok (Oberlänge). A hosszú jegyek kötővonalának 
megrövidítését célozza a ketlakiság (Mutabeln); itt a hosszú jegy 
szó elején az alapsoron áll, a szóban a sor alá nyúló helyzetet 
kap (GM. régi ojegye). Schrey is a háromsorúság s az apró jegyek 
megszüntetése után a hosszú jegyeket kétlakiakká tette, a StSch. 
egyesülésnél azonban ezt elejtette, úgy, hogy ma egyik főkifogás 
r.-e ellen a hosszú jegyeket megelőző túlhosszú kötő(hangzó)vonal. 
Ezzel ellentétben Faulmann és NS. meg egyáltalában nem vettek 
fel egyfokúnál nagyobb alapjegyet, mert mgzóikat mind felmenő 
vonalakkal írják s így hosszú mlzók esetében túlmagasra nyúló 
szóképeket kaptak volna.

A függőleges tagoltságon kívül gyakran fordul elő a víz
szintes irányú nagyságmegkülönböztetés. Míg azonban függőleges 
irányban az alapsorhoz való viszonyítás háromnál több nagyság 
használatát is lehetővé teszi, a vízszintes síkban kettőnél több 
szélesség ritkán fordul elő. (Rollernél 3 távolság.) A vízszintes 
nagyításoknak egy speciális fajtája a kampó- és hurokkiszélesítés, 
vagy öblösítés, amely a kampós jegyeknél jobbára betűbeolvasztás 
eredménye.

A jegynagyításnak és kicsinyítésnek fajtái a csekély időbeli 
különbségből eredő nyereségnél fogva többé-kevésbé minden modern 
r.-ben alkalmazást nyernek. Hiszen Schrey szerint pl. a kétfokú 
jegyek leírása csak Vzo-dal (Radnai szerint 1—2 tizeddel) tart 
tovább a megfelelő alakú egyfokúnkénál. A kétfokú jegyek közül 
az alulhurkosak folyékonyabban írhatók, ha sor alá lenyúlok s a 
felülhurkosak, ha felnyúlok, vagyis az alapsoron állanak. Egyes 
r.-ek teljesen ezen alapelvre fektetik mgzójelölésüket (Lehmann— 
Dahms, Kele, Mignon), másutt meg a mlzószimbolizálás eszközéül 
használják (Scheithauernél a t, d, k, g kétfokú alakja előző n-et 
szimbolizál). Az öblösítés (kampókiszélesítés) a gyorsabb írással 
járni szokott torzulás esetén könnyen összetéveszthetővé válik a 
hosszú kapcsoló vonallal, azonban az elolvasást, mint Fabro formu- 
lázza, még torzulás esetén is lehetővé teszi az öblösítés lehetőségé
nek tudata, mely rögtön jelentkezik, mihelyt másként nem ad az 
olvasás teljes értelmet. Időbelileg is nyereséges az öblösítés, ameny- 
nyiben az öblösítést elvető Radnai szerint is legfeljebb fél vonás- 
értékkel egyenlő többletet okoz, de sokszor ez a többlet is elmosó
dik. Mivel azonban olyan ábécé, melynek minden jegye öblösíthető 
volna, csak más előnyök feladása, árán volna felállítható, azért Faul- 
mann óta a jelölés egyöntetűségére · való törekvés az öblösítés sze
repét is csökkentette.

A vastagítás egyes újabb r.-ek (Brauns, Scheithauer, Tarczal 
stb.) kivételével mindenütt kedvelt eszköz. Időtartama Radnai sze
rint Vio—Vio, Schrey szerint 7™ — У20 vonásértéktöbbletet jelent, 
mely azonban még csökkenhet. Minthogy gyorsabb írásnál a ceruza 
kopása folytán a vékony és vastag vonalak közti különbségek el-

9*
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mosódhatnak, azért általában rokon hangjelenségekre tanácsos alkal
mazni. Pitman a zöngés mlzókat különbözteti meg vastagítással a 
zöngétlenektől, StF. ép megfordítva: az nd, ng, mb stb. vastagí- 
tásából nt, nk, mp lesz. Nélkülözhetetlen voltát még a vastagítás 
nélküli r.-ek is elismerik, midőn, ha nem mgzójelölésre, úgy mízók 
(pl. Braunsnál n, m) szimbolizására használják. A fölmenő jegyek 
természetesen nem vastagíthatók, bár ilyen furcsaság is előfordul 
(Sztrokay). A vízszintes vastagítása tollal egyáltalában nem, ceru
zával is kevéssé folyékony s kevésbé kapcsolható, miért is csak 
rövidítési célra használják. Gondosabb kivitelt kíván s ezért mint
egy két vonásértékkel meghosszabbítja a leírási időt a részleges 
vastagítás is, midőn a vékonyan kezdő vonal vége lesz vastag, vagy 
megfordítva pl.: Pitman megfelelő zöngés és zöngétlenjeinek össze
kötése, stb. s Gab. i- beolvasztásai (Verdichtung, 1. 129. 1., Hl. ábra). 
A GM. r.-ben ezt elképi jelölésnek tekintik s ékezésnek nevezik, 
mely épen kevésbe folyékony volta miatt más r.-nél nem lett nép
szerű. A vastagítás más graphikai eszközökkel a legkülönbözőbb 
kombinációkban fordulhat elő.

17. Az alaki módosítások mellett a helyzeti módosítások szintén 
nélkülözhetetlen eszközei a modem gyorsírásnak. Két fajuk lehet
séges : az abszolút s a relatív helyzeti módosítás. Az elsőt helyhez 
kötöttségnek, vagy pozíciós írásnak is nevezzük, mely esetben nem
csak a tő szótag kezdőhangja, hanem az azt követő jegyek is ugyan
azon magasságban vagy mélységben maradnak; az utóbbi a viszony
lagos emelés vagy mélyítés alakjában ismeretes, mely esetben a 
szókép eltávolodik a kezdöjegy sorától. Sokan összetévesztik az 
abszolút és relatív pozíciót. Pedig a különbség világos. StF.-nél 
abszolút pozíció jelzi a tőszótag minden mgzóját az i kivételével 
(1. 71. 1.), melyet a zárt tőszótagban utólagos, tehát relatív emelés 
jelöl. Ellenben GM.-nál, bár a búza, hitel stb. szavak kezdő ծ-je a 
sor alatt, h-ja pedig a sor fölött íródik, mégis csak relatív hely
zeti módosításról beszélünk, mert a szó további részei az alapsoron 
íródnak. Világosság szempontjából a helyhez kötöttség elsőrendű 
eszköz. De az ábécé jegyeinek is megkülönböztetésére használni azért 
nem ajánlatos, mert ez esetben egyrészt a jegyek önmagukban véve 
a pozíció nélkül nem bírnak önállósággal, másrészt, mert azután 
a további viszonylagos elhelyezés rajtuk végre nem hajtható épen 
helyhezkötöttségük miatt. A helyhez kötött jegyek ritkán is fordulnak 
elő s ekkor is e hátrányt másképen igyekeznek pótolni, pl. Gab. a 
kétirányúsággal (p, t, f). Helyhezkötöttségről egyébként csak akkor 
lehet beszélni, ha a r. nem egysoros, vagyis jegyei nemcsak az 
alapsoron állanak s ott végződnek, hanem a felső soron, vagy az 
alsó sorhatáron is. Eszerint Gab. i-je csak azért helyhez kötött jegy, 
mert ugyanezen alak alsó pozícióban = f. Ezért nem lehet az f-et 
emelni, hogy a í-vel, s a t-i mélyíteni, hogy az f-fel össze ne 
tévesztessék.

A'helyhezkötöttség tágteijedelmű felhasználást nyert a mgzó-
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jelölésben nemcsak a mértani pozíciós r.-ekben, hanem St.-nál is. 
Amíg azonban a mértani r.-ekben kapesolhatatlan szótagírásnál 
többet nem eredményezett a hangjegy írásszerű elhelyezése ugyanazon 
alakú jegyeknek (azért: notographia) a helytől függő különböző 
jelentéssel, addig St. a mgzóvonal felhasználásával a kapcsolást is 
ügyesen végrehajthatóvá tette. Újabb r.-ek mlzó szimbolizálására is 
felhasználják, így NS.-nál a szókezdő j-1 a sor alá helyezés, Braunsnál 
ugyanez a tőszótagot záró ajak-, a sorrahelyezés a fog s a sor fölé 
helyezés a torokhangokat jelzi jelképileg. Legnagyobb szerepet a 
helvhezkötöttség a rövidítéstanban nyer.

18. A merev hang zóvonal. A relatív elhelyezés jelentősége attól 
függ, hogy a r. kapcsolójegyei, vagy hangzóvonalai merevek-e, 
vagy nem. Ezalatt azt értjük, hogy az illető jegy változatlan hos#- 
szúságú. Ennek az a következménye,* hogy az ilyen r.-ek, amelyeket 
abszolút mgzót írójának is nevezhetünk, a hangkülönbségeket nem 
az elhelyezés különfélesége szerint, hanem a hajszálvonalak nagysága 

■ és iránya szerint ítélik meg. A mértani r.-ek jegyei általában mind 
merevek, úgy, hogy ahol az egyik jegy végződik, ott kezdődik a 
másik minden kötő vonal nélkül. Ez persze azért lehetséges, mert 
az interpunkciós és intermittálló r.-ek a mgzókat a szó, vagy szótag 
vázától teljesen különálló ú. n. diakritikus (= megkülönböztető) pontok
kal vagy vonáskákkal jelölik. Ez az eljárás természetesen időrabló, 
az írón gyakori fölemelése miatt s mentői többféle elhelyezést kapnak 
a diakritikus pontok, annál kevésbé olvashatóbbá válnak. Azért 
redukálta már Rich négyre Willis ötféle elhelyezését, Mason háromra, 
Taylor egyre, míg Pitman az olvashatóság kedvéért kénytelen volt 
visszatérni a háromféle elhelyezéshez, sőt a világosság kedvéért 
három-három pontot és vonást használ vékonyán és vastagon, tehát 
12 mgzójelet, azonban a magasabb fokon kénytelen ő is elhagyni 
az időtrabló interpunkciót s háromféle. helyhezkötéssel helyettesíti 
a mgzókat. Itt tehát csak az a különbség Stolze és Pitman közt, 
hogy St. pozíciós írásában a mgzó jelölésére van kapcsolóvonal, 
P.-nál meg nincs. A mgzótíró mértani r.-ek szintén merev jelekkel 
operálnak, azonban mgzóik könnyebben kapcsolható mozgékony kis 
görbék, úgy, hogy itt sincs külön kapcsolóvonal. Diakritikus pontok 
és vonások a graphikus r.-ekben kivételesen fordulnak elő. így StF. a 

՝ számok külön jegyeit a betűkéitől féléjük húzott vonással, az idegen 
szavakat az összetéveszthető magyar szavaktól alájuk írt ponttal 
különbözteti meg (pl.: Lang—láng, stb), StSchr. szintén tulajdon
nevekben és idegenszavakban használ egy különírt pontot a meg- 
különböztetendő betű fölé írva (ei-ai, eu-äu, s-ß, §-%, h-q: betűpárok 
második jegyeinél), Arends a szókezdő /г-է írja úgy, mint a görög 
az erős heliezetet, ilyen még az aláhúzás tulajdonnevek megkülön
böztetésére, vagy Szalágyi hiányjel-vesszői az emelés elmaradásának 
jelzésére, amit a sorszerűség kedvéért alkalmaz.

A graphikus r.-ek Clab.-től fogva súlyt helyeztek a kapcsoló
vonalra, amely általában kétféle: merev vagy változékony. Gab.-nél
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s általában a legtöbb graphikus r.-nél ingadozó hosszúságú, amennyi
ben alkalmazkodik a következő jegy nagyságához. Merev jegy 
Ctab.-nél csak az ei. Stolze s az újabb r.-ek Faulmann, s nálunk 
NS. óta a kapcsolóvonalat teljesen a mgzójelölés céljaira törekszenek 
lefoglalni, úgy, hogy a mlzókat kapcsoló vonal egyúttal mindig vala
mely mgzót is jelöl, viszont torlódó mlzókat e kapcsoló vonal nélkül 
közvetlenül igyekeznek kötni s mivel ez nem mindig sikerül, azért 
a torlódó mlzócsoporíok számára új jegyeket is alkotnak. Teljesen 
merev mgzójelölésé csak kevés r.-nek van. Miként a mértani r.-eknél 
a koordináló, vagy betű szerint író irány a könnyű megtanulhatóság 
elvére hivatkozik, úgy a merev, tehát teljesen betűszerinti és a rész
ben merev mgzóvonalas, vagy relatív betüszerintiségre épült r.-ek is. 
Azonban mi ennek a következménye? Minden merev jegy után, 
amely nem az alapsoron végződik, megszakad a sorszerűség s a 
szókép eltávolodik az alapsortól. Ez az eltávolítás a viszonylagos 
sorokat hozza létre, amelyeken kívül a r. kénytelen a túlmagasra, 
vagy túlmélyre menő írásmódok kikerülése végett új szabályokat 
megállapítani, pl.: 1. helyettesíteni a hosszú kapcsolóvonalat (NS. 
o, ö = e), 2. megszakítani a szót (Kunowskiéknál pl. az ilyen szót: 
„Missisippi“ az ճ-nek hosszú lemenő alakja miatt megszakítva írják),
3. a sor alatt, vagy fölött kezdeni azon szavakat, amelyek az alap
soron kezdve onnan túlságosan eltávolodnának (Brauns, Scheithauer 
stb.), ezáltal azonban ugyanazon hibákba estek, amelyeket egyöntetű
ségre törekedve a régibb r.-eknél elítéltek és kerülni is akartak.

19. Közvetett kapcsolás. A kapcsolóvonalnélküli közvetlen össze
kötés azonban a legjobb akarat mellett sem sikerül sok esetben, 
bár e célból különleges elhelyezések is használatosak, pl. a pont 
és köralakú jegyek visszahelyezése balra, a kisebb körnek beillesz
tése a nagyobb körbe, (mely esetben nem mindig világos, hogy 
melyik jegy torlódik), a torlódónak aláhelyezése, a torlódó előtti
nek = torlasztónak emelése (StF.). Nem sikerül pl. az egyirányú 
vonalak összekötésénél, ami főleg a mgzóvonalas r.-ek mgzótorló- 
dásaiban, de egyébként is előfordul. Nem lehet továbbá külön 
emelést, mélyítést alkalmazni a felmenő jegyek után sem, stb. Ilyen 
esetekben kénytelenek a r.-ek egy hangjelentésnélküli kapcsoló
vonalat (Nonsonantenzeichen, némajegy, segédjegy, segédvonal) 
alkalmazni.

Össze szokták hasonlítani a közírás ligaturái- és monogramm
jaival a gyorsírás jegybeolvasztásait. Pedig lényeges a különbség 
köztük. Amott csak térmegtakarításról van szó az anyag költséges
sége - (kő, fém stb) miatt, itt időmegtakarítás a fő a fölösleges kap
csolóvonal elhagyása útján. A jegy összeolvasztás folytán a legegy
szerűbb ábécékből is kapunk több-kevesebb egymással összetéveszt
hető alakot.

A kapcsolásnál úgy a függőleges, mint vízszintes tagoltság 
tekintetében a világosság szempontjából célszerű az elhelyezésekben 
mértéket tartani. Pl. 2 különböző fokú emelésnél vagy mélyítés-
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nél, továbbá 2 távolságnál több már finom megkülönböztetéseket 
kíván. A közvetett kapcsolások speciális faja az átvágás. Átvágás 
keletkezik számos esetben az írón fölemelése nélkül is, így a hurkos 
jegyeknél, a balra helyező vagy belehelyező jegy összeolvasztásoknál 
is. Azonban önálló graphikai eszköznek jobbára csak az írón fel
emelésével járó átvágást tekintjük (bár a német Gab.-ben a meg
szakításnélküli átvágás is jelölheti az ü-t a lenyúló hurkos jegyek 
után pl.: schüren, spüren, Zürich). Világosság szempontjából az 
érvágás elsőrendű eszköz, csupán az apró jegyek átvágása nem jól 
olvasható, (a pont pedig nem is vágható át), viszont az írón föl
emelése miatt közvetlen átvágásnál egy, közvetett, tehát kapcsoló
vonallal történő átvágásnál még több vonásértéktöbbletet jelent. 
De épen világossága miatt Tinótól fogva kedvelt eszköz, pl. 
Prépéan—Paris—Guénin a zöngés mlzókat, átvágással különbözteti 
meg a zöngétlenektől, ma pedig nem egy r. a röv.-i eszközök 
sorába veszi fel, bár a jelöléstanban nem használja (NS és STF. r.).

20. Аз egyöntetű jelölés akadályai. Számos graphikai eszköz 
a hangzójelölésben egyöntetű módon használható fel. Ellenben 
vannak esetek, midőn ez nem sikerül. így Gab. és Stolzéval szem
ben, hol vegyesen fordult elő az elő- és utóvokalizáció (vagyis a 
jelképi jelölésnek az előző vagy utána következő mlzó módosí- 

՛ tásával való eszközlése), Faulmanntól fogva igyekeznek a kettő 
közül csak az egyiket vagy csak a másikat alkalmazni. Maga 
Faulmann az utóvokalizác-iót vitte keresztül, ahol lehetett, így vasta- 
gítás, emelés, mélyítés mind utólag történt. Azonban szóvégi és 
torlódó mgzóknál ez nem volt lehetséges, itt tehát a mgzóí betű 
szerint kellett kiírni. S megfordítva, ha az elővokalizáció a fő
szabály, akkor szókezdő mgzóknál vagyunk kénytelenek utólagosan 
vastagítani stb. Mgzótorlódásoknál meg pláne mindig baj van: 
yagv ki kell őket írni, vagy a jelképi jelölés szabályán változtatni, 
így a stenotachygraphiában a Kanaan és Museum szavakban az 
elővokalizáció főszabályától eltérve, a na-an és Mu-um szótagok 
páronként egyformán íródnak, csupán az an és um emelése figyel
meztet az eltérésre.

A graphikai eszközök tekintetében, pl. hogy a nagyság, irány, 
vastagítás stb. jegymegkülönböztető és jegyalkotó eszköz-e, vagy 
sem, az egyező felfogás még a különböző graphikus r.-ek közt sem 
teremthető meg. így a mgzójelölés miatt a stenotachygraphia és 
Kele a nagyságot csak a jelképi jelölés eszközének tekintik, mely 
mellett a jegy azonos marad kisebb és nagyobb alakjaiban. Ezen 
eltérő felfogások az okai azután azon elfogult r.-i bírálatoknak, 
melyeknél a bíráló a maga r.-éből indulva ki, ha valamely graphikai 
eszközt más hangjelentés megjelölésére talál, azt már a priori elhi- 
bájottnak tartja, mert nem egyezik a saját r.-ének felfogásával. 
Ez époly tévedés, mint midőn az idegen népek szokásait maguk
ban tekintve furcsáknak találjuk, ellenben, ha e furcsaságokat 
beleillesztjük a miliőbe, úgy bizonyára érthetőknek fognak látszani.
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II. Rövidítéstan.
1. A jdöléstan és rövidítéstan határai. Mint Mitzschke konsta

tálja, egy r. sem képes a maga graphikai eszközeivel a leggyorsabb 
beszédet követni, a legnagyobbfokú kézügyesség mellett sem, azért 
a magasabb fok elméletét a szokásosabb röv.-tan mellett kihagyás
tannak is szokták nevezni, minthogy itt nem annyira az írásra, mint 
inkább a kihagyásra kell a fősúlyt helyezni.

Amilyen eltérők voltak a felfogások jelöléstan eszközei^ 
nézve, époly zűrzavart látunk a röv.-tan területén is. Míg egyik 
r. a jelképi jelöléseket még a teljesírású jelöléstan eszközének 
tekinti, addig más r.-ek ezt már a röv.-tanba sorolják. Sőt ugyan
azon r.-nél is előfordul, hogy egyik jelképi jelölést még teljes jelö- . 
lésnek tekinti, a másikat pedig röv.-nek. Igv azután rendkívül nehéz 
a határt is megállapítani, amelynél a jelöléstan végződik s a röv.-tan 
kezdődik. Nehéz már csak azért is, mert gyakorlati jelöléstan, amely 
tehát a közírás módjára minden különböző hangot különálló jeggyel 
jelölne, használatban nincs. Hiszen már a teljes írások is alkalmaznak 
bizonyos egyszerűbb rövidítő eljárásokat, még pedig a magyar nyelv
ben a mgzóilleszkedés törvényének felhasználásánál fogva sokkal 
nagyobb mértékben, mint más nyelvek, amelyekben e törvény
nincs meg.

Ha mégis meg akarnék határozni a jelöléstani teljes írás és 
a rövidített írás kritériumait, akkor a közírás analógiájának alapján, 
amelyet pusztán a betűk alapján, minden lélektani, nyelvtani és 
egyéb támpontok nélkül· el tud olvasni az idegenajkú is, azt 
mondhatnék:

A teljes írásban minden hangnak megfelel egy önálló graphikai 
egység (akár jegy, akár jelképi jelölés). Ahol egy hang teljesen 
jelöletlenül marad, vagy ha jelölve is van, de többféle olvasást 
enged meg a közírástól eltérőleg, ott már röv.-i eljárással állunk 
szemben.

Eszerint nem röv. az, ha a StF. r. ugyanazon hangzóvonala a-e, 
o-ö vagy u-ü jelentést ad, mert a jelképi jelölések (vastagítás és 
pozíció) minden kétséget kizárnak a mgzó olvasásánál. Ellenben, ha 
a GM. és NS. r.-ben ugyanazon hangzóvonal a-e-o-ö jelentésű, itt már 
a röv.-i eljárások egy fajával van dolgunk (helyettesítés e által), 
mert itt már csak a nyelvérzék, vagy a mondat értelme alapján 
tudjuk csak megállapítani, hogy melyik olvasás helyes ilyen alter
natívák esetében: örömök-örömek, török-törek, fogok-fogak, halak
halok, falak-falók, fejek-fejök stb. Nem tekinthetők röv.-nek, hanem 
az ábécé jegyei közé sorolandók az egyértelmű összetett jegyek, 
aminők a közírásban is vannak (x stb.). Ellenben, ha akár az egy
szerűeket, akár az összetétel által keletkezetteket szótagjelzósre 
használjuk, már többé-kevésbé röv.-számba mennek. így GM. 
&r = NS. Խ, ha vastagítjuk, az a jelölése csak graphikailag van egy
szerűsítve, de az a jelenléte mégis nyilvánvaló, ellenben, ha véko-
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nyan írva a „kerek“, illetőleg „kezek“ szavakban az első e-nek 
semmi nyoma nincs, itt már nem tagadható a röv.-i eljárás, t. i. a 
betűkihagyás.

A röv.-tan fokozott mértékben tartja szem előtt a jelöléstan
ban ismertetett követelményeket, t. i. a rövidséget, olvashatóságot, 
folyékonyságot, kapcsolást, amelyek mellett a megtanulhatóság csak 
annyiban jön tekintetbe, hogy arányban áll-e az elérhető teljesít
ménnyel. Ennek növekedése ugyanis természetszerűleg a tanulás 
és gyakorlás iránt nagyobb követelményeket támaszt.

2. Tartalmi és cdahi szempont s a rövidítéstan fejlődése. A röv.- 
tanban két kérdés merülhet fel, ú. m.: 1. hogy mit hagyjunk ki vagy 
rövidítsünk és 2. hogy hogyan rövidítsünk. A gyorsíró r.-ek már 
Tiró óta eleinte többé-kevésbé ösztönszerű tapogatódzással, később 
egyre öntudatosabban igyekeznek e két kérdést megoldani.

Tényleg a röv.-tan fejlődése kettősirányú. Nemcsak a külső, 
technikai rész, tehát az alakilag megkülönböztető eszközök fejlő
dése fontos, hanem annak a felismerése is, hogy milyen okok alap
ján, minek az elhagyásával lehet az írást még rövidebbé tenni. 
A röv.-tanok elméleti felosztásaiban tapasztalható tarkaság két okból 
ered. Az első ok az, hogy az elméleti felosztás rendesen azonos a 
módszerinti felosztással, ami alapjában véve nem mindig helyes, 

. mert a tanügy embere, hogy célját elérje, t. i. a tanulót mentői 
hamarabb és jobban megtanítsa, olyan magyarázatot is adhat, amely 
nem állja meg egészen helyét elméleti szempontból. De még inkább 
oka e zavarosságnak az, hogy a felosztásokban a következetesség 
rovására a „mit rövidítsünk?“ és „hogyan rövidítsünk?“ kérdései 
vagyis a röv. tartalmi és alaki szempontjai nincsenek szigorúan 
szétválasztva. Igaz ugyan, hogyha a röv.-tan anyagát erre a két 
fejezetre osztjuk, akkor számos ismétlődés elkerülhetetlen lesz, 
amennyiben így ugyanazon nyelvi jelenségekről megállapítjuk a 
tartalmi szempontnál, hogy ezek okvetlenül rövidítendők s az ala
kinál azt, hogyan rövidítendők, míg a szokásos elegyes felosztások 
ezen ismétlődéstől mentesek.

A tudományosságra való törekvés azt a kötelességet rójja ránk, 
hogy mégis keressük az elméleti szétválasztást a két szempont 
között. Érdekes, hogy míg a külföldön a röv.-tan felosztásánál 
majdnem mindenütt az alaki szempont nyomul előtérbe, vagy leg
alább is nem igyekeznek a két szempont következetes elkülönítésére, 
addig nálunk a lélektanilag is megokolt osztályozásra törekvő újabb 
elméletíróink igyekeznek következetesen keresztülvinni a kettős fel
osztáson alapuló r.-ezést.

Külön röv.-tanról Tirónál úgyszólván még nem lehet beszélni, 
mert az egész gyorsírás nem a jelöléstanra épült, hanem a szó
jelekre. Először John Willisnél lehet szó a jelöléstan "és röv.-tan 
elméleti szétválasztásáról. Nála a formai szempont a döntő: hang-, 
jegy-, szótag-, szó- és mondatröv. a felosztásnak a gerince, melyből 
a mondatröv.-sel szemben a többi a szóröv. alá tartozik. Hogy a



138

formai szempont mennyire túlteng, annak illusztrálására a modern 
r.-ek közül kettőt idézünk. Az egyik a Duployé metagraphiája 
(1. 37. L), 
század közepén ez volt:

I. Schriftkürzung a közírásénál rövidebb ábécé s a jegyek

másik a német Gab. r., melynek felosztása a múlt

összekötése.
II. Schreibkürzung 3 csoporttal: 1. Nyelvtani röv.-ek; névelő, 

főnév, melléknév, számnév, névmás, segédigék, praepositi ők, hatá
rozó-, kötő- és indulatszók szójelei s az írásjelek (kérdőjel stb.). 
A Schriftkürzung s a nyelvtani röv.-ek (szőjelek) csoportja ma meg
felel a levelezőírásnak.

*2. Mondattani röv.-ek: A) az alakiak több csoportban: állít
mány i, főnévi, melléknévi és határozói röv. (a sor fölött): Der 
Löwe* (brüllt). Die e des Menschen ist unsterblich (= Seele). 
Gott * mir armen r g bei (stehe, Sünder gnädig). — B) Hangzós 
röv.-ek (szintén sor fölött), melyeknél a mgzó volt kiírva, vagy jel
képileg jelölve: Bei den alten Deutschen a ein Hand a soviel, als 
ein Eid (galt, Handschlag).

3. Logikai röv.-ek: a szókihagyások.
A Stolze-iskolával folytatott polémiák és gyakorlati tapaszta

latok eredménye mind a két r. röv.-tanára befolyással volt. A 22 
éves korában elhunyt zseniális Zeplichal pályadíjjal koszorúzott 
müvében (1871) igyekszik először rendet teremteni a röv.-i szabad
ság elve alapján felbmjánzott szabadosságnak. A stolzeista szójel- 
mechanizmus és a gab.-i szabadság közt középúton haladt Simmer- 
lein (Berlin, 1880), aki a St. r.-be bevitte ugyan a szabad röv.-i 
eljárást, azonban tisztán graphikai kihagyási szabályok alapján, 
olyaténképen, hogy az így nyert röv.-ek az illető helyen csak egy
féleképen legyenek olvashatók. Viszont a gab.-isták a sokféleképen 
olvasható alaki röv.-ek mellé kiépítették a tőröv.-eket, köztük a 
Paulmann tói sürgetett nagyobbszámú mgzós röv.-sel s közelebbi 
röv.-i szabályok megfogalmazásával biztosabb támpontokat nyújtot
tak az elolvasás számára, úgy, hogy Zeplichal és Simmerlein röv. 
módjához közelebb jutottak.

A mai gab.-i felosztásban meg is van a tőföv.-ek külön csoport
ja : Pl. Walther Röthig vitaírási tankönyvében megkülönböztet:
I. Alaki röv.-eket, melyeknél valamely formális elem, ú. m. előrag 
(— igekötő), képző vagy rag marad meg a szóból. II. A tőröv.-ek, 
ha mgzósak, kezdőhang, belhang vagy véghangröv.-ek, ha mlzósak, 
akkor csak kh. és vhzósak lehetnek. III. A vegyes röv. az alakinak 
és tőröv.-nek valamely kombinációja.

Hazai r.-eink és tankönyveink is vagy formai alapon, vagy 
ötletszerűen elegyesen formai-tar talmi szempontokon nyugvó fel
osztásokat adtak legújabb időkig. így Markovits megkülönböztette 
a 300-nál több szójeles lev.-íráson nyugvó vitaírásban a szabad 
egyszerűsítéseket (tőben, ragokban, képzőkben stb.) és kezdő, belh. 
stb. rövidítéseket. Fényvessy hasonlóképen formai felosztást ad: röv.-ek
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a betűjeleken, a tőn, ճ ragokon és képzőkön, több összefoglalt szón 
együttvéve és egész szóknak kihagyása által. Kele (1884) a nyelv
tani röv.-eket és szókapcsolatokat, NS. a hangfestés, továbbá a 
szócsonkítás graphikai jelentőségű elvét fejti ki részletesebben. Az 
elmélet kérdéséhez az utolsó negyedszázad óta egyre többen szólnak 
hozzá. Bálint Antal első felosztásában a nyelvtani röv.-ek a ragok 
és képzők elhagyásán kívül a szóösszehúzásokra, az értelmiek a tő
szókra terjednek ki. Második (1910) felosztásában a röv.-tan. — 
kihagyástan hangtani, szótani és mondattani csoportokra oszlik, 
tehát szintén formális alapon áll.

Dr. Szalay Béla kevésbé ismert osztályozásában (Gyors
írásunk rövidítő-rendszere, 1912.) megkülönböztet írásalapú és nyelvi 
alapon álló röv.-eket; az elsőbe sorolja a szójeleket, összeírást stb., 
a másikba a hangtani, értelmi stb. röv.-eket.

3. Dr. Fabro Henrik pedig közel 4 évtizedes parlamenti praxi
sának elméleti leszűrődéseként 4 röv.-i elvre vezet vissza minden 
röv.-t: fonetikaira, graphikaira, nyelvire és értelmire. E szempontok 
elméleti különválasztása a gyakorlatban is beválik; jóllehet a legtöbb 
röv.-nél egynél több szempont is — így az értelem — mindenütt közre
játszik, mindazonáltal, amelyik szempont dominál, az az elv érvé
nyesült az illető röv.-nél. Pl. zö(l)d: fonetikus; a szóösszeírás fajtái, 
pl.: Fekete(te)nger graphikus, a rag- és képző kihagyások nyelvi 
s a szabad röv.-ek értelmi röv.-ek. Ezek közül főleg az ismétlődés, 
ellentét, hasonlóság (mely Fabro szerint az ellentétnek az ellentéte) 
és az analógia játszik nála nagy szerepet-a megkülönböztetés elvének 
irányítása mellett.

Főérdeme azonban Fabronak, hogy megindítójává lett a gyors
íráslélektani kutatásoknak. Miként önmagát megfigyeli írás közben 
annak megállapítása végett, hogy mit rövidített öntudatosan és mit 
mechanikusan, a begyakorlás hatalmának kényszere alatt, úgy másokat 
is meggyőzött ily megfigyelések és kutatások szükségességéről.

Az (φ működése folytán szinte divatossá lett lélektani hivat
kozások szükségessé teszik némely gyakran használt, alapfogalom 
tisztázását.

4. Az asszociációk. A rövidítő kihagyások ugyanis nem lehetnek 
olyan rendszertelenek, mint mikor valaki azért hagy ki, mert a 
szónok mögött lemaradt. A kihagyásokban uralkodó rendszer alapját · 
az emlékezettan törvényei határozzák meg. A lélektannal való 
foglalkozás tehát úgy a gyakorló-gyorsírónak, mint a pedagógus
nak csak hasznára válhatik, miként az utolsó évtizedek tanulságai 
bizonyítják.

Az emlékezet Kornis szerint az a lelki készségünk, hogy szem
léleti tartalmainkat akkor is fel tudjuk idézni (reprodukálni), amikor 
a külső ingerek nincsenek jelen. A felidézés és emlékezet tehát úgy 
viszonylanak egymáshoz, mint a munka és az energia. A fölidézett 
képzetek szabályszerű föllépésének az asszociációs elmélet szerint az 
asszociáció (képzettársítás) az alapja. Ez azonban nem maguknak a
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képzeteknek, hanem ezek diszpozícióinak a ’fölidézés magyarázata 
céljából föltételezett kapcsolata s csak a nyelvhasználat kényelmes
sége folytán szokás maguknak a képzeteknek kapcsolatáról beszélni.

Aristoteles szerint a négyféle asszociációs kapcsolat alapulhat 
a képzetek hasonlóságán, ellentétességén, térbeli egymásmelletti- 
ségén, vagy időbeli egymásutánján. Hume hármat különböztetett 
meg: hasonlóság, térbeli vagy időbeli érintkezés, végül ok-okozati 
kapcsolat. Azonban az ok-okozati kapcsolat a szukcesszív (egymás 
után következő) asszociációkhoz is sorolható. A térbeli kapcsolat 
pedig az időbelire vezethető vissza, mert a térbelileg szomszédos 
tárgyakat időben is egyszerre, vagy egymás után szemlélhetjük. Az 
ellentét kapcsolatát a hasonlóságira próbálták visszavezetni, mert 
két ellentétes dolognál, mindig van egy közös szempont, melyből 
tekintve, összehasonlíthatók, pl. óriás — törpe, jó — rossz, szép — rút 
stb.; itt a közös szempont a testnagyság, az erkölcs s az esztétika. 
Mások az időbeli (vagy térbeli) kapcsolatból származtatták, mert a 
természet is egymás mellé helyezi az élet és halált, hegyet és 
völgyet stb. Mivel azonban az ellentéteket nem oly gyakran látjuk 
egymás mellett, mint fokozataikat (pl. a világosat és egy átmeneti 
árnyalatot), azért az ellentét nem tekinthető másnak, mint' minden 
fogalom természetszerűleg szükséges kiegészítésének, így a fogalom 
és az ellentétes fogalom egymást annál jobban megvilágítják. 
A hasonlóság pedig voltaképen nem az asszociáció törvénye, hanem a 
tölídézésé, mely szerbit a képzet-diszpozíciókat nem csupán az egy
forma, hanem a csupán hasonló tudattartalmak is működésbe hozzák, 
így tehát az asszociációnak csak egy törvénye marad: az egyidejűén, 
vagy közvetlenül egymás után lejátszódó lelki folyamatok összessége 
egy egészet alkot, mely a diszpozícióknak egymás közt összefüggő 
kapcsolatát hagyja hátra. E kapcsolat egyik részének felújulásával 
rendszerint együtt jár az a törekvés, hogy a kapcsolathoz tartozó 
többi diszpozíció is felújuljon.

A régebbi lélektan azt tanította, hogy az emlékezetet befolyá
soló tényezők: az ismétlések száma, a figyelem, az érdeklődés, vala
mint a bevésés és fölidézés közti idő hossza. Az utolsó 3 évtizedben 
alkalmazásba jött kísérleteknek sikerült e tényezők hatását szám-՛ 
szerű adatokkal is meghatározni.

Az írás és gyorsírás, valamint olvasás lélektani folyamatát 
a következőképen állapították meg:

írás: 1. Kiejtett szó.
2. Hallási érzet.
3. Hallási szóképzet.
4. Látási szóképzet.
5. Mozgásképzet.
6. író mozgás.
7. Látási, tapintási és 

mozgási érzet.

Olvasás: 1. írott szó.
2. Látási érzet.
3. Látási szóképzet,
4. Hallási szóképzet.
5. Mozgásképzet.
6. Beszédűiozgás.
7. Hang- és mozgás

érzet.
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A gyorsírás speciális voltára való tekintettel az írási folya
matot még közelebbről, mélyebben boncolva, Estoup 6 fokozatot 
konstatál: 1. a hallási percepció, 2. a hallási szóképzet analizálása, 
elemeire bontása, 3. az ezeknek megfelelő jegyek kikeresése és meg
választása, 4. e jegyeknek a r. szabályai szerinti kombinációja,
5. a látási szókép kialakulása, 6. mozgásképzet és az író mozgás 
kiváltása. A begyakorlás folytán a 2—5. fokozatok idővel egyen
ként elmaradnak, úgy hogy a hallási képzet közvetlenül az író 
mozgáshoz vezet. Viszont az elolvasásnál a szó látási képzetének 
támogatására felújulnak a hallási, mozgási stb. képzetek, mint emlé
kezetünk segédcsapatai s reá vezetnek a helyes szóra.

A gyorsírás szempontjából legérdekesebb lélektani kísérletek 
az ú. n. asszociációs, vagy szótársító-kísérletek, amelyeknél a kísér
leti személynek valamely hívószóra kimondott, vagy leírt felelő
szóval kell reagálni.

5. A szótársítások osztályozása pszichológiai, ha a kísérleti 
személy lelki folyamatán s logikai, ha a hívó és felelő szók« tar
talma közti viszonyon alapul. Aschafienburg—Kraepelin szerint 
a szótársítás lehet közvetlen és közvetett (itt a közvetítő képzet 
nem lesz tudatossá). A közvetlen társítás, ha a kísérleti személy 
helyesen fogta fel a hívó szó értelmét, lehet vagy belső: 1. mellé- 
és alárendeltség (oroszlán — tigris, virág — szegfű), 2. állítmányi; 
vagy pedig külső: 1. tér- és időbeli együttlét (asztal — szék),
2. nyelvi reminiszcenciák (hó — labda), 3. a hangzás hasonlósága 
alapján (ruha — puha).

E felosztásban keverednek a lélektani, logikai és grammatikai 
szempontok, mert teljesen különválasztani őket sokszor nagyon 
nehéz. A lelki folyamatok ugyanis sokkal bonyolultabbak, semhogy 
ilyen felosztást reájuk lehetne erőszakolni. A kék hívó szóra adott ég 
felelet pl. alapulhat térbeli együttléten, a hangzás hasonlóságán, 
vagy nyelvi reminiszcencián (Petőfi: Mi kék az ég ?) Legvalószínűbb, 
hogy a fölidézésnél egyszerre több kapcsolat működik.

Az ugyanazon hívó szóra több kísérleti személytől adott azonos 
válasz a kiemelkedő szótársítás, a csupán egy személytől adott válasz 
az elszigetelt szótársítás. A kiemelkedés gyakoriság- vagy érték
mutatója az a szám, amely a kísérleti személyek számához képest 
az ugyanazon feleletet adókét °/o-ban fejezi ki.

A szótársítások leginkább a nyelvtani kategória és a jelentés
kor azonosságában egyeznek meg. Főnévre 50—60°/о főnév, 80% 
melléknév stb. Állatfajra állatfaj, testrészre testrész, hangképzetre 
hangképzőt, színképzetre színképzet s így tovább volt a válasz. 
A felelet sokszor még külsőleg, a szótagok számában is megegye
zett a hívó szóval. Logikai tekintetben gyakoribb volt a rész — 
egész, konkrét — absztrakt, mint megfordítva.

A gyakoriságmutató nagyon különböző. Schütz kísérleteinél 
a „szántó“ szóra 60% volt a „vető“ feleletek aránya.. Az „út“ 
szó legkiemelkedőbb társítása, a „hosszú“ szó már csak։ 6%-ol
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ért el. Az elszigetelt feleletek -száma csekély. A „harag“ szóra 
1000 ember közül 180, a „tű“ szóra csak 72 adott különböző 
feleletet. A „sötét“ szóra 1000 ember közül 800 csak e 7 szó 
valamelyikével felelt: világos, éjszaka, fekete, szín, szoba, fényes, 
ragyogó. Legkiemelkedőbb társítások a leggyakrabban használt 
állandó szókapcsolatok. A kísérleteknél pl. ilyenek voltak: hétfő — 
kedd, öt — hat, január — február, tavasz — nyár stb.· A „nagy" 
szóra 8 egyén közül 7 felelt a „kicsiny“ szóval Γ29 mp. reakció
val; egyéb lazább asszociációjú feleleteknél pedig 2 4 mp. volt az 
átlagos reakció.

A szótársítást befolyásolja a foglalkozás. A „jobbra“ szóra 
minél tovább katonáskodott valaki, annál inkább felel az „át" 
szóval, míg aki nem volt katona, inkább a „balra“ szóval felel. 
A műveltséggel egyenes arányban nő a kiemelkedő társítások száma, 
amelyeknek java része a nyelvi összefüggésen alapul. Nyelvészek, 
írók, szónokok, gyorsírók stb. szótársításai is jobbára nyelvi kapcso
latokon alapulnak. A kiemelkedések száma csökkent s az elszigetelt 
társításoké növekedett, ha a reakció ideje hosszabb lehetett, úgy, 
hogy a felelő gondolkodhatott és sokszor egész mondattal felelt, 
amelynek vezérszava azonban rendszerint azonos volt a gyors kísérlet 
kiemelkedő társításával.

A gyorsíró e szótársító-kísérleteknek kétszeresen hasznát veszi. 
Egyrészt, mert a nyelvtudomány egyik fontos jelenségének, az ú. n. 
analógiás képzéseknek számos esetben itt találhatja lélektani magya
rázatát. Másrészt, mert a szótársító-kísérletekkel ellenőrizheti a 
gyakorisági számítások eredményeit. Ugyanis a szavaknak abszolút 
gyakorisága és az ismétléses társítások, amelyeknél különböző hívá
sokra azonosak a feleletek, egyenes arányban állanak, vagyis az 
ismétlés értékmutatója az abszolút gyakoriságot is mutatja. Ä szó
kapcsolatok iránya és gyakorisága is megítélhető tehát a kiemel
kedő társítások alapján, amelyeket a gyorsíró, akárcsak az összetett 
szavakat, az első rész kiírásával jelölhet. A leggyakoribb szótársítá
sokat maga %nyelv is sokszor szókihagyással rövidíti meg. Pl.: jó 
napot, boldog újévet (kívánok); többen írnak NS.-ra 1, mint fíadnai- 
val (e h.: rendszerével); a vaj 250 (korona), az osztrák korona 10 
(100 o. kor. = 10 magy. kor.); „tessék“ (helyet foglalni), mondjuk 
a vendégünknek, a kocsis az utasnak (beszállni), a szabó a ruha
próbálásnál stb.

E lélektani kísérletek adatait megerősítik jeles gyorsírók 
sztenogrammjain végzett számítások, amelyekből szintén a? derül ki, 
hogy legnagyobb szerepük az állandó szókapcsolatoknak vannak s 
ezekre esik a kihagyott vonásoknak mintegy harmadrésze. JRadnai 
számításai szerint az egyes röv.-ekre eső vonáskihagyások értéke 
a következő: az állandó szókapcsolatoknál 30—41, magukban
olvasható fonetikus és graphikus röv.-eknél 20—22, az állandó röv.- 
eknél 10—15, az ismétlődésnél 10—13, 
soknál 10—12 s az összeírásnál 7—8%>. Hogy azonban az áll.

rag- és képzőkihagyá-
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röv.-ek (az alsó fok szójelei) a gyakorlatban nem adnak nagyobb 
megtakarítást, annak oka az, hogy ezek nagy része rövid. 1—2 szó
tagú viszonyszavakból áll (névelő, névmás, kötőszó stb.), amelyeknél 
természetesen csekélyebb lehet a nyereség, mint a szótársítás alap
ján rövidíthető, vagy el is hagyható, jobbára hosszabb szavaknál. 
Hogy mily változó különböző szövegekben az egyes tartalmi csopor
tok szerepe, azt Keller Nándor vakintézeti tanító megfigyelése bizo
nyítja, aki azt tapasztalta, hogy pl. a drámából kiindulva, ahol túl
nyomók a párbeszédes forma miatt a személyragok, a verses és 
szépprózai formákon, ismeretterjesztő műveken keresztül a tudo
mányos munkák felé a személyragok száma egyre csökken és viszont 
egyre szaporodik a többképzős összetett szavak száma.

Ily irányú kutatásai eredménveképen a tartalmi-formai felosz
tást legkövetkezetesebben Radnai vitte keresztül, aki tartalmilag a 
következő lélektani kapcsolatokon alapuló röv.-i elveket különböz
teti meg: 1. hangzási kapcsolat, 2. graphikai hasonlóság, 3. állandó 
szókapcsolatok, 4. a nyelv állandó formai kapcsolatai, 5. általánosan 
ismert ítéletek és szakismeretek, 6. a szöveg vezérképzete, 7. a 
közvetlen emlékezés, 8. ismétlődés, 9. többszörös ismétlődésen ala
puló állandósulás és 10. a betanuláson alapuló röv.-i szabályok.

Alaki felosztását, arra való tekintettel, hogy a puszta kihagyás 
nem meríti ki a röv. fogalmát, mert számos más röv.-i eljárás van, 
amelyekben valamely graphikai eszköz mégis utal a kihagyásra, a 
következőképen állapítja meg: 1. kihagyás, 2. graphikus röv., 3. szó
jel, 4. helyettesítés, 5. egy beírás.

E tartalmi felosztás Fabroéhoz képest lényegesen újat nem 
tartalmaz, csupán az értelmi kategóriát részletezi jobban. Alaki 

* felosztásában helyes a kihagyásnak különválasztása más rövidítő
eljárásoktól (helyettesítés, egybeírás), bár a graphikus röv. és szójel 
szintén a szókép egyes részeinek kihagyásán alapul.

Mindezen kutatások eredményeképen az újabb röv.-tani elmé
letek, ú. m.: dr. Dengl János GM. reform-vitaírás és Csongor—

módszertanban)Kováts NS. r. parlamenti írása (1. bővebben 
sokkal egységesebb és következetesebb felosztásokat adnak a ré
gebbieknél.

6. A röv.-ek tai'tahríi szempontból. A hangzási, vagy fonetikus 
röv.-ek a beszédben is elmosódva jelentkező, vagy sokszor teljesen 
kieső mlzók elhagyásán alapulnak. Leginkább hagyhatók el a folyé
konyak : l, r, n, m. Az l a népies zsargonban is sokszor kiesik, az 
r-et a raccsolók sikkasztják el, az n és m a náthás beszédben veszti 
el eredeti hangkarakterét. Elhagyásuk legtermészetesebb tehát úgy 
egyes szavakban, mint képzőkben és ragokban torlódó mlzó előtt, l-r 
esetében pedig azonos, vagy rokon mgzók közt is, pl.: ka(l)apál, 
ku(r)uc, bo(l)ond, bő(r)önd stb. A sziszegők elhagyása kevésbé jó, 
mert még halk suttogásnál is ezek hallatszanak legjobban. Jelképi 
jelölő r.-ekben két különböző mgzó közül is könnyen elhagyható 
más mlzó is, mert az elhagyásuk által egymás mellé kerülő mgzó-
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kát a szomszédos mlzók módosításával lehet jelölni. A fonetikai 
röv.-ek ezen csoportja magukban is olvasható.

Fontos szerepe van a hangzási kapcsolatnak a szókapcsolato
kon alapuló röv.-ek alkalmazásánál is. A fonetikai társulás leginten
zívebb a khröv.-eknél. S ez természetes is* Maga a nyelvhasználat 
a lépten-nyomon tapasztalható szócsonkításaival mutatott utat a 
gyorsírónak a khröv.-ek alkotására. V. ö. a magyarban: alászolgája,
Isten uccse, mozi, autó stb. Érthető, hogy Tirotól a legújabb időkig 
majdnem minden nyelvben és r.-ben ez alkotta a szóröv.-ek oroszlán- 
részét. Gab. hozta alkalmazásba a b. és vhröv.-eket, melyekre Kant 
analitikus ítéletei vezették.* Ezekben ugyanis analizálás útján látni, 
hogy az állítmány fogalma bennfoglaltatik az alanyban, így tehát 
az alany mellé az állítmány ragját kell csak kiírni a mód és idő 
megállapítása végett, pl.: Der Löwe*, der Hund* stb. Az orosz
lán fogalmában benne foglaltatik a bőgés (brüllt), a kutyáéban az 
ugatás (bellt). A vh. leghasznosabb akkor, ha ugyanegy tőből több 
szóképzés, vagy ragozott alak lehetséges, amelyeket a khröv.-áel 
egymástól kevésbé világosan tudnánk megkülönböztetni. Előnye 
az is, hogy rag és képző felvételére alkalmasabb, mint a kh., vagy 
pláné a bhröv., mely a magyarban úgyszólván csak mint a szótő 
hangsúlyos mgzója értékes. Egyáltalában az első szótag mgzója, akár 
kh., akár bh., épen a magyar szóhangsúlynál fogva, nagyon alkal
mas a fonetikai röv.-ek gazdagítására, ami főleg Fabro nyomán 
más r.-ekbe is behatolt. Minden r.-ben vannak azonkívül nagy 
számmal vegyes röv.-ek is, amelyeknél csak a szó eleje és vége 
maradt meg. Sokáig a gab.-i német hatás alatt a GM. r.-ben leg
fontosabbaknak tartották a vhröv.-eket. Ma már változott a helyzet. 
Hogy azonban a németben milyen az arány, azt Weinmeister sta- · 
tisztikája tüntette fel. (Alig. D. Sten. Zeit., 1918. 66. 1.) Egy szteno- 
gramm 956 röv.-e közül 187 volt alaki röv., 347 tőröv. és 423 
vegyes röv. Tehát a 15-féle alcsoportra osztott vegyes röv.-i fajták 
alkotják a többséget. Mivel azonban ezek nagy része, épúgy meg
felel a mi khröv.-einknek, pl.: Gewi(cht) vegyes röv., mert igekötő- 
és tőből, tehát alaki és tőröv.-ből áll —, mint a német szókezdő 
alaki röv.-ek: azért a németben sem túlnyomók a vhröv.-ek.

A gr арЫка is a legerősebb támasza a röv.-tannak. Ha a szókép 
úgy rövidíthető, hogy annak alakja hasonló marad az eredetihez, 
ezt a kedvező alkalmat többé-kevésbé minden r. felhasználja, mert 
számos esetben magukban is olvasható röv.-eket kap. Ide sorol
hatók pl. a hzóvonal kihagyásai által nyert szótagj elölő mlzótor- 
lódások. A graphikai röv .fokozott mértékben való kihasználása vezet 
a szójelekhez.

A nyelvtani (alak- és mondattani) kapcsolatok közt vannak 
olyanok, amelyek minden nyelvben közösek, s olyanok, amelyek csak

* Analitikus ítélet pl.: minden test kiterjedt. Ellenben szinthetikus: 
a qieleg a testekben növeli a taszítóerőt. Itt a fogalmak egész sorozata 
áll egymással kapcsolatban
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egy-egy nyelvre jellemzők. A külföldi r.-ek telegrammstíl néven 
ismert röv.-ei is annyiban tartoznak ide, amennyiben a mondattani 
viszonyokra támaszkodnak. Pl. a személyes névmás és a segédigék 
használata a magyarban kevésbé fontos, mint a németben, s így 
mi nem is alkalmazhatunk ilyen röv.-t: Gestern angekommen, ahol 
az ich és bin szavak voltak elhagyhatók. Ilyen formai elemek, névelők, 
névmások, partikulák elhagyása, kifejezések tömörítése egy szóba a kéz
írásos táviratot is Sokszor majdnem a felére redukálhatják. így egy 
kereskedelmi sürgöny: „Wir senden Ihnen zu der morgen bei der 
Rheinischen Eisenbahn stattfindenden Schienensubmission mit dem 
heutigen Abendzuge eine Blankoofferte“ helyett csak ennyi: „Senden 
morgiger Schienensubmission Rheinbahn heutigem Abendzuge 
Blankoofferte.“ Az ilyen tömörítést Gab. brachyloquikus eljárásnak 
nevezte.

Nyelvtani asszociációink folytán elhagyhatók (Bálint nyomán):
1. az igeképző igekötős főnév, vagy melléknév után (ki-virág. 
be-sötét...), a főnévképző, 2. jelzős ige után (elvont fog...) és
3. ige és névszórag, vagy névutó közt (figyelmeztet -re, figyel
meztet — dacára), 4. az állítmánynak az alannyal egyező ragja (mi 
elmegy...), 5. a vonatkozó névmásnak a vonatkozott szóéval egyező 
ragja (gyávák, aki...), sőt 6. a mutatószóra következő megfelelő 
vonatkozó névmás (akkor jött, már késő volt), 7. „ez, az“ mutató
névmások után a névelő, valamint főnévnél ismétlődő rag és névutó 
(ezeket... ember..., azok miatt... ember...), 8. kapcsolt mondat
részek egyező ragjai és névutói az első kivételével (szárazon és 
víz...), 9. a föltételes múlt ragja a „volna“ segédige mellett, 10. az 
állandó határozók ragjai az alul, felül, belül, kívül, innen, túl, által, 

, át, keresztül, nézve stb. névutók, továbbá az ilyenekkel álló igék és 
melléknevek mellett. Az állandó határozókat legrészletesebben állí
totta össze Kele, ki megkülönböztet 1—9-féle ragvonzatos igéket. 
Többféle ragvonzatú igéknél persze a ragok kihagyása óvatosságot 
igényel. így Kele szerint pl. az elmegy ige mellett állhatnak ezen 
ragok: -ba, -ból, -ért, -hoz, -ig, -tói, -val, -nak és -ról. Ilyen igék
nél sokkal óvatosabban rövidíthetünk, mint a csak egyféle rag
vonzatú igéknél; 11. a közép és felső fok -to-je, vagy pedig a 
középfok ծծ-je után a mint kötőszó, 12. kettős tagadásnál a sem, 
se szavak, 13. meghatározott személyü birtokos után a birtokrag, 
14. a vagyok segédige mellett a -va, -ve, 15. tárgyas igék után a 
tárgyrag, 16. az ikes igék -ՀԱ rakja, 17. a főnévi igenév -ni kép
zője. A nyelvtani röv.-ek még többé-kevésbé a mondat értelmétől 
függetlenül, önmagukban is olvasható röv.-ek.

Az utolsó és leghatalmasabb csoport a szótársítási röv.-eké. 
Még ha betanult, állandó fix röv.-ekre építi is a r. a röv. tanát, 
még akkor is elkerülhetetlenek lesznek a többjelentésű (homonym) 
szóképek, amelyeknek jelentése csak az összefüggésből derül ki. S bár 
igyekezni kell ezeknek számát redukálni, viszont ott, ahol a szöveg 
értelme megengedi, ott a legteljesebb mértékben kiaknázhatok a

10
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homonym írásmódok, annál inkább, mert hiszen maga a beszéd is 
tele van ilyenekkel. A német essen szó kötőszóval, névelővel, vagy 
anélkül, kis, vagy nagy kezdőbetűvel jelentheti: 1. enni, 2. az 
evés, 3. az evést, 4. mi eszünk, 5. ők esznek, 6. Ön eszik, 7. hogy 
mi együnk, 8. hogy ők egyenek, 9. hogy Ön egyék, 10. Essen 
város, 11. Essen várost. Aki idegen nyelvekből fordít, az tapasztal
hatta, hogy egy-egy szónak sokszor hány jelentése van a szótárban. 
Nyelvünk is sokkal gazdagabb ilyenekben, semmint hinnők. Ilyen 
többjelentésű szavaink nemcsak azok, amelyek azonos beszédrészek, 
pl.: óra, levél, s amelyek más-más értelemben használatosak az 
egyes szakok szerint, mint ahogy mást ért föld alatt a paraszt, a 
geológus, a tengerész, 
részekként használt, tehát jobbára különböző eredetűek is: ég, 
nevet, szűr, vár, lép, ér, ír, sír, tér, terem, termet, él, verem, fej, 
érték, mérték, fog, légy, követ, szemét, megettem, elvet, elvét, árt, 
mert, felül, török, kürt (ez kurzívírásban a „kiirt“ szóval téveszt
hető össze) stb.

A szótársítást röv.-ek kiaknázásának mértéke teszi a főkülönb
séget a szójeles és a szabad röv.-ésekkel dolgozó r.-ek között. A kiemel
kedő szótársítások (—állandó szókapcsolatok), a közismert szálló
igék, idézetek, közmondások tanulmányozásán kívül az aktuális 
tárgykör ismerete is fontos. Ha a gyorsíró tudja, milyen tárgyat 
fog stenographálni, mint a fényképész a gépét előre beigazítja, úgy 
6 is előre azon asszociációkra irányítja figyelmét, melyeket a tárgykör 
neki kijelöl (a szöveg vezérképzete). Ez teszi lehetővé, hogy fogalmi 
és szóbeli ismétlődéseket könnyebben fölismerjen és kiaknázzon. 
Gyakrabban ismétlődő röv.-ei azután állandó jellegűekké válnak, 
úgy, hogy idővel a szabadon röv.-ő gyorsírónak is egyre nagyobb 
készlete lesz az áll. röv.-ekből s csupán abban különbözik a par 
excellence szójeles gyorsírótól, hogy míg ez szójeleit mindig hűsé
gesen kiírja, addig ő még az áll. röv.-t is rövidíti, vagy elhagyja, 
ha a mondat értelme megengedi. Míg ugyanis a szójeles r.-nek 
minden gyakori szóra külön szójele van, addig a szabad röv.-t kultiváló 
r.-ben ugyanaz a graphikai szókép, a szókapcsolatok szerint, számos 
jelentéssel bírhat (homonym) s megfordítva: ugyanazon szót a szó
társítás gyakorisága szerint jobban, vagy kevésbé lehet rövidíteni.

Példák a homonym szóképekre: bo- kérek, fejtegetésekbe bo-, 
bo- oláh, bo- asszony napja, bo- szűz, cserebo-, juhászbo-, rózsabo-, 
bo- kertész, bevitték a bo- házába, bö- kés, derűre bo-, éles, mint 
a bo-, bo- főzelék, bo-állani, Kálmán király megszüntette a bo- 
pereket, szemtelenségén mindenki megbo-, a sötétben megbo-, az 
Istent lebo- imádni, fátyolt bo-, hideg bo- fut végig rajta, aranybo-, 
asztalbo- után, felbo- processzus, bo- szerkezetű gép, a bo- zsidó 
(vagy hollandi) regéje, bo- tör az orra alá, olajbo-, szevillai bo-, 
bo- kemence, bo- hordó, a fiatal párt összebo-, összeüti a bo-, vasár
nap csukva vannak a bo-, beleegyezőleg bó-, a hangyabo-, megbo-, 
a levélbe-, felbo-, haját összebo-, a tört kereket elvitte a bo- stb.

csillagász. Hanem a különböző beszéd-
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Példa ugyanazon sző fokozódó röv.-eire (Az írás, 1921/22.,
1. sz.): Huszár Károly felhívásában az oroszországi magyar hadi
foglyok hazabocsátása ügyében e frázis: „magyar hadifoglyok“ 
először kiírva 2 állandó röv.-t (szójelet) tartalmaz (magyar és fogoly); 
a gyakori ismétlődés folytán így rövidül meg: magyar -a- foglyok, 
magyar -a- -ο-, s végül: a-a-o.

7. Alaki szempontból különbséget kell tenni kihagyás és röv. 
között. Kihagyhatunk egyes jegyeket, szótagokat, szavakat, sőt egész 
mondatot is. Kihagyott szót hézaggal szokás jelölni, bár graphikai 
nyereség esetén (összeírás), vagy kiemelkedő szótársításnál ez is 
elmaradhat, pl.: megvagyokarrólhogy; kinemtudjanélkül Vörösmarty 
Szó — ? Ragok, képzők kihagyása főleg nyelvtani alapon, vagy 
ismétlődés (mellérendelés) esetében történik. Egyes betűk, vagy betű
csoportok kihagyhatok még a hangzás, vagy a graphikai egyszerűsítés 
alapján.

A szó és egész szócsoportok kihagyására legalkalmasabbak: 
1. közismert szólások, idézetek stb., 2. az ellentét és hasonló
ság (egymást kiegészítő) szótársítások, továbbá 3. a rhetorikai 
jellegű ismétlések (anaphora) és a hivatalos stílus stereotyp frázisai. 
Példák: 1. Ki korán kel . . . Hazádnak rendületlenül . . . Az ilyen 
idézetek utolsó szavát le fogja írni a gyorsíró, ha egy mondatnál 
többet idéznek. 2. Egyházi és 

Kés és
Polgári és Toll és Férj 

3. Nem Páris döntött; dö- fog a történelem, 
a hegyek, völgyek, patak és rónák, a szívek, kar és izm, 

a magyar vér. 4. Szólásra többé senki (felírva nem lévén, 
az) általános tárgyalás be (van fejezve). — Az ismétlődést hely
hagyáson kívül aláhúzással, vagy a kihagyás hosszával arányos 
egyenlőségjellel (StFr.) szokták jelölni. Az aláhúzás a legnehézkesebb, 
mert akkor annyiszor kellene visszamenve megkeresni és aláhúzni 
az illető szavakat, ahányszor ismételték, ami nagyon nehézkes 
eljárás és mégsem derül ki belőle, hogy hol történt az ismétlés.

Az összeírásoknál voltaképen nincsen kihagyás. Ez az eszköz 
a hangzásban gyökerezik, amennyiben a mondat fogalmi egységei 
köré csoportosuló beszédrészeket megállás nélkül szoktuk kiejteni, 
pl. a főnevet a névelővel és jelzővel stb. Az összeírás magasabb 
foka graphikus röv.-sé válik, . ha a közös határbetűn alapuló (pl. 
kétségbesés, évége) szók összeírásának analógiájára a közös graphikai 
jegy, bár jelentésük különböző is lehet, vezet az összeírásra. Ilyenek 
azonos jelentésű közös graphikai jeggyel kétesetek, Fekeíenger, 
rövidéig stb., különböző jelentéssel: zenév(elv)égződött, mind(end)élu- 
tán stb. Az összeírás egyébként is kimeríthetetlen forrása a leg- 
leleményesebb graphikai jegykombinációknak.

A helyettesítés szintén csupán egyszerűsítő eljárás, mely rész
ben hangtani, részben graphikai alapokon nyugszik. Helyettesíteni 
rokon hangok jegyei közül szokás a hosszabbat a rövidebbel. 
Ezen alapul pl. a hangzójelölés egyszerűsítése a GM. és NS. r.-ben, 
hol az e rövid hzó vonala helyettesíti az a, o-ö hzókat, a mgzó-

és

10*
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illeszkedés törvénye alapján. Ugyanígy helyettesítjük az azonos 
jelentésű és tövű. szdformák közül a hosszakba! a rövidebbel, pl. 
gyözedelem = győzelem, pediglen = pedig, közepette, között = közt, 
s a hosszabb kifejezést a rövidebb synonimájával, pl.: azt az 
ígéretet tette = azt ígérte, stb.

Ide sorolhatnék az exakt tudományok egyes kedvelt röv.-eit, 
melyek épúgy rövidebbek a gyorsírásnál, mint általában az arab
számok, pl. Հճէ- ֊֊ (- a háromszög területe egyenlő az alap 
és magasság szorzatának felével).

A fogalom synonimái közül a hosszabbnak rövidebbel való 
helyettesítését szintén már J. Willis ajánlta (pl. Jézus Krisztus 
Urunk előfutár)a helyett: Szt János, Amerika felfedezője h.: 
Columbus). így írhatnék HO2 helyett = víz stb.

Minden röv.-i szabadság mellett is a szorészek kihagyásán, vagy 
szőcsonkításon alapuló szőjelek készlete tölti ki leginkább a prak
tikus gyorsírd szellemi raktárát. Tisztáznunk kell a röv. és szójel 
közti különbséget. A röv. általában egy bizonyos graphikai ismertető 
jegyeken alapuld, szabályszerű eljárás szerint jön létre. „Ahol valami 
hiányzik, ott a hiányt pótolja a szabály“, mondá Grab. Bizonyos
számú ilyen röv.-ek állandósítása már az alsó fokon is szokás, míg 
a felső fokon, még a szabad röv.-i eljárás mellett is, az ismétlődés 
folytán nagy mennyiségű állandósult röv.-t sajátít el minden gyors
írd. Az olyan röv., amelynek keletkezése ilyen egyetemes érvényű 
röv.-i szabályokra nem vezethető vissza, önkényes s ez lenne a 
tulaj donképeni szőjél (tirói notae). Ma tehát más az értelme a szó- 
jelnek, mint régen. Grab.-nél a szójel (- Siegel a singula littera-ból) 
egy betűből álló röv. volt, míg a monogramm két, vagy több 
betűből volt, akként megszerkesztve, hogy a rendes jelölési módtól 
eltérően és rövidebben adta vissza a szó vázát, tehát többé-kevésbé 
szintén önkényes röv. A monogramm szót ma csak a GrM. r. 
ismeri teljesen magában álló s a szabályos írásmódtól eltérő rövi
debb írásmód jelentéssel, azonban az eljárást a többi r.-ek is 
alkalmazzák, pl. a „hol“ monogramm a NS. r.-ben is megvan. 
Minél inkább közel áll a röv., vagy szójel a kiírt szó graphikai alak
jához, vagy minél inkább kimagyarázható belőle valamely röv.-i 
szabály alapján, annál kevésbé lehet beszélni önkényes röv.-ről. 
Ellenben minél kevésbé lehet kimagyarázni, hogyan kaptuk vala
mely röv.-ési szabály alapján, annál inkább beszélhetünk önkényes 
röv.-ről. A szójelek túlnyomó része, amennyiben nem valamely 
határozottan formulázott röv.-i elv alapján keletkezett, graphikus 
röv.-nek tekinthető, mely a szó analizálása útján annak valamely 
leginkább jellemző részét tartja meg. így keletkeztek Kunowskinál 
a kapcsoló pont, vagy hurok megtartásával az ú. n. szétbontó, 
vagy elemző röv.-ek (Zergliederungskürzung), vagy a gab.-i hurok, 
amely egy egész szó maradványa lehet stb.

S épen abban nyilvánul meg a gyorsírás történeti fejlődése,
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- hogy a r -télén, önkényes, sokszor szimbolikus jelek- és képekből 
álló röv.-ek helyett a röv. technikai része egyre jobban kristályo
sodik és kiforr. A mai r.-ek legtöbbjében legnagyobb jelentősége 
van a helyhez kötött, vagy pozíciós röv- i megkülönböztetésnek. Ennek 
két faja van: a kiírt szőrész 1. azon a helyen marad, ahol az 
eredeti teljes szóképben volt (NS.: szócsonlútás), 2. más szempon
tok szerint nyer elhelyezést.

Ha ezek a pozíció-szabályok egyforma, vagy hasonló hangú 
szócsoportokra nézve érvényesek, szokás beszélni a csoportröv.-ekről. 
Ilyen pl. Arendsnél a szókezdő v kihagyása mellett a szó többi 
részének sor alá helyezése, a zárt tőszótagzáró l kihagyása esetében 
a sor fölé helyezés (v. ö. Brauns 3 sorú csoportröv.-eit l.—?., stb).

A helyhezkötöttség annál inkább esik az olvashatóság rová
sára, minél több sort kell megkülönböztetni. A 3 magasságú elhe
lyezés a normális. Ezenfelül csökken az írási és olvasási bizton
ság, amire elrettentő példák Szalágyi 7 soron írt röv.-ei, hasonló
képen Sztrokay nagyszámú és fél sorközökben egymás fölé helyezett 
esoport-röv.-ei. A begyakorlás virtuozitásig emelkedő tökéletessége 
folytán nyereséges összeírás helyhez kötött röv.-eknél is alkalmaz
ható, ami az olvashatóság rovására esik s így csakis gyakori szó- 
kapcsolatoknál van helye. Alkalmazásának mértéke egyrészt az 
egyéni megítéléstől függ, mely a röv.-t akkor is fölismeri, ha 
nem az eredeti helyén van, másrészt attól is, hogy az összeírás 
folytán mennyire változik meg a szavak graphikai képe.

A jelöléstan egyéb megkülönböztetési eszközei a rÖv.-tanban 
r.-énként kisebb-nagyobb fontosságot nyernek, annál is inkább, 
mert itt oly eszközök alkalmazása is szükségessé válik, amelyek 
a jelöléstanban nélkülözhetők voltak (pl. a StF. és NS. r.-ben 
átvágás). Jó hasznát lehet venni annak, hogy egy hangnak több 
jegye, vagy jelölésmódja van. így a StF. r.-ben a kétféle jegyű 
mlzók szókezdő-alakja a szóban s a szóbeli kisebb alak szókezde
tül nagyon jó röv.-i eszköz. Ezért vannak előnyben a jelképileg 
jelölő r.-ek a mgzójelölésben a betűszerintiségre törekvő r.-ek 
fölött, amelyek mgzóikat jobbára csak egyféleképen tudják írni s 
így kevesebb megkülönböztetési eszköz áll rendelkezésükre új 
röv.-ek képzésében, mint a jelképi mellett betű szerint is írni tudó 
r.-ekben. Mily gazdag röv.-i lehetőségeket nyújt pl. a t külön
böző alakja a StF. és CtM. r.-ben NS. kétféle hosszúságú í-jéhez 
képest! Itt térülnek meg busásan kamatai a könnyű megtanul
hatóság hívei által ostorozott jelöléstani kivételeknek, amelyek job
bára azért lettek kivételek, mert már az alsó fokon a hosszadalmas 
teljes. írást kerülő röv.-i eljárások eredményei.

Minden r. röv.-tanában és szőjelképzésében van kisebb-nagyobb 
szerepe a Marti-féle ssójdcsonknák. Tikár Béla analógiás röv.-eknek 
nevezte ezeket, mert ő jobbára csak az e-a hangzós röv.-ek pár
huzamára óhajtja ezeket kiterjeszteni, ami még távol áll Marti 
eljárásától és sokszor indokolt. így, ha a vékony f— fel, (GM. reform

az
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r.), akkor a vastagított f — fal; ha a vastagított n — nagy, akkor 
a vékony n = negy(ven) stb. Ellenben nagy mértékben alkalmazza 
ezen eljárást Sztrokay Lajos. Pl. az egy-agy rövidítéseit a szó 
bármely részeiben alkalmazza: legyek, tegyek, vegyek, kegyes, fegy
ver, hagy, fagy, kagyló, hagyma, vagyon stb.

A diakritikus röv.-i módok Tironak, Tilburynek, s a régebbi 
a mértani r.-eknek voltak kedvelt eszközei, sőt még a német 
Leichtlen (1819) is a segédigék különböző alakjait 1—3 pont külön
böző elhelyezésével jelezte. A mai gr. r.-ekben a diakritikus jelek 
közül jóformán csak az aláhúzás fordul elő, vagy tulajdonnevek 
röv.-einél, vagy ismétléseknél. Ez különben már Taylornál is isme
retes volt s jobbnak bizonyult, mint az egyenlőség jele, melynél 
nem lehetett tudni, mely szavakra vagy szóra vonatkozik (Bentham 
Politikai Taktikájának Grindery fordításában 1843). Mivel nem lehet· 
előre tudni, hogy mi fog ismétlődni, s mikor aztán ismétlődik, nehéz 
visszamenni és keresni az aláhúzandó frázist, ehelyett jobb hézagot 
hagyni, vagy az ismétlődő szavak 1—2 kezdőbetűjét kiírni. A betű 
oldalt fektetése, vagy megfordítása általi röv. is csak a közírásos 
betűket használó r.-ekben volt lehetséges (Tiro, Tilbury), bár a 
180°-nyi megfordításon alapuló kétirányúság, vagy a jobbra fekte
tés egyes jegyeknél minden gr. r.-ben jó szolgálatot tesz (pl. a 
StF. r.-ben a fölfelé és lefelé kezdhető r és Л kétféle vastagítással, 
a (-kombinációk, stb.)

Hogy azonban a fejlődés mennyire nem tekinthető befejezett
nek, mutatják Fabrónak a kettős és hármas mgzók számára készült 
új jelei, melyek nagy része már régen gazdagítja a gyakorló gyors
író arzenálját, mutatja továbbá a NS. r. vitaírásának az egyszerű 
mgzós röv.-ek bevonásával elért legújabb tökéletesbülése.

8. A röv. alkotás módjának problémája úgy a szójeles, vagyis 
áll. röv.-kel dolgozó, mint a szabad röv.-ű r.-ekben fontos szerepet 
játszik. Az áll. röv. kritériumául a németek a röv.-i értéket tekin
tik, mely egyenlő a gyakoriság és a vonásmegtakarítás szorzatával, 
így a StSch. „demselben“ röv.-i értéke 85, mert ez a szó kiírva 
10, rövidítve 3 vonásból áll, a megtakarítás tehát 7 vonás, a gya
koriságmutató pedig a Häufigkeitswörterbuch alapján (100.000 szó- 
tagnál) 12 1. Sokkal nagyobb a röv. értéke a „der“ szónak, mert 
bár a vonásnyereség csak 1 (teljesen 4, rövidítve 3), azonban a 
gyakorisága igen nagy: 1772. A képlet tehát:Ré. — Gy. X Vm.

Brabbée elmélete szerint a szójel olyan szótagjel, melynek 
célja a rövidség vagy az olvashatóság emelése. A szójel lehet:
1. a kiírt szónak egy része, pl. fel. Ez a legkövetkezetesebb röv. 
alkotási mód s azért is alkalmazzák legáltalánosabban, 2. az illető 
szótagnak szabálytalanul rövidített írásmódja, pl. GM.: és MS.: hol, 
StF.: már, stb. E röv.-ek csak akkor használatosak, ha egyes jellemző, 
de szabálytalan írásmódoknak rövidségük- vagy olvashatóságukkal 
megokolt fenntartása kívánatos az általános jelölésmódok alóli kivé
telek alkotása nélkül, 3. az ábécében elő nem forduló jegy, pl.: GM.
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és NS. kod-ked-köd, StF.: ellen. Ezek használatát megokolja a 
jelöléstanban szerep nélkül maradt jegyek alkalmassága.

A szőtagröv.-re akkor van szerinte szükség, ha szabályos írás
módja 1. nem mutat fel gyakoriságának megfelelő rövidséget, 2. a 
sorszerüséget lényegesen zavarja, vagy pedig egy másik szótagképtől 
csak kevéssé különböztethető meg.

R.-ét teljesen Käding adataira építette fel. Fenti képletből 
azt a tanulságot vonta le, hogy minél gyakoribb a szó, annál kisebb 
lehet a vonásnyereség, s viszont, minél kisebb a gyakoriság, annál 
nagyobbnak kell lenni a megtakarításnak, hogy a röv. indokolt 
legyen. így aztán minden szójele matematikailag is meg van 
okolva, amennyiben csakis 0'25°/0-on felüli nyereség esetén állapí
totta meg a röv.-eket.

A rövidség szempontja hozta előtérbe az utolsó évtizedekben 
a mgzós röv.-eket. Tényleg a tőszótag hangsúlyos mgzója akár 
kezdő-, akár belhang, a legtöbbször a legbiztosabb alapot nyújtja a 
rövidített szó hangképének rekonstruálásához s egyúttal rendszerint 
rövidebb is a mlzóknál. Magukban álló röv.-eknél — amilyeneket 
még a szótársítások legintenzívebb kiaknázása mellett is még min
dig kell alkalmazni, mert a gyors diktátumban nincs idő teljesen 
kiírni a nem társítható szavakat sem — a rövidség mellett a szó 
fonetikai és graphikai képének lehető legjellemzőbb részeit kell meg
tartani.

Két vagy több szóból álló szótársításoknál is nagyobb biz
tonságot nyújt az első szónak teljesebb kiírása, mint ennek rövidítése. 
Ez természetesebb az írásnál, mert a gyorsíró, ha folyton nyomon 
követi a szónokot, az első szó leírásánál sokszor meg nem látja 
tisztán az egész kifejezést előre, azért jobb is, ha pár szóval min
dig hátrább van a szónoknál, mert így a leírásig jobban apper
cipiálhatja a szótársításokat. De az olvasás is biztosabb, ha nem egy 
későbbi szóból kell kitalálni az előzőt, hanem megfordítva.

Erről meggyőződhetünk kísérleti úton is, ha ugyanazon példát 
mind a kétféle röv.-sel próbáljuk elolvastatni. Pl. az egyik osztály
ban e mondatot így olvastattam el: Az asztal -ő- ült a polgár -e-. 
A másikban meg így: „Az a- főn ült a -o- mester.“ Az első pél
dát könnyedén olvasták el, míg a másodikat csak találgatás után.

^Sokszor előfordul, hogy az állandó röv. alkalmazása helyett 
a társult szó teljes kiírása az egybeírás folytán rövidebb ՛ szóképet 
ad, főleg a sor fölötti vagy alatti vhrov.-ek esetében. A régebbi 
iskola kedvelt vhröv.-einek helyébe újabban a jobban egybeírható 
khröv.-ek lépnek. Az meg épen gyakori eset a magasabb fokon, 
hogy gyakori társításoknál az áll. röv.-t még rövidebben írjuk vagy 
pláne ki is hagyjuk, pl.: Tudja Ön nélkül Vörösmarty Szó- ?

Újabban különbséget szokás tenni vizuális és akusztikus vagy 
auditív emlékezet közt. A vizuális képességű egyén a látási kép
zetekre, tehát a szó graphikai vázára támaszkodik inkább, míg a 
másik a szavak jellemző hangelemeit válogatja ki.
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A röv. mértékét mindenesetre nagyban befolyásolja az egyéni 
emlékezőtehetség. Miként ha rövid időre szóló bevésésről van szó, 
színészek, szónokok, vizsgára készülök kis idő alatt sokszor hihe
tetlen mennyiséget tudnak megjegyezni, úgy vannak gyorsírók is, 
kik túlerős röv.-eket és kihagyásokat alkalmaznak, ha 5 perces 
stenogrammjukat mindjárt az írás után áttehetik. Hosszabb ideig 
tartó gyorsírói munkánál, valamint ha a stenogrammot később is 
el kell olvasni, könnyen megboszulhatja magát az emlékezetbe 
vetett túlságos bizalom.

B) Különös rész.
A gyorsírás! r. összehasonlítás-módjai.*

Ha a 3 főszempontból, t. i. a rövidség, világosság és megtanul
hatóság szempontjából akarunk r.-eket összehasonlítani, először a 
tárgyilagosság alapjául szolgáló azonos feltételek megteremtéséről kell 
gondoskodni. A legszokottabb módok a következők:

A jegyanyag, mgzójelolés, torlódások és röv.-ek rövidségének 
megállapítása történhetik teljesírású és röv.-eket alkalmazó steno- 
grammokkal. A teljes írások összehasonlítása azon r .-éknél ejthető 
meg nehezebben, amelyek ilyent nem használnak. így pl. 
és StF. r. számos írásmódot mindjárt rövidítve tanítanak, amelyek
nek teljes kiírása sohasem fordul elő. Általában a betüszerintiségre 
való törekvés a rövidség rovására csökkenti a szabályok számát, 
míg a rövidségre való törekvés a szabályok növekedésével jár. 
A röv.-eket alkalmazó szöveg összehasonlítása az esetben lesz tárgyi
lagos, ha a szokásos röv.-eken kívül külön még közös röv.-eket is 
alkalmazunk. így pl. a GM. és NS. r. vitaírásának összehasonlítá
sánál először a GM. szövegének r.-eit alkalmazzuk a lehetőség 
szerint a NS. r.-re átírt szövegben s aztán megfordítva. A rövidség 
mértéke a 100 szótagnak megfelelő vonásértéket jelző rövidítés
mutató. Ez a hazai r.-ekben teljes írásnál 350—320, vitaírásnál 
pedig a múlt század 60-as éveinek 230—240 értékével szemben 
Fabro működése óta 110-ig szállott alá. E mellett azt is vizsgál
juk, hány hang és milyen világossággal van jelölve. Ugyanazon 
vonásérték mellett az a Stenogramm jobb, melyben több hangban 
jelölve. A 71., 79. és 83. lapok vitaírási mintáit kiki összehasonlít
hatja, ha hasonló röv.-ek alkalmazásával átírja a maga r.-ébe s úgy 
keresi a vonásértéket s a jelölthangok számát.

A megtanulhatóságot főleg a teljes és levelezőírással, szóval 
az alsótokkal szemben szokták fölvetni. így Radnai a megtanulni 
való külön egységeknek számát az alsó fokra nézve a következőkben 
állapította meg (1914):

* A különös részben az egyes r.-eket kellene tüzetesen ismertetni. 
Saját r.-ét kiki a r.-i tankönyvekből tanulja meg, míg a másik 2 enged, 
r.-t e kritikai jellemzésből is eléggé megismerheti bárki.

GM.



Badnai
Egyszerű
gyorsírás
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Mizótorlódások és jegy összeolvasz

tások ....................... .................
Számjegyek....................................
Mgzók önálló jegyei és kivételes

jelölései ....................................
Mgzók jelképi jelölési szabályai . · 48 
Szótagj egyek . . . .
Rag- és képzőjegyek 
Áll. röv.-ek .....

56

50

52
91

153

75*
A magas számokat azzal magyarázza, hogy külön egységnek 

számította pl. a GM. г. и = NS. r. p betűjének minden beolvasz
tását, mert külön kell megtanulni, mely betűkbe lebet beolvasz
tani és melyekbe nem.

Radnai statisztikája nem ment minden tendenciától. A külön 
egységet alkotó szabályok és jegyek számát pl. a saját r.-ében 
nemcsak azért sikerült még NS.-éinak is harmadára redukálni, 
mert áll. röv.-t egyet sem vett fel, hanem főleg azért, mert mlzó- 
torlódást egyet sem vett fel, minthogy ezeket részint teljesen fölös
legeseknek tartotta, (pL az r-rel kezdődőket, a vitaírásban ugyanis 
Erdély, Erzsébet stb. helyett Edélyt, Ezsébetet szokás írni), részint 
pedig a magasabb fok számára tartotta fenn. Ezen eljárásnak tart
hatatlansága az összehasonlítás szempontjából azonban nyilvánvaló. 
Nem szólva ugyanis arról, hogy így a GM. és StF. r.-hez képest 
már a teljes írásban elhanyagolta az о-ó, ö-ő stb. közti megkülön
böztetéseket, ami pedig jelentésbeli eltéréseket is okozhat (bora— 
bóra, örök—őrök), az r kihagyások és ehhez hasonlók mellett is 
szükség van e torlódó csoportokra, egyrészt ilyen megkülönbözte
tések՜ végett: Boda—borda, csoda—csorda stb., másrészt a röv.-i esz
közök gazdagítása végett. Ezen eszközökről végleg Radnai sem 
akart lemondani 1919,-i egységes gyorsírásában sem, azért nem a 
jelöléstani részben, hanem a röv.-tanban helyezte el a mlzótorló- 
dások jegyeit, valamint az állandó röv.-eket is. Ez azonban akkor 
csak módszertani könnyítés, amely a többi r.-nél is épúgy keresz
tülvihető volna, mint ahogy a GM. reformja meg is mutatta. így 
tehát Radnai r.-összehasonlító munkájánál más elméletírók hibájába 
esett, amidőn az adatok helytelen csoportosítása útján a maga 
r.-ének fölényét akarta bebizonyítani. Hasonló erőlködés volna, ha 
valaki a maga I. gimn.-i latin tankönyvéről bebizonyítaná, hogy

* A GM.-reform, megfelelő adatait nem közölhetjük, mert most van 
tárgyalás alatt a reform véglegesítése, amely az 1918-i reformhoz képest 
még egyszerűbb lesz, bár már az is a régi GM. r.-hez képest a NS. r.-ű 
B. Major J. szerint 57°/0 könnyebbítést jelent.
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hány egységgel könnyebb más latin tankönyveknél, s emellett 
elhallgatná, hogy a mellőzött egységeket a II. osztály számára 
tartotta fenn, tehát a nehézségek nem küszöböltettek ki, csak 
elhalasztattak.

Alábbiakban a 3 magyar enged. r. rövid kritikáját adjuk.
1. A StF. r. mizóinak előnye, hogy mind az alapsoron végződő 

lemenő vonalak, amelyek a jelölési módosításokra úgyszólván kivétel 
nélkül mind alkalmasak. Előnye a mlzók kétjegyűségének, hogy 
mivel a nagyobb alak a szó elején, a kisebb a szóban használatos, 
a nagyobbat a szóban, a kisebbet önállóan röv.-i eszközül lehet 
felhasználni. Módszertani előny a mlzók jegyeinek hangrokonság 
szerinti csoportosítása, a kemények és lágyak közt a nagyság
különbséggel, a lágyult íny hangoknál az alapjegytől megkülönböz
tető töréssel (l֊ly, n-ny, g-gy, t֊ty) stb. Ellenben négy nagyság 
használata a h-g, b-p, d-t-n csoportoknál, valamint a szóvégi t 
kivételes röv.-eiben már kevésbé világos, jobban elmosódható 
különbségeket ad.

A grammatikus, tehát viszonyított mgzójelölés legegyszerűbb 
a tőszó tagban. A sorfÖléhelyezés o-ö, a sorra helyezés α-ά-e-é, a 
soralábelyezés u-ü-1 jelent, mély hang esetében a zárt szótag 
kezdő mlzójának vastagításával, nyílt szótagban felmenő, magas 
hang esetében vízszintes kezdővonással. Az iteráció szempontjából 
jobb volna ugyan, ha a vastagítás^ energiatöbblete. a gyakoribb o-u 
helyett a ritkább ö-ü-nek jutna. így azonban a grammatikai egy
öntetűség módszertani előny. Hosszú mgzóra hosszú, rövidre rövid 
hangzóvonal utal, így tehát minden mgzó hosszúsága egyöntetűen 
van jelölve, ami a többi r.-ekben alig sikerül. E rövid és egyszerű 
jelölésmódnak hátránya az, hogy mivel nyelvünk szegényebb egy- 
szótagú szavakban, mint az angol nyelv, hol Pitman hasonló pozí
ciós röv.-ei épen ezért jobban is válnak be: a tőszótagon túl ép 
olyan pontos, minden hangkülönbségre kiterjedő, de új és bonyo
dalmas jelölésmódok következnek. így a tőszótag mgzójának világos 
feltüntetése végett az igekötőt és névelőt a szótő előtt emelve kell 
kapcsolni. Továbbá a tőszótag után mindig azt kell mérlegelni, 
hogy a mgzó az előtte levőhöz képest azonos, magasabb, vagy 
mélyebb-e, s eszerint a következő ml zónák egy sorral feljebb, vagy 
lejebb helyezésével kell jelölni zárt szótagban, míg nyílt szótagban 
(mgzótorlódásban és szó végén) a mgzót betű szerint keli kiírni, 
így is az i-t már a tőszótagban sem lehetett abszolút, hanem csak 
relatív emeléssel jelezni, egyébként pedig ki kell írni. A közép é 
külön jelölése, ami a közírásban sincs meg s így oly fölösleges 
megkülönböztetések, mint (én) legyek és (a) legyek stb., szóval a 
gyorsírói végcélnak háttérbeszorulása a nyelvészkedés mögött, számos 
újabb szabályt hozott létre, amelyek folytán ugyanazon hangjelen
séget a szó különböző részein mindig másképen kell írni s viszont 
ugyanazon graphikai eszköznek is számos jelentése van. így az о 
írásmódjai:
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1. Sző elején (ok) fölfelé menő vonal, 2. az első zárt szótag
ban (bor) sor fölé helyezés és vastagítás; a tőszótagon túl zárt 
szó tagban 3. о után (borom) a mlzónak ugyanazon sorú elhelye
zése, 4. a után (barom) emelés, 5. и után mélyítés (burok), 6. egy- 
szótagú szó végén a sorfölött vízszintes vonal, 7. több szótagú végén 
betű szerint. A vastagítás jelölheti a zárt tőszótagban a mély mgzót, 
tehát: 1. alapsoron az a-á, 2. félfokkal emelve az o, 3. sor alatt 
az и mgzót; azonkívül 4. az alapsoron a zárt tőszótag e-é-i tő
hangzó után a szó mélyhangúságát (pl.: dió, hiú stb., itt d, h van 
vastagítva), 5. a mlzókettőzést, 6. az mb, ng, nd stb. jegyeinél: 
ynp, tik, nt stb., tehát a megfelelő zöngétlen!, 7. röv.-i eszközül 
szolgál. így vastagított g = ság, ség, n - nak, nek, m = mány, mény 
stb. S ha naiv is Kele kifogása, (ugyanis szerinte azért kellett a 
semmi és függ szavakra szójelet alkotni, mert a mlzókettőzést jelző 
vastagításnál fogva e szavak kiírása azt is jelenthetné: seményi és 
füség — hisz ezek értelmetlenségek —), a vastagításnak tényleg 
túlságos sok szerep jutott.

Hasonlóan meg van terhelve az emelés és mélyítés is. Az utó
emelés jelentheti: 1. zárt tőszótagban az г-է, 2. a tőszótagon túl 
zárt szótagban a után o-t, 3. о és и után а-t, az elő emelés 4. a 
mlzótorlódást a kötővonal kiszorítása céljából (pl.: férj szóban az r 
van emelve), 5. az összetett szó igekötője is emelve van, hogy így 
a tulajdonképeni tőszótag a helyén maradhasson. Főleg a 4. kényes. 
Fenyvessy utasítása is utal erre: „Ügyeljünk arra, hogy mlzócsoport 
írásakor ne fogjunk hozzá addig ai első mlzó írásához, míg az 
egész csoportnak helyét nem tudjuk. A csoport helye a csoport 
legmélyebben álló mlzójának helyétől függ, mert ha erre nem 
ügyelünk, elhibázzuk a csoport előtt álló mgzót, pl. az „oltsd“ 
szó helyes leírása a d helyétől függ, az l, t, s s az ö-t jelölő 
vonalnak helyét ahhoz képest kell kiszámítanunk.“

Ez a visszamenő viszonyítás annál hátrányosabb, minél több 
mlzó torlódik. A mlzótorlodás jelöíésmódjai: 1. a kettőzést jelző 
vastagítás akkor volna kifogástalan, ha a vastagítás nem bírna más 
jelentésekkel is, így azonban az olvashatóság rovására van; 2. a 
közelhelyezés, 3. a beléhelyezés (főleg a köralakú r, l esetében),
4. az emelés, 5. a j, g, s és s szókezdő nagyobb alakja a szóban 
a torlódó t jelölésére, 6. a szókezdő n, ny a szóban: nd, nyd 
(vastagítva: nt, nyt), ugyanígy a szóbeli hullámos n 1 fokúan az 
ng-nk, az ny: ngy lesz, míg az m 2 fokra nagyítva (= IV2 sor
köz) = mb, mp. A külön torlódó jegyek is több tanulni valót adnak, 
mint amennyit a ritka használatuk szerint megérdemelnek (pl. nyd 
legfelebb a hunyd, hányd szavakban fordul elő), s azért is, mert 
így több mizónái (t, d stb.) mindig mérlegelni kell, vájjon mily 
módon kell jelölni a torlódást. Ellenben előny az, hogy félreértés 
nem lehet, mint más r.-ekben arra nézve, vájjon a torlódó jegy szó
tagot jelent, vagy csak torlódást.

A rag- és kópzőröv.-ek ismertetőjelei: 1. a vastagítás (nak,
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nek, sag, ség), 2. a szókezdő nagyobb alak (ságos), 3. szokatlan 
kapcsolás (-dalom), 4. az ábécétől független új jegyek (nál-nél, 
vá-vé, nok-nök stb. s a szóvégi í-tt esetében több új jegy).

A szójelek (áll. röv.) a rendes jelölési módoktól valamilyen 
eltérést mutatnak, úgy, hogy az általános jelölési szabályok szerint 
olvasva az így nyert értelmetlenség figyelmeztet arra, hogy szó
jellel van dolgunk. Ilyen eszközök: a vas tágítás 1. mint a mély- 
hangúság jele (bátor, ország, után); az l, r esetében a vastagítás lehet 
(rá, reá) a kétféle irányban kezdhető jegyen kétféle, 2. a mlzókettőzés 
jele (jellem, mell), 3. a kétalakú betűk szóbeli, tehát kisebb jegyei 
(ki, túl, csak), 4. mgzók önálló jelei (al, át, elé, ide), 5. mlzótorló- 
dások (körül), 6. a pozíció nemcsak a mgzójelölést szolgálhatja, 
hanem sokszor csak megkülönböztető eszköz,

a-e a soron: az-ez, a sor alatt: cd-d, a sor fölött: alsó-első 
cs „
9 »

7. két röv. közös betűjének két nagyságban való megkülönböztető 
használata, így:

kicsi 
míg, stb.

«meg, д д 
» г

shies
eilig, „ „

inkább : kis vastag b, bátor: kis vastag b -J- r 
bár: nagy „ b, barát: nagy „ b-\-r

A röv.-tan gazdag eszközeiből azonban nem sikerül olyan 
általános elveket alkotni, melyek az emlékezetet különösebben támo
gatnák, sőt sokszor egy-egy graph! kai eszköz többértelműsége miatt 
csakis a betanulás folytán lehet megjegyezni a röv. jelentését. így 
a vastagítás többértelműsége mellett a pozíció sem tartja meg sok
szor eredeti mgzószimbolizáló jelentését. Az, ez rov.-eknél a 
pozíció a legtermészetesebb. Már nem olyan világos alsó-elsőnél, 
mert itt a tőszó tagnak a soron kellene kezdődnie; azonban még 
ezt meg lehet valahogyan érttetni, tekintve, hogy a sor fölé helyezés 
tőszótagban o-ö-t jelöl, ellenben teljesen önkényes a sor alá helyezés 
al-él szavaknál, hol csak a konvenció állapította meg, hogy meg
különböztetésül az al-el-iöl kerül a sor alá. Ugyanez a helyzet a 
nincs-sincs-kicsi, stb. esetében. Ugyancsak a beemlézésre van bízva 
a jegyek különböző nagyságának röv.-tani használata. Ki és kívül: 
kis /v-val,. ellenben kiált, király, kíván: nagy Zc-val, kiül: kis k, 
küld: nagy к stb., jóllehet mindegyikben szókezdő 7: van. Arra 
sincs elegendő magyarázat, hogy a rá-reá, kor-ról párok ellentétesen 
kezdődő ?--jenek vastagításait melyik szó miért kapja. A felső fokon 
kevés új graphikai eszköz lép sorompóba. így a tőszótag jellemző 
elemeinek megtartása által hatványozott mennyiségben nyert új 
szójelek sokszor homonim alakokat adnak, ami a röv.-i szabadság 
felé nyit útat. A 3 fokú (= 2 sornyi) jegyek helyett az apró alakok 
használata nem kötelező, mert az olvashatóság kedvéért a tankönyv 
is csak azoknak ajánlja, „kik nagy arányokban írnak“.

Legnagyobb rövidséget nyújt a pozíciónak kiaknázása, midőn 
az előtag, igekötő, képző vagy ragnak elhelyezése utal a kihagyott
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— független, esség — kötelesség, nők — hiva- 
— ügynök vagy ülnök,

tőszó mgzójára. Pl.: 
talnok,

etlen
nők kül = külföld,

U
= különféle, m. = meggyőződés, p —pénzügyi, egy = egyoldalú,

= szónok, nők

féle

tekintetből ki — indulva ki. A rövidített szó vízszintes kezdővonala
az előző szókép átvágásával utalhat a röv.-re, bár ezen eszköz hasz
nálata nincs eléggé megmagyarázva, pl.: karve — öltve, a krtoleg = 
kérdést illetőleg (mindkét esetben a 1c van átvágva). Magasfokú 
röv.-ek: tjaraó == törvényjavaslatra vonatkozó, ami azon vádat1 = 
illeti, e pbolva ki = e szempontból indulva ki, 
kérdésben, k(átvágva)het = kétséget nem ՛ szenvedhet, net (átvágva 
vízszintes vonallal) = nemzetiségi kérdés stb. Ily röv.-ek 170—150-es 
röv.-mutatót tettek lehetővé, ami már alkalmas a parlamenti viták 
lejegyzésére is.

A r. szép párhuzamos írási ritmusát a szóvégi t egyes 
röv.-einek tompaszögén kívül a lefelé nehezen kapcsolható val-vél 
és ilc ragok, továbbá az idegen szavak au-eu szótagának gab.-i 
r.-rel azonos jegye zavarja meg.

A háromsorúság és a betűk többjegyűségéüek megszünteté
sével elérhető egyszerűséget párosítva St. következetességével, a 
StSch.-tol megmutatott úton a StF. r. is pompásan el tudná érni, 
ha évtizedes nagy gyakorlati eredményei dacára a tömegtanítás 
követelményeit sürgető korszellemnek koncessziókat tenni volna 
hajlandó. A r. jelenlegi alakjában minden következetessége mellett 
is csak intelligens, logikus fő által megemészthető, holott a tömeg
tanításban a gyengékre is tekintettel kell lennünk.

2. A GM. r.-ről már Kele állapította meg a kritika tanulmá
nyokban (1877), hogy „sok tekintetben — különösen a gyakorlati 
igényeket illetőleg — előnyösebb, mint a StF. r.“ Radnai is elismeri, 
hogy „a r., az alapelveket tekintve, a mai tudásunk szerint leg
helyesebb, legcélravezetőbb graphikai eszközöket használja. Jelképes 
jelölési r.-rel lényegesen nagyobb graphikai rövidséget elérni ennél 
nem lehet“.

A rövidséggel szemben azonban több hátrány is áll szemben, 
így a mlzók, bár StF.-től, eltérően általában csak egy jegyet kaptak. 
A legtöbb nehézséget a kétirányú f, t, p okozza. Az f és p szó 
elején fölfelé, szóban lefelé íródik, a t .meg ép ellenkezőleg, bár 
szó elején a további jegyek minősége szerint fölfelé is írható. 
Ennek oka e 3 jegy helyhezkötöttsége, ugyanis az / és t alakja közt, 
valamint a p és a to szótag közt csak a helyzet tesz különbséget 
(t és to felnyúlok, f és p lenyúlok). A kétirányúság célja az, hogy 
a szókép zöme az alapsorra jusson. Kétirányú lehet még a ty és 
ss is, míg a c kétlaki, vagyis szó elején az alapsoron áll, szóban 
pedig lenyúlóvá lesz. így aztán a szó egy része p, f után a sor 
alá, t és ss után a sor fölé kerül (viszonylagos sor).

A helyhezkötöttség hátrányai nagyobb mértékben a mgzó-

fenében — a fennforgó

*



jelölésnél mutatkoznak, amelyet az f, t és p jegyein következetesen 
végrehajtani nem lehet. S így bár a mgzójelölés fonetikus, tehát 
állandó jellegű, mégis egyes esetekben olyan sokféle jelölésmód 
fejlődik ki, mint
menő mlzójegyeket (f p és t) nem lehet vastagítani, lefelé pedig 
csak a szóbeli p-1 szabad vastagítani, a t-Ь és f-t nem, ami a német 
utóvokalizációs gab.-i írásnak helytelen követése, a t és f csupán 
röv.-ekben (tart, feladat) vastagítkató, holott a magyar elővokaiizáló 
vastagítás mellett a tanuló nehezebben érti meg, miért nem szabad 
lefelé vastagítani, mint így, mikor csak azt kell megtanulnia, hogy 
a t-i egyáltalában ne vastagítsa. így aztán olyan szavakban is ki 
kell írni az о-t betű szerint, ahol vastagítani is lehetne (tatár, 
tata stb.).

StF. r. grammatikus eljárásánál. így a fölfelé

A helyhez kötött jegyek nem emelhetők és mélyíthetek s 
így az i és и jelképi jelölései rajtuk végre nem hajthatók, úgy, hogy 
e mgzók írását számos szabály írja körül. így az i írásmódjai: 
1. szó elején és végén betüszerint, 2. felmenő vonalak után az 
г-nek hullámos jegyével, 3. az első szótagban a rövidséghez képest 
hol elő-, hol utóemeléssel, 4. azontúl csak utóemeléssel, 5. cs, d, 
p, V után hegyesítéssel, de csak szó végén és a soron kezdődő 
mlzók előtt, 6. t, f, c, p esetében éhezéssel (= részleges vastagítással). 
E szabályok részletezései azonban lényegében véve megint annyi 
új szabályt adnak, amennyi nem áll arányban az i gyakoriság
mutatójával (az o-nál is ritkább). Az o-ö beolvasztása öblösítéssel 
szintén újabb részletszabályokat ad. így a g, gy, h, & ugyan öblö
södnek, csakhogy elöl, mert ott van a kampó, míg a többi kampós 
jegyeknek a vége öblösödik. A hurkos jegyeknél a hurokhosszabbí
tás, r-nél vastagítás jelöli a rákövetkező o-ö-t, míg t esetében 
megint több szabály keletkezik. E kifogásolt jelölésmódokon, amelyek 
a hurokhosszabbítás és az i hullámalakjának kivételével a német 
Grab, r.-ben is megvannak, a reformerek kétféleképen segítettek.

A radikálisok Faulmami megoldása szerint új jelölésmódokat 
állapítottak meg e mgzókra, ami új r.-ekre vezetett (NS. stb.), 
míg a mérsékeltek a r. alapján maradva a jelölések egységes követ
kezetességére törekedtek (Dengl J.).

Jobb a helyzet az u-nál, bár a helyhezkötöttség itt is több 
esetben külön mérlegelését kívánja annak, vájjon elő- vagy utómélyí
tés rövidebb és folyékonyabb, vagy pedig betű szerint kell kiírni az 
и-t Az и jegyének hosszúságát is kifogásolják. Az összeolvasztások 
folytán azonban vonásértéke felére redukálódik. Mások az össze
olvasztásokat, mint új jegyeket kifogásolják. Ezzel szemben az 
и jegyét változott jelentéssel s beolvasztva más r.-ek is használ
ják, így NS.-nál - p, tehát GM. Ъи - NS. Ър stb., StF. (s másutt) 
a törtjegyek törési része hasonlít az и beolvasztásaihoz, tehát GM.: 
du, mu, csu - StF.: ss, gy, ds stb.

Az ü jelölése elleni kifogások, hogy az átvágás időveszteség
gel jár s hogy itt is minden mizónái mérlegelni kell, vájjon a két
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mlzdt közvetlenül lehet-e átvágni, vagy nem s ez esetben melyik 
mlzó kapjon kötő vonalat. Ezzel szemben áll az, hogy az ü mint 
legritkább mgzó kapta a leghosszadalmasabb jelölést, amint általá
ban a GM. r. mgzói közt az i kivételével megvan az iterációs 
arány. így a gyakoribb e-o-u jelölése egyszerűbb a velük pár
huzamos α-ö-M-énél. ՜ Egyébként is más r.-ek is komplikáltabb 
módon, sokszor csak hármas eszközzel! tudják kifejezni e ritka 
mgzót, pl. St. és StSch.: mélyítés +■ vastagítás -j- távolírás; NS.: 
félfokú emelés -j- vastagítás -f- távolhelyezés; Stenotachygr.: két
szeres jegynagyítás -j- vastagítás -f- távolhelyezés stb. Vájjon meny
nyivel könnyebb egyszerre 3 ilyen megkülönböztetési eszközt alkal
mazni egy eszköznél ? Másrészt is az átvágást, mint világosság 
szempontjából elsőrendű eszközt változott jelentéssel azon r.-ek 
legtöbbje is alkalmazza, amelyek a mgzójelölésnél nem tartották 
alkalmasnak. Egyébként is az ü jelölése a hangrend értelmében 
akként egyszerüsül, hogy az и helyettesíti.

Fölösleges szabályok keletkeznek azáltal, hogy az e-a bizo
nyos esetekben szó elején és végén kiírandó a világosság ked
véért (eke, akad, enyém, anya stb).

A mlzótorlódásók elmélete a hangzóvonalkiszorítás következ
tében a közvetlen kapcsolás elvére épül. Eszerint a torlódó mlzó, 
ha apró, közel, ha pedig nagyobb, akkor mélyítéssel kapcsolódik. 
Ez esetben tehát Ьа/м&га-Ьа^а, vajuda-vajda stb. szópárok azonos 
mlzópárainak mélyítése mellett az и—t hangzó vonal jelenléte külön
bözteti meg a torlódástól. Az ilyen torlódásokban a német Gab. r. 
nem alkalmazza a mélyítést, mely ott csak a mélyítést jelenti, 
így a német gab.-i „Berg Magd “-a magyar r. szerint olvasva: 
Bereg, magad. A német r.-t a sorszerűség vezeti ebben, míg a 
GM. r.-ben NS.-i hatás alatt a hangzóvonalelmélet módosulása és 
a viszonylagos sor elvének alkalmazása érvényesült. A torlódó cso
portok nagyrésze ilyen közvetlen kapcsolással létrejött balra helyezés 
(a köralakú torlódó l, z és sz-nél), teljes aláhelyezés (щ rp, lev, 
lep stb.), r-es összeolvasztás az előző mlzó kampójának elvesztésével 
(vr, dr, pr, csr), egyéb kampó vesztő összeolvasztás (душ, mp, 
dp, csp), r-szimbolizáló jegy meghosszabbítás (gr, br). A mlzókettőzést 
jelző burkolások begyakorlása módszertanilag is helytelen, mert 
a t és egy pár szójel (jobb, semmi) kivételével nincs rá szükség 
s csak a magas fok röv.-i eszközei közt jut megint szerephez. Külön
ben a torlódó jegyek közt nem egynek használatát csak a szótag- 
jelzés röv.-eszköze indokolja meg. Haszonnal nem járó külön tudni
való, hogy az nd, rd, rsz, rzs önálló jegyeknek tekintendők, melyek 
a sorszerűség kedvéért a sorra helyeztetnek. Zavaró a torlódó z 
több beolvasztása is (kz, Խ, rz, gyz), mert az s irányát veszi fel.

De legtöbb tudnivalóval jár a torlódó t. Ugyanis menet-ment, 
kenet-kent, keret-kert stb. megkülönböztetések kedvéért az említett 
nagy t mellett a német j jegyéből lett egyfokú vagy hangzós t 
mellett a torlódó t és a tárgyrag jegye azonos a szókezdő nagy
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ճ-vel. így tényleg minden esetben 1—2 vonásérték a nyereség, 
pl.: az első szótagban, hol még torlódás nem lehet, „beteg, vet“ 
nagy í-vel 3, illetőleg 2 vonás, kis í-vel 5, illetőleg 4. így a torló
dásnál is: „mentem“ 7 vonás, míg kis í-vel (ahogy NS írja) 9 vonás. 
Mivel azonban e felmenőjegy után a szintén felmenő mgzók külön 
kötővonal nélkül nem kapcsolhatók, azért számos esetben a kötő
vonallal meghosszabbodott írás megröv.-ére újabb szabályok vannak, 
úgy, hogy a t, mely a magyarban a leggyakoribb mlzó, tényleg 
a legtöbb nehézséget okozza. Kifogásolni szokták a nagy t hasz
nálatát azért is, mert számos esetben a torlódó és tárgyrag t elő
fordulása égy szóban túlmagasra menő írásmódokat ad, bár a hur- 
kolásos t lefelé írása segíthet ezen. Ily túlmagas szavak: tanul
takat, törteket, feltételeiteket, magasztaltatástokat. Azonban ilyen 
többemeletes erőszakolt példát többé-kevésbé minden r.-ben lehet 
összeválogatni, melynek felmenő jegyei és emelő jelölései vannak.

A terminológia szempontjából Radnai felfogása szerint a tor
lódó t voltaképen a következő jegynek egyfokú emelésével lévén 
jelölve, itt jelképi jelölésről 
A torlódó t merev, tehát egyforma hosszúságú jegy, mely után az 
apró jegyek másfél fokkal, s csak a középnagyságúak emeltetnek 
egy fokkal. A merevség pedig a betüszerintiségnek legcsalhatat
lanabb kritériuma. (L. 133. 1.)

A képző, rag és szótag-röv.-ek közt némelyik önkényes vagy 
új jegy. Ilyen a fölfelé írt va-ve, a Twd-bed-kM (nagyított d), a tor
lódó tos-tas stb. A legtöbbje betűkihagyáson (bői, ról, tói, ság, ra, 
női stb.), vagy valamely graphikai egyszerűsítésen, áthidaláson, köz
vetlen kapcsoláson alapul (nah, ne7c, hatott stb.).

A szójelek 1. nagy része a vitaírás pozíció-szabályán alapul
nak, mely szerint khröv. a z sorra, bh.-és vhröv. a sor fölé, s ti-ü 
hangúak a sor alá íratnak. így n a soron: nem, a sor fölött: ellen, 
a sor alatt: külön. A megkülönböztetés kedvéért néhány kivétel 
is van, így g sor fölött: fog, a soron: meg. 2. A szócsonkítás 
elvén alapul néhány az alapsorra írt s graphikus röv.-nek is neve
zett szójel: a né kezdetű szavak, még, rész stb. 3. Szokatlan kap
csolások mellett a szót jobbára teljesen feltüntető monogrammok: 
hol, hova, levél, holott, nézve, nevez, nélkül stb. Némelyikük telje
sen önkényes: fogva, jog, jegy.

A r. felső fokának virtuóz kiművelését a graphikai eszközök 
legszélesebbkörű felhasználása tette lehetővé. A pozíciós röv.-ek 
közül legnagyobb rövidséget nyújtják a jelképiek s a hangzós 
röv.-ek. A vastagítás a, a sor alá helyezés u, az átvágás ti, az 
emelés i, az öblösítés o-ö betűs szó, a burkolás multidejü ige, 
vagy valamely hurkolásos szó, teljes kihagyását teszi lehetővé: 
Örömmel veszem, hogy (tudomásul). A cég a rossz (átvágás =üzlet) 
viszonyok miatt tönkrement. Életét veszedelem ֊f- burkolás (= fenye
gette). Semmi (emelés = szín) alatt. Ez az eset ritkán (öblösítés - for
dul) elő.

szó. Radnai azonban téved.van
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A jelképi jelölések főleg az összeírásoknál nyújtanak nagy 
nyereséget. Az alábbi mondat. (Szőke tankönyvéből) pl. 6 búzásra 
írható: „(Mi)nd(env)a(l)ó(színüség)sz(erint) örül(ni) (fo)g(nakan)nakh a 
k(ijelen)temho(gy egy)éb(semmi mo)nd(aniv)a(l)óm(n)i(ncs). “ A való 
szóból megmaradt ci és ö a mind és mond szavak մ-jének vasta- 
gított öblösítésével, 
van jelölve.

„semmi“ az egyéb ծ-jének burkolásával

Fabro hangzós jelei (81) még nagyobb mértékben gyarapítják a 
hangkombinációk lehetőségének kiaknázását. Igaz, hogy némelyikük 
hasonlít az ábécé valamelyik betűjéhez, vagy a levelezőírás egyik 
szójeléhez annál is inkább, mert Fabro tekintettel arra, hogy a 
mlzój egyek lefelé, a mgzókéi fölfelé mennek; e kombinált mgzó- 
jegyeket mind lefelé haladva írja, úgy, hogy az olvasásnál rende
sen választani kell a mlzós vagy mgzós megoldás közt. Azonban 
ki ne tudná rögtön megítélni, hogy pl. az 1 vonásos m-nek az 
ér-rel rokon alakja a sor fölött nemzetgyűlést vagy a kér szójelet 
jelenti-e? Ugyanígy 1—2 vonással írható Fabro szerint még 
számos gyakori szó és szakkifejezés, melyek mlzókkal rövidítve 
sokkal hosszabb szóképeket adnának. A többfokú pozíciót szintén

, el
sikerrel fejlesztette tovább. így: A rendelte a terhelt letartózta
tását (a vizsgálóbíró). Az újságíró a napi eseményeket (figyelem
mel kíséri). Ellenzői vannak azonban a szavak szétbontása útján 
nyert hangzós röv.-eknek. Pl.: „Én a 
körúton. E példában tehát a szótagolás ilyen volt: „Múze-umköí- 
úton“. Aimál szellemesebbek a teljes mélyítéssel jelzett 2—3 м-betűs 
szavak, mint: nóta,lakoma = kuruc nóta, lucullusi lakoma. Kiegészítik 
ezt a jegy összeolvasztásnak és közvetlen kapcsolásnak csodálatos 
invencióval kiaknázott, illetőleg ՛ feltalált új lehetőségei.

Az ismertnek lehetőleg erősebb, ellenben a kevésbe ismert
nek kisebb mértékű röv.-ére való törekvés a parlamenti praxis 
tanulságaiban Fabró logikus eljárása nyomán a régebbi írásmódok
hoz képest több eltérést mutat. így az éljenzés, helyeslés stb. régi 
teljesen önkényes szójelei helyébe itt is szabályos hangzó röv.-ek 
léptek. A koalíció alatt használt Ко e ei (= Kossuth Ferenc kereske
delemügyi miniszter) 
iskola nem mert volna még alkalmazni.

• E nagy intelligenciát és műveltséget feltételező röv.-i módok 
kifejlesztése mellett a r.-i reform (Dengl) a jelöléstan egyszerűsíté
sét elméleti és módszertani szempontból igyekszik keresztülvinni. 
A jelenleg végső tárgyalás alatt álló reform a helyhezkötöttség 
megszüntetésével a fent kifogásolt kivételes írásmódok nagy részét 
eltörölte, úgy, hogy a jelöléstan anyaga 50—60°/o-kal kisebbedet* 
s ennek következtében több keresk. iskolában már februárban be 
lehetett fejezni az alsó fokot (levelező írás), hogy a tanév hátra
levő részét a begyakorlásra fordíthassák.

lakom “. = Múzeum-e ó о .

röv. maximumát jelenti, amilyent a régi

11
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Még melyebbre ható reform (az öblösítés és átvágás elvetése) 
már egészen új r.-hez vezetne, amely mellett a kapcsolat a német 
Grab, r.-t tanulók részére fenntartható nem volna, ehelyett a jelen
legi reform módszertani könnyítéseket is tett (1. a módszertanban).

3. A NS. r. az első hazánkban, amely főcélul tűzte ki a meg
tanulhatóság, könnyítését s graphikai eszközeit e célnak szolgálatához 
mérten alkalmazva a jelöléstan egyöntetűségét jelentékeny módon 
sikerült keresztülvinnie. Mizóinak változásai GM.-éihoz képest 
részint a hangzójelölés következményei, részint más okokra vezet
hetők vissza. Az s azért cserélt alakot a շ-vel, hogy az տշ-szel 
való összetartozás kifejezésre jusson (itt mindkettő alulról kezdődik). 
Az így felszabadult s jegyét StF.-hez hasonlóan az r kapta, a 
Gaszner szerinti gyakorisági arány alapján. A megokolás statisz
tikailag époly téves, mint a j-cs csere (1. 110. 1.), bár utóbbinál a 
gyakoribb y-nek a nehezebben kapcsolható, de rövidebb, a ritkább 
cs-nek hosszabb, de folyékonyabban kapcsolható jegy helyesen 
felel meg. Igazibb ok az lehetett, hogy a zs így jobban volt szár
maztatható, mivel a GM. շտ-je most ty-vé lett. A helyhez kötött 
jegyek felszabadultak, t csak egyféle van, az egyfokú. Legjobb 
betűcsere az nk-ny, amelyek előnye az, hogy így az álló alakú ny 
vízszintesen kezdhető s végezhető be a GM, kiírt e~a hangzói eseté
ben, míg a fekvő ny-ből lett nk-t nem kell vízszintesen kezdeni, 
mert enk-ank kezdetű szavaink nincsenek. Előnye a mlzóknak, hogy 
mind lefelé menők, s így nem okoznak kivételeket, mint a rövi
debb fölfelé menő mlzók. A mlzók közül megváltozottak kevésbé 
alkalmasak a módszertanilag fontos jegyleszármaztatásra. Míg pl. 
StF. lágyult ínyhangjai töréssel, GM.-éi nagyítással keletkeztek az 
alapjegyből, addig itt a hang és jegyrokonság párhuzama ritkábban 
van meg (l-ly, n-ny, z-zs). A GM. kétfokú mlzóit, mint Faulmann, 
úgy NS. is egyfokúakkal helyettesítette a mgzójelölés megváltozása 
következtében.

A mgzók közül az e-é-a-á-i írása lényegében azonos a 
GM.-ével, csupán egyöntetűbb, amennyiben pl. az i esetében az 
ékezés és hegyesítés mellőzésével csak az emelés szerepel zárt szó
tagban. Az o-ö = GM. t-ét kétfokú, az и és ü - GM. ai-ei jegyével. 
Tehát minden mgzó előre, vagy fölfelé menő vonal.

A mgzóvonalak közül merev csupán az o-ö, a többi mgzó- 
vonalai változó hosszúságúak, mint Faulmann r.-ében, azzal a 
különbséggel, hogy Faulmann mélyítései merev mgzóvonalak (o-ö, 
u-au), NS. mélyítései pedig a mgzó vonal kiszorítása útján (bár ez 
több esetben, miként más r.-ekben, úgy itt sem sikerül, így pl. r. 
után torlódó с, V stb. előtt marad hangzóvonal) a mizótorlódásra 
utalnak. A r. hívei abban a tévedésben vannak, hogy r.-ük a kö
zönséges írásnál is pontosabban ír ki mindent. (Kovács I. id. m.) 
Ezzel szemben, elég utalni arra, hogy a közírásban nem fordul elő 
olyan eljárás, mint a gyorsírásban, ahol a tőszótagon túl ugyanúgy 
írják az a-e-o-ö mgzókat. Másrészt a vastagítás jelképi szerepét az
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и és ii jelölésénél betüszerinti írásnak minősíteni, ahogy ezt a r. 
hívei teszik, annál kevésbé lehet, mert e két mgzőt a vastagítás 
egyezése mellett nem a mgzóvonal hosszúsága: különbözteti meg egy
mástól (pl. bájos szóban az á vonala époly hosszú, mint a bűzös szó
ban az - ü-é), hanem csakis a következő mlzó elhelyezése, amely a 
esetében a soron marad, ii esetében félfokkal emeltetik Már pedig az 
emelés is jelképes eljárás. E viták azonban csak a terminológia szem
pontjából jöhetnek szóba. A kérdés nem akörül forog, hogy betű 
szerint, vagy jelképileg, hanem hogy egyszerűen történik-e a mgzó- 
jelölés ? S a felelet igenlő lesz. Mert a mgzók mindegyikénél 
legfeljebb 2—4 szabályt kell megjegyezni. így az a-nak van 1. fekvő 
(szó elején és végén), 2. felmenő (zárt szótagban) mgzóvonala vasta- 
gítással, 3 a tőszótagon túl vastagítás nélkül és 4. a mgzói torló
dásokban. használt pont jegye (fia). Legegyszerűbb a merev o-ö, 
amely mindig egyforma hosszú, kivéve amikor a tőszótagon túl az 
e vonal helyettesíti. Az i-u-ü kétféle magasságú írása közül (iga
csiga, ugat-búgat, ügy-rügy) a zárt szótagban való emelést az 
a-e-á-é-tói való megkülönböztetés teszi szükségessé. Ha Faulmann 
mintájára a szókezdő i-u-ü után is fél fokkal emelnék a mlzót, akkor 
itt is csak egyféle írásmód volna.

A megtanulhatóság szempontjából tehát NS. r.-e feltétlenül 
nagy haladást jelent. A rövidség szempontját azonban számos 
esetben háttérbe kellett szorítani. Nem szólva arról, hogy a hosszú 
o-ö vonal inkább a ritkább u-ii-nek lett volna adható és viszont 
(mint Radnainál), főkifogás az,, hogy az o-ö-s szavakban a szókép 
túlságosan a magasba nyúlik. Épen ennek elkerülésére állapította 
meg NS. azt, hogy 1. a felső sorköz is csak akkora legyen, mint az 
alapsorköz, míg GM.-nál nagyobb volt, 2. a tőszótag után csak a 
hosszú o-ö írandó ki, egyébként e-vel helyettesítendő s 3. egy fokúnál 
nagyobb mlzót nem használ. De még így is nagy számmal vannak 
olyan szavak, amelyekben csupa fölfelé menő mgzó (o-ö-i-ai-ei-u-ü) 
találkozik össze, úgy, hogy a teljes írásnál felmegy a szókép a fölötte 
levő írássor szóképei közé, különösen kellemetlenné válik ez az 
elég gyakori ból-ről-tól, i-u-ü, ai-ei, ul-ül, o-ö stb. rágós és képzős 
szavakban. A vonalrendszerből kiemelkedő szóképek már a tankönyv 
első lapján vannak: olló, ölő, önző, piruló stb. Ilyenek még: szőlői
ből, bohócaitól, golyóitól, kopóiról, millióit, illúziói, politikai stb. . 
Igaz, hogy ilyen több emeletes szóképeket más r.-ekben is lehet találni. 
Ha azonban itt mégis aránylag több van mint másutt, annak oka 
az, hogy 7 hangjelenség jelölésére szolgál a felmenő vonallal járó 
emelés, míg a mélyítés nagyon kevéssé van kihasználva. így Faul- 
mann, StSch. és Radnai megoldásai annyiban szerencsésebbek, hogy 
a mélyítés jobban érvényesül s ezáltal az emelés tehermentesítve 
van. Az emelésnek e sokoldalú használata egyúttal a világosság 
rovására van. Még művelt felnőttek (oki. tanítók stb.) olvasási hibái 
is, kísérleteink tanulsága szerint, rendesen az emelések nem pontos 
írásán vagy téves értelmezésén alapulnak. Tehát összetévesztenek

11*
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ilyen szavakat: síró-síri, bors-boros-Boris, Maris-Maros-mars, Nyíri
nyírd, búg-bőg, dug-dög, rug-rög stb. A világosság rovására van 
az is, hogy az о és i némely mlzóba beleolvad s így, aki betű- 
szerinti írást keres, nem találja meg az о és Ճ teljes hosszúságát 
ilyen szavakban (a cs- és gy hurok meghosszabbodásánál): csoda, 
csóvál, gyógy stb., továbbá: góbé, szobor, szósz, góc, hosszú, hóbort 
stb. s meggörbülve íródik az o, f és c után: font, comb stb.

E kifogásolt írásmódok azonban nem döntik meg a nigzó- 
jelölés konstatált egyszerűségét, csupán szabatosságra intenek az 
írás-olvasásnál.

Az apró jegyek mizótorlódásai nagyrészt a GM.-ból vannak 
átvéve a betűváltozások szerint módosult értelemmel, így GM. и 
beolvasztásai itt jj-betűs torlódásokat adnak. A többiek a GM. r. 
ábécéjének nagy jegyeivel többször azonos alakú, de más jelentésű 
jegyeket adnak a közvetlen kapcsolás folytán létrejött aláhelyezés 
és egybeolvadás folytán. így:

GM. r.: legyen, Macó, lépett, jön,
NS. r.: lógjon, macesz, lécben, teszen stb.

S bár némelyik torlódócsoport oly ritka, hogy példát sem hoz rá a 
tankönyv, mindazonáltal mint szótagjelzö röv.-re alkalmas eszköz 
többé-kevésbé mind felhasználható. Ellenben, bár jelképi mizótor
lódás nincs és valamennyinek összetétele levezethető az eredetiekből, 
mégis a nagyalakú jegykombinációk külön egységeknek tekintendők 
a betanulásnál, mert a szem számára pl. a gb összetétel első látásra 
nem g-\-h hanem egy nagyított m, amely csak a magyarázat ana
lizálása után bomlik fel g ֊j~ő-re.

A torlódások közt legnagyobb nehézséget okozza az sz. A 
mélyítés csak irányváltozással eszközölhető rajta. A tsz egybeolva
dása (pl. a „metszés“ szóban, 82. 1.) helyett mélyítés van alkalmazva 
á után „játszik, látszó, metszünk, tetszik“ szavakban, bizonyára a 
fölfelé menő i-ó-ö-ü folyékonysága kedvéért, a harmadik jelölésmód 
az sz balrahelyezése szótagjelölésen (tesz, taszít) kívül torlódásban 
is előfordul (tetszés) az iskolai írásban. Nem alkalmazható az 
szt beolvadás (vesztes) sem i-u-o-ö után (liszt, puszta, oszt, ösztön). 
Hasonló bifurkáció van az szb esetében: észbe-őszbe stb. A ritka 
fsz is kétféleképen fordul elő: egybeolvasztással és balralielyezéssel.

A r. híveinek a jelkép szótól való félelme magyarázza meg, 
hogy a fosztóképző jelölésére használt átvágásnak még a nevét is 
kerülve azt „Egyes röv.-i fogások“ cím alatt közük. Pedig az át
vágás e használata igen sikerült, jóllehet az átvágással járó meg
fontolni valók t. i. a különféle irányú: függőleges, vízszintes, ferde, 
közvetlen és kisbetűk esetében segédvonalas átvágás (kelletlen, 
erélytelen stb.) itt sem szűnnek meg. Az átvágás kevésbé világos 
ilyen szavaknál: egyetlen, kegyetlen, s nehézkes az atlanul-etlenül 
и vonalával az átvágás a hasonló irányú ö-ii után: erőtlenül, hűt
lenül stb.
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A GM. r.-ből átvett rag, képzőröv.-ek és a népszerű fokon 
ismeretlen jegyek: nak, mi, alom, hol, hova, va atb. Az állandó 
röv.-ek közül főleg az alapsoron levők egy részében a GM.-éira 
ismerünk rá, míg nagyobb részüknél a szócsonkítás elve szerint a 
szó kiírt része ott marad, ahol a teljesen kiírt szóban volna.

így azután az o-ö hangú röv.-ek 1 vagy FA, az i-u-ü han
gnak Va fokkal kerülnek a sor fölé, az α-ά, e-é hzósak az alapsoron 
maradnak, hacsak ■ mlzótorlódás nincs a kihagyott részben, amely 
esetben a röv. az alapsor alá kerül. így az 1 és FA fokkal emelt 
röv.-ek, amelyekben csak mlzó van kiírva, annyiban vannak előnyben 
a GM. r.-sor fölötti hasonló röv.-ei fölött, hogy míg ott a sza
bály szerint csak azt lehet tudni, hogy bh., vagy vb. röv.-ről van 
szó, addig itt a mgzó is eléggé meg van határozva: csak o-ö lehet. 
A félfokú emelésnél már nagyobb itt is a bizonytalanság, mivel 
3 mgzó közül kell választani és mert számos szó az ugyanazon 
betűs, más elhelyezésű röv.-ektől való megkülönböztetés végett 
rendhagyóan van fél fokkal emelve, jóllehet nincs bennük i-u-ü. 
Ilyenek: bátor, eszköz, ezer, gyakor, kép, száz, vagyok, van, van
nak és nagyszámú továbbképzéseik. A GM. r. a Va fokú emelést, 
mint amely az alapsor és az 1 fokú emelés között a megkülönböz
tetés rovására van, csak ritkán alkalmazza. Az alapsor röv.-einél, 
mint amelyek
ben, mert itt úgyszólván csakis khröv.-ről lehet szó, amelyek a 
hallási asszociációknál fogva sokkal biztosabban olvashatók a 3-féle 
lehetőséget (t. i. k, b és vb) nyújtó NS. r.-ű röv.-eknél.

Hasonlóképen foltétien előnyösebbek GM. soralatti röv.-ei is 
egyféle (u֊ii hangzós) olvasási módjuknál fogva a NS. r.-éknél, mert 
itt a sor alá helyezést a mlzótorlódást jelző röv.-ek csekély száma 
miatt mint csoportröv.-t a szókezdő j jelölésére s azonkívül, a 
megkülönböztetés kedvéért, számos rendhagyó röv. képzésére hasz
nálják (pl.: ellen, szak, szerint, szorgalom, szükség stb.).

A szabad röv.-i elvet 20 év előtt a NS. r.-i felfogás még 
rosszaknak tartotta, „mivel az olvashatóságot szerfölött megnehe
zíti, sőt a korlátolt idejű emlékezés megszűntével a kéziratot majd
nem ^hasznavehetetlenné teszi“. Ez az orthodox, a szójeles gyorsírás 
egyedüli célravezetőségére vetett hit azóta megváltozott. Hiszen a 
StF. r. felső foka sem nélkülözhette a homonym szóképeket. S ha 
a NS. r. már az iskolai gyorsírásban egyformán írja a fel-föld, 
hely-hegy stb. szópárokat, úgy nem kellett sok argumentum a r. 
alapító halála után szabad kezet nyert, modernebb gondolkozású 
fiatalabb nemzedéknek, hogy az utolsó évtizedek rendszerközileg 
értékesíthető elméleti és gyakorlati tanulmányait felhasználják.

így azután a szabad röv.-ek tanának fölvétele az 1922.-Í új 
vitaírási tankönyvbe époly nagyjelentőségű a r. teljesítőképességé
nek fokozása szempontjából, mint a GM. r. alsó fokának egyszerű
sítése. A lélektani elvek alkalmazása mellett nyereség a grapjpikai 
eszközök gazdagítása. A NS. r. ugyanis számos graphikai eszközt

leggyakoriabbak, a GM. r. van föltétien előny-
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felhasználatlanul hagyott. így nincs meg itt a GM. és StF. r. több 
jegye, melyeket külföldi r.-ek is elsőrendüeknek tekintenek (GM. 
o-o-— StF. e-é, továbbá a 2 és 3 sorközű hurkos és kombinált 
jegyek stb.). Már pedig a vitaírás a megkülönböztető eszközök 
gazdagsága nélkül céljának meg nem felelhet. Kár csupán, hogy a 
GM.—Radnai r.-en át fejlődött Csongor további ily irányú, a gra- 
phikai eszközök gyarapítását célzó javaslatait a r.-i bizottság nem 
honorálta teljes mértékben. A graphikai rövidség azonban így is 
jelentékenyen megnövekedett a Fabro-féle e-é, a-á mgzóvonalak 
értékesítése s az ezek analógiájára képzett o-ö-u-ü felvétele folytán.

Míg azonban a GM. r.-ben minden mgzónak önálló és 
egymástól világosan megkülönböztethető jegye van, addig NS. csupa 
egyenesből álló mgzóvonalai már nem bírnak a világosságnak eme . 
fokával, annál kevésbé, mert pl. az о a szükségessé vált megrövi
dítés folytán csak a pozíció által különböztethető meg az i-ai-ei 
jegyétől, s így az о hangzós szavak röv.-ei az egybeírás nyereségé
ről kénytelenek lemondani, míg a GM. összes hangzós röv.-einél 
alkalmazható az egybeírás. Hátrány a NS. r.-re az is, hogy az i 
vonalának ai-ei jelentését a hangzós röv.-eknél el kell ejteni a 
világosság kedvéért, ellenben a GM. r.-nek külön ai-ei jegye gazdag 
röv.-i lehetőségeket ad a pozíció révén. Előnyben van 
r. az u-ü hangzós röv.-eknél is. Ugyanis a hangsúlyos u-ü szótagú 
szó kihagyható egészen, s mert a következő szó mélyítése is jelöl
heti az м-է, pl. „örömmel veszem, hogy (tudomásul)“ s az átvágás az 
м-է, pl.: „Megszüntetek Önnel minden üzleti összeköttetést“, úgy 
írandó, hogy a „meg“ szó g-jét átvágjuk az „Önnel“ szóval s a 
„minden“ szót az „össze“ szóval. Tekintve a hangsúlyos ü szó
tagú szavak 'és továbbképzéseik gyakoriságát (üzlet,, ünnep, szün-, 
küld, bűn stb.), gazdaságosabban van kiaknázva a GM. r.-ben az 
átvágás szembeszökő eszköze, mint NS.-nál, ki a fosztó képzőt jelzi így.

A szócsonkítás pozícióiban, mint a jelképi jelölő r.-ekben, a 
vastagítás különbözteti meg az a-á hangot is tartalmazó szavak 
röv.-eit a magashanguakéitól. Pl. a sor felett 1 fokkal vékony ny: 
könny, vastag ny: kormány. így a vastagítás -f- pozíció által 2 mgzó 
is jelölve van. S ha az új vitaírás nem is éri el a GM. r.-nek a 
Fabro-féle kombinált hangzásjelek által biztosított kimeríthetetlen 
röv.-i lehetőségeit, minthogy ezen magasabb graphikai eszközöket 
figyelmen kívül hagyták: azért a szótársítási röv.-elméletnek felhasz
nálása az említett hangzós röv.-ekkel is igen nagy haladást jelent. 
Magasfokú röv.-ek: t(isztelt nemzetgy)ü(lés, haz(asz)eretet, f(elt)á- 
(madás), in(tern)ac(ionálizm)us, (h)áz(sza)b(álvrev)íz(ió) stb.

Kár, hogy az idegen szavak gyakoribb képzőinek és igekötői
nek állandó röv.-módja nincs rendszeresen megállapítva.

4. Olvasási hibák. R. összehasonlítási célokra legalkalmasabbak 
a beszédek szószerinti feljegyzései, mert itt nemcsak a rövidség, 
hanem a torzulásoktól csökkentett világosság is érdekes következ
tetésekre vezet.

a GM.
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Az olvasási hibák eredetük szerint lehetnek:
a) Hallási hibák: alak—alap, hotel—fotel, hallás—vallás, hu

mánus—ulánus (1. Szőke cikkét, Az írás 06, 7. sz.), a többes h és 
a tárgyrag t felcserélése stb.

b) Szórakozottsági, tolihiba: 1892 e. h, 1792. Ide tartoznak 
a rokonhangzású vagy jelentésű szavak fölcserélései: szellemi—sze
mélyi, egész Európa—egész világ, levelezés-forgalom (lebonyolítása) 
stb. Sokszor a jól írt sztenogrammot idegességből rosszul olvassa 
s teszi át a versenyző: pl. bizony helyett viszony, lóállomás helyett 
oly állomás stb.

c) Torzulás következményei; pl. GM. ref. r.: leveleket—lovakat, 
többség—emberség, ha—hogy stb. NSr. Fodor—Teodor, szerény— 
szekrény, lephet—lelhet stb. StFr.: pöröly—porol, ige—iga stb.

d) Erős röv. téves olvasásából származnak. Dyenek a hangzós 
röv.-ek sok esetben. A StF. r.-ű gyorsírók pl. mindig egy ilyen 
esetre hivatkoznak; midőn a parlamentben a Fabro hangzós jeleivel 
írt feudalisztikus szóból a sztenogrammban eucharisztikus lett, 
mert így is volt a mondatnak értelme. E tévedésért még nem lehet 
elítélni a hangzós röv.-eket, először is, mert a tévedés ez esetben 
hallási hibán is alapulhatott, másrészt a mlzós röv.-eket époly 
könnyen lehet tévesen olvasni, ha túlmerészek.

e) Ha a gyorsíró annyira lemaradt, hogy akaratlanul is 
kihagy egyes szavakat, az olvasásnál nem veszi észre, hogy hol 
hagyott ki s a csonka értelmet tévesen egészíti ki. így e mondat
ból: „szervezkedik a fejlődő magánforgalom“, az állítmány kifelej
tése folytán ez lett az áttételben: „fejlődik a magánforgalom.“

Még nem közölte r.-összehasonlító kísérleteinek részletes eredményét 
Blasovszky Miklós, ki a diktálás utáni közönséges írásban alkalmazott külön
böző fokú röv.-ek vonásmegtakarításából nyert mathematikai képlet alapján 
nemcsak azt tudja megállapítani, hogy a kísérleti személy gyorsírással hány 
szótagot képes írni, hanem az illető által használt r.-re nézve is további 
következtetéseket von le. Kísérletei eredményét könyvalakban készül kiadni.
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III.

Módszertan.

A) Általános rész.
A módszertan (methodika) a tanítástannak (didaktika) alkal

mazott gyakorlati, technikai része.
A didaktika viszont a neveléstannak (pedagógia) az az ága, 

mely — szemben az erkölcsi neveléssel — az értelem kiművelésével 
foglalkozik. Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy aki tanít, az a 
testi és erkölcsi neveléstől teljesen különálló feladatot végez. Minden 
jó tanár és tanító gondot fordít arra is, hogy tanítói munkája a 
testnek legalább rovására ne történjék, ha már pozitív hasznára 
nem válhatik s még inkább arra is, hogy az értelmi fejlődéssel 
karöltve járjon a normális fejlődés is. így tehát a gyorsírás, bár ez 
nem a szorosan vett nevelő oktatás, hanem a szaktanítás keretébe 
tartozik, szintén felhasználható a nevelői célok érdekében, annál 
inkább, mert mint Dickens Copperfield-je olyan szépen kifejti, a 
gyorsírás a minuciózus megkülönböztetések figyelembe vételével 
rendszeretetre s pedáns gondosságra szoktatja az embert.

1. A gyorsírástanítás célja. A tantárgyaknak és anyaguknak az 
iskolafajok speciális céljai szerint való csoportosítása adja a tan
terveket, amelyek tehát nemcsak iskolák szerint változnak, hanem az 
egyes tárgyaknak az illető iskolafajban tulajdonított fontossága sze
rint is. A tantervet a hozzá fűzött utasításokkal együtt á\ közoktatás- 
ügyi minisztérium állapítja meg. Iskolai tantárgyaink két csoportra' 
oszthatók: humánus és reális tárgyakra. A humánus tárgyak az 
emberre vonatkoznak, a reáliák a természetre. Mindkét csoport 
anyagi tudást és formális, alaki képzést ad, továbbá gyakorlati 
ismeretekre és ügyességekre nevel.

Az alábbi táblázat alapján a gyorsírás a humánus tárgyak 
gyakorlati csoportjába tartozik:
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Humánus tárgyak Reáliák

I Földrajz, termé- 
j szetrajz és termé- 
! szettan

Irodalom
TörténelemAnyagot ad

Nyelvtani tanul
mányok

Számtan
MértanFormális tárgyak

írások, fogalmazás 
Előadóképesség

Gyakorlati ismere- Gazdaságtantek

Ének
Kézi ügyességek

Rajz
TornaÜgyességek

Célját tekintve, a tanítás vezető szempontja lehet nemzeti, 
erkölcsi és hasznossági szempont. A gyorsírásnál csak ez utóbbi 
szempont jöhet tekintetbe, mert ha nem lenne haszna, nem is 
tanulná senki. Bizonyos erkölcsi nevelő hatást, mint említettük, a 
jó gyorsírástanítástól sem lehet elvitatni. Ellenben a nemzeti szem
pont hangoztatása a gyorsírásnál rendesen nem egyéb rendszeri 
propaganda-reklámcélokat szolgáló üzleti frázisnál (pl.: Kunowski 
Nationalstenographie-ja). Hogy ez így van, azt legjobban az bizo
nyítja, hogy a „nemzeti“ jelzővel büszkélkedő r.-ek cseppet sem 
idegenkednek attól, hogy idegen nyelvekre készült áttételeiknél a 
„nemzeti“ jelzőről lemondjanak, csak azért, hogy ott is terjedhessenek, 
míg a közírás nemzeti különállósága, melyet pl. a németek gót, a szlávok 
cirül írásában látunk, nemzeti írásoknak inkább mondhatók, mert 
ezeknél az írásnak egységes nemzetivé tétele a nyelvtől elválaszt
hatatlan. Egyes nemzetek tanterveinek vannak nemzeti specialitásai, 
így az angoloknál a sport, a franciáknál a stilus fejlesztése domi
nálja az egész iskolát. A gyorsírás ilyen értelemben nemzeti bélye
get még eddig egy ország tanterveinek sem adott. Közelebbi célja a 
gyorsírástanításnak iskolafajok szerint változik.

Némelyek már az elemi iskolában is meg akarják honosítani, 
minthogy a közönséges írás tanulása is a betűk részelemeivel kez
dődik, amelyek mindegyike egyenlő egy-egy gyorsírási jeggyel. 
Bonyolult helyesírási! nyelveknél emellett még arra is hivatkoznak, 
hogy a gyermek a fonetikus teljes írású stenographiát könnyebben 
meg tudná tanulni a közönséges írásnál. így Duployé tankönyvet 
írt „aux tout petit enfants“ (= az egészen kis gyermekek részére) 
is. Aimé Paris r.-ével az elemiben Robin Paul szintén kísérletezett 
a közönséges írásra való bevezetés megkönnyítésére s 1909-ben a 
Bociété frangais d’enseignement sténogr. egy kiállítás keretében az 
elemisták munkálataival akarta bebizonyítani, hogy a fonetikus 
gyorsírás már az elemibe való. A német Tacke az Arends r.-t 
kívánja az elemiben taníttatni a közönséges írás előtt. Nálunk meg
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Oldal János (1906) a polg. iskola I—Hl. osztályaiba a szépírás 
helyett óhajtotta a gyorsírást bevinni. E speciális cél * hangoztatása 
azonban mégis szórványosnak tekinthető, amelyet annál többen elle
neznek, így az olasz Du Ban stb.

A legmagasabb cél t. i. az élő szó sebességének követése, mint 
minden gyakorlati képesség, bizonyosfokú rátermettséget kíván. 
S miként akinek nincs hallása, vagy nyelvtehetsége, abból soha sem 
lesz zenevirtuóz, vagy szónok, úgy ily rátermettség nélkül jó gyors
íróvá sem lesz senki, még ha a legkönnyebbnek hirdetett r.-re 
tanítják is. Ez a tény határozza meg a gyorsírástanítás célját is. 
A legmagasabbfokú kiképzés kevesek számára csakis csekélyebb 
létszámú tanfolyamokon lehetséges, míg az ú. n. kereskedelmi 

. gyorsírótól megkívánt sebesség (140—150 szótag) a középfokú 
iskolákban is elérhető. Hazai kereskedelmi iskoláink ezért meg is 
elégesznek ily mérsékelt sebességű diktátum leírásával és áttételével.

Kötelező, vagy nem kötelező tárgy ? A gyorsírás szükségességének és hasz
nának egyre nagyobb mértékben való felismerése vetette fel e kérdést. 
Praktikus előfeltétele a gyorsírás kötelező tanításának csakis az egyrend- 
szerüség lehetne. Ahol több r. van engedélyezve, vagy pláne teljes r.-i 
szabadság honol, ott a gyorsírás kötelező oktatása sok kellemetlenséggel jár. 
Igaz ugyan, hogy a r.-ek fejlődésének legtermészetesebb, eszköze a szabad 
verseny (konkurrencia), mely mellett nemcsak az elméleti kiépítés, hanem 
a hathatós propaganda is állandó tápot nyer. Pl. a Gab.-r. alsó fokának 
egyszerűsítését a metódika kedvéért a fiatalabb r.-ek konkurenciája moz
dította elő, viszont pl. a NS. r. felső fokának legújabb kiépítését szintén a 
régi r.-ek gyakorlati teljesítőképességét biztosító bevált eszközöknek felhasz
nálása tette lehetővé. Azonban ezen előnyt lerontja az a zökkenő, melynek 

' az intézetet változtató tanulók ki vannak téve, midőn az új intézetben új 
r.-t kell tanulniok, aminek aztán rendesen az a vége, hogy egyik r.-t sem 
tudják. Ez a pedagógiailag és gyakorlati szempontból is fontos körülmény 
készteti a kormányokat és az “egyletekben tömörült gyorsírói közvéleményt 
arra, hogy országonként ú. n. egységes gyorsírás megteremtésére töreked
jenek annál is inkább, mert a többrendszerüségnek káros következménye az 
is, hogy az egy hivatalban, gyorsirodában, stb. működő gyorsírók egymás kéz
iratát nem tudják elolvasni.

Az egységes gyorsírás automatice is kialakulhat, ha a versengő r.-ek 
közül az egyik vagy feltétlen fölényével, vagy a jól szervezett propagandá
val a többit lassanként kiszorítja. A versenyek féktelen harca és elaprózó
dása viszont szükségszerűleg idézi fel a kormány erélyes beavatkozását, mint 
pl. Németországban, ahol a gyorsírás kötelező tárggyá eddig úgyszólván 
csak a Gab.-t privilegizáló déli államokban válhatott, míg Poroszországban 
még ma sem lehetett kötelezővé tenni a többrendszerűség miatt. S nagyjából 
hasonló a helyzet a többi államokban is.

A kötelező tárggyá tételnek másik feltételeként felvethető az a kérdés, 
hogy olyan tárgy-e a gyorsírás, amelyet mindenki megtud tanulni. Itt meg
elégedhetünk a többi tárgynál nyert tapasztalatoknak a gyorsírásra való 
alkalmazásában. A heti 5 —6 órában 4—8 éven át tanított latin-görög nyelv
nél állandó a panasz a tanulók gyenge tudása miatt. Mit szóljon akkor a 
gyorsírás tanára, aki ennyi időt sohasem fog szentelhetni egy-egy osztály 
kiképzésére. Ugyanígy vagyunk az élőnyelvekkel, vagy más gyakorlati, 
ügyességeknek is nevezett tárgyakkal, melyek a gyorsírással még jobban 
összehasonlíthatók. Hány tanuló tanul meg jól németül, franciául beszélni 
az iskolai tömegtanítás mellett ? A nyelv-tehetségnélküliek kis csoportok 
mellett sem fognak folyékonyan beszélni megtanulni. Hát mit szóljunk a
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tornamentesekről, a rajz alól fölmentettekről, az abszolút botfülűekről, kik
ben sem ritmikai, sem melódikus hallás nincsen, stb ? Vájjon mennyit tanul
nak meg ezek tornázni, rajzolni, énekelni ?

Faulmann az 1891-i berlini kongresszuson monda, hogy Mózesként 
tekint az ígéret országába, melyben mindenki fog gyorsírni. Egész élete 
minden fáradozását elveszettnek tekintené, ha az csak néhány hivatásos 
parlamenti gyorsíró mestersége, néhány alárendelt hivatalnok és szorgalmas 
diák segédeszköze és egyesületek szórakozási módja maradna. A gyorsírás 
elterjedését egy, a közönséges írásnál gyorsabb írás utáni szükségletnek 
köszönheti. Ez a szükséglet mindaddig fennmarad, míg ily könnyű és álta
lánosan megtanulható írás nem jön létre, mely a közönséges írást kiszorít
hatná. A Németbirodalom egysége valamikor elérhetetlen dolognak látszott 
s most megvan. így a gyorsírás is valamikor még a napilapokban is kiszo
ríthatja a közönséges írást.

Ugyanígy Duployé, nálunk NS. és más reformerek ugyan meg vannak 
arról győződve, hogy a gyorsírás előbb-utóbb az egész nép közkincse lesz. 
Ezért fektették a fősúlyt a gyorsírás elemi fokára, a teljes, vagy népszerű 
gyorsírásra. Duployé nem is akarta r.-ét a magasabb célokra kiépíteni s 
össze is veszett tanítványaival emiatt, kik a metagraphiát kifejlesztették. 
NS. parlamenti írásának legmagasabb foka a modern követelményeknek 
megfelelően csak az ő halála után, most napjainkban épülhetett ki. Azonban 
a teljes írás mentői teljesebb, annál kevésbé gyorsírás. S ha Duployé, NS. és 
más teljes írások szerzői büszkélkednek is azzal, hogy írásukat földmívesek, 
munkások és gyermekek is megtanulják, úgy ez csak azt bizonyítja, hogy 
tehetségesek az alsóbb néposztályok közt is vannak, ellenben a tehetségte
lenek ott sem tanulják meg a legkönnyebbnek híresztelt r. alsó fokát sem, 
épúgy, miként a magasabb intézetekben sem. Fabro szerint: „Minden r. 
könnyű, ha megtanuljuk, a legkönnyebb r. sem könnyű, ha nem tanuljuk 
meg. Mindig lesznek tanulók, akiknek csúf írása meg nem szépíthető s akik 
rajzolni meg nem taníthatók. Ezek a gyorsítás technikai-graphikai része 
iránt is érzéketlenek. S hasonlóképen mindig lesznek a nyelvtan szempont
jából antitalentumok, kik még az érettségin is követnek el helyesírási 
hibákat, Ezek a gyorsírás nyelvi kapcsolatokon alapuló finomságait nem 
fogják megjegyezni. így érthető, hogy 14—16 éves tanulók közül sokan nem 
tudják a heti 3 órában tanított tárgyat megtanulni, mert hiszen a teljes 
írásra való törekvést keresztezik a hangtani meghatározások, s hogy a rövid 
hangzóvonal négyfélét is jelenthet: (e, a, o, ö), az nemcsak a tehetségtelen 
tanuló felfogását haladja meg, hanem a próbatanítások tapasztalata ֊szerint 
még 18 éven felüli s tanítói oklevéllel bíró egyéneknél is nem egyszer 
nehézséget okoz épen a közírástól való eltérés miatt.

Mi következik ebből ? Ha a tehetségtelenekre való tekintettel a gyors
írás elemi fokát a szó szoros értelmében teljes írássá tesszük, amelyben 
minden hang betű szerint ki van írva s nem helyettesítéssel jelölve, mint 
a fenti példában láttuk, akkor az nemcsak hosszadalmassá válnék, hanem 
szóképei az alapsortól igen messzire elnyúlnának, úgy, hogy a gyorsírás nevet 
egyáltalában nem érdemelné meg. Ha pedig a rövidségre való tekintettel 
a hangtani egyszerűsítéseket alkalmazzuk, ez megfosztja az írást a világosság 
ama fokától, amellyel a tulajdonnevek, idegen szavak, okmányok, stb. írására 
is alkalmas közírás rendelkezik. (V. ö. Stolze: Wer hat übrigens den Unsinn, 
daß dje stenogr. Schrift in Dokumenten anzuwenden wäre, behauptet ? 
St. Bibi. XVII. 49.). így tehát a gyorsírásnál is, mint minden gyakorlati 
ismeretágnál, mindig kell számítani a tehetségteleneknek egy bizonyos 
százalékára, akik a kötelező tárgy tanításánál az előhaladást hátráltatják. 
Nem kötelező tárgynál a tehetségtelenek kimaradhatnak, vagy pedig a tanár 
ajánlatára abbahagyhatják a tanulást. Mindez kötelező tárgy esetében nem 
lehetséges. S ha a tanár a tehetségteleneket munkájuk eredménytelensége 
dacára sem buktatja meg, annak az lehet a következménye, hogy ezt látva, 
mások lustaságból lesznek hanyagok s nem tanulnak, mert mint tapasztalták.

4*
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szokás megbukni. Ilyen'kedvnélküli tanuló a nem köte-a gyorsírásból nem
lező tárgynál ritkább, hiszen jobbára olyanok jelentkeztek, akik kedvet éreztek 
a gyorsírás megtanulására. Azért e szelekció mellett a nem kötelező tárgy 
tanítása ceteris paribus, azaz a többi feltételek azonossága mellett eredmé
nyesebb. Ha már most a gyorsírás fontossága miatt mégis kötelező tárggyá 
vált, úgy a tanítási eredményt biztosító külső és belső feltételeket kell meg
valósítani. Ily külső feltételek volnának a tanulók számának redukálása 
mentői kisebbre, pl. mint az élőnyelveknél újabban több helyen megpró
bálkoztak, a 40—45 tanulós osztálynak két csoportra osztásával, továbbá a 
tanulmányi idő s a heti órák emelésével. Belső feltételek lesznek a módszer 
tökéletesítése útján a tanítás· színvonalának emelése s hatásának mélyítése. 
Minthogy az anyag kiválasztása is módszeri kérdés, bizonyos rendszeri revízió, 
ritká jelölésmódok, kivételek kiküszöbölése is ide tartozik.

Azonban a kötelező tárgyként való tanításnak is vannak előnyei. Ez 
esetben ugyanis a gyorsírás súlyban nyer azáltal, hogy a többi rendes tárgy 
közé van beillesztve a szorgalmi időbe s nem fordulhat elő annyi okból 
mulasztás, mint a külön bejárást igénylő rendkívüli tárgy. A roueni Cayeux 
körkérdésére, hogy mi miatt mulasztották el a gyorsírás megtanulását, a 
feleletek a tanulótól független okokul a csúnya időt, betegséget, az isko
lától való távolságot, az alkalmatlan tanítási időt jelölték meg, míg a tanuló 
rovására eső okok voltak: a kitartás hiánya, lustaság stb. (Korr.-Bl. 1909.). 
Ezek az adatok minden országra ráillenek, ahol a gyorsírás nem kötelező 
tárgy. További előnye a kötelező tanításnak, hogy nemcsak az a tanuló 
ismerkedik meg a gyorsírással, aki az érte járó díjat le tudja fizetni, hanem 
mindenki. S ha egyelőre nem is tanulják meg jól a gyorsírást, de bizonyos 
alapismereteket mégis szereznek belőle, úgy, hogy később, ha komoly szük- 
szükségük van rá, épen úgy építhetnek rá, mint a többi tárgyból szerzett 
hasonlóan hézagos alapismeretekre.

2. A módszer és a tanár. (A tanár egyénisége, modora, hangulata.) 
A tanítás sikerének oroszlánrésze a tanártól függ. Azonos föltételek 
mellett tehát a jobb tanerő fog nagyobb sikert elérni s így a gyors
írási r.-ek versengésében is a diadal azé, amelyik jobb pedagógu
sokat tud felmutatni. A legkönnyebb tárgy is nehéz lesz rossz 
tanítás mellett, a legérdekesebbet is meg lehet útáltatni s a leg
nehezebbet és legelvontabbat is vonzóvá lehet tenni. Ennek a titka 
a tanár egyéniségében rejlik. Azonban a tanítás is gyakorlati 
ügyesség, mely nagyon is reászorul a tapasztalatokon és megfigye
léseken nyugvó elmélet útmutatásaira. Enélkiil egy emberöltőn át 
is rosszul taníthat valaki, míg a jó tápár, mint a jó pap, holtig 
igyekszik tudását gyarapítani s módszerét tökéletesíteni. Akármilyen 
jó gyorsíró lehet valaki, még nem következik, hogy jól is tud 
tanítani. Milyen memória és gyakorlottság kell pl. ahhoz, hogy 
ha valaki egyszerre több osztályban, vagy intézetben tanítja a gyors
írást s ugyanazon anyagot egyik helyen később, másutt korábban 
végzi, mindig tisztában legyen azzal, mit kell már tudniok a 
tanulóknak minden egyes osztályban, nehogy olyat kérdezzen, dik
táljon, vagy mutasson, aminek a tudását még nem lehet meg
követelni tőlük í Aki tárgya felett szuverén biztonsággal rendelkezik, 
benne teljesen otthonosan mozog; aki tud lelkesedni tárgyáért; aki 
szereti pályáját és tanítványait s tud hozzájuk alkalmazkodni és 
őket fegyelmezni: abban megvannak a tanítás sikerének egyéni 
előfeltételei. Az ilyen tanár nem fogja céltalan kapkodásával a
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megértést megnehezíteni, az nem fogja kathedrai hivatalnok módjára, 
gépies lélektelenséggel „leadni“ az órát, hogy csöngetéskor rögtön 
abbahagyja, mint ahogy a kőműves harangszóra leteszi a malteros- 
kanalat, hanem szívesen áll máskor is szóba tanítványaival s ad 
nekik szeretetteljes utasításokat, a jókat megdicsérve, a gyengéket 
segítve, a bátortalanokat buzdítva, a hanyagokat és haszontalanokat 
folyton pórázon tartva.

A jó tanár a legszárazabb témát olyan hévvel tudja elő
adni, mintha az lenne a legfontosabb és legszebb dolog a világon. 
Vannak tanárok, kik a tekintély fenntartása kedvéért rideg, 
begombolkozott modorukkal sokszor olimpusi magasságban álló, 
rettegett nimbuszt akarnak és tudnak is szerezni. E célból az 
elkerülhetetlenül szükséges érintkezésen kívül a tanulóval szóba 
nem állanak, leszoknak a korcsolyázásról, uszodába járásról, táncról 
stb., csak azért, hogy a tanuló előtt nyárspolgáriasam emberi mivol
tukban ne kelljen mutatkozniok. Mások épen ellenkezőleg, a szünetek 
alatt is folyton a tanulók közt vannak, meghallgatják a gyermeki 
szív önkénytelen megnyilatkozásait, irányítják játékaikat, szórakozá
saikat. ügyelve emellett is a rendre. Melyik a helyesebb ? Az arany 
középút, ha a tanár nem zárkózik el ridegen a gyermek pszvchéje 
elöl, másrészt nein is bocsátkozik túlságos pajtáskodásba velük, 
így azután kialakul tanítványaiban a tanár tudásbeli fölényébe, pár
tatlan igazságosságába vetett hitük, amely a tanárnak következetes 
magatartása és jóindulatú bánásmódja folytán csakhamar szeretetté 
fejlődik.

Nincs biztosabb tekintély annál, amely a tiszteleten és 
szereteten alapul, és semmi sem veszélyezteti jobban a tekintélyt, 
mint a következetlenség. A tanár ne menjen későn az órára, mert 
különben a tanulók sem lesznek pontosak; ne állítson olyant, amit 
később meg kell cáfolni, ne adjon olyan utasítást, amelyet maga sem 
vesz komolyan, különben máskor a tanulók sem fogják komolyan 
venni. Igyekezzék hibáin uralkodni, nehogy megmosolyogják egyes 
modorbeli sajátságai miatt (pl. ha túlgyakran mond egy-egy ilyen 
frá ist: „Felírom ezt a szót“). Ha az osztályba lép, ne gondoljon 
senftni másra, csak arra, hogy neki most egy sereg fiatal, többé- 
kevésbé csintalan, talán haszontalan lelket kell lekötnie. Felejtse 
el családi gondjait, nyomja el magában esetleges testi-lelki fájdalmát. 
Lépjen komolyan, de derült emelkedettséggel tanítványai elé. Találja 
el a hangot, mely a tanulók korához, műveltségi fokához illik. Ne 
legyen a tónus a megengedhetőnél családiasabb, fesztelenebb, bizal- 
maskodóbb. Ne sekélyesítse el a színvonalat népszerüséghajhászó 
viccekkel, viszont ne mulassza el a kínálkozó alkalmat arra, hogy itt- 
ott egy kis derűs hámorral a komolyságot kissé megélénkítse. így 
el fogja érni azt, hogy tanítványai már az ő kedvéért is igyekezni 
fognak. Intézeti tanárnak minden esetre könnyebb a dolga a fegyel
mezésben, mint a bejárónak, akinek tekintélyét tudásával és tanítási 
képességével kell megalapítania és fenntartania. Viszont bejáró tanár,



ha jó szakember és pedagógus, nagyobb eredményt fog elérni egy 
tudatlan és a fegyelmezéshez kevésbé értő intézeti tanárnál. A fegyel
mezési és tanítási rutin elsajátítása céljából nagyon ajánlatos idősebb 
kollégák óráin hospitálni. Akik gyakorló tanárokként kezdték meg 
pályájukat vezető tanár oldalán, azok rendszerint több képességgel 
foglalják el azután önálló tanszéküket, mint aki a vizsgálat után 
mindjárt állást kap.

3. A módszer és a tanuló. (A tanítás színvonala. A tanítás sike
rének előfeltételei a tanuló szempontjából.) A tanítás aktivitásához 
képest a tanulás bizonyos passzivitással jár, mely a tanár és 
tanuló lelki közösségét feltételezi. A tanár vezeti a tanulót, kiválo
gatja és közli az anyagot, a nehézségeket elhárítja, a tanuló fel
adata a figyelem, megértés, emlékezetbe vésés és begyakorlás. A tanuló 
maga is tanulhat, ellenben a tanár tanítvány nélkül nem taníthat, 
így tehát a tanítás alapja a tanuló s így a tanárnak a tárgyon 
kívül a tanulóhoz kell alkalmazkodnia, az ő spontán közreműkö
dését kell megnyernie a közös munkához. A tanítás sikerének tehát 
elengedhetetlen előfeltételei az érdeklődés felkeltése s a figyelem. 
Az érdeklődés különös hajlam arra, hogy figyelmünket főképen egy 
tárgyra irányítsuk. Az érdeklődés és figyelem öntudatos cselekvéssé 
kell hogy emelkedjék. Ha valaki az asztalra üt s a zajra odafor
dulunk, ez csak önkénytelen, passzív figyelem, amely a reflex-mozgá
sok közé sorolható. Nekünk pedig szándékos aktív figyelemre van 
szükségünk. Ezt holmi „Ide figyelj Г kommandóval elérni mégnem
lehet. Az érdeklődés íölkeltése másoknál csak pedagógiai elv, 
Herbartnál cél. Ha az érdeklődés megvan, a tanárnak félig nyert 
ügye van, nem is említve azt, hogy ez egyúttal a fegyelmezésnek 
is hálásabb eszköze.

A tanárnak legyen gondja arra, hogy semmiféle zavaró mo
mentum ne vonhassa magára a figyelmet. Testi fáradtság, éhség s 
egyéb szükségletek a tanulásra teljesen képtelenné teszik a gyer
meket. Egy kísérletnél reggel, a tanítás kezdetén 40 hibát követtek 
al a diktandóban, 1 óra múlva 70-et, 2 óra múlva 160-at s 3 óra 
múlva 190-et. Ne legyen a terem hideg, sem túlmeleg. Rossz vilá
gítás mellett a tanuló nem látja a táblát, esetleg a maga írását 
sem. A tanulók szokjanak hozzá, hogy a tanárt csendben várják, 
hogy a tanár ne legyen kénytelen a lárma miatt is az óra elejét 
fegyelmi ügyekre fordítani. Állandó szoktatással, jóakarattal, türe
lemmel többet lehet legtöbbször elérni, mint nagyhangú kiabálás
sal, amebtől csak eleinte ijed meg a tanuló, de ha gyakran ismét
lődik, már nem imponál neki, sőt még ő mulat rajta. A tanár 
minden tanulójának nevét minél hamarább tanulja meg s új tanít
ványainak jelleméről részint az ugyanazon osztályban már régebben 
tanító kollégáktól kérjen információkat, részint más órákon való 
hoszpitálások alatt figyelje meg őket. Minden rendetlenséget már 
kezdetben akadályozzunk meg a „principiis obsta, sero medicina 
paratur“ elve alapján (a bajt elején hárítsd el, mert különben ké-
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son keresheted az orvoslást). Szóval, a nyugalmat, rendet kell elő
ször megteremteni. Tehát kellő fegyelmezéssel az akaratot teremtjük 
meg arra, hogy a tanuló magától is szükségét érezze az aktív 
munkának.

A tárgy iránti érdeklődést mi sem keltheti fel jobban, mint 
a hasznosság szempontja. Nem árt, ha a tanulók tudják, mily jól 
fizetik a jó gyorsírót. A Tisza-pörben még 500 kor. volt, ma már 
1500 kor. az óránkénti honorárium (de az áttételről a gyorsíró 
gondoskodik). E tekintetben tehát könnyű dolga van a tanárnak. 
Gondolkozó embernek minden cselekedetét a cél irányítja* így a 
tanításban is nemcsak a tanév első óráján tűzzük ki a célt, hanem 
minden egyes órán. Ennek Weszely szerint a következő előnyei 
vannak: a cél képzete háttérbe szorítja a többi képzetet s a tanu
lót a tárgyalandó gondolatkörbe vezeti s egyúttal várakozást, tehát 
a tanításra kedvező hangulatot ébreszt benne, mert arra ösztönzi, 
hogy a kitűzött tétel megoldásában ő is közreműködjék. A cél 
kitűzése azonban csak akkor éri el ezt a hatást, ha nem puszta 
megnevezése valamely ismeretlen s így még érthetetlen fogalom
nak, hanem ha olyan módon történik, hogy érthetőségével az érdeklő
dés fölkeltésére is alkalmas. Másik feltétel a tárgy nehézségi foka. 
Még a teljes és népszerű írások is igényelnek bizonyosfokú jár
tasságot a nyelvtanban, azért általában a rendszeres nyelvtan elsajá
títása, vagyis a középfokú iskolák Ш. osztálya előtt eredményes 
tömegtanításra gondolni nem lehet. Fontos tehát, hogy a tárgy a 
tanuló értelmi fokát meg ne haladja. Az unalom (Langweile: mi
dőn az idő hosszúnak tűnik fel előttünk) csak akkor fog föllépni, 
ha sem túlságos sok új anyagot nem kap egyszerre a tanuló, 
amelyet épúgy nem tud egyszerre felfogni, mint ahogy a szűk
nyakú edénybe gyorsan betöltött víz nagy része oldalt félrefolyik; 
sem pedig túl könnyű és sok ismert dolgot nem hal, amelyek épen 
ismert voltuknál fogva nem hatnak az újdonság ingerével.

Az érdeklődés felkeltésére a tanár a más tárgyak tanításánál 
kínálkozó alkalmakat is felhasználhatja, ha t. i. más tárgyakat is 
tanít. A klasszikus filológus a görög-latin gyorsírást ne mulassza el 
ismertetni. Latin gyakorlatul fel lehet adni Martialis epigrammjának, 
vagy Cicero valamelyik tirói levelének, görög gyakorlatul az egyip
tomi gyorsíró szerződésének fordítását (magyarázatos kiadás: Laudien 
Griech. Papyri, Weidmann, 1912). A modem filológus s a törté
nész szóba hozhatja Goethe, Luther, Shakespeare, II. Szilveszter pápa, 
Kölcsey, Kossuth stb. viszonyait a gyorsíráshoz hivatkozhatik a 
gyorsírás szerepére a népköltészet gyűjtésében (Vikár Béla, Horstig 
stb.), a szépirodalomban Jókainál (Jövő század regénye), Gárdo
nyinál (Szunyoghy Miatyánkja), Dickensnél (Copperfield Dávid) 
Daudetnél (L’immortel), Byron (Don Juan) stb. A hittanár, törté
nész és a- rhetorika tanára szintén talál elég kapcsolatot a gyors
írás és tárgya között, az énektanár a zenegyorsírást említheti stb. 
A gyorsírásnak ilyen kapcsolatba hozása más tárgyakkal a vonat
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koztatás, vagy koncentráció elvének értelmében megerősíti a tanu
lót a gyorsírás fontosságába vetett hitében.

De legfontosabb az a várakozás, melyet a tanár az első órán 
tud kelteni a gyorsírás iránt. Ilyenkor a tanulók legtöbbje még 
nincs fölszerelve minden taneszközzel (könyv, irka stb.). Ennek 
dacára tanácsos még így is nein az egész órán át csak a gyorsírás 
hasznáról stb. beszólni, hanem magából a gyorsírásból is valamit 
bemutatni, mert az autopszia minden magyarázó körülírásnál többet 
ér. A kezdet nehézségeit sokszor egy kis egészséges humorral lehet 
a legkönnyebben՝ elhárítani. így dr. Maywald József az első óra 
elején azt ígérte mindig újonc tanítványainak, hogy az óra végén 
már beszédet fognak írni. S tényleg az utolsó szó az óra végén a 
„beszéd“ szó volt. Azonban a túlzásoktól óvakodnunk kell. A derültség, 
ha túlságossá válik, épúgy megzavarja a figyelmet, mint az indu
latok fölkeltése, mely csak ünnepélyes alkalmakkor helyénvaló. 
Apróbb rendetlenségeket sem kell mindjárt szóvá tenni, elég az illető 
tanulóra komolyan ránézni, vagy szótlanul inteni neki, ha ezzel is 
segíteni tudunk, anélkül, hogy az előadást félbe kellene szakítanunk, 
ami mindig zökkenővel jár a továbbhaladásban.

A figyelem állandósításának biztosítására igen helyes eszköz 
alkalmazását ajánlja dr. Dengl. A magyarázat alatt, amíg t. i. az 
új anyagot meg nem értették, a tanulók kötelesek mindent elrakni 
a pádról, hogy így semmi sem vonja el figyelmüket a tábláról. 
A tankönyvet, füzetet, stb. csak a megértés után vehetik elő.

A figyelem fölkeltésének és ébrentartásának feltételeit tehát 
így foglalhatnék össze: A tanulók testi frissesébe mellett egyéb 
képzeteiket háttérbe szorítva, erősen ható, világos és kellemes, de 
ne túlsók érzéki benyomást nyújtsunk affektusok fölkeltése nélkül. 
Az óra tagozásával egyrészt adjunk nyugvópontokat a figyelemnek, 
másrészt a foglalkoztatást tegyük változatossá, mert V* órán át is 
folyton egyformán csak írni, vagy csak olvasni, szóval egyféle 
cselekvést folytatni, a gyermeki lélekre megerőltető.

4. Tömeg- és egyéni tanítás. Azonban mentői nagyobb tömeggel 
áll szemben a tanár, annál kevésbé képes ellenőrizni azt, hogy 
mindenki figyel-e s mennyire értette meg a magyarázatot. E szem
pontból tényleg legideálisabb és legeredményesebb az egyéni tanítás, 
mert ott tanár és tanuló állandó kontaktusban maradhatnak. 
A társadalom azonban azt a luxust talán sohasem fogja megen
gedhetni magának, hogy minden tanulót külön tanerő tanítson. 
Így legalább tehát az osztályok létszámának lehető csökkentésére 
kell törekedni. A felső kereskedelmi iskolák 40—45-ös létszáma 
már is nagy és sajnos, a középiskolák 4. osztályában heti 1 órá
ban a népesebb osztályok 60—70 tanulója tényleg tűrhetetlenül 
kedvezőtlen helyzetben van.

A tömegtanításnak előnye az egyénivel szemben, hogy állan
dóan versenyre ösztökéli a tanulókat, hiszen az elsőség mindenkinek 
fölkelti a becsvágyát. Hátránya azonban a lassúbb előrehaladás,
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mely mellett a jobbak, főleg ha már hoztak magukkal némi isme
retet a tárgyból, könnyen elunják magukat, vagy kedvüket vesztik. 
E hátrányt azonban nemcsak a gyorsírás kénytelen elszenvedni: 
német, francia stb. órákon épúgy unatkozik a kezdők mellett az, 
ki már tanulta e nyelveket. Ha csak egyesek vannak, kik az osz
tályt megelőzték tudásban, ügy könnyű őket úgy foglalkoztatni, 
hogy ambíciójuk el ne hamvadjon. A magyarázatnál felhasználjuk 
az ő tudásukat, másoknak hibáit velük javíttatjuk ki stb. De ha 
többen vannak ilyenek, akkor váltakozó tanmenettel kell segítenünk: 
amíg az egyik csoporttal foglalkozunk, addig a másik csoport 
valami csendes foglalkozást kap, pl. másolást, áttételt s viszont.

Tömegtanításnál tehát ügyelünk a következőkre: L Minden 
tanítás az egész osztálynak szól. Ezért előbb tesszük fel a kérdést, 
aztán nevezzük meg a tanulót, akitől a feleletet várjuk. A felszólí
tásokat arányosan osztjuk fel, úgy, hogy mindenki kapjon legalább 
egy kérdést. Semilyen részletnél nem megyünk tovább, míg azt 
az osztály többsége nem tudja.*

5. A módszer és a tárgy. (A gyorsírási anyag felosztása és 
elrendezése.)

A tantervben megjelölt tananyag felosztása hónapok, hetek, 
órák szerint adja a tanmenetet. Egyes iskolafajoknak vannak nyom
tatásban is megjelent állandó tanmeneteik, melyekben minden tárgy 
anyaga osztályonként hónapok, hetek és órák szerint van részletezve. 
Kezdő tanár, ki még nem szerezte meg ebben a kellő rutint, nagy 
haszonnal forgathatja az ilyen állandó tanmenetet, melynek az a 
haszna, hogy ha betartják, akkor évközi intézet változás sem fog 
semilyen nehézséget okozni 
körülbelül ugyanazt tanulják, mint a régiben. Tévedés volna azon
ban a szolgalelkű ragaszkodás a tanmenet betűjéhez. Tehetséges és 
kis létszámú osztálynál a tanmenetben kijelölt időnél hamarabb is 
elvégezhetjük az anyagot és viszont: tehetségtelen, népes osztá
lyoknál lassabban haladhatunk előre. A tanév megrövidülése 
esetén — ami 1914 óta minden évben előfordul s még jó ideig

* A többrendszerüség miatt főleg a keresk. isk. II. osztályában kell 
alkalmazni a váltakozó tanmenetet, ha több oly tanuló van, kik más inté
zetben végezték az első osztályt s ott más r.-t. tanultak. Ha több ilyen tanuló 
van, akkor a tanár az óra elején a levelező- (vagy népszerű) írást rend
szeresen átismételve az új tanulóknak módot nyújthat, hogy az alsó fokot 
a nekik új r.-ben is megtanulják s ha szorgalmasak, a többieket utói is 
érjék. Kevésbbé tehetséges és szorgalmas tanulóktól ilyen teljesítményt 
elvárni nem lehet. Ezeknél legalább arról kell gondoskodni, hogy a régi r.-t. 
el ne felejtsék s ha lehet, azt tovább tanulják. E célból ezek is kapjanak minden 
órára valami feladatot s a tanár arról is győződjék meg, hogy e feladatok 
tényleg megvannak. Azért jó, ha a tanár nemcsak a maga r.-ét ismeri, 
hanem hozzá tud szólni a másik r.-beli feladatokhoz. E tekintetben nálunk 
Jaszenovits Géza szinte páratlanul áll, amennyiben nemcsak a 3 enged r.-ből 
szerzett tan. képesítést, hanem más hazai r.-eket is jól olvas. Nagyobb 
azoknak a száma, akik 2 r.-ből szereztek képesítést s tényleg folyékonyan 
olvassák és írják e két r.-t, főleg az egymáshoz hasonlóbb GM. és NS. r.-t.

tanulónak, mert új intézetében
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jöhetnek szén-, járvány- és egyéb szünetek — a tanár tárgyan
ként más-másképen kénytelen összevonni az anyagot. A gyorsírásból 
ki nem hagyhatunk, mint pl. az irodalomból és nyelvekből a 
kevésbé fontos olvasmányokat, mert kihagyás esetén a r. épü
letének ismerete hézagos lesz. Elsietni sem lehet a tanítást, mert 
akkor meg nem tanulják meg jól az anyagot. Ilyenkor tehát arra 
törekszünk, hogy ha keveset végezünk is, de azt legalább jól 
végezzük el. Célszerű szeptemberre a kezdet nehézségei miatt és 
júniusra az összefoglalás végett kevés anyagot számítani.

A tanterv egy-egy tárgynál lehet koncentrikus, mely mintegy 
középpontból kiindulva, már az első évben tárgyi egységet ad s a 
további években körben bővülő ismereteket nyújt róla. Ellenben, 
egyfolytában haladó a tanterv pl. a földrajznál, hol egyik évben 
Magyarországot, a másik évben Európa többi országát, tehát az 
egym^ßtol különálló egységeket sorjában nyújtja. Az egyfolytában 
haladásnak előnye az újdonság ingerének folytonos hatása az 
érdeklődésre, hátránya, hogy a tanegységek különálló volta miatt 
az új ismeretek a régieket feledésbe borítják. A koncentrikusnak 
előnye a régi anyagnak bővülésénél a folytonos ismétléssel járó 
megszilárdulása, mely mellett az újdonság ingere kevésbé szerepel. 
A gyorsírás tanterve is koncentrikus: az alsó fok egységének, a 
jelöléstannak törvényei a felsőbb fokon folyton ismétlődnek, mint a 
nyelvtanulásnál a nyelvtan szabályai, az újdonság ingerét a változott 
szempontok, tehát pl. ugyanazon jegynek, jelölésnek a röv.-tanban 
változott értelmű használatai adják.

Az egyes osztályok anyagának feldolgozásában a tanmenetnek 
egyrészt a lélektani mozzanatokat, másrészt a tárgy által nyújtott 
természetes lehetőségeket kell követnie. A XVII. századbeli Comenius 
nyomán a leggyakrabban hangoztatott elvek szerint az előrehaladás 
a közelebbiről a távolabbira, az ismertről az ismeretlenre, a köny- 
nyűről a nehézre, az egyszerűről az összetettre, a konkrétról az 
absztraktra (= az érzékiről az elvontra) történjék. Legfontosabb ezek 
közül: a könnyűről a nehézre. A többi csupán annyiban fontos, ha 
ezzel összeegyeztethető. Miként pl. az állattanban a sejt bár egy
szerűbb, mégis nehezebb az összetett állati szervezetnél s így előbb 
is tanulja meg a gyermek a kutyát, lovat, oroszlánt s csak évek 
múlva a sejtet, úgy a gyorsírásban is egy teljesen kiírt szó, bár 
betűk összetétele, nehezebb egy 1—2 betűből álló röv.-nél, amely
nek elolvasását csak a mondat értelme, a szöveg vezérképzete és 
más támpontok teszik lehetővé. Tehát mindig a könnyebbről halad
junk a nehezebbre!

Megkülönböztetünk analitikus, szintétikus és genetikus tan
meneteket. Az analitikus (= elemező) tanmenetnél az egészet részeire 
bontjuk s így vizsgáljuk e részeket összefüggésükben és egyenként, 
pl. az olvasmányt elemezve mondatokra, ezt szavakra, szótagokra 
és hangokra bontjuk. Ennek épen. ellenkezője a szintézis, amely
nél a hangokat szótagokká, szavakká stb., a földrajzban a megyék-
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bői Magyarországot, az egyes országokból a földrészeket stb. állítjuk 
össze. Történeti stúdiumoknál fordul elő a genetikus tanmenet, mely 
a magasabb egységek kifejlődését az alsóbbakból (pl.: család, törzs, 
nemzetiség, állam) tünteti fel.

Azonban tévedés lenne azt hinni, hogy bármelyik tanmenet 
kizárólagossága keresztülvihető az egyes tárgyaknál. így a gyors
írásnál is az olvasás csak analizálással, az írás az analizált részek 
szintézisével eszközölhető. A kezdő tanulónál, midőn még csak az 
elemek összekötéséről van szó, a szintézis, a magasabb fokon, midőn 
a mondat részeinek egymáshoz való viszonyát mérlegeljük, hogy 
ennek alapján rövidíthessünk, az analízis lesz helyénvaló. Oly gyors
írás! eszközöknél, amelyeknek alapja a közírásba nyúlik vissza, a 
genetikus tanmenet is helyénvaló lesz. így a betűk leszármaztatásá
nál, továbbá olyan eszközök alkalmazásánál, amelyek a közönséges 
írásban, vagy beszédben is megvannak, pl. a helyettesítés (müveit— 
mívelt, föl—fél, szülői—szülei, veszejt—veszít, király—kiráj—királ), 
összeírás (összetett szavak, amelyeket eredetileg külön írtak), áll. 
röv.-ek (pl., ú. m., t. i. stb.), hanghosszúság — távolhelyezés, a hang
súlyos szótag szerepe a röv.-tanban stb.

A tanítás anyagának felosztásában tekintettel kell lennünk 
a rendelkezésre álló időre, tehát a tanév vagy tanfolyam heti órái
nak számára, a tárgyra s a tanítványok értelmi fokára és számára. 
Λ ilágos ugyanis, hogy felnőttekből álló tanfolyammal rövidebb idő 
alatt nagyobb anyagot végezhetünk el, még ha többen is vannak, 
mint fiatalabb tanulókkal, akiknél nem építhetünk még oly biztosan 
az akarattól fegyelmezett és irányított figyelemre és szorgalomra, 
mint felnőtteknél, pláne ha a gyorsírásnak közvetlen szüksége 
kényszeríti őket a tanulásra, mint a magángyorsíró-iskolák hallga
tóinak többségét, úgy hogy ők kénytelenek sokszor záros határidő 
alatt, pl. 3 hónap alatt 120 szótagos sebességet elérni. De nem is 
tűzhetünk ki iskolás tanulóknak, akik a gyorsíráson kívül még 
8—10—12 más tantárgyat tanulnak egyszerre, olyan magas célt oly 
rövid idő alatt, mint azoknak, akik a gyorsírás intenzív tanulása 
idejére más tanulmányokat abbahagynak.

A tananyag felosztása, a tárgyhoz való alkalmazkodás elvéből 
kifolyólag, r.-enként is tüntet fel változásokat. így a mértani r.-ek 
jelentékeny része (főleg a mlzós r.-ek) előbb mutatja be tudományos 
rendszerességgel az összes mlzókat kapcsolásaikkal és összeolvasz
tásaikkal s csak azután tér át a mgzókra, mint kevésbé fontos 
elemre. Ezért ajánlja Danzer is a mlzót elhanyagoló taylori latin 
gyorsírás begyakorlása előtt, hogy a tanuló előbb közönséges írással 
írva próbálja meg a mgzókat kihagyni s ezt elolvasni, s ha ebben 
jártasságra tett szert, akkor kezdjen gyorsírással írni. A mgzójelölós 
szerepe a modern r.-ek tananyag-felosztásában is épen úgy elsőrendű, 
mint a röv.-tan-elméletéé.

A tananyagot ezen szempontok szerint osztjuk fel egy-egy 
órán elvégezhető, jól kikerekíthető módszeres egységekre, vagyis
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olyan részekre, amelyek egy-egy új fogalom, ismeret birtokába 
juttatják a tanulót. Kisebb heti óraszám mellett inkább az anyagot 
redukáljuk arra a tanévre, mert ha csekélyebb óraszám mellett is 
ugyanannyit akarnánk elvégezni, mint más intézetek nagyobb óra
szám mellett, úgy egy-egy órára olyan nagy anyagot kellene fel
vennünk, amely több módszeres egységet is ad s így ellenkeznék 
azzal a pedagógiai elvvel, hogy egyszerre csak egyfélét tanítsunk. 
Miként a nyelvtanításnál vannak külön nyelvtani és olvasmány! 
órák, úgy a gyorsírásnál is helyes, ha az idő megengedi, egyik órán 
új elméleti anyagot bemutatni, a másikon ezt olvasással, írással 
begyakorolni.

Az állandó tanmeneten kívül az osztálynapló is megkönnyíti 
a tanárnak az idő folytonos számontartását. Heti 1 órával egy tel
jesen normális béketanév gyorsírás-óráinak számát maximum 30-ra 
tehetjük, amely váratlan szünetek, értekezletek, betegség stb. okok 
folytán még csökkenhet. Heti 2—3 órával maximális évi 60—90 
órára számíthatunk. Tanácsos az osztálynaplóban az órákat folyó 
számmal ellátni. Váratlan óraveszteség esetén csak tapasztalt tanár 
tudja a hiányt pótolni anélkül, hogy sem az anyagban vissza ne 
maradjon, sem pedig a tanulók a sietség miatt ne értsenek meg 
valamit jók

Az órabeosztás a gyorsírásra nézve nem okoz különös nehéz
séget. Míg ugyanis a nehéznek híresztelt latint, fizikát stb. a tapasz
talat szerint nem jó utolsó órának megtenni, amikor már a tanulók 
fáradtak, addig a gyorsírás, a többi tárgytól elütő volta miatt, az 
újdonság ingerével képes hatni s így bármely órában lehet gyors
írást tanítani. Oly osztályban, ahol több orthodox izraelita tanuló 
van, nem fogjuk szombatra tenni a gyorsírást, mert nekik szombaton 
gyorsímiok sem szabad.

6. A tananyag feldolgozásának módszere. (Induktív és deduktív 
eljárás. Méltatásuk a megértetés, begyakorlás és alkalmazás szem
pontjából.)

A tanításnak célhoz vezető, öntudatos eljárása a módszer. 
A logikai módszerek, t. i. az indukció (= rávezetés) és dedukció 
(= levezetés), az igazságok, természeti törvények tudományos meg
állapításának eszközei. Ugyanezen ՛ módszereket a tanításban a cél
nak megfelelően változott értelemben használjuk. Itt ugyanis a 
már megállapított igazságoknak, törvényeknek, szabályoknak, fogal
maknak csak a közléséről van szó, minthogy azonban a tanuló 
most jut ezeknek először a birtokába, az ő részére a közlés ugyan
olyan lélektani hatást eredményez, mintha most együtt a tanárral 
állapította volna meg.

Minden tantárgynak más a módszere s így Herder nézetének, 
hogy ahányféle a tanító, annyiféle módszer van, csak annyiban 
van jogosultsága, amennyiben a tanár egyéniségének is fontosságot 
tulajdonít, azonban minden jó tanár alkalmazkodik a tárgy nyújtotta 
lehetőségekhez az ismeretek közlésében. A tanár módszerének tehát
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nemcsak a tanulóhoz kell alkalmazkodnia, hanem a tárgyhoz is. 
Másképen tanítják a zenét, mint a rajzoló-mértant, s a leíró-tudo
mányokat is másképen, mint az alkalmazott tudományokat. Míg a 
deduktív módszer nagyon beválik a mathematikában, addig gyakor
lati ismeretekben, minő a gyorsírás is, nem a szabályok rendszeres
ségének logikája a fő, hanem a gyakorlati alkalmazás s csak később 
lesz szükség az általános törvények ismeretére. Legyen a gyorsírás 
is Խ90Ո de choses, szemléltető tanítás, Herder tanácsának (a nyelv
ből kell megtanulni a nyelvtant s nem a nyelvtanból a nyelvet) 
analógiájára: a gyorsírásból tanítsuk a szabályokat, nem pedig a 
szabályokból a gyorsírást.

A fogalomszerzés Locke elve alapján: „Nincs semmi az érte
lemben, ami előbb az érzékekben meg nem volt“, a következőképen 
megy végbe. A külvilág tárgyai, jelenségei hatnak érzékszerveinkre 
s érzeteket keltenek bennünk. Az érzetekből képzetek keletkeznek, 
amelyeket összehasonlítunk, rendezünk, s a közös vonásokat, jegyeket 
belőlük elvonva összefoglaljuk, az eredmény az új fogalom. Ez tehát 
a végső eredménye a tanulásnak, azért az a módszer a helyes, amely 
ezt eredményként nyújtja s nem a tanulás előtt készen adja. Innen 
van, hogy a tanításban újabban, épen a lélektani követelményeknek 
megfelelően, az indukciót tartják helyesebbnek a dedukciónál. Tény
leg, az_ egyes ember is, ismereteinek birtokába a fentebb leírt induk
tív módon jutott. Megfigyelték a természet tüneményeit, jelenségeit 
s pl. azt tapasztalták, hogy az emberek sorra egymás után mind 
meghalnak. Általánosítás útján arra a következtetésre jutottak, 
hogy minden ember halandó. Tehát áz egyes esetekben észlelt 
egyezésekből vont általánosítás az az induktív eljárás, amely, a taní
tásban is, a tanár és tanuló közös munkája révén, az új fogalmakat, 
szabályokat eredményezi. Ezt az eljárást elemezve, különböző 
stádiumait Herbait (1776—1841) nyomán formális fokozatoknak 
nevezik. Herbart 4 fokozata helyett ma leginkább a jénai Rein 
professzor ötös felosztása jött használatba. Eszerint:

a tanulás folyamata
,4.՛.

tudásmegértés

begyakorlásszemlélet, vagy 
appercepció*

fogalom, vagy 
abetrakeió 1

1. régi képzetek 
nyújtása, vagy 

előkészítés.

6. alkalmazás.2. új képzetek 
nyújtása, vagy 
anyagközlés

3. közös jegyek 
kiválasztása 

összehasonlítás 
útján, vagy kap

csolás (asszociáció)

* A Leibnitztől használt appercepció szó filozófiai műszavának Herbart 
ad bővült lélektani értelmet. Eszerint az appercepció abban áll, hogy 
minden új inger által létrejött lelki jelenség (érzet, képzet stb.) már az 
asszociáció törvénye folytán is ébreszt fel régi képzeteket, s a kettő között 
bizonyos alkalmazkodás jön létre. Herbart szerint az új képzetek alkalmaz-

4. közös jegyek 
összefoglalása, 
az új fogalom, ՝ 
л agy szabály 
formulázása.
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A formális fokozatok az induktív eljárás szerint pl. az i betű 
jelölésénél zárt szótagban a következők lennének. Először kitűzzük 
a célt: ma az i betűről fogunk tanulni.

1. Előkészítésül elmondatjuk, hogy az eddig tanult mgzókat 
a hgzóvonal jelölte kapcsolatban a következő mlzó valamilyen (köze
lebbi, távolabbi stb.) elhelyezésével. 2. Az anyagközlés abból fog 
állani, hogy felírunk egy csomó szót, amelyekben zárt i fordul elő. 
Ajánlatos ilyenkor a példákat úgy csoportosítani, hogy az egyik 
sorban legyenek azok, amelyekben az i után apró, a másikban 
nagyobb mlzójegyek vannak. Egyáltalában időnyerés céljából pél
dáinkat mindig már magunk előre úgy csoportosítjuk, hogy a hasonló 
jelenségek együvé kerüljenek. Az első szót, ha a célkitűzés hatása 
dacára sem tudná senki elolvasni, a tanár olvassa el, a többi szót 
már a tanulókkal olvastatjuk el. 3. Helyes csoportosítás esetén az 
összehasonlítás s az egyezések kiválasztása gyorsan mehet végbe, 
úgy, hogy 4. az új szabály könnyen lesz formulázható: a zárt ?' 
jelölése úgy történik, hogy a reá következő mlzó jegyét fél fokkal 
emeljük (GM. s a NS. r.-ben, StF.-nél csak a tőszótagban lesz így).
5. A begyakorlás célja a bevésés, az alkalmazás által a tanultak
ban való megerősítés. Ennek eszközei a következőleg csoportosít
hatók : megfelelő gyorsírási szöveg. elolvastatása s lemásqltatása. 
Ha a tankönyvben van kulcs, a lemásolt gyorsírási szövegnek a 
kulcsból való áttétele gyorsírásba, a gyorsírási szöveg nélküli fel
adat áttétele gyorsírásba. Egyáltalában ahhoz kell hozzászoktatni 
a tanulót, hogy minden gyorsírási alkalmat megragadjon. A magya
rázatoknál alkalmazza lehetőség szerint a gyorsírást, jegyzeteit, 
naplóját, levelezését olyanokkal, akik gyorsírni tudnak, gyorsírással

kodnak a régiekhez, míg Steinthal a nyelv jelenségeiből konstatálta, hogy 
a régi lelki birtok is módosulhat az újhoz, így valahányszor egy, szót olyan 
új értelemben találunk, amelynek a régi tudatban nincs helye. így a kezdő 
gyorsíró is, aki a jelképi jelölést úgy fogja fel, hogy a kötővonal egyenlő 
a mgzóval, mert megszokta, hogy minden hangnak egy külön vonalmeny-, 
nyiség felel meg.

Steinthal négyféle appercepciót különböztet meg, ezek a gyorsírásra 
alkalmazott példákkal a következők: 1. Az identifikáló, amely az új benyo
mást azonosítja a régivel. A tanuló a gyorsírási szöveg olvasásánál felismeri 
a röv.-t, amelyet már tanult. 2. A subsumáló appercepció, amelynél a meg
levő képzetcsoport gazdagabb, mint az új, úgy, hogy ezt a régibe lehet 
besorozni. Pl. a tanuló egy előtte ismeretlen, szabályos képzésű röv.-t lát, 
amelyet a régi szabály keretébe sorol. 3. A harmonizáló appercepció, midőn 
bizonyos megegyezéseket konstatálunk, pl. a tőszótag mgzója, mint a szó
hangsúly hordozója s az ú. n. hangzós röv. között. 4. A teremtő appercepció, 
amely szinte rejtvénymegoldásra emlékeztet, mert az új tény annyira eltér 
régebbi ismereteinktől, hogy szinte ezeket kell előbb átalakítani, hogy az 
újat felfoghassuk. A művészi alkotások és fölfedezések tartoznak ide. Ilyen 
pl. a gab.-i szabad röv. fogalma, az évezredes fix jellegű szőj elekhez viszo
nyítva. Steinthal felosztása bizonyára a logikai szemponton alapul, amennyi
ben az elsőtől az utolsóig emelkedő logikai értékeket látunk. Igv az 1. a 
tapasztalatszerzés legegyszerűbb módjára, a 2. a fogalomszerzésre, a 3. az 
ítéletre s a 4. a következtetésre emlékeztet.
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végezze, még ha az utcán sétálva gondolkozik is, mint Fabro tette 
már gyermekkorában, gondolatait a levegőbe gyorsírva; itt is gyako
rolhat, akárcsak a zongoraművészek, akik a vonaton is gyakorolnak 
néma klaviatúrájukon. Haszonnal jár a szaklapok megfelelő gyors
írásos szövegeinek olvastatása is.

Ilyen lélektanilag megokolt fokozatos eljárás mellett a meg
értetés sokkal könnyebb lesz, mint deduktív eljárással, melynél 
egy általános tételből, szabályból kell következtetni az egyes esetre, 
pl.: minden ember halandó, Kovács Péter ember, tehát halandó. 
A gyorsírásban is ha deduktive haladunk, a kész szabályt mind
járt az előkészítés után adjuk s a példák ezután kettős célt szol
gálnak egyszerre: a szabály megértését és begyakorlását. Intelli
gensebb, felnőtt hallgatóságnál a deduktív eljárás is sikeres lehet, 
de a 13—14 éves tanulók zöménél az előbbi lassúbb, a tanárra 
nézve fáradságosabb, mert több előkészületet és irányítást kívánó 
induktív módszer határozottan eredményesebb lesz. Igaz, hogy az 
indukciót a tanításban elejétől végig következetesen keresztülvinni 
nem lehet. Az új betűk jegyeit egészen kezdőkkel nem lehet ki
találtatni, hacsak a közírás betűiből nem tudjuk levezetni, ami 
azonban nem minden betűnél sikerül. Ellenben minél inkább hala
dunk előre, s minél inkább rövidítünk, annál inkább kell a tanulók
kal a szabályokat a példákból levezettetni épúgy, mint ahogyan a 
nyelvtanításban is ma az ú. n. direkt módszerrel mindjárt „in 
medias res“, a dolog velejébe hatolunk s a nyelvtan épületét a nyelv
ből magából építtetjük fel 
mélyebbre ható, intenzívebb lesz, ha 
bői maga konstatálni a törvényeket, semmint ha deduktive készen 
kapja a szabályokat s pusztán a tanár tekintélyénél fogva kell elhin
nie, hogy tényleg úgy van minden, ahogy a tanár úr mondja. 
De a begyakorlás is intenzívebb lesz, ha nem ugyanazon példák
ból kell az előre hallott s még talán meg sem értett szabályt meg
értenie és egyúttal mindjárt az alkalmazásra is figyelnie, hanem 
hogyha az alkalmazás csak a teljes megértés után következik. 
Viszont vannak tárgyak, hol csak dedukcióval lehet a célt elérni. 
Igv a matematikai levezetésekben mindig egy régebben megállapí
tott tételből indulunk ki, hogy belőle egy új törvényt levezethes
sünk. Viszont induktív anyagközlés után az alkalmazás foka megint 
deduktív eljárással történik.

7. Szemléltetés. Azonban a gyorsírásnál is többet ér a jól 
keresztül vitt deduktív eljárás a rosszul lefolytatott induktív eljárás
nál. Mint minden indukciónál, úgy itt is az eseteknek, illetőleg pél
dáknak mentői nagyobb számából kell levonni az általánosítást, mely
nek eredménye a szabály. S itt kell épen tekintettel lenni a szem
léltetés fontosságára, melyet Locke és még inkább Comenius „Orbis 
pictus“ c. illusztrált tankönyve és Pestalozzi (1766—1827) óta a 
didaktika alapvető kérdései közé soroznak. Azóta egyre jobban 
megtelnek iskoláink falai

tanulókkal. így a megértés sokkal 
tanuló kénytelen a tények-

tankönyvek szemléltetőképekkel, ss a
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a rajzolást teljesen heterogén tárgyak szolgálatában is sikerrel fel 
lehet használni. *

A gyorsírás is azon tárgyak közé tartozik, melyeknél a szem
léltetés nélkülözhetetlen. Ha a táblára írt példákat nem mindenki 
látja, akár mert sötét van, akár mert a friss festés miatt a tábla 
fénylik, vagy a kréta köves és nem jól fog, a tanár munkája rájuk 
nézve úgyszólván kárba veszett. Fontos, hogy a tanár maga szépen 
és egyenletesen tudjon írni, mert az ő írása szuggesztív erővel hat 
a tanulóra. Kezdő tanároknak épen ezért ajánlatos, hogy a szor
galmi időn kívül is bejárjanak a tanterembe a táblán gyakorolni 
az írást, s hogy a tanterein különböző helyeiről nézzék meg, meny
nyire olvasható az, amit a táblára írtak. A megértést előmozdítja, 
hogy ha a mozgássorozatot, vagyis a szavakat nemcsak egyfolytá
ban mutata be, hanem nyugvópontokkal részeire bontva is. így a 
tanuló tisztába fog jönni az egyes jegyek és jelölések szerepével a 
kapcsolásban, míg ha gyorsan írunk le kezdők előtt egy-egy hosz- 
szabb szót, annak utánírása az elemzés miatt hosszadalmas lesz, 
vagy ha elemzés nélkül írják utána, könnyen hibás lesz. A szem
léltetés hálás eszköze a levegőbe írás is. A tanár a tanulók felé 
fordulva az elolvastatni kívánt szót vagy jegy negatívját (tükörképét) 
írja a levegőbe, melyet a tanulóknak el kell tudniok olvasni. Kevés 
gyakorlással nagy jártasságra tehet szert ebben a tanár s főleg, 
ha kicsiny a tábla, a gyakori törlés helyett időt is nyer a levegő- 
beírással.

A mgzót író r.-ek fölényüket a jelképileg jelölő r.-ekkel szem
ben, melyet tömegtanításra nem tartanak alkalmasnak, épen Pesta
lozzi elvén épülő modern pedagógiára való hivatkozással indokol
ják meg, mely szerint minden megismerés alapja a szemlélet, 
így Wellner is (Nationalstenographie, 1904. 51. 1.) Kunowski elő
nyét hangsúlyozza, mert nála minden mgzónak látható jegye van 
ellentétben azon r.-ekkel, melyek a mgzót nem külön jeggyel, 
hanem a mlzó vastagításával, közel- és távolhelyezésével, emelésé
vel, mélyítésével stb. jelölik. Mindezen polémiák egy súlyos tévedés 
eredményei. Összetévesztik ugyanis a tanítás eszközeit a tanítás 
anyagával. Pestalozzi nem azt kívánta, hogy a tanítás anyaga legyen 
konkrét valóság, menten minden absztrakciótól, mert hiszen akkor 
száműzni kellett volna a matematikát, fizikát, nyelvtant stb., szóval 
minden elvont fogalmat nyújtó anyagot 
tanítás eszközévé tette a szemléltetést oly módon, hogy midőn 
elvont fogalmakról van is szó, akkor is az érzékvilág konkrét jelen
ségeiből kiindulva vezessük a tanulót az absztrakcióig. Tehát a

tanításból. Hanem a

* Egy minorita hittanár (Kubicza J.) pl. még a bibliát is úgy tanítja, 
hogy az elmagyarázott bibliai történetről minden tanulónak egy rajzot kell 
készítenie. A rajz elkészítése foglalkoztatja a gyermek fantáziáját s így a 
történet önkéntelenül belevésődik az emlékezetébe, nem is említve azt, 
hogy a rajzoló tehetségek kibontakozására igen előmozdítólag hat ez ae 
eredeti eljárás.
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kicsiny, nagy, szép, csúnya stb. fogalmait nem önmagukban, el
vontságukban magyarázzuk meg, hanem szembeállítva a kicsiny és 
nagy, szép és csúnya stb. tulajdonságok hordozóit, az érzékvilág 
tárgyait, ezekből vezessük el a tanulót az elvont fogalomhoz. 
Ugyanígy a gyorsírásban is a vastagítás és egyéb jelképi jelölések 
csakis Pestalozzi elve, tehát szemléltetés alapján sajátíthatók el 
s aki nem így tanítja, épúgv nem ér célt, mint ahogy általában 
írást tanítani szemléltetés nélkül lehetetlen.

Miként a közírásnál vannak játékok, amelyeknél a betűkből 
szavakat kell kiraknia a kezdőnek, úgy a gyorsírásban is meg
próbálták ezt.. Először Robin Paul az Aimé Paris r.-ének a közírás 
előkészítőjéül való gyorsírástanításban készíttetett árvaházi kis 
tanítványai részére ötféle alakú rézdrótokat: két- és ötcentiméteres 
egyenest, illetőleg ívet és egy centiméter átmérőjű kört. A közép
iskolák 13 éven felüli növendékeinek az ilyen játék már nagyon 
gyerekes volna, hiszen ők nem betűjátékot, hanem gyorsírást akarnak 
tanulni. Ehelyett célszerű a tanteremben oly falitáblákat alkal
mazni, amelyen az ábécé jegyei külön és kapcsolatokban, továbbá 
a leggyakoribb röv.-ek vannak feltüntetve.

8. A magyarázat. A szemléltetés azonban nem öncél, hanem 
csak fontos eszköze a tanításnak. A tanítás magyarázattal történik, 
melynek célja az értelem számára felfoghatóvá tenni a közlendő 
ismereteket. A gyorsírásban természetesen a magyarázat épúgy, 
mint más ügyességi tárgyaknál megfigyelni tanítja az írás jelen
ségeit s ennek elemzése alapján állapíttatja meg az okozati Össze
függést. A tanuló ismerje meg mentői hamarabb még a rövidség, 
folyékonyság, kapcsolhatóság, világosság követelményeit,_ hogy a 
megtanulhatóságot nehezítő új szabályokat, illetőleg kivételes írás
módok kényszerűségét annál jobban megértse. A tanár magyarázata 
ne legyen más, mint kalauzolás, irányítás, mely mellett a tanulók 
v^ezzenek el mindent, amit csak lehet. Rein még a mese egyes 
mozzanatait is a tanulóval kívánja kitaláltatni. Persze ez csak akkor 
lesz lehetséges, ha a tanulók rendelkeznek a kellő alapismeretekkel. 
A gyorsírásnál is nagyon sokat ki lehet találtatni a tanulókkal az 
analógia (hasonlóság) alapján, így újabb röv.-ek képzését stb. a jól 
megválasztott mondatpéldákból. S ha a nyelvtani tanításban bevált 
az a módszer, hogy hiányos mondatokat kell a tanulónak kiegé
szítenie a megjelölt hézagoknak betöltésével, ugyanígy fog rájönni 
a képző-, rag- és szókihagyások megfelelő kiegészítésére, azonban 
e példákat előttük ismert gondolatkörből kell kiválogatni.

A magyarázatban tartsunk jól átgondolt sorrendet. Ha egy 
órán több új szabályt akarunk megtanítani, akkor minden szabályra 
külön példákat hozzunk fel, s ne elegyítsük a heterogén elemeket. 
Ha pl. a GM. о—ö elméletét tanítjuk, ezt nem lehet egy órán 
egészen elvégezni. Az о—ö jelképi jelölésénél is külön választjuk 
a jobbkampós, a balkampós, s a hurkos jegyeket illusztráló példá
kat. Semmi esetre sem helyes ezeket, mint egy próbatanításon láttuk,
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összefüggő szövegbe keverve adni. Az ilyen indukció túlhosszadal- 
mas volna. Összefüggő szövegnél még arra is vigyázunk, hogy 
egyszerre sokat ne írjunk a táblára, mert ez alatt a tanulók unat
kozni kezdenek, ami rendetlenkedésre vezet.

9. A megerősítés vagy bevésési A tanultakban való megerősítésnek 
mindkét faja, t. i. a könyv nélkül betanulandó ismeretek s a be- 
gyakorlandó ügyesség megvan a gyorsírásban. A megértetés maga 
még nem elegendő. A betanulást itt maga a gyakorlás könnyíti 
meg, mely nem lehet csak az iskola feladata, hanem az otthoni 
munkásság általi kiegészítésre vár. A megerősítésnek nélkülözhetet
len eszköze az ismétlés, a gyorsírásban állandóan folyik, mert itt a 
koncentrikus tanmenet folytán minden órán szóba kerülnek az addig 
tanultak, nem úgy, mint az állandó tanmenetü földrajzban, törté
netben, stb., melyekből jobban is elfelejti a tanuló a régebben tanul
takat. Mindazonáltal a gyorsírásban is szükséges egy-egy nagyobb 
tárgyi egység után ismételni. Ügyelni kell azonban arra, hogy az 
ismétlés ne legyen unalmas. Ezért új szempontokkal, példákkal, 
szövegekkel fogjuk az ismétlést változatossá tenni. Minden óra tan
anyagát ismételjük összefoglalásul. A táblára írt példákat is elolvastat
hatjuk ismétlésül, még pedig változatosság kedvéért először sorjá
ban, egy másik tanulóval visszafelé, majd össze-vissza mutatunk rá 
egyes szavakra, hogy egy harmadik olvassa el, egy negyedik pedig 
megkeresi azon szavakat, melyeket mondunk.

10. A tanalak. A tanítás külső formáit tanalaknak nevezzük* 
A tanalakok két főiránya, t. í. a közvetlen élő szó s a tankönyv 
útján való közvetett tanítás közül iskoláknál csak az első jöhet 
számba. Az élőszóval folytatott tanítás formája lehet előadás és 
párbeszédes. Az előadásnak legkevésbé közvetlen formája a felolva
sás. Ez csak magasabb műveltségű hallgatósággal szemben történ
hetik, pl. egyetemeken, ismeretterjesztő előadásokon. Előnye az, 
hogy az előadó, ki talán hosszabb időn át nem volna képes tárgyát 
logikus gondolatmenetben és élvezhető, irodalmi stílusban fejtegetni, 
otthona csendjében zavartalanul dolgozhatja ki témáját, úgy, hogy 
a felolvasásnál semmit sem hagy el. Hátránya az, hogy a hallgató
ság intelligenciáját túlságosan próbára teszi s teljesen rájuk hagyja, 
hogy mennyire figyelnek és tudják a fejtegetéseket követni és meg
érteni. A felolvasásnak egyik faja a leckeanyagnak a könyvből 
való felöl vastatása. Nem jó tanár az a kényelmes „kathedrai hiva-

* Némelyek összetévesztik a tanmenet módszerét a tanalakkal s 
beszélnek belső és külső tanalakról. A belső tanalak szerintük dogmatikus 
és heurisztikus lehet, aszerint, amint a tananyagnak egyszerű deduktív 
közléséről, vagy pedig a megtanítandó szabályra való rávezetésről van 
szó. Ezek azonban nem a tanítás alakjára vonatkoznak s így voltaképen 
csak az általuk „külső tanalak“ néven jelölt formák jöhetnek itt szóba. 
Hasonlóképen nem említjük itt az ú. n. előmutató vagy mintázó tanalakot, 
mely voltaképen a szemléltetésnek önálló tanalakként való felfogása. Ennek 
az elnevezésnek már több jogosultsága van, mert minden szemléltetés tényleg 
érzéki benyomásokat keltő bemutatása a tárgyaknak vagy cselekvéseknek.



187

talnok“, aki a megerőltető magyarázat helyett állandóan egyszerűen 
felolvastatja a leckét. Azonban az olvastatás többé-kevésbé szük
séges lesz minden tárgynál, hol tankönyv is van használatban, így 
tehát a gyorsírásban is, azonban ez akkor nem az előadás, hanem 
a begyakorlás eszköze lesz. Valamivel jobb a helyzet ebből a szem
pontból a nem olvasott szabad előadásnál, melyet iskoláinknak főleg 
felsőbb osztályaiban az ú. n. előadó tárgyakból (irodalom, történet 
stb.) alkalmaznak is. Itt a pontos tárgyismereten kívül a hallgatók 
értelmi színvonalához való alkalmazkodás a fő. Főleg fiatal, bár 
nagykészültségű és -tudású, de a tanításban még kevésbé tapasztalt 
tanárok esnek gyakran abba a tévedésbe, hogy sokat feltételeznek 
hévvel előadott magyarázatukat lelkesen csillogó szemekkel követő 
tanítványaik befogadóképességéről. Pedig a figyelemnek meg vannak 
a határai a legszebb előadásnál is. Szerencsére a gyorsírás termé
szeténél fogva a tanár kevésbé esik ebbe a hibába, jóllehet, van 
olyan tanár, aki azt hiszi, hogy ha lemagyarázza az anyagot s 
elolvassa a táblára írt példákat, az már elegendő a megértetéshez. 
Az előadás kellékeit stiláris, szerkezeti és az akció szempontjából a 
stilisztika és retorika tárgyalja. Bár a szónoki képesség is tehetség 
dolga, de egy bizonyos főkig minden tanárnak ki kell magát jó 
előadóvá képeznie, hogy ebben a tekintetben is mintaképül szolgál
jon tanít ványainak.

Főleg pedig készülnie kell minden órára. Éneikül példái 
nem lesznek jól megválogatva s a logikai rend hiánya a megértést 
fogja gátolni. Aki már sokszor tanította ugyanazt, az rendelkezik 
olyan készséggel, hogy külön készülés nélkül is elegendő meggyőző 
példát tud felhozni. Annál helytelenebb a példákat a könyvből 
a táblára írni, bár ez még mindig jobb kezdő tanárnál, mintha 
rosszul ír fel valamit s a tanítványok kérdésére: „kérem ez a 
könyvben másképen van“, nem tudja, bevallja-e hibáját, vagy azt 
mondja, hogy a könyv írásmódja rossz, vagy azt, hogy így is jó, 
úgy is jó. Kezdő tanárnak legjobb a példáit egy kis papírszeletre 
gyűjteni s arról írni a táblára, ha nem tudja őket még fejből.

Az előadáshoz tartozik a diktálás is. Tankönyv hiányában a 
tanár a tananyagnak megtanulandó részeit diktálja le. Ha van tan
könyv, úgy legfeljebb a tankönyv adatainak kiegészítéséül haszná
latos a diktálás. Ellenben nyelvi és írási stúdiumoknál a diktálás a 
begyakorlás eszköze. A gyorsírásban különösen fontos szerepe van, 
melyben a tanárnak is különös gyakorlottságra kell szert tennie, 
hogy mindig oly sebesen vagy lassan tudjon diktálni, amilyenre 
épen szükség van. A diktáló munkáját van hivatva megkönnyíteni 
Frenkel Elek szótagszámológépe, melynek forgattyúját a diktáló 
maga a sebességnek megfelelően kezelve 
megtakaríthat a.

Az egyszerű előadásnál sokkal nagyobb fontossága van a meg
értetés szempontjából a párbeszédnek Ezért gyakori az előadások
ban, szónoki beszédekben is a párbeszédnek olyatén helyettesítése,

számolás munkáját
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az előadd kérdéseket tesz fel, melyekre a feleletet maga adja 
meg. A párbeszédben a tanár kérdez, a tanuló felel. Három fajtája 
fordul elő:* 1. A katekizáló párbeszéd a kereszténység hittérítő 
korának maradványaként ma főleg a hittanban (katekizmus) fordul 
elő. Itt előre megállapított kész feleleteket kell a tanulónak beta
nulnia. A vizsgálatokra rövid idő alatt előkészítő gyorstalpaló tan
folyamok (pl. a „fonetikus jogi szeminárium“) ma is használják még 
ezt a kevésbé a megértetésen, mint inkább a beemlézésen alapuló 
eljárást. Azonban fontos meghatározásokat, szabályokat stb. többé- 
kevésbé ma is szóról szóra adandó feleletek formájában követelhe
tünk meg, mert ezeknél sokszor egy-egy szó elhagyása vagy hozzá
tétele már változtat a szigorúan megállapított definíción s így nem 
bízhatunk abban, hogy ezeket saját szavaikkal tudják reprodukálni 
a tanulók.

hogy

Magasabb fokon áll ennél 2. a szokrateszi párbeszéd. Az athéni 
Szókratész (K. e. 469—399.) fejlesztette ki tanításaiban e formát. 
Eles eszével, miként a jeles sakkozó több lépést előre kiszámít, úgy 
ő is egy sor kérdést előre kikalkulált a rájuk adható felelettel s 
így oly eredményre vezette tanítványait, amilyenre akarta. Azonban 
a tanítvány szerepe itt jobbára passzív maradt, mert igenlő vagy 
tagadó feleleteivel nem mindig jutott előbbre a diskurzus s az 
eredmény megállapítása, t. i. a keresett igazság kifejtése voltakép 
Szókratész müve. így tehát a szokrateszi párbeszéd nem más, mint 
szónoki beszéd vagy előadás, melyben azonban az előadó nem maga 
felel az általa fölvetett kérdésekre, hanem a hallgató. Pedagógiai 
szempontból legértékesebb tanalak 3. a kifejtő (heurisztikus), mely 
mellett a helyesen irányított párbeszédben a tanulók is aktív szerep
hez jutnak s a kérdésekre adott feleleteikkel a tanárral közös mun
kában állapítják meg keresett igazságot. A gyorsírás tanításánál 
természetesen az említett tanalakok közül szintén azt fogjuk igénybe 
venni, amelyik leginkább helyénvaló.

A közös munka elvénél fogva nemcsak megengedjük, hanem 
elvárjuk tanítványainktól, hogy amit nem értettek meg, azt kér
dezzék meg. Egy kezdő tanárnő arra a kérdésre, hogy mi különb
ség van az i s a t jegye közt („j j, zavarba jött s a kérdezőt 
leszídva leültette, ahelyett, hogy megmagyarázta volna, hogy az i 
felfelé, a t lefelé íródik, tehát az irány tesz különbséget köztük, 
ami rögtön kiderül, ha még egy betűt írunk hozzá, mert akkor az 
i—t fent folytatjuk, a t—t pedig lent, magában álló i és t pedig 
nem fordul elő. A tanuló kérdésére, ha nem tartozik a tárgyhoz, 
nem kell feleletet adnunk, de ha a tárgyhoz tartozik, nem marad
hatunk adósak a felelettel, különben megingatjuk a tanár tudásába 
vetett hitet. Ha a kérdés az előadás folyamán később úgyis magya
rázatot kapott volna, akkor elég azt mondani: „Türelem, ezt is 
mindjárt látni fogjuk“.

11. A kérdésnek didaktikai szerepe abban különbözik a kérdés 
köznapi értelmétől, hogy míg egyébként olyant kérdezünk, amit
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nem tudunk, addig a tanításnál épen ellenkezőleg olyant kérdez a 
tanár, amit tud. A didaktikai kérdés célja szerint lehet kifejtő, ha 
csak eszköz az okoskodás előbbrevitelében valamely ismeret meg
magyarázásánál, vagy vizsgáló, ha a tanuló emlékezetét teszi próbára 
arra nézve, hogyan tudja a tanultakat. A felelet szerint lehet a 
kérdés eldöntést célzó, ha a felelet csak igenlő vagy tagadó lehet, 
vagy pedig meghatározást kívánó, ha a tanulótól önállóbb s hosszabb 
feleletet várunk. Az eldöntő kérdés fajtája a "szétválasztó (dis
junktiv) kérdés, pl. „Mi ez a vonal, mlzó vagy mgzó?“ Itt a felelet 
szintén már benne van a kérdésben, azért az eldöntő kérdés didak
tikai értéke csekélyebb a meghatározónál, mert itt a tanulónak a 
maga tudásából kell merítenie. Nevük magyarázza meg a fő- és 
mellék-, kisegítő, összefoglaló stb. kérdések mivoltát.

A kérdés feltevése több szempontból igényel óvatosságot. 
Stiláris szempontból legyen oly világos, hogy mindenki megérthesse 
s logikailag úgy korlátozva, hogy csak egy helyes felelet legyen rá 
adható. Ha pl. egy szókezdő м-է kell írni, nem helyes azt kérdeni: 
„Hogy írjuk az м-է?“, mert erre többféle válasz is adható, hanem 
így: „Hogy írjuk a szókezdő м-t?“ A tanuló nevét, akitől a választ 
várjuk, csak a kérdés után nevezzük meg. így ugyanis mindenki 
figyel, mert hátha ő kapja a kérdést, ha pedig a kérdés előtt 
mondjuk a nevet, a többi tanuló már kevésbé figyel, hiszen nem 
őket kérdezi a tanár. Hibás felelet esetén megpróbáljuk kisegítő
kérdések segítségével magával a tanulóval javíttatni ki a hibát. 
S csak ennek sikertelensége esetén szólítunk mást. Ügyeljünk arra, 
hogy a túlostoba felelet akár szándékos volt, akár jóhiszemű, nyu
galmat zavaró derültséget ne kelthessen. A tanár higgadtságát 
ilyenkor is őrizze meg.

12. A tankönyv. A nem élőszóval való tanítás eszköze a tan
könyv, mely levélformában is íródhatik. Tényleg sokan vannak, 
kik magánúton is megtanulták a gyorsírást, mert hiszen a legtöbb 
gyorsírási tankönyvet a magántanulókra való tekintettel kulccsal 
látják el, melynek segítségével a gyorsírásos szöveget is bárki meg
fejtheti. A tankönyv iskolai használatának megvannak a maga 
előnyei és hátrányai. Előnye a tankönyvnek, hogy kevésbé ruti- 
nírozott tanárnak van vezérfonala, mellyel az egyenletes előrehaladás 
mértékét a leckék megszabott számából határozza meg; hogy a 
begyakorlás eszközéül és anyagául szolgálhat olvastatás- és írásban 
az iskolában és
vagy más okból mulasztott is egy vagy több órát, a tankönyvből 
tudja valahogyan pótolni mulasztását. Hátránya, hogy oly tanár, 
kinek praxisa folyamán saját tanmenete alakult ki, hacsak eszerint 
új tankönyvet nem ír, túlságosan kötve van a könyvhöz, viszont a 
hanyagabb tanuló bízva abban, hogy a könyvben úgyis megvan 
az, amit a tanár magyaráz, nem egyszer kevésbé figyel. A tan
könyvnek mégis több előnye van, mint hátránya s így ritkaság- 
számba megy a tankönyvnélküli tanítás, amit rendkívüli tárgynál

házi feladatoknál; hogy tanuló, ki betegség
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is csak oly nagy tapasztalaid szakférfiak engedhetnek meg maguknak, 
aminő Maywald volt. A jó tanár mentol több tankönyvet fog tanul
mányozni, még más r.-üeket is, a tananyagbeosztás, módszer stb. 
szempontjából. így fogja tudni kiválasztani az iskolájának leginkább 
megfelelőt, vagy idővel, ha egyik tankönyv sem elégíti ki, maga ír 
tapasztalatai alapján új könyvet.

Háromféle könyvet szokás megkülönböztetni: tan-, olvasó- és 
gyakorlókönyvet. A szorosan vett tankönyv csak az elméleti anyagot 
adja, az olvasókönyv gyorsírási olvasmányokat, a gyakorlókönyv 
gyorsírásba átteendő közírású szövegeket tartalmaz. Azonban a 
legtöbb gyorsírási tankönyv egyúttal olvasó- és sokszor gyakorló
könyv is. A tankönyvnek speciális fajtája a levélforma, melynél a 
tanuló nem az egész könyvet veszi meg egyszerre (bár megjelent 
műveknél, mint Toussaint-Langenscheidt, Méthode Husiin stb. válla
latoknál egyszerre is lehet), hanem füzetenként vagy levelenként s 
amint egyet befejezett s a benne levő feladatokat megoldotta (a 
kiadó cég a hibák javítását is vállalni szokta csekély honoráriumért), 
akkor veszi meg a következőt. Sokszor azonban a levélforma csak 
üres elnevezés a lecke szó helyett (Günther: Gyorsírási oktató
levelek. Pest, 1871., Markovits: Magyar gyorsírási oktatólevelek 
Gab. r.-e szerint. Bécs, 1865). Újabban Vogel Kurt írt magántanu
lásra szánt 12 levélből álló ily müvet (Gab., Wolfenbüttel, 1909. 
104 l). A borítékon levő feladatokat gyorsírásba kell áttenni s 
javítás végett beküldeni. A kulcsot át kell tenni gyorsírásba s a 
közölt . gyorsírási leckével összehasonlítani. Minden levél végén 
vannak baloldalt vizsgakérdések, melyekre a jobboldalt levő s 
betanult feleletek eltakarásával kell felelni.

13. Házi feladatok. A megerősítés, illetőleg begyakorlás még 
kisebb osztályoknál sem történhetik teljesen az iskolában. A tanuló 
önmunkásságát is csak fejlesztik a házi feladatok, melyek tehát 
kettős célt szolgálnak. Azonban a házi lecke anyaga ne tartal
mazzon semmi olyant, ami megmagyarázva nem volt, másrészt ne 
legyen hosszabb annál, amennyit egy közepes tanuló is elvégezhet 
anélkül, hogy ezt az időt a többi tárgy idejétől vonná el. A tanárnak 
sem versenyeredményekben tetszelgő becsvágya, sem tárgya iránti 
fanatizmusa nem indokolja, hogy középfokú iskolákban egyik óráról 
a másikra 10 oldalnyi írnivalót adjon fel. Ha valaki magától is tud 
annyit írni, jó. De ennyit megkövetelni époly pedagógiai abszurdum, 
mintha a számtantanár 2—3 példa helyett tizet adna fel. Ugyanilyen 
joggal más tárgyak tanárai is ily arányban adhatnának fel leckéket, 
ami a tanulók teljes enerválására vezetne. Ellenben a magángyors- 
író-intézetek jobbára felnőtt és egyéb tárgyak tanulásával el nem 
foglalt növendékeinek megbeszélés szerint lehet annyi feladatot adni, 
amennyit csak elbírnak.

14. A számonkérés. A legjobb tanításnak sem lesz kellő sikere, 
ha a tanár rendszeresen nem ellenőrzi a tanulók munkáját és tudását. 
Ennek eszköze a számonkérés, amelyet leghelyesebb mindjárt az
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óra elején elvégezni. A legideálisabb gyorsírástanítás az lesz, ha 
minden órán minden tanuló házi feladatát végignézzük s a megjelölt 
hibákat < kijavíttatjuk. Maywald minden óra elején végigjárta a 
padokat s minden tanuló füzetében a margón mutatta meg a hibák 
helyesbítését. Túlnépes osztályoknál ez az eljárás is sok időt vesz 
igénybe az órából. Ennek elkerülésére a külön füzetbe írt házi fel
adatokat magunkkal visszük s egyik üres óránkon nézzük végig. 
Ha a tanuló látja, hogy minden feladatát ellenőrzik s osztályzatot 
is kap rá, úgy mindig megcsinálja feladatát. Némely túlságosan 
elfoglalt tanár a részletes átnézés helyett csak a nevét írja a fel
adat végére. Ily esetben a tanuló is kevésbé gondosan fog dolgozni, 
a feladat nem lesz oly szép, lesznek benne szándékos kihagyások, 
hiszen mint tapasztalták, nem a lényeg a fő, t. i. az alapos munka, 
hanem a forma. Azonban az ilyen laza ellenőrzés is jobb, mint 
ennek teljes mellőzése. Az iskolai dolgozatok főcélja szintén a 
tanulók tudásának ellenőrzése. Ezek tárgya fokozatosan emelkedő 
nehézségű lehet. így: 1. tanult szöveg másolása könyvből, 2. a táb
lára felírt szöveg másolása, amely a tanult szövegből legyen össze
állítva, 3. lassú diktálás a könyvből tanult szövegből szó szerint,
4. u. a. nem szó szerint, 5. u. a. még elő nem fordult, de a tanult 
szabályok alapján kiírható szavakkal keverve, 6. teljesen ismeretlen 
szöveg lassú diktálása, 7. a tananyag befejezése után a sebesség 
lassanként fokozható. Az iskolai gyakorlatoknál inkább könnyebb 
feladatot tűzünk ki, mint nehezet, ha nem akarjuk magunkat kelle
metlen csalódásnak kitenni. Ugyanis sokszor ép a legtisztességesebb 
tanuló ideges kapkodásával rosszabb eredményt mutat fel, mint 
egy hidegvérrel számító, bár hanyagabb társa, aki szomszédja 
dolgozatát másolja le lopva.

A számonkérést célzó feleltetés ne legyen hosszadalmas és unal
mas. Főleg az ügyetlenkezű vagy rossz tanulókkal való táblára íratás 
vesz rengeteg időt igénybe. Ezért feleltetésnél is lehet a levegőbe 
íratni. Durva hibák így is rögtön feltűnnek. A fő az, hogy a foglal
koztatás változatos és állandó legyen, meg a feleltetésnél is, vagyis, 
amit a felelővel a táblára vagy a levegőbe íratunk, azt a többiek 
is írják s amit olvas, azt a többiek is olvassák. így ez az idő sem 
vész kárba, hanem a feleltetésen kívül a gyakorlást és ismétlést 
szolgálja. Ha a gyorsírás rendes tárgy, akkor a hanyagot, aki nem 
üti meg a mértéket, könyörtelenül meg kell buktatni. Kivételt 
akkor tehetünk, ha a tanuló más tárgyakból, mindből jó eredményt 
mutat fel, úgy, hogy a gyorsírásból való tehetségtelensége ment
ségére szolgálhat. Elvégre, ahogyan vannak, akik sohasem tudnak 
megtanulni rajzolni vagy szépími, azokat a gyorsírásból is átenged
hetjük, ha legalább dolgoztak. Egyáltalában az osztályozás ne legyen 
teljesen abszolút. Minden tanulót egy önmagában álló harmonikus 

' individuumként kell felfogni s eszerint osztályozni a méltányosság 
határain belül. Egy tehetségtelen, de szorgalmas tanulónál keveseb
bel megelégedhetünk, mint a tehetségesnél, aki sokszor elhízza
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magát s nem dolgozik. Rendkívüli tárgy esetében valamivel eny
hébben szokás bírálni, ami nem egészen jogosult, mert ha már 
valaki tanulni akar, akkor ne fél munkát végezzen, hanem egészet.

Hálás eszközei a számonkérésnek mindazok, amelyek mellett 
a tanulók versengése lehetővé teszi az ambíció (becsvágy) fölkeltését. 
Pitman iskoláiban külön pontozási minősítéssel tüntetik fel a tanulók 
előhaladásának mértékét. Estoup skáláinak graphikus görbéi szintén 
a haladás megítélését célozzák, ami a tanulót is további munkára 
serkenti. (1. 195. 1.)

B) Különös rész.
1. A gyorsírás iskolafajok szerint. Rendes vagy legalább is 

kötelező tárgy a gyorsírás hazánkban a következő iskolafajokban: 
A gimnáziumok és reáliskolák IV. osztóban heti 1 órában* 
A katonai alreáliskolák III—IV. és főreáliskolák V—VI. oszt.- 

ban heti 1—1 órában.
A f. keresk. isk. I—Π. oszt. heti 3, ill. 2 órában.
A női keresk. szaktanfolyamokon heti 5—6 órában.
A magán gyorsíróiskolákban a heti óraszám a tanfolyam idő

tartama szerint változik, pl. 3 havi tanfolyamnál heti 5 óra.
A bpesti keresk. Akadémián s a vasutcai 1 éves keresk. tan

folyamon (érettségizetteknek) heti 2 órában.
Rendkívüli (nem kötelező) tárgyként tanítják:

. A polgári iskolák III—IV. oszt.-ban heti 1—2 órában.
A középiskolák, (gimnázium és reál-) V—VIII. oszt.-ban heti 

1—2 órában.
A f. keresk. isk. III—IV. oszt.-ban a német gyorsírást.
A tanítóképző-intézetekben -még csak szórványosan.
A bpesti és szegedi tud.-egyetemen, továbbá a bpesti Közgazda- 

sági Fakultáson lektor adja elő.
A gyorsírástanítóképzés céljából Közgazdasági Fakultás 

Magángazdaságtani Intézetének s a bpesti középisk ^Tanárképzőnek 
van egyéves tanfolyama heti 2—2 órával gyorsírni már értők 
részére. Tárgyai: A gyorsírás története, elmélete és módszertana.

Eddigelé csak a felső kereskedelmi iskolák tanításterve és a 
tanítás irányítására szolgáló módszeres utasítások készültek el.

Megfelelő módosításokkal azonban egyéb iskolafajokban is
beválik.

A) A tanítás célja a tanulókat arra képesíteni, hogy a 
kereskedelmi élet gondolatköréből vett mérsékelt (percenként 130— 
140 szótagnyi) sebességgel diktált szöveget szabatosan leírni és 
közönséges írásba áttenni tudjanak.

* Azonban a Közoktatásügyi Tanács állásfoglalása folytán valószínűleg 
vissza fogják állítani a régebbi állapotot s akkor megint rendkívüli tárgy 
lesz a III. osztálytól fogva, ami mégis nyereség volna, mert ma a III.-ban 
nem tanulnak gyorsírást.
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B) A tanítás anyaga. I. évfolyam. Hetenként 3 ára. 
A magánhangzók betűrend! és jelképi jelölése; a mássalhangzók, 
a mássalhangzói torlódások; a hangzójelölés egyszerűsítése (hang
rendi törvény); a közvetlenül egymás mellé kerülő magánhangzók 
jelölése; a képző- és ragrövidítések; az idegen szók írása; a leve
lező gyorsírás állandó rövidítései (szójelei).

Házi írásbeli feladat óráról órára: másolás, közönséges írás
ból gyorsírásba való áttevés. Havonként egy-egy tizenöt-húsz perces 
iskolai dolgozat.

II. évfolyam. Hetenként 2 óra. Betűhelyettesítéssel, betű-, 
rag- és képzőkihagyással való egyszerűsítések, kezdő-, bel-, vég
hang-, vegyes és rendhagyó rövidítések, kereskedelmi szakrövidíté
sek, szókihagyások, szóösszehúzások. Fokozatos sebességgel diktált, 
leginkább kereskedelmi és közgazdasági, de néha egyéb szövegek
nek is a táblára és a füzetbe írása és felolvasása; versenyírások. 
Rövid házi írásbeli feladatok óráról órára: másolás, egyszerűsítések 
és rövidítések képzése, közönséges vagy levelező írású szöveg át
tétele vitaírásba. Havonként egy-egy negyedórás (diktandó esdén 
10—5 perces) dolgozat.

C) Módszeres utasítások, a) A tanítás eszközei. 
A tanítás céljának elérésére szolgáló eszközök: gyorsíró jegyekkel 
írt szöveg olvastatása és másoltatása; közönséges írású szöveg át
tétele gyorsírásba; diktálás; a diktált szöveg áttétele közönséges 
írásba és gépírásra; a diktált szöveg felolvastatása; idegen kéz- 
írású stenogrammok és folyóiratok olvastatása. (Célszerű iskolai 
gyorsíró könyvtár létesítése.)

b) A tanítás menete. A tanítás menete lassú legyen. 
Kezdetben a gyorsírás nem más, mint szépen írás gyorsíró jegyek
kel. Ebben a tekintetben a gyorsírás tanítása lényegesen támogatja 
a szépírás tanítását. Az első dolog tehát a tanulókat a szabatos, 
csinos írásra szoktatni. Épen azért a tanulók kezdetben négyes 
vonalozású, tág sorközű, széles füzetbe téntával, lassan, pontosan 
írjanak, és csak később, amikor már a betűk alakjához és arányá
hoz jól hozzászoktak, tehát az I. évfolyam második felében, enged
jük meg nekik a ceruzával való lassú s még később, az iskolai év 
vége felé, egy vonalozású lapokon a gyorsabb írást. Folytonosan 
figyelmeztessük a tanulókat a szép írásra és helyes kéztartásra. 
Kezdetben a tanár is vonalozott táblát használjon és mindenesetre 
maga is ügyeljen írásának szép, szabatos formájára.

Hogy a rendelkezésre álló időt kellően kihasználjuk, a taní
tás anyagát célszerűen kell csoportosítanunk. A különböző hang- 
színű magánhangzókat, amelyek egymásnak megfelelnek (e—a, 
о—ö, и—ü), lehető en együtt tanítsuk, amint ez a magyar nyelv 
természetének is megfelel. A közvetlenül egymás mellé kerülő 
magánhangzókat (magánhangzó-csoportokat) célszerű külön fejezet
ben tanítani és nem a magánhangzók tanával kapcsolatban. A más
salhangzók torlódását a legcélszerűbb az egyszerű mássalhangzók

18



194

tanításának elvégzése után tanítani. Ez az eljárás az idő gazdasá
gosabb beosztását teszi lehetővé.

Az állandó rövidítéseket (szójeleket) arányosan elosztva tanít
suk ; mire a levelező írás szerves részét befejezzük, valamennyi 
állandó rövidítést is ismerje a tanuló.

c) A tanítás módszere. A tanítás módszere induktív 
legyen. A táblára írt példák alapján magukkal a tanulókkal vezet
tessük le az írásmódok szabályait és okoltassuk is meg. Az okfej
téssel egybekötött induktív eljárás a tanítást megélénkíti, a tanulók 
érdeklődését ébren tartja, leleményességüket és gondolkodásukat 
fejleszti.

A szabályok alkalmazására adjunk megfelelő gyakorlatokat. 
Mindaddig, amíg a tanulók nem ismernek elég jelöléstani anyagot, 
ezek a gyakorlatok csak összefüggéstelen példamondatok, amelyek 
azonban ne legyenek szellemtelen, erőltetett, belső tartalom, és érték 
nélküliek, hanem szép mondások, gondolatok, közmondások, szólás
módok és effélék, amelyek stílus és magyarság szempontjából is 
kifogástalanok. Mihelyt a tanítás annyira előrehaladt, hogy elég 
jelöléstani anyag áll rendelkezésünkre, adjunk gyakorlatokul össze
függő, különösen közgazdasági és- kereskedelmi szöveget, kereske
delmi leveleket, a tanulók tanulmányi köréből vett anyagot, általá
ban olyat, ami a tanulók tárgyi tudását is fejleszti és figyelmüket 
nemcsak * az írás technikájára, hanem az értelmi részre is tereli. 
A gyorsírást a kereskedelmi levelezéssel is kapcsolatba kell hozni. 
Mihelyt lehetséges, a tanulók diszpozícióikat, fogalmazásaikat gyors
írással jegyezzék s általában a gyorsírást a levelezésben, a gyakorló 
irodában, stb. úgy alkalmazzák, amint ez az üzleti életben is tör
ténik. A gyorsírás tanára ennek előmozdítása végett hospitáljon a 
levelező órákon és az egyöntetű eljárás biztosítása végett a szép
írás óráin is (a Munkadélután keretében).

A tanítás ideje alatt ügyeljünk arra, hogy minden egyes 
tanuló mindig foglalkozzék; ne tűrjük, hogy bármelyikük is tét
lenül üljön. Akár a tanár, akár a tanuló ír a táblán, akár pedig 
diktálnak, mindenki mindig írjon.

A vitaírásban a módszeres eljárás ugyanaz, mint a levelező
írásban.

A tanár írjon fel a táblára valamely szöveget, amelyben a 
tárgyalandó elméleti résznek megfelelő rövidítéseket alkalmaz. Ezt 
próbálja a tanulókkal olvastatni és olvastatás közben magyaráztassa 
meg az alkalmazott rövidítő elveket. Az így írt és elolvasott szö
veget azután írassa le a tanulókkal, hogy a bemutatott rövidítése
ket alkalmazni megtanulják. Ezt folytassa a tanár az egyszerűsíté
sek és rövidítések mind sűrűbb alkalmazásával és emellett próbáljon 
a tanulókkal a táblára és füzeteikbe még be nem mutatott szöve
get is íratni, hogy a tanultak önálló alkalmazásához is hozzászokja
nak. A szabad rövidítés használatában lassan haladjunk; a túlzott 
rövidítéseket kerüljük.



A vitaírásban is szigorúan ügyeljünk a szabatos, csinos 
munkára. A diktálás sebessége mindig lépést tartson a tanulók 
írásának fejlődésével.

A rövidítő készség és az írásban való gyorsaság fejlesztése 
és fokozása céljából a vitaíróknak az Önképzőkör keretében kell 
alkalmat adni, hogy a tanultakat a szaktanár vezetése alatt ismé
telhessék,^ gyakorolhassák és versenyírásokat rendezhessenek.

cl) Irásegység. Az Országos Gyorsíró Tanácstól megálla
pított írásegység megtartása kötelező.

2. A begyakorlás s a versenyek. A magasabbfokú begyakor
lásra a rendes tanórák nem elegendők. E célból alakulnak a gyors
írókörök. Maywald a kezdőket heti 2 órában csak elméletre taní
totta, a vitaírási heti 2 órából az egyikben az elméletet, a másik
ban mindjárt utána diktált, míg a vitaírást már elvégzettek részére 
volt külön továbbképző-tanfolyama, ahol csak diktálás és gyakorlás 
folyt Ilyen tanfolyamok és körök nélkül magasabb eredményeket 
elérni lehetetlen. Ց a legmagasabb eredményeket jobbára ott is 
érték el, ahol egy intézeti tanár, aki más rendes tárgyat is tanított, 
vette a kezébe a begyakorlás ügyét, vagy vezette a gyorsírókört, 
nem egy esetben elnézést tanúsítva a jó gyorsíró iránt más tárgy
ból. Az iskolákon kívül jelentősek az egyleteknek sokszor ingyenes 
gyakorló-órái. Ezek közül legjelentősebb a Gyakorló Gyorsírók Tár
saságának péntek estéi, ahonnan nemcsak a GM. r. virtuózai kerül
tek ki, hanem más r.-ekéi közül is többen, így pl. a NS. r.-ű 
Komáromi János stb. A diktálásnak eleinte mindig ismert, már 
gyorsírásilag feldolgozott szövegből kell kiindulnia. Elég feladat 
az a tanulónak, ha ismert szavakat, röv.-eket kell hallás után 
leírnia. Nem volna helyes a legalsó fokon (teljes vagy népszerű 
írás) túlsókat diktálni, mert akkor annyira beleszokik a tanuló 
a betűszerinti kiíráshoz, hogy a röv.-i szabályok alkalmazását 
a régebbi asszociációk folyton gátolják. Azért, ha a tanuló a maga
sabb fokot is még akarja tanulni, leghelyesebb a jelöléstani 
részen lehetőleg gyorsan áthaladni, félretéve minden aprólékos, 
szőrszálhasogató megkülönböztetést (várék-várák stb.) s a leggya
koribb jelölésmódok megismerése után mindjárt a röv.-tanra áttérni. 
A röv.-tan elméletének megtanulása után következő begyakorlás! 
eljárásra nézve legrészletesebb utasítást Estoup adott „Gyorsírási 
skálák“ (Gammes stenogr. Paris. 1908) c., ma már mind a 3 elter
jedt francia r.-re kidolgozott diktálókönyvében. Eszerint a röv.-tan 
megtanulása után a tanár kiválaszt egy 150 szavas (= mintegy 300 
magyar szótagos) szöveget, azt korrekt vitaírással felírja a táblára, 
hogy a tanulók onnan pontosan lemásolhassák. Otthon annyiszor 
másolják le újra (50—60-szor), amíg képesek nem lesznek ugyan
ezen szöveget 50 szó (= 100 szótagos) percenkénti sebességgel 
diktálásra leírni. Ezen eredmény után egy másik, ugyanilyen hosszú 
skálát (szöveget) vesznek elő. Ezt már, a tapasztalat szerint, keve
sebbszer kell másolniok, hogy e sebességet eléijék. S így folytatják,
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amíg azt tapasztalják, hogy 5—6 másolás után már korrektül 
tudják az új szöveget e sebességgel leírni. Most áttérnek 60 szavas 
sebességre stb.

Az eredmény ellenőrzése graphikus görbékkel történik (mint 
pl. a lázemelkedés- és -csökkenésnél). Estoup 3-féle görbét ír elő:

I. A hő napjai, balfelöl a gyakorlat ismétlési száma 50 szavas 
percenkénti sebességnél. Ilyen görbét minden sebességre rajzolnak.

II. Percenként 50—170 szavas sebesség elérésének bejegyzése 
14 naponként, vagyis az előző görbéknek átlagos egybefoglalása.

III. Havonként egyszer ismeretlen szöveg diktálása. Az 50—170 
szóig emelkedő elért sebesség görbéjének lejegyzése. A görbék egyre 
meredekebbek lesznek, ami az eredményről győzi meg a tanárt és 
tanulót és a kedvet is egyre éleszti. A 3 perces könnyebb és 
rövidebb szövegek fokozatosan lesznek nehezebbek és hosszabbak 
s ily módszeres tapasztalatok alapján a jelzett sebesség eléréséhez 
hónapok, évek szükségesek, az egyéni tehetség szerint.

A versenyek és pályázatok a gyorsírásban époly jó szolgá
latot tesznek, mint a testgyakorlásban. A pályázatok jobbára a 
szabatos írásra fektetik a fősúlyt az alsó fokon, míg a felső fokon 
már a röv.-i készség is tekintetbe jön. Ritkán tartanak olvasási 
versenyt, mert ennek technikai kivitele nehéz. Hangos olvasás 
mellett minden versenyzőnek külön helyiségre és bírálóra volna 
szüksége. Legegyszerűbb a gyorsírásos szöveget mindenkinek oda
adni, hogy tegye át közírásba. így is nehézkes a szöveg sokszoro
sítása. De pótolják ezt a szaklapok, pl. Az írás röv. olvasási gyakor
latai, amelyek pályázatként is lehetnek kiírva, a nehézség foka szerint.

A tulajdonképeni gyorsíróversenyeken 5—5 percig tartó diktá
tumok szerepelnek 100, 120, 150, 180, 220, 250, 270—300 szó
taggal, 300—400 szótagos a mesterverseny, míg a rekordverseny 
400 szótagon felül is emelkedhetik. 100 szótagon alul házi verse
nyeken szoktak írni, bár á középiskolai heti 1 órai tanítás behozatala 
óta a M. Irásoktatók Orsz. Egy. 40 szótagos versenyt is inaugurált, 
e „lassúsági“ versenyt azonban, a NS. r. hívein kívül, kevesen veszik 
komolyan.

A hibák megbírálásának alapja az áttétel, a Stenogramm 
annyiban jön tekintetbe, hogy megvan-e benne mindaz, ami az 
áttételben s egyenlő minőségű áttételeknél 
sége is dönthet.

A bírálatban 1 nagy hiba = 2 közép = 6 kis hibával. Nagy 
hiba minden értelemzavaró szókihagyás, vagy szófelcserélés, közép
hiba az értelmet kevésbé zavaró változtatás, kis hiba az értelmet 
egyáltalában nem zavarja. Itt is minél magasabb a fok, annál inkább 
tolul előtérbe az értelem szempontja, s míg alsóbb fokokon hiba lesz 
az „amely—mely“ felcserélése is, addig a legmagasabb fokokon nem 
lesz hiba a súlyt „helyezni—fektetni, ígéretet tenni—megígérni“ 
stb. eltérés sem.

A versenyzők tudásának pontozással való mérlegelésénél a fok

Stenogramm minő-
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számából levonandó a nagy hibák ötszöröse, az osztály számának 
s a tanulási évek kétszerese. Így, ha egy 7. o. tanuló, ki 3 éve 
tanul, a 300-as fokon pályázik s van 3 nagy, 2 közép- és 4 kis 
hibája, akkor (mivel 3 kis hiba — 1 középhiba) ez = 3 -j- 1 = 4 nagy 
hiba. Tehát 300 — (4 X 5) — (2 X 7) - (2 X 3) — 300 — 40 = 
260 pontot kap. Száz szótagonként maximálisan 1 nagy hibát szá
mítva a 100 szótagos fokon 5, a 300-ason 15 nagy hibán felül 
vetik el a pályázatokat, míg a rekord- és mesterversenyben nincs 
pontozás. Itt a hosszabb kihagyások elkerülhetetlenek. így az 1912-i 
miskolczi rekordverseny ötödik percében diktált 450 szótagból (az 
utolsó félpercre 250 szótag jutott) legtöbbet: 441-et írt le Teöreök 
Aladár, akkor még középisk. tan., míg Dick és Szőke, az ellenőrző 
Stenogramm írói, csak 369, ill. 356 szótagot írtak le belőle.

Az újabb külföldi rekord versenyek közül említendő az 1920 
dec. 30-án, New-Yorkban tartott újságíró-verseny. Itt Behrim Nátán 
324 szót írt a Pitman r.-rel. A tanúkihallgatást tartalmazó szöveget 
ketten diktálták le 1 p., 51 mp. alatt.

A diktálásnál is reálisabb az ú. n. szónoklati verseny, melyen 
szabad előadást kell leírni. Magas fokon az írás olvashatóságának 
kritériuma az idegen stenogrammból való áttétel, melyet a háború 
előtt Fabroék honosítottak meg nálunk először.

A csapatversenyek folyó évtől kezdődőleg egy értékes vándor
díjjal gyarapodnak. T. i. a Gyorsíró-Tanácstól készíttetett bronz 
Cicero-szobor, talapzatán a stenografáló Tiroval (értéke mintegy 
300.000' K), a legjobb középiskoláé lesz, ha egymás után 3 éven 
át, vagy nem egymás után 5 éven át megnyeri 150 szótagtól föl
felé író növendékeivel. Első ízben, az 1922. pünkösdi országos ver
senyen a makói áll. főgimn. GM. r.-ű gyorsírói nyerték el. *

3. A tankönyv módszere. A tankönyvek módszere annyiban 
fontos, mert a tanár, hacsak nem emancipálhatja magát rutinjánál 
fogva tőle, a könyv előnyeit és hibáit egyaránt beviszi a tanításba. 
A régebbi tankönyvirodalom, miként más tárgyaknál, úgy a gyors
írásnál is a tudományos teljességre való törekvés mellett a tanítás 
fokozatainak lélektani követelményeit figyelmen kívül hagyta.

By tudományos, vagy szisztematikus gyorsírási tankönyvek a 
megtanulásra való tekintet nélkül hozták egymás után a szójelek 
ezreit (mint az antik kommentáriumok), vagy pedig táblázatokba 
foglalva, a betűösszekapcsolások összes elképzelhető kombinációit 
tekintet nélkül arra, hogy előfordulnak-e, vagy nem. Az ilyen táb
lázatok azonban csak a tananyag összefoglalásánál tesznek jó szol
gálatot az ismétlő áttekintés megkönnyítésére, akkor is csak a fon
tosabb tudnivalókra terjeszkedve ki, mert a tudományos teljesség 
túlhaladja az iskola kereteit. Tudományos volt Gab. Anleitung-ja 
s az első gyorsírókönyvek (Wigard, stb.), újabban Krieg Katechis
mus (Lipcse, 3. kiad., 1900.).

A tanítási praxis tapasztalatai nyomán készült újabb tan
könyvek közül csak lassan-lassan alakul ki a tankönyvek két ellen
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tétes irányú csoportja. A deduktív módszerű tankönyvek a kor egyéb- 
tárgyainál divatozó eljárás szerint — pl. a latin nyelvtanításnál 
a tanuló előbb tanulta meg a ragozásokat, az eseteket anélkül, hogy 
sejtelme lett volna a genitívusz, ablatívusz, stb. sokoldalú szerepéről, 
s ha már jól tudott ragozni, csak akkor vették elő az olvasmányt, 
hol a tanult alakok elő is fordultak — előbb közölték a szabályt 
s utána a példákat. Ilyen volt a vaskos tudományos tankönyvekkel 
szemben is haladást jelentő Gratzmüller-féle Preisschrift (München, 
1853.). Ahn módszerét meg Albrecht „Lehrbuch nach der kalku
lierenden Methode“ (1854.) c. tankönyvében alkalmazza először a 
gyorsírásra. Jelentősége abban áll, hogy az elemekből indulva ki, 
nem adja egyszerre az ábécét, hanem mindig csak egy néhányat, 
tehát fokozatosan halad s az azelőtt többfélekép alkalmazható írás
módok közül először csak 
kivételek későbbre maradtak. A mű 1902-i átdolgozásáig 133 ezer 
példányban kelt el.

Az induktív eljárás sokkal fiatalabb, hiszen az olvasástanításba 
sem olyan régen vitte be ezen analitikus módszert Jacotot (1818). 
Első mondata Fénélon Télémaque-jából ez volt: „Calypso ne pou- 
vait se consoler du depart d’Ulysse“. A 6 éves gyermekeket is meg
tanította az egyes szavak szétbontásával a hangokra. E módszer 
induktív eljárását a gyorsírásra is átvitték akképen, hogy az ábécé 
bemutatása után mindjárt szöveget vesznek elő s a részletesebb jelö
lési szabályokat abból vonják le. Norvégiában pl. a legelterjedtebb 
tankönyv, Paulsen Stenogr. Példatára csakis gyorsírásos köz
mondásokat, verseket és összefüggő olvasmányokat tartalmaz, me
lyeket a betűk bemutatása után rögtön elolvasnak, lemásolnak s végül 
diktálásra írnak. Az indukcióval összeállított rendszertani ismere
tek összefoglalására aztán a levelező írás végén Bjerck—Cappelen 
szisztematikus tankönyvét használják. Ugyanígy sajátítják el össze
függő szövegekből a vitaírást is. Ilyen induktív módszerű, össze
függő szövegekre épített vitaírás Walther Röthig Gab. r.-ű Metho
discher Lehrgang-ja (Teubner, Lipcse), melyben a tanuló egy-egy 
olvasmányból összekeresgélve az újabb röv.-eket a szabályt maga 
állapítja meg a tanár irányítása mellett. A németeknél különben 
már számos tankönyvíró alkalmazza ezt az eljárást, mely a röv.-t 
nem összefüggéstelen és sokszor erőltetett mondatokban, vagy köz
ismert és épen ezért könnyen kitalálható citátumokban mutatja 
be, hanem a szöveg szerves egészébe illesztve. Ilyenek Lessig (Leipzig, 
1917, 11. kiad.), Dix—Freytag (Lipcse, 1909), Mattik stb. Lessignél 

՛ minden olvasmányt (A) követ az előfordult röv.-ek összeállítása (B), 
a tanulság magyarázata (C), ezek alapján sematikus gyakorlatok 
(Ό), utalások kerülendő hasonló szóképekre (E), olvasási gyakorlat 

’ (EJ, feladat (Gr).
Szintén a modern olvasni-írni tanításból vették át a normál

szavak módszerét, melynél dominál a szavak elemekre bontása és a 
részek összehasonlítása: Hut-u-ut-Hu-Hut, Hirt-i-ir-irt-Hi-Hir-Hirt

legáltalánosabbakat közölte, míg a
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stb. E módszert követte pl. a svájci St. r.-ü. Alge-tankÖnyv az első év
folyamban. A II. évfolyamban már szisztematikus szempontok szerint 
tanultak Käding továbbképző olvasó- és Schwarz tankönyve alapján.

A tankönyveket az autodidaktákra való tekintettel, kulccsal is 
el szokták látni. Ennek előnyét egyensúlyozza az a hátrány, hogy 
a tanulót elkényezteti s az elemző, gondolkozó olvasás helyett a 
kész megfejtést munka nélkül adja a kezébe. Ez hova-tovább egyre 
jobban megbosszulja magát. Ezért némely újabb tankönyv mellőzi 
is. a kulcsot, így Schöek: Methodischer Lehrgang der Gab. Stem 
(Ohriűgen). E műnek előnye az is, hogy minden leckéje egyforma 
terjedelmű (2 oldal) s a leckék anyagának térbeli beosztása is azo
nos, ami a localis memoria szempontjából fontos. Előny az is, hogy 
a tankönyvben házi feladatok vannak gyorsírási megfejtés nélkül. 
Schöek ezeket a magántanulás céljára külön füzetben közli.

A 70-es években indult meg a tankönyveknek szétbontása 
alsó és felső, illetőleg középső fokra is.

A GM. és StF. r.-rel szemben a NS. r. a hármas tagoltságot 
követi az alsó fok a népszerűnek nevezett teljes írás, a középső az 
iskolai, a felsőfok a vitaírás.

A teljes írás metodikai értékére nézve nagyon eltérők a véle
mények. Akik a könnyű megtanulhatóságot tartják elsőrendű köve
telménynek, azok természetesen azzal büszkélkednek; hogy r.-üket 
mindenki meg tudja tanulni, mert a jelöléstannak és a beléje kevert 
röv.-eknek egyidőben való tanulása a közepes és gyenge tehetség
nek nehéz. A betűszerinti írás eszméjét először Krafft pendítette 
meg 1857-ben a drezdai gab.-i tanácskozások előtt. 1862-ben aztán 
Kirchmann Volksstenographie címen adta ki betűszerinti Gab. r.-ü 
tankönyvét, melynek hosszadalmas írásmódjai érthetővé tették, hogy 
a gyakorlat követelményeit előtérbe helyező gab.-i iskola 
írást a mai napig sem tartotta elfogadhatónak. Estoup szintén azt 
hibáztatja a teljes írásoknál, hogy a tanuló nagyon is hozzászokik 
a hosszadalmas szóképeknek közírásszerü, a gyorsírás szellemével 
teljesen ellenkező kiírásához, úgy, hogy a röv.-tan tanulásakor sok
kal nagyobb nehézséget okoz neki a teljes kiírásról az átmenet a ki
hagyásra, mint annak, aki kezdettől fogva megismerkedett a gyorsírás 
röv.-i eljárásaival. Valóban, ha a Faulmanntól inaugurált Vollschrift, 
melyet nemsokára követett NS. népszerű gyorsírása, a későbbi röv.- 

. eket is betű szerint kiíratja a tanulóval, úgy a röv.-tan megtanu
lását módfölött megnehezíti. A teljes írás után a zökkenő csak úgy 
lesz elkerülhető, ha a teljes írás nem öncél, hanem egy oly alsó
fokú bevezetés, melyet a fontosabb tudnivalók bemutatása után 
mentői hamarabb be kell fejezni s oly példákat adni, amelyekre 
később sem fog a tanuló állandó röv.-eket tanulni. Ritkán előfor
duló szavak és megkülönböztetések maradhatnak későbbre. Inkább 
írjon a tanuló egyet-mást hibásan, csak mentői hamarabb lássa 
a r.-t a maga egészében és szokjék hozzá gyorsírásilag gondolkozni, 
vagyis mindig azt keresni, mit lehetne rövidíteni. Mivel a teljes írás

teljes



200

gyakorlati célokra, t. i. diktálás utáni írásra alig használható, azért 
a középső fok színvonalára emeléséhez bizonyos mennyiségű áll. 
röv.-ekre (szójelekre) és egyéb röv.-i eszközre van szükség. A régebbi 
felfogás a szójelek szaporítására helyezte a fősúlyt, újabban az állandó 
röv.-ek számának csökkentését általános érvényű röv.-i eszközökkel 
tartják nyereséges módon pótolhatónak.

A tankönyvírónak mindenképen fontos feladata, hogy az áll. 
röv.-eket mentői módszeresebben ossza be: graphikai, nyelvtani 
vagy valamely más asszociáció alapján, főleg, ha a teljes írástól elkülö
nítve közli őket. Ebben az esetben ugyanis egy-egy órára túlsók 
röv. halmozódhatik össze, ami époly nehéz a tanulónak, mint 
hogyha a nyelvtanulásnál túlsók idegen szót kell egy óráról a 
másikra megtanulni. De a teljes írást kerülő tankönyvekben is 
ügyelni kell arra, hogy valamilyen kapcsolat legyen a lecke jelölés- 
tani anyaga s a vele adott röv.-ek közt. Nem szabad anticipálni, 
mint pl. Kún Gyula GM. r. levelezőírási tankönyvében (Nagyvárad, 
1907), hol 18 lapon 20 leckében végezve el 
1. leckében 17 szójel van, a 2. leckében pedig 
holott a j hélyettesítése Հ-vel csak jóval később lesz aktuális.

A szaklapokra nézve is megoszlanak a vélemények. Freytag (Zur 
methodischen Behandlung stenographischer Lehrstoffe, Drezda, 1889), 
ki tankönyv használatát csak a felső fokon tartja szükségesnek, a 
gyorsírólapokat nem tartja tanuló kezébe valónak, mert ezeknek sze
mélyeskedő egyleti és r.-i perpatvarai őt úgyse érdeklik. Azonban 
az olyan lap, mely az iskola céljait szemmel tartva nem r.-i veszeke
déseket, hanem módszeresen haladó s a tanulót érdeklő cikkeket 
és olvasmányokat közöl, azt haszonnal forgathatja a tanuló. Köve
tendő példa az angolok evercirculators-jai (1910-ben 47 volt). 
Ezeket az egyletekben körözött szaklapokat a tagok maguk kéz
írással írják.

A tankönyvek módszerbeli tökéletesedése megnyilványul a 
tananyag egyre célszerűbb csoportosításában s az asszociációknak 
egyre szélesebb kiaknázásában. Ilyenek: a betűk leszármaztatása a 
kurzív írásból, a rokon stúdiumok tanulságainak értékesítése, pl. 
miként a nyelvtani tankönyvekben vannak mondatpéldák hézagokkal, 
amelyeknek helyébe a tanulónak megfelelő ragokat, képzőt vagy 
mondatrészeket kell írnia, úgy a röv.-tanban is alkalmazni kezdik 
ezen eljárást újabb tankönyveink (Yikár—Dengl GM. ref. vitaírás, 
Csongor—Kováts NS. vitaírás). Miként a gyorsíráselmélet is újabban 
több megállapítását képletekkel fejezi ki, úgy próbálják a rövidítési 
formák hosszú elnevezéseit képletekkel kifejezni Blachstein (1903 
Deutsche Stenographenzeitung) és Lessig Ottó (Das Regelwerk d. 
Gab. Redeschrift. Lipcse, 1919.). így Lessignél A - tőszó khröv., 
e- raggal való vhröv., A X n-vegyes röv., amelynél a tőszótag 
kezdőhangja át van vágva a képzővel, stb. Blachstein képletei még 
nagyobb részletezéssel írják körül, hogy álaki szempontból a röv.-i 
lehetőségek melyik fajtájáról

az anyagot már az 
„gerjed“ röv.,

szó: pl. ber(echtigt): F* -j-Si stb.van
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Vitaírási tankönyvíróink is hasznos munkát végeznének, ha a röv.-ek 
ilyen alaki analízisével az egyes csoportok értékét statisztikailag 
megállapítanák s módszertanilag értékesítenék.

A felsőfokú tankönyvek szövegeiknél sokszor a szótagszám 
feltüntetésével a gyakorlást igyekeznek lehetővé tenni.

A tankönyvek specializálódása iskolafájok és életpályák szerint 
az utolsó évtizedek műve. Más szöveg kell a keresk. iskolába, mint 
a gimnáziumba, stb. S a tankönyv terjedelmének is igazodnia kell 
a rendelkezésre álló időhöz. A tankönyv terjedelmével folytatott 
reklám a r. könnyűségét a terjedelem csekélységével egyenes arány
ban állónak szokta feltüntetni. Az alsó foknál van értelme a terje
delem-dedukciónak. A felső foknál azonban, ahol a megtanulhatóság 
a teljesítménnyel egyenes arányban növekszik, semmi értehne nincs 
az ilyen eljárásnak. Másrészt a tanár intenzív munkája esetén a ter
jedelmesebb tankönyvet is hamarabb el lehet végezni, mint ellen
kező esetben a könnyebbet és rövidebbet. így van olyan felső keresk. 
iskola, amely az 1921/22. tanév májusában a tanár bevallása szerint 
a NS. r. népszerű fokán kívül a középső (keresk.) fokból mind
össze négy-öt leckét végzett el heti három óra mellett, holott 
ugyanezen időtartam alatt mások, a középső fokot egészen befejezték, 
sőt volt intézet, amely már februárban befejezte a GM. reform 
(Dengl) levelezőírását, úgy, hogy a hátralevő időt gyakorlásra 
lehetett fordítani, pedig a GM. levelezőírásnak anyaga körülbelül 
annyi, mint a NS. r. alsó két foka együttvéve. A legjobb tan
könyvnek is csak a tanár energiája fog életet adni. Lelkes munka 
nélkül a legkönnyebb tankönyvből is kevesebbet fognak tanulni, 
mint intenzív vezetés mellett a nehezebbikből.

Szótárszerű röv.-gvűjteményeknek főleg a szójeles r.-ekben van 
keletje, bár az átlaggyorsíró, akinek nincs egyéni invenciója, min
denütt hasznát veheti. Zeibig könyvében főleg sok angol gyorsírási 
jelényszótár van felsorolva.

4. Hazai tankönyvirodalmunJc. I. A StF. r.-ben máig is dominál 
Fenyvessy tankönyve (7. kiad. 1915.). Kezelését megnehezíti az, hogy 
a deduktív magyarázatok s a kulcs elől vannak, míg a 39 oldalnyi 
szép gyorsírásos szöveg hátul. A tananyagbeosztást a r.-t jellemző 
háromsorúsággal kezdi, amelyet a ír-mlzók közt tőszótagban lehet
séges mgzók (az i kivételével) jelölésével mutat be. Ezt követik: a 
mlzók rokoncsoportjai, a tő kezdő- és végmgzója, a mellékszótag 
vokalizációja, a mizótorlódások, i-é-é jelölése, a mgzók betűjelei, 
jelények, ragok, stb.

A felső fokon „Az országgyűlési gyorsíró kézikönyve“ c. (1906. 
Π. kiad.) stenografált szövegű kulcsnélküli müvében, Fenyvessy 
szól a betű-, a tő-, a ragról és rag által való röv.-ekről, több össze
foglalt szó röv.-éről, a szókihagyásról, írásjelekről (ismétlődés stb). 
A 70 oldalas nyolcadrétü kis füzet első 18 oldala adja deduktive ezen 
útmutatást, azontúl parallel vita- és levelezőírási szöveg van nehezen 
olvasható túlapró betűvel.
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A leghasználhatóbb mű, Bantler Ödön és Rózsa Anna „metó- 
dikus tankönyve“ (1915) kitűnik úgy tetszetős kalligraphiájával, mint 

anyagnak eltérő csoportosításával (148 L, ebből 44 a kulcs). Az 55 
leckét tartalmazó deduktív módszerü mű magában foglalja az alsó 
és felső fokot, anélkül, hogy a kettő egymástól el volna különítve. 
Az alapsoron írható zárt tőszótagú a-e-vel kezdi. Az 5. leckében 
jön a zárt o-ö, a 7.-ben az и-ü, a 13.-ban a mellékszótagok mgzói stb. 
A háromsorúság e fokozatos bemutatása a szerző tanítványainak nagy 
sikerei után ítélve, be is vált. A 7. leckétől fogva szerepelnek 
jelények is. A 25. leckében van az utolsó jelöléstani szabály: a 
közép é-é alhangú szavakban. Ettől fogva végig csupa röv. követ
kezik, itt-ott egy-egy röv.-i utasítással, pl. a 38. leckéb|p az l 
elhagyása a szó belsejében. Tehát a tanulónak bővebb utasítás híján 
a példákból kell elsajátítania a röv.-i készséget.

A régebbi tankönyvek közül legnépszerűbb volt Gyurmáné. 
Adorján „15 gyorsírási órá“-ja (ΙΠ. kiad. 1893), amelyhez tömörsége 
miatt külön olvasókönyvet is írt (1894. II. kiad. 1898.), továbbá 
Yargay Istváné (1893), aki megelőzte Bantlert az α-e-ből való 
kiindulásban. Eredeti és találó ötlettel a mgzójelölést úgy szemlélteti, 
hogy egy házikó földszintjén lakik az e-a, a padlásra vezető lépcsőn 
ül az i, a padláson van az o-ö, s a pincében az u-ii.

Német tankönyvet Rózsa—Bantler írtak (1910). Az 51 lapos 
jelényszótár (1913) a kereskedelmi és parlamenti szólásokat is közli.

Π. A NS. r. alsó fokának, a népszerű gyorsírásnak tananyag- 
beosztása, a betűszerinti írásra való törekvésnek megfelelően, az 
egyedül merev o-ö mgzókkal kezdi, folytatja az i-u, majd az e-é 
mgzókkal s hogy a betűszerinti egyféle írásmód tana igazoltassák, 
csak az apró mlzókkal párosulnak egyelőre e mgzók. így ugyanis 
a kis mlzók torlódása már az 1. leckében tárgyalható s a tanuló 
nem lát kétféle hosszúságú hangzóvonalat és elhelyezést ugyanazon 
mgzónál (ser—seb, íme—ríme, ugat—bugát stb). E megkülön
böztetések csak később következnek, amikor már a tanuló annyira 
megbarátkozott a gyorsírással, hogy ezen eltérések semmi különös 
nehézséget sem okoznak. Utoljára marad a vastagítás 2 esete az a-á 
és ü jelölésére. A mizótorlódások a leckékben elszórtan vannak al
kalmazva, csupán az SB torlódásai vannak külön részletezve (szt, 
tsz stb.), amelyeket a mgzótorlódások, továbbá a mgzóhosszúság 
s a vegyeshangúság esetében használt (acél, fazék stb.) megkülön
böztető^ segédvonal követnek.

A r. hívei, akik a GM. és StF. r.-re fölényesen mondják, 
hogy az nem gyorsírás, mert ugyanazon hangjelenséget, pl. az o-t 
többféleképen kell írni, az általuk kifogásolt hibát még a népszerű 
gyorsírásban sem tudták kikerülni, mert mint a 163. s k. l.-on láttuk, 
nemcsak a mgzókat nem jelölik csupán egyféleképen, hanem egyes 
mizótorlódások eseteiben is megvan a bifurkáció már a legalsó fokon.

A NS.-tól megállapított ügyes és1 rövid tanmenetű, 14—15 
leckéből álló könyveket a r. alapító halála óta Kováts Alajos és

az
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В. Major János írják. Az induktív mődszerü leckék először adják 
az új anyagot szemléltető példákat, utána itt-ott szabályt is, bár 
a szabály megállapítása legtöbbször a tanítás feladata marad. 
A megerősítést szolgálják a gyorsírási gyakorlatok sző és mondat
példái, amelyekből, szintén induktive, új tanulságok mentendők 
(így a szemnek külön magyarázat nélkül új mizótorlódások jegyei 
#, tb, gb stb.), a begyakorlást a házi feladatul szolgáló szöveg, 
amelynek gyorsírási kulcsa, igen helyesen, nincs is. A r. propa
gandájának leghathatósabb eszköze ép az anyag 3 részre osztott
ságából folyólag a népszerű gyorsírás tankönyvének csekély terje
delme. A hozzá nem értő laikus abban a Íriszemben, hogy hamar 
meg fog tanulni gyorsírni, kedvvel fog hozzá s csak a népszerű 
gyorsírás elsajátítása után derül ki, hogy ezzel még nem lehet 
számbavehefcő módon követni az élőszót. E csalódás után a középső 
fokot csak az tanulja tovább, akinek muszáj — mint a kereskedelmi 
iskolai tanulóknak — vagy aki a nehézségektől nem fél s komolyan 
tanulni akar.

A középső fok kétféle elnevezés alatt van feldolgozva. Az 
egyik NS. nyomán „Az iskolai gyorsírás tankönyve“ (mérsékelt 
röv.-ek). Ez már aránytalanul több munkát ad a tanulónak. A beve
zető rész, módosított betűformák néven, voltaképen az nk, nak-nek, 
kod-ked-köd, mi, hol, hova stb. új jegyeit, továbbá a szótagjelölésre 
is- használt betűösszevonások és egybeolvasztások csoportjait adja. 
Itt tehát, a mgzóvonal kihagyása folytán a betűszerintiség elvét fel 
kell adni.

A röv.-ek tana a közírásból átvett röv.-ek után, a csonkítás 
elvével, a sorhoz kötött (pozíciós) röv.-eket hozza (soron, sor fölött és 
alatt), majd a röv.-i fogásnak nevezett átvágás következik a fosztó 
képző jelölésére, végül képző és rag, hangzási röv.-ek (hangfestés) 
s a nyelvtani (mondattani) törvényeken alapuló kihagyások. A nép
szerű gyorsírás (kulcs nélkül) 13 oldalával szemben az iskolai írás 
10 oldal többlete (szintén kulcs nélkül számítva) azért is aránytala
nul nagyobb anyagot jelent, mert itt a leckék deduktive már csak 
új anyagot és 15 olvasási gyakorlatot adnak. Az új jegyek száma 
tetemesen nagyobb az^alsó fokénál s néhány száz áll. röv. betanu
lása számos röv.-i elvvel e fokon már a tanuló intelligenciáját és 
önmunkásságát nélkülözhetetlenné teszi.

A középső fok másik müve Kováts Alajos keresk. gyorsírási . 
tankönyve (1920). Anyagának és terjedelmének azonossága mellett 
a következőkben tér el: a sorhoz kötött röv.-nél előbb a sorfölöttiek 
és alattiak megelőzik a soron levőket. Itt már a 12. gyakorlatban 
vannak alkalmazva a ragkíhagyások, amott a 13-ikban. E kihagyások 
bővebb magyarázatot is kapnak e könyvben. Az olvasmányok fele 
részben keresk. tárgyú, a másik fele, mint ott, a N8. r.-ü. propa
gandát szolgálja. A NS. r. hivatalos felfogása e tankönyvet az előző
nél beosztás tekintetében jobbnak tartja.

A későn megjelent vitaírás első kiadása még a kiforratlanság
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benyomását keltette. Az alsófokú tankönyvekben a könnyűség ked
véért feltűnően elhanyagolt idegen szavakról pl. Nagy S. ezeket 
írta: „Ha egy szónokunk a karzat előtt is jó renommét akar 
szerezni és okos ember színében akar feltűnni a magasabb régiók 
előtt is, betanul egynéhány, sokszor csak a szótárok legeire]tettebb 
zugaiban feltalálható avult szót, vagy általa nem is jól értett tech
nikus terminust és azt odavágja a t. túloldalnak, mintha mondaná: 
Ugy-e, milyen okos ember vagyok én? — Ha aztán az idegen szó 
elröppent, milyen lázas érdeklődés mutatkozik a képviselőház könyv
tárában, azt a szegény ártatlan szót addig kergetik, addig hajszolják, 
amíg elcsípik és oh, csodák csodája, néhány ülésen keresztül minden 
szónok azon nyargal. A gyorsíró helyéhez van szögezve és nincs 
abban a helyzetben, hogy a beszéd alatt a könyvtárba rohanjon,“ 
stb. A parlamenti légkörben való tájékozatlanságból fakadó eme 
különös felfogást az újabb kiadások kiküszöbölték. A Komáromi 
János közreműködésével készült parlamenti írásnak 3. kiadása (1915) 
helyébe, bár a címlap felirata szerint „A parlamentben célszerű
nek bizonyult“,
osztású, anyagban új és bővült s módszerében is modernebb átdol
gozás volt szükséges. így csak történeti érdekességgel bír NS. vita
írásának beosztása, amely a tankönyv szerint ekként kapcsolódik az 
alsó fokokhoz:

rövidség követelményeinek megfelelőbb új be-

Népszerű: 
1. Vonalaknak

Parlamenti :
Szavaknak összekapcsolása 
Nyelvtani röv.-ek 
Ajánlott röv.-ek 
Parlamenti röv.-ek

A beosztásban látszik a fokozatosságra való törekvés, bár 
vannak benne hibák. Igv az isk. írás betűösszekapcsolásai között 
nem egynél épúgy megmarad a betűjegyek teljes önálló vonal- 
mennyisége, mint a népszerűben, pl. Խ, rv, Խ, jz stb., viszont a 
népszerű torlódó mélyítéseinél, sőt a mgzójelölésben is egyes ese
tekben, beolvasztás folytán, eltűnik a betűk vonalmennyiségének egy 
része, pl.: nd, nf, md, mf, vd stb. és: góbé-ban az o, hibá-ban 
az i stb. A nyelvtani röv.-eknek a 18—25 lapokon levő csoportja nem 
nyelvtani röv. volt, hanem ajánlott röv. Nem egy közülök még 
nem is a NS.-i szócsonkítás, hanem a GM. r. ideológiája szerint 
volt alkotva. így: „élet-halál“ röv.: élet*1, néha-néha: néha6· lassan- 
lassan: lassan11· stb. teljesen GM. szellemében vannak a sor fölé 
helyezve. NS. szellemében ezeknek a soron kellett volna marad- 
niok. Ugyanúgy az á(l)doz szó NS.-i и módjára való kezdése = a 
GM. áld röv.-ével.

A 75 oldalas 8° füzet, 61 gyorsírásos oldalát a nyelvtani 
röv.-ek deduktív részletezésén kívül úgyszólván beemlézésre szánt 
ábécé rendes röv. gyűjtemények töltötték be, amelyek a legmagasabb 
fokú praxis követelményeinek nem a legteljesebben feleltek meg.

Iskolai:
Betűknek

2. Hangrendi törvény Betűk kihagyása 
3..................................... Állandó röv.-ek
4
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A f. évben Csongor Sándor és Kováts Alajostól megjelent 
„Magasfokú gyorsírás tankönyve“ Kováts J. István, Jaszenovits 
Géza és Komáromi János módszertani és graphikai javaslat alapján 
már elméletileg és gyakorlatilag is teljesen modern munka. Az 
anyag általános felosztása értelmi és írástechnikai röv.-ekre dr. Szalay 
Béláéval rokon (Gyorsírásunk rövidítő rendszere, 1912.), amennyi
ben Szalay is nyelvi alapon álló röv.-ek közé sorolja e szabad 
röv.-eket s az írásalapúak közé a graphikus röv.-eket és az össze
írást. Az ő felosztásában azonban benne vannak azok a kategóriák 
is, amelyeket a NS. r. iskolai írásában közölt.

A előszó szerint Fabro, Radnai és Bálint r. különbség nélkül 
felhasználható asszociációs megállapításai nyomán a beosztás így 
alakul: I Értelmi röv.-ek: 1. lélektani kihagyások jelöléssel s 
anélkül, szókihagyás esetei, 2. nyelvtani röv.-ek: mondattani szó
kihagyások, képző- és ragkihagyások. II. Irástechnikai röv.-ek: 
1. magukban állók: graphikaiak (szócsonkítás a sor fölött, soron 
és a sor alatt), fonetikaiak (hangfestés), 2. egybeírottak lélektani, 
nyelvtani, graphikai és fonetikai alapon.

A hangfestés és szócsonkítás fejezeteiben ugyan találunk az 
iskolai gyorsírásból ismert dolgokat is, s az egybeírott röv.-eknek 
befejező közlése nem a legcélszerűbb, mert a szóközkihagyás nyere
ségét kár ilyen későre hagyni, mindazonáltal a mü a maga egészé
ben nemcsak a KB. r.-nek, hanem az egész magyar gyorsírás
irodalomnak nyeresége annál inkább, mert itt igen helyesen sutba- 
dobtáк a szerzők a könnyű megtanulhatóság vesszőparipáját és a 
tanulóktól komoly, odaadó munkát kívánnak meg. Sem a gyorsírásos 
példákhoz nincs kulcs, sem a feladatul szolgáló gyakorlatok gyors
írás! áttétele nincs meg. A szórészek és szavak kihagyását jelző 
hézag a köz. írásos gyakorlatok bőséges példatárában előre elő
készíti a tanulót a rákövetkező gyorsírásos szöveg megfejtésére. 
Az 56 oldalnyi könyv összefüggő szövegei parallel haladnak a kulcs
csal s a szótagszám is közölve van, úgy, hogy ez diktálásra is alkal
mas anyag.

Csongor—Kováts vitaírásának megtanulása után fölöslegessé 
válik, de az isk. gyorsírásnál való megállás mellett használhatók 
maradnak továbbra is a röv. gyűjtemények, melyek közül legtel
jesebb dr. Haraszti Károly 76 oldalas „Mérsékelt és vitaírási 
röv.-ek gyűjteménye“ (1912). A bevezetés dilettánsízű elméleti 
fejtegetései nem elegendők arra, hogy a vitaírási röv.-i eszközökről 
teljes képet nyújtsanak.

A NS. Gyorsíró-könyvtár c. új vállalat 1—2. füzetében 
Kováts A. a graphikai és fonetikai röv.-et szedi betűrendbe.

Az 1911-ben magyarnyelvű magyarázatokkal megjelent Német 
népszerű és keresk. gyorsírást a szerzők (Kováts A.—Major) Hang 
Gyula közreműködésével 1921-ben német magyarázatokra fordítva, 
s 8 oldallal bővítve, adták ki (56 oldal).

III. A GM. r. tankönyveinek tananyagbeosztása évtizedeken
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át Markovitsé után igazodott. Markovits levelezőírási tankönyve a 
kalkuláló módszer és anyagbeosztás tekintetében vívmány volt a 
régebbi szisztematikus tankönyvekkel szemben. S mivel a propaganda 
első évtizedeiben a gyorsírás tanítását legtöbbször nem vérbeli peda
gógusok végezték, ezeknek meg is felelt pedáns részletezéseivel és túl
ságosan aprólékoskodó megkülönböztetéseivel. A XXII -j- 118 oldalas 
levelező gyorsírásból 100 a gyorsírásos szövegnek jut, XXXVI lecké
ben 98 gyakorlattal. Hosszadalmasságának egyik oka, hogy IX lecke 
26 gyakorlattal, 18 oldalon csak az e-é mgzónak van szentelve s 
így, mivel a mizótorlódások csak jóval később kerülnek bemutatásra, 
az erőltetett mondatpéldákkal nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy 
a legtöbben, akik abbahagyták a gyorsírás tanulását, csak ezeket 
jegyezték meg a gyorsírásból. Az a-á után megint külön van tár
gyalva az о és ö jelölése, holott ezek épúgy egyszerre taníthatók, 
mint az e-a. A többi mgzó után jönnek csak a mgzó- és mlzó- 
torlódások. Ez utóbbiaknak is közel 20 oldal kell. Ezt követik a 
röv.-ek nyelvtani rendben, tehát: előszócskák (= igekötők), képzők, 
ragok, stb. E csoportok részben ismétlik az I. leckétől kezdő- 
döleg közölt szójeleket s a még nem közöltek is itt szerepelnek 
először.

Tankönyvirodalmunk gazdag termeléséből csak a legkiemel
kedőbbeket említjük. Kollmann (Szentirmay) Gyula (Arad, 1888.) 
az e-é után adja az i, a-á és o-ö mgzókat még a mlzók teljes 
ismerete előtt. Schell Antal: Hitszónoklati gyorsíró című 224 oldalas 
müvében (1891) XXV fejezet 
gyorsírásos szöveggel, tehát még Markovitsnál is bővebb anyagot 
ad. Az α-ά után már kezdi a szótagjelölő torlódásokat, az o-ö együtt 
van tárgyalva, a szójeleket „áll. röv.“ címen közli a pozíció röv.- 
elméleti magyarázatával. Prédikációk lejegyzésére alkalmas röv.-ek 
adják meg a mű egyéni bélyegét.

A 80-as évek elméleti módszertani vitáinak ellenfelei: Bódogh 
és Forrai. Bódogh főleg az olyan megkülönböztetések gyártásában 
tűnt ki, mint: fog 1. ige (vhröv.) és 2. főnév (kiírva), Áron-áron, 
öltem-öltöm-öltőm, stb. így aztán a régi fölösleges, mert ritkán elő
forduló*: várék-várák, várá-váré, stb. szópárok méltó társakat kaptak. 
Bódogh tankönyve könnyedség dolgában mégis haladást jelentett, 
így a XIX. kiad. (dr. Katona Dávidtól, 1918) VI4֊ 7 4 oldalából 
62 oldal a gyorsírásos rész 26 gyakorlattal. Az e-é tárgyalása vál
tozatosabb Jesz a mizótorlódások idesorolása által, az o-ö már egy
szerre van tárgyalva, vannak külön szójelismétlési gyakorlatok, a 
házi feladatok gyorsírási megfejtése is megvan. Módszere deduktív. 
Szótagolás szerinte a közírástól eltérőleg így történik: „Haz-ádn-ak 
rend-ül-etl-en-ül", amit a kritika nem is hagyott szó nélkül, mert 
az utóvokalizáció nem olyan általános, hogy azért érdemes volna a 
tanulót ilyen szótagolásra szoktatni.

Forrai Soma 48 gyakorlatot ad, bár tömörségre törekvését 
mutatja az e-а hangzók egyidejű tanítása, ami aztán követőkre is

86 gyakorlattal, 200 oldalvan
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talált. így Kozma Bernát keresk. gyorsírási tankönyvében, míg % 
Bárdos György—Dénes József hasonló célú 80 oldalas müvében 
(12 oldal a kulcs), bár az e-é el van választva az α-á-tól, mégis 
számos fölöslegesen kivételes írásmód (elme, elv stb.) mellőzésével 
45 gyakorlat és 82 keresk. áll. röv. a szerényebb igényeknek meg
felelő keresk. gyorsíró kiképzését garantálja. Székely—Forral hasonló 
célból keresk. röv.-ekkel bővített tankönyve kevésbé tömör.

A könnyebben alkalmazható szabad egyszerűsítéseket Som
merné Bányai Amanda (1904) vitte be levelezőírási tankönyvébe 
számos új írásmóddal.

Kisebb összefoglalásokat írtak: 1. Bódogh a Stampfel-féle 
Tudományos Zsebkönyvtárban. 2. Kun Gyula „rövid tankönyve“ 
(Nagyvárad) 18 oldalon 20 leckében csak szópéldákat ad, mondat
példák helyett tehát szaklapot járat tanítványainak olvasmányul.
3. Réti Hugónak a Közhasznú könyvtár 52—53. számaként meg
jelent 48 oldalas kis ismertetése térszűke miatt a levelezőírás szó
jeleinek jelentékeny részét mellőzni kénytelen. 4. Gúnya Béla: 
Gyorsírás 16 óra alatt (Budapest, 1898.). 5. Császik Ferenc (1914).
A 46 oldal gyorsírásos részben 10 egy-egyoldalas gyakorlat van. 
így minden leckére néhány tucat szójel jut.

Mellőzzük itt a mérsékelt vitaírási tankönyveket (Bódogh, 
Kozma), mint amelyek a tulajdonképeni vitaírás egy részét adják 
Markov its felosztása nyomán. E felosztás elméleti megalapozottság 
nélkül a gyakorlatban alkalmazott röv.-i eljárásokat a tanítás céljaira 
igyekszik módszeresen csoportosítani. Lényeges részei, amelyeket a 
többi tankönyvek átvettek, a következők:

I. Szabad egyszerűsítések: a tőben, ragokban és képzőkben; 
ragok és képzők elhagyása; szóösszehúzások.

II. Szabad röv.-ek: Ich., bh., vhröv. (illetőleg képző vagy rag 
általi jelölés); idegen szók. A röv.-eket ábécé-rendben deduktive 
adja előre, s utánuk a mondatpéldákban való alkalmazásukat.

ΠΙ. Rendhagyó röv.-ek (szójelszerüek). Gyakori szólásmódok 
és röv.-ek összehúzása.

Függelék: Parlamenti szakröv.-ek. Külön jegyek.
Bódogh, Borrai, Kozma stb. egyik-másik kategóriát részletezték 

is, szóltak a betűhelyettesítési (j-i, ü-u, aj, ej = ai, ei stb.), betű
kihagy ási, stb. egyszerűsítésekről egyenként felsorolva a kihagyható 
mlzókat, sőt pl. Kozma a szókihagyást is tárgyalja már s ami a fő, 
a szabad röv.-eket nem egyenként, hanem mondatpéldákban alkal
mazva mutatja be, t'ehát induktív útat jelöl ki a tanár részére.

Az újabb elméleti kutatások első eredménye Bálint Antalnak 
r.-közileg értékesíthető gyorsírásos szövegnélküli vitaírási gyakor
latai. Itt főleg a nyelvtani röv.-eket világítja meg. Hatását nagyobb 
mértékben dr. Szőke Sándor vitaírási tankönyve tünteti fel először 
ilyen beosztással:

Egyszerűsítések: betűhelyettesítés és kihagyás, nyelvtani egy
szerűsítés, összehúzás.
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Mlzós röv.-ek: Ich. és vA.-rov. Hangzós röv.: Jch., bh.-röv., ez 
utóbbiban először voltak alkalmazva Fabro vastag a-á vonalai.

Szókihagyás nyelvtani röv. (a másik tagadó szó elhagyása, 
stb.). Graphikus röv. a hurok, stb., közmondásokban, stb., szóössze
húzás magasabb fajtái, idegen szók. Módszere deduktív.

Szőke tankönyvének tanulságain nevelkedett az utolsó másfél 
évtizednek majdnem minden jelesebb gyakorló gyorsírója, akik Fabro 
egyéb graphikai eszközeit részint a gyakorlóórákon, részint az Írás 
hasábjairól sajátították el.

Bár Radnai 1912-i gyorsírási tankönyvében a jelöléstannal 
egybekapcsolva a röv.-tant a címben is kifejezett módon („kísérlet 
a lélektani röv.-i elvek (Fabroizmusok) szélesebbkor! alkalmazá
sára“) az elméleti művében később megokolt felosztás szerint járt 
el, a GM. r.-től eltávolodott „Egyszerű gyorsírás“ a GM. r.-re 
lényeges hatást nem gyakorolt.

Az 1918-i reform tankönyvei elméletileg és módszertanilag 
is jelentősek. Elméletileg, mert a helyhezkötöttség megszüntetésével 
a jelölésmódokat egyöntetűvé lehetett tenni, módszertanilag, mert 
a régi levelező írás 300-on felüli szójelei majdnem felére csökken
tek, s helyükbe a régi vitaírás rag- és képzőegyszerüsítéseit és 
betűhelyettesítéseit véve fel, a formális elemek gyakoriságában rejlő 
értékkel a levelező írás rövidségét a régi szójeltömeggel szemben 
növelni sikerült.

Tikár—Dengl Reform-levelezőgyorsírási tankönyvének jelentő
ségét először is az induktív-módszer következetes keresztülvitele 
adja meg. Emellett a gyakorlati szempont érvényesül oly jelölés- 
tani megkülönböztetések mellőzésében, amelyek a régebbi tanításra 
ballasztként nehezedtek: szemmel-szemel, Áron-áron, várék-várák, 
stb. Ezek az elméleti teljesség kedvéért a mű végén vannak fel
sorolva, de a tanításban mellőzhetők. A 76 lapos könyv 61 lap 
gyorsírási szövegben 37 leckét ad, a heti 2—3 órás tanmenet 
számára bőséges, főleg keresk. tárgykörű olvasmányokkal. Az e-a 
parallel tárgyalása, a mgzójelölés egyszerűsítése az 5. leckétől fogva 
lehetővé teszi az o-ö ismerete előtt e rövid hangok jelölését a tőszó- ՛ 
tagon túl. Az 5. leckében vannak először áll. rö#-ek és mondat
példák, még pedig a „Gégém még megég “-félék helyett irodalmi 
vagy tárgyilag becses idézetek, stb. Az áll. röv.-ekre nézve a pozí
ció-elmélet is tisztázva van, hogy a tanuló értse a háromféle elhe
lyezés okát. A szabályok és fogalmak rövid és tömör definíciói s a 
példák bősége a rendszerokmány jelentőségére" emelik a könyvet.

, Katona Dávid Reformlevelezési tankönyve kulcs nélkül elféit 
mindössze 24 oldalon, 31 leckében, 26 gyakorlattal.

Wagner József módszeres tankönyve 8° formában, 39 oldal 
gyorsírásos szöveget ad 20 leckében Schöck nyomán, aki a terje
delmesebb német berlini írásmódokat szinten 20 két-kétoldalas 
leckében dolgozta fel. Az első 10 lecke 1—1 oldalon csak a jelölés
tant adja az e-a, i, u-ii sorrendjében, az o-ö, mint nem egyöntetű
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jelölésmód, maradt végül. A másik 10 lecke 2—2 oldalon a mizó
torlódásokat, betuhelyettesítést (j = i), némi nyelvtani és fonetikus 
röv.-módokat s összeírást ad, továbbá az áll. röv.-eket röv.-i elvek 
szerint csoportosítva, így az l, r, le, t stb. kihagyásán alapuló röv.-eket. 
A mlzó torlódás rendszerezése új elnevezésekkel történik: torlódó 
l, z, sz balrahelyezései (Schöcknél is: Zurückstellung), aláhelyezések 
(míg az м-nál mélyítés): lev, lep, stb., kampó vésztők dr, csr, stb., 
beolvasztások: les, rs, stb., hosszabbítások: gr, tr, stb. A röv.-ek szó
tára 2 oldalon áttekinthetően volt tömöríthető. A kulcsnélküli 
házi feladatokban a filológiának a fordítási feladatokban alkal
mazott módszere nyomán az áll. röv.-ekre csillag, a szótag-, képző- 
és ragröv.-ekre dűlt szedés figyelmezteti a tanulót, aki így önmun
kássága mellett mégis kap egy kis irányítást. A szövegekben kevés 
a citátum, mert ezeket a tanuló az első szavak után olvasás nélkül 
is kitalálja, ehelyett a 6. leckétől fogva összefüggő olvasmányok, 
jobbára irredenta-szövegek vannak feldolgozva, az utolsóknál a szó
tagszám megjelölésével.

Vikár—Dengl Reform-vitagyorsírási tankönyve, bár a legzava
rosabb viszonyok közt csak azért jelent meg, hogy akik a reform
levelezést kezdték, a vitaírást is továbbtanulhassák, s így a tan
könyvekben teljesen még fel nem dolgozott fabroizmusokat sem 
alkalmazta kimerítő rendszerességgel, mégis módszertanilag és elméle
tileg is nagy nyereséget jelent. A ferde t, a hurok, stb. kiaknázása 
a reformvitaírást közelebb hozza a régi vitaíráshoz. Elméleti felosz
tása Fabroéhoz csatlakozik. Ugyanis az összeírásos röv.-ek mellett 
a kihagyásos röv.-ek alcsoportjai: a hangzáson alapulók, a nyelv
taniak, az értelmiek (Ich., bh., vh-röv. és szókihagyás) s a graphikaiak. 
Módszere induktív. Praktikusak a kulcsnélküli házi feladatai. 
A kereskedelmi tárgyú szövegek elsősorban a keresk. iskolák 
számára predesztinálják.

Katona D. Reform-vitaírási tankönyve sem halad már teljesen 
a régi csapásokon. Módszere ugyan deduktív, de a felosztás: „Nyelv
tani, helyettesítési és hangzási egyszerűsítések, összeírás, logikai = 
mondattani (Ich., bh., vh.-röv.), vegyes és szakröv., szókihagyások, 
idegen szók“ már az új elmélet hatását tüntetik fel. A mondat
tani elnevezés helyett jobb lett volna az értelmi, vagy szótársítási 
elnevezés.

A tankönyvek mellett számos segédkönyv szolgálja a tanítást.* 
Elsősorban említendők az olvasókönyvek időrendben: Schütz Miksáé

* L. részletesebben Gopcsa : A magyar gyorsírás irodalma 1801—1920. 
Könyvtáraink közül legtöbbet talál a kutató a Szeged-városiban, Budapesten 
a Nemz. Múzeumban, a Paedagogiai Múzeum könyvtárában, a Paedagogiai 
szemináriumban s a Városi könyvtárban. Minden hazai és külföldi gyorsírási 
mű — rendszerkülönbség nélkül — kapható a Gyakorló Gyorsírók Társasága 
útján (Budapest, IX., Ferenc-körút 39) a helyszínén, vagy pőstán megküldve. 
A magánkönyvtárak közül leggazdagabb Bálint Antalén kívül, főleg régi 
müvekben Téglás Gézáé.

14
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1871, Nagy Sándoré 1874, Theisz Jánosé Pozsony, 1887, Bódogh 
Jánosé a III. kiad. 1897, Forrai Somáé (Fokozatos olvasókönyv) 
1896, Katona D. (Vitaírási olv.-k.). Gyakorlókönyveket írtak részint 
olvasmányokkal, részint gyorsírásba átteendő, vagy diktálni való - 
szöveggel Kozma Bemát 1905, Vikár Béla (Ш. kiad. 1911), Bódogh 
János (V. kiad. 1909: Gyakorló-, diktáló- és olvasókönyv).

A gyorsírásos szépirodalmi olvasmányok és gyűjteményes válla
latok közt legelterjedtebb a Gyorsírási Filléres Könyvtár, amelyből 
eddig 46 fűzet jelent meg (Szegeden), a 33—37. füzetek reform
írással. Ezenkívül számos apróbb kiadvány, naptár, évkönyv jelent 
meg s a szaklapok is gazdag anyagot nyújtottak.

Német gyorsírási tankönyvek szerzői: Markovits—Vajda (10. 
kiad.), Götzhaber Irma (II. kiad. 1917), Szilágyi S. Aladár (1905). 
Ez utóbbi a magyar gyorsírás ismeretét már feltételezi s így a 
közös jelölésmódokat csak röviden tárgyalja.

A gyorsírási szótárok közül legterjedelmesebb Bódoghé: 
„A röv.-ek nagy gyűjteménye“ (1906. Szeged, 2. kiad.) 46 lapon 
közel 6000 szó és kifejezés. Ugyanő állította össze a mérsékelt 
vitaírás röv.-eit, míg a kereskedelmi röv.-ek és szólásmódok gyűj
teménye Katona D.-tól való.

A reformbizottságnak Fabro elnöklete alatt létesített megállapodásai 
szerint némileg módosult tankönyvek e nyáron jelennek meg. A r.-i reform 
állandó szemmeltartására kiküldött bizottság Fabro elnöklete alatt: dr. 
Dengl J., Dénes József, dr. Rónay Károly és dr. Wagner J. tagokból áll.
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Tájékoztató
a gyorsíró-, szépíró- és gépírótanitói vizsgáról.

1. A vallás- és közoktatásügyi Miniszter ur a három szakírás 
tanítóinak képesítésére vonatkozolag 1926. október 20-án 75.821/1926. 
V. sz. a. új rendeletet bocsátott ki, mely az 1923. március 14-én 
14.379; 1926. V. sz. a. kiadott rendelet több pontját módosította.

2. Bármely szakírásból lehet külön-külön vizsgázni.
3. A jelölt 20.000 koronás okmánybélyeggel ellátott kérvényét a 

külzeten annak a vizsgáló-bizottságnak elnökéhez intézi, amely bizott
ság előtt vizsgázni kíván. (Or. Traeger Ernő a gzorsíró-, dr. Schack 
Béla a szépíró-, . dr. Kövesligethy Radó a gépírótanitókat vizsgáló-bi
zottság elnöke.) A külső borítékra azonban ez a cím írandó : Gyors
író-, szépíró- és gépírótanitókat vizsgáló-bizottság központi irodája 
Budapest V., Hold-utca 16.

4. Ha a jelölt a gyorsírótanítói vizsgán kívül egyúttal a gépíró- 
és esetleg még a szépírótantói vizsgát is le akarja tenni, kérelmét ne 
egy, hanem két, illetve három kérvénybe foglalja s a két, illetve három 
kérvényt is a külső borítékon a 3. pont alatti módon címezze.

5. Az alaprendelet 2. §-a értelmében a gyorsíró-, szépiró- és 
gépírótanítói vizsgálatokra mindkét nembeli olyan magyar honos jelöl
tek jelentkezhetnek, akik 18. életévüket betöltötték, — legalább is kö
zépiskolai vagy felső kereskedelmi iskolai érettségi bizonyítvánnyal 
vagy elemi iskolákra képesítő tanítói oklevéllel rendelkeznek és orvosi 
bizonyítvánnyal igazolják, hogy nincs oly testi hibájuk, mely őket 
a tanításban gátolná.

6. A kérvényhez csatolandók a szükséges okmányok, elsősorban 
a születési anyakönyvi kivonat és az érettségi bizonyítvány, illetve 
tanítói oklevél eredetben, vagy közjegyzőileg hitelesített másolatban.

7. A kérvénynek tartalmaznia kell a jelölt személyi adatait, 
a mellékletekre utalást, a vizsgárabocsátás iránti kérelmet, megjelölve 
mely gyorsírást rendszerből, illetve mely szakirásból kéri a vizsgárabo- 
csátást.

8. Az új rendelet 2. §-a értelmében az engedélyezett öt gyors- 
írási rendszer bármelyikéből lehet külön-külön vizsgázni.

9. A jelölt kérvényére az illető bizottság elnökétől értesítést kap 
a vizsga idejéről és helyéről. Az értesítéshez csatolt csekkbefizetőlap
pal kell beküldeni összesen 14 pengőt, mely a vizsgadíjon felül a bizo
nyítvány, ennek bélyege és a póstaköltség fedezésére szolgál. A csekk- 
befizetőlfp a vizsgára elhozandó.

10. Vizsgák a tanév folyamán tartatnak havonta rendszerint
egyszer.

Budapest, 1926. november hó 15.
Gyorsíró-, szépiró- és gépíró tanítókat 

vizsgáló bizottság központi irodája 
Budapest, V., Hold-u, 16.
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