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Az д;д00д% me^jeZe%^ д(Ыо& Α:6Ϊ-
ее^0е^е%Ад^д^д%%Л /&дгдЫ;0д% а
(/!/oyg%yásg&Z /b^ZaZÄo^oÄ 8гдшд WWe^yre 
sz%Ä. 1Гд eze% ön;e92(Ze^es jeZe%se^r össze %s /д^ &z- 
za^, ддЫдЛг, е^шб&5мМм jeZeM%eÄ me^ д
^yoTsWs 6^տզ/ д ШЛб д Ms ÖT a szo^öZö ^д%- es օԽօ&տօ- 
Aö^^eÄ .՛ дддг/г me^is ծաաշ/օտ, Ae<yy a gyorsír даддЛс 
ше^ /ö&ozoZWö e^e^e^es^e zs^öößszW^ /гд^о^ α,ζ & 
МгдЫет/, /гог/у me'^ шг%бЛе(Л(Лг(/ %emjeZe%Z 
ше^у e^^/ о^т/т^тгЛсд,, me^^^zctyöZót^ama- 
^T/ay #?/օրտՀրօտ (ё/^е'де^е^ re%^szeyese% 
/'eWeZf/oz^A ^ÁT^^^zz^, & ше^/М eZismey^s- 
seZ д Wzryö д^ётё/с гтдуг^ շտ ше^ ZeÄesse# гзтепгг 
д шд^уудг r/?/orsirös ÄeW/cezese%eA: es /ey^'(Zese%eA; 
^2sz^ А;фе%.

Жг%бЛ^, д тг ебЛбЛгг/ д &ΛΖΛ% ^уег5гтд8уд г?о- 
MA^ezö^f/ (штсЛду ЛсдрсзоЫЬдд mös %emze( (/^/ors- 
гтд5д%дЛс (öyfe%e(eöeZ) ше^уеЛеЩ rew^szeríe- 
Лем, еЛд<;д^ез ^е% Ä%s ferjedeZm# Äere- 
(eÄöe% Ыо^ ддршЛд^о^. fedő/ дждг (ööö шг?г^ 
szözA^sz e'oes ^мдЛ^д шд^2/ду ^շ/օ^տՀ/օտ 
ше^е'тбЛешН ΛζΖ, /ге^2/ д mosíjeZze^ /<,ду- 
мгд5 szem^o%( me^öze'seí;eZ re%(Zszeröe 
/"о^ЛдЛ^д 2ду#?/дид55еА;.

i*



№ßArg, tWßmW ß %^o7go /ß^ßm /cöz-
es ÄözßZß6WZ %8^ճ. е^г 7^.90. gz. a. ^տմօ^ 

iißZZßg ßg A;özoÄMMg%i/2 mmigz^ßr» gzß6ß7i/zßW 
fßÄm^ß^ßZ, — me7i/ & #?/orgWg My(ß%ß^ß%ßÄ igmßrß- 
(βϊ (7. A ^2/ßTgW% M?2Ä;^ßg#o i/zzgr/ßW Mi 
^i/ßma/c go/a6ß г^М^а — βΖ/ίβΜτοζΜ)Μ, 
տԽ^ Zß^ßZgo, a ma^i/ar r/i/orgirag ^ö'y^ß- 
%ß^ß^ az ß%yß^i2ßÄ A;ö%%i/ß66 Mrr/i/ßMgß βζφβ- 
Щ ÄorgzßÄoÄTß i;ß7o /"ßZogz^ßggßZ ö%a7- 
2(fß% mß^^rom g ß mog^ Ä#gzö&<m aZ7o 
^ß%ß<; ßZßjß'M ÄözTß6ocgßj^om.

Ճ AorgzßÄoÄ Myf/i/ß7ßgß%ß7 amßZZß^, Ло^?/ 
WWmÄor ^//i/ßZßmmßZ twZMm ß Zß^%;ß6() /ßjZßmß- 
Μΐ/ßÄyß ig, ß _(/?/ßTg^6ig ßZmßMi ßg <ууаА;ог7а(г ^ßrß- 
m МЩ mm( Äz ß^ ԺԽ gzßfzß# ^gmß/ßWmß^ %ßm 

ß^ygZßT ß7i/ ßdßZ0Ä5ß% ("(%ß^ j)ßg^Tß/lß% ÄßZ- 
г/ß^ IfßjmÄ, (?i/^(g, (rßii^og, ^ß^i/ &%W

JTßZß, G^i/ßnMß% g^. ß^ß^fßjzß) Zßgzßm Äözzß^ 
mß7i/ßÄ ßd!6Z2^ gß&oZ ßTg gß%Ä% a7(aZ /"ßZ 
%gm (ZoZ^oz^ßMßÄ.

j^%/yß7ß%M7, ß mazyyay #?/orgm%g ^ß^ßg, β(Ζ67ψ 
/ßZ %ßm cWz/ozo# %ro(7ß7mßi ig mß77ß%ßZßm.

77i/ MrßAwßg mßZZß^, Tßmg^gm, ß Äö^yi; жт- 
cgßÄ 7&ß'za^^ о^7о 7ßgz, 7&ß%ßm ßZßgz Zß%2 /'o#- 
jß %g ßf/i/%iMßZ ß /'ß%%ßZZßgß%ßÄ ßzrß(7- 
ßi;ß^ mßiyi6%%ßj)ß7%2 Äßgz%Zo maz/g/ar Aa- 
zß6ß%, ß ma^yay z/i/orgfrag mß//2g7Mßyßgß 
гта%М 6azz/aZma^/

Budapest, 1893. június hő 30-án.

Dr Gopcsa László.



Bevezetés.

I I a figyelemmel kísérjük hazánkban a 
gyorsírás történetét, azt találjuk, hogy a kísér
letek, a repülő szót a gyorsírás jeleivel kötve 
tartani, kezdettől fogva nem voltak egészen ered
ménytelenek, dacára annak, hogy a legtöbb 
gyorsírási törekvés nyugatról indulva nyert ná
lunk istápolást, a minek szükségképeni követ- 
kezménye az is lett, hogy a gyorsírás csak 
hosszas tengödés után tudott a hazai földön 
gyökeret verni és fejlődésnek indulni.

Hogy a gyorsírás hazánkban, kezdetben 
terméketlen területre talált, annak okát némelyek, 
— egészen helytelenül 
a magyar nyelv nem alkalmas teljesen a gyors
írás! felvételekre; mások pedig ok gyanánt azt 
hozták fel, hogy az úttörök munkássága koránt
sem állott oly színvonalon, hogy abból életké
pesebb és maradandóbb alkotások fakadhattak 
volna. Pedig az igazi ok, sem nem a nemzeti 
nyelv fogyatékossága vagy jobban mondva élet
képtelensége, sem nem azon hiábavalóság volt, 
melylyel a tiszteletet érdemlő buzgó úttörőket 
illeték. Nem a nemzet indiffercntizmusa, illetve 
a nemzeti nyelv szegénysége, nem a kezdemé- 
nyezők félszeg fellépése, hanem csakis az or- 
szág politikai fejlődése és a társadalmi állapotok 
voltak okai annak, hogy e szép és hasznos is-

abban vélték, hogy
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mere tág nálunk csak későn tudott virágzásra 
jutni, hogy csak küzdelmek után tudta köz és 
társadalmi életünkben az őt megillető állást el
foglalni.

Messze vezetne fejtegetnünk azt, hogy mi
lyenek voltak hazánkban az első rendszeres 
gyorsírás! törekvést megörökítő 1770-ik évben 
a gyorsírás egyedüli meggyökerezésére alkalmas 
politikai és társadalmi viszonyok. Legyen elég 
itt csak azt felemlítenünk, hogy a magyar nyelv 
mellett, ez időben sok előkelő helyen, a latint, 
majd a német nyelvet is beszélték, a mi min
denesetre bénitólag hathatott és hatott is a ma
gyar gyorsírás keletkezésére, illetve fejlődésére. 
És ha e jelenséggel le is számoltunk, mégis a 
nemzeti öntudat büszkeségével jegyezzük fel azt, 
hogy да eW мижМ&о&М л, шд-
/У2/ЙГ ти/л/оМ жтаейе es er/v/ ггЫ/у,
fényesen igazolva azt, hogy sem az eléggé el- 
elterjedt latin, sem a német szellem nem tudta 
elhomályosítani a nemzeti géniusz fényét, mely
nek világossága mellett, a múlt század vége 
felé 1769—1772 között, Debrecen városa pap
jainak egyházi beszédeit az első magyar ste- 
nográfusok: 7sW% és társai szóról-szóra
lejegyezték, nyilvánvaló bizonyítékául annak, 
hogyha a külföldi nemzetektől elkésve is kezdi 
élni a magyar gyorsírás zsenge korát, mégis 
nem oly későn, hogy a megkezdett úton ha
ladva, helyre nem tudja hozni az önhibáján kí
vül előállott mulasztást.



Felosztás.

A magyar gyorsírás történetének átérthe- 
tése és ezzel kapcsolatban a gyorsírás! viszonyok 
könnyebb megismerése céljából, tekintettel az 
időrendi fejlődésre, három korszakot veszünk fel. 

Az első korszak a fennebb jelzett Gáti Ist- 
/WZápöseW /сеаШгШ es

a magyar gyorsírók
nesztorának

186S֊i(] vagyis a máig is érvénybe levő Ga
belsberger és Stolze féle gyors írási rendszerek
nek magyar nyelvű átültetéséig számítjuk.

A /mnmWtÄ ÄorgzaW л етШей reW- 
szerek átültetésétől napjainkig írjuk meg.





Első korszak.
(1769-1832.)

(Jellemzés. Gáti István. Egyetlen kézirat Gáti 1824-i Steganogra- 
phiájáról. Gáti követői. Danzer József. Kovács Imre. Az 1832 i or
szággyűlés. Kossuth Lajos. Andrássy és Károlyi György grófok. 

Borsos Márton. Befejezés.)

E korszakot, a gyorsírási élet gyermek ko- 
rának nevezhetjük. Annyiban, a mennyiben e 
hatvanhárom év alatt a gyorsírás voltaképen 
csak a kezdetlegesség, a kiforrás stádiumában 
van. Létjogosultságot részére nem annyira egy, 
minden ízében átgondolt és gyakorlati értékű, 
gyorsírás! rendszer megteremtése biztosít, mint 
inkább a fejlődő politikai és haladó társadalmi 
élet ama szükségessége, mely már célját nem 
tudja elérni a közönséges írás egyszerű betűi
vel. A tudat, hogy az elreppent szó, az elhang
zás pillanatában megörökittessék, ekkor már 
kilép a sejtelem homályából. így születik meg 
az első önálló magyar gyorsírás! rendszer s 

' utána a többi, jobbadán külföldi gyorsírás! rend- 
szerek áttételéből összeállított gyorsírási álfábet, 
melyek mindannyian inkább történelmi feljegy- 
zés, sem mint a maradandóságot maguknak 
biztosítani kívánó szempontból készültek.



10

Gáti Istvánról, az első magyar gyorsírási 
rendszer megteremtőjéről szólunk. 
az első magyar gyorsírónak azért, mert előtte, 
sem szóhagyomány, sem feljegyzés folytán nem 
tudunk senkiről, ki hazánkban a gyorsírást mű
velte volna. Hogy Gátit nevezzük az első gyors
írónak, az sem régi keletű. Mindössze csak 
négy éve ismerjük Gáti működését. Schell An
tal plébános illetve Vikár Béla, országgyűlési 
gyorsíróé az érdem, hogy Gáti életműködése 
felől teljesen megbízható és a magyar gyors
írás történetére nézve hiteles, előtte fel nem 
dolgozott adatokat bírunk „Gáti István stega- 
nografiája, kapcsolatban a modern stenographiá- 
val, Bpest, 1889.“ czímű Magyar Tudományos 
Akadémiai Értekezésében.')

dxáti István élete és működése.

A fennebi értekezés nyomán feljegyezzük, 
hogy Gáti István, 1749-ben született Mándon 
(Szatmár vármegyében). Tanulmányai végezté- 
vel ev. ref. lelkész, majd esperes, 1800-tól pe
dig Máramaros vármegye táblabirája lett. Szá
mos társadalmi és nyelvészeti munkán kívül írt 
egy retorikai könyvet is.

Ránk nézve azonban legjelentékenyebb Gá
tinak, már régebben meglevő, 1769—1772. év 
között a gyakorlatban alkalmazott, de nyomta-

L. Értekezések a nyelv és széptudományok kö
réből. XIV. kőt. XII. szám.



и

tásban csak 1820-ban ily cím alatt megjelent 
munkája: A' Steganorjraphianak T-sö könyve. A’

,Szapora W.9
mint a? Pasiyraphiának Philosophica vagy Uni- 

ás eW
TxÁxm, ,Arnos 7ն-

mds betűivel 1820.
A munka 10 oldalra terjed. Tachigraphia 

címmel a Bevezetés 6 §-t foglal magában. Az 
1 §. A' szapora és közönséges írásra 's nyelvre 
vonatkozik. A 2 § Az írásról szól, megjegyezve, 
hogy az írás betűkből megyen ki és pedig a) 
A’ betűk a nyelv mozgásának jelei b) Tettzés 
szerént való Caracterek, c) Nints természetes 
sorok és d) Felséges találmány, mely által a 
távollevőkkel is beszélhetünk és az elmúlt dol
gok emlékezetét, örökre fenntarthatjuk. A 3 
ban kijelenti szerző, hogy A’ Magyarok 32 be
tűt számlálnak, melyekből annyi szókat formál
nak, a’ mennyit akarnak. — A’ magyar írás
nál tökéletesebb nints, mert a) A’ nyelv min- 
den mozdulásira vagyon betűje b) vocálissai 
c) ezeknek accentusai. 
a Bévezetésben szól a Nyelvről s itt a 6 §-ban 
azt írja: „ Azornba egy Nemzet írásával ’s be
tűivel sem lehet a’ folyó beszédet le írni, sem 
egy Nemzet írásából, és nyelvéből minden más 
Nemzet írását, nyelvét érteni, sőt ezenfelül a’ 
sok rendetlenség miatt, akármely nyelvet is 
megtanulni igen nehéz, mindeniket pedig lehe
tetlen is: ezeknek orvoslásokról is gondolkodtak

Ezután ugyancsak
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már a’ Tudósok mindenikről, u. m. A’ Tachi- 
graphiáról, Pasigraphiáról. Philosophica Lingvá- 
ról közönségesről.“ L)

r) A nemzeti Múzeum kézirattárában a na
pokban egy fakult kékesszínii 150. oldalos nőtt, 
eddig sehol sem ismertetett könyv jutott kezemhez, 
melynek első lapján

„Steganographia T a c h у g r a p hi a P a- 
s i graph i a U n i v e rs a li s L i nqu a R ö v id Fog
lalatja 1824. E derék munka« cím van fel
jegyezve. Akár a kort, akár az irályt, akár pedig a szöveg
nek Gátinál sokszor feltalálható megegyezését vizsgáljuk: 
nincs semmi kétség, hogy ezen írott műnek szintén Gáti a 
szerzője. (E kézirat nem tévesztendő össze Gátinak, Vikár 
könyve 8 — ló lapján említett azon kéziratával, mely a Ste- 
ganographiára, a pasigraphiára meg az universalis nyelvre 
vonatkozik, és a melyben szerző azon törekvését jelzi, 
hogy világnyelvet és oly írást alkosson, a melyét min
den nemzet a maga nyelvén olvashasson. Ellentétben 
a most divatos Slcyer-féle volapükkel, Gáti e munkáját, 
bölcseleti alapon Lockenak »De intellectu humano« című
műve után irta meg.) Дг általam felfedezett 150 oldalos 
kéziraton, a hővezetésben՜ mindjárt azt olvassuk, hogy
Három nevezetes hijjánosságai vágynak még a’ Litterá- 
turának, melyeket a Tudósok régen óhajtanak. 1. Ta- 
chygraphia. vagy olyan írásnak módja, melyei a folyó 
Beszédet utol lehet érni. 2. Pasigraphia. Olyan írás
nak neme, mely által a’ Nyelv tudománya nélkül is kö
zölhetnék Ideáinkat egymással. 3. Philosophica annál 
fogva közönséges Universalis Nyelv, melyben bizonyos 
hangok által, még azokkal is közölhetnék az Emberek 
Ideáikat kik nyelveket nem értik. A hővezetés után 
3 ֊30 lapig 11 — 29 §-ban) az I-ső könyv Tachygraphia 
vagy szapora írás van tárgyalva. A 31—99 lapon foly
tatólag szerző, (1 ֊75 §-ban) а II. könyvet »Pasigraphia 
vagy közönséges írás« czim alatt írja meg, A 100—ni
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Ezután következik az I. könyv, hol is 
7—13 §-ban a szaporaírásról, annak módjáról, 
a betű megkisebbitésekről, a betű jelentéseknek 

Ö neveléséről szól, felemlítve itt a római Ti rőt, az 
angol Taylort és az alább méltatandó Danzért. 
A 13 §-ban a Tachigraphiai betűk nyereségéről, 
a 14—15 §-ban pedig a Tachigraphia ellen való 
nehézségekről ír. Végezetül a könyvhöz egy táb- 
lázat van csatolva, a melyen Gáti a betűk össze
kapcsolását mutatja be.

Ha már most a Gáti rendszerét alkotó be
tűket vizsgáljuk, úgy azt észleljük, hogy betűi, 
a közönséges írás módosított betűi. Belőlük ké
pezi Gáti úgy a mápalhangzók, mint a magán- 
hangzók jegyeit, a hajszálvonalak, a pontok és 
a vesszők stb. elhagyásával. A hosszú magán- 
hangzókat úgy különbözteti meg a rövidektől, 
hogy az előbbieknél egy kezdő hajszálat alkal
maz. A kettős jegyű betűket pedig összehúzza. 
Legfőbb érdeme azonban az, hogy a hangzókat 
jelképileg jelöli. Gáti tehát ellentétben az ösz- 
szes megelőző gyorsírás! rendszerekkel, első, ki 
a hangzókat pontosan és jelképileg jelöli. Ő 
tehát elveti a geometriai rendszerű L) gyorsírási
lapon (i — ίο §-ban) Gáti a Hl-dik könyvet »Philosophusi 
vagy közönséges nyelv« címen ismerteti. Az írott mű
vet a 150 lapig Utolsó Jegyzés e három nagy Tárgyak
ra Tachygrafiára, Pasigi afiára, közönséges nyelvre« 
címen közölt kézirat zárja be.

1) A gyorsírási abc. jegyeknek összeállítására nézve 
kétféle módszer ismeretes. Az egyik a geometriai, a 
másik a grafikai. A geometriai rendszer, a legegyszerűbb
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elveket s a puszta egyenes vonalokból és kör
szelvényekből képezett betűk helyébe a kursiv 
írás egyszerű betűit állítja fel. Azonban Gáti 
rendszerében a betűk nem egyenlő értékűek; 
mert ő a fősúlyt a szótag kezdő betűire helyezi — 
s ennek megfelelően a hangzókat és mással
hangzókat rendszerint csak akkor írja ki betű 
szerint rendes nagyságukban, ha a szótag ele
jén állanak. Az ilyen betűt Syllaba-vezérnek ne
vezi. A szótagokat mind külön írja, még pedig

geometriai jeleket (mint pl. az egyenes vonal, a kör, a 
kör részei stb.) alkalmazza; a grafikai rendszer ennek 
ellentéten!, a közönséges betűk egyes részeiből alkotja 
jegyeit, miáltal az írókéz irányának megfelelőbb voná
sokat eredményez. Magától értetődik, hogy mind a két 
módszer, rendelkezésére álló betűinek számával célját 
eltudja érni. — A most említett két módszer alapján, 
különböző gyorsírási rendszerek keletkeztek a múltban 
és vannak érvényben a jelenben is. A .grafikai módszer
hez az ó-római tachygráfián kívül majdnem az összes 
német és ezek alapján kifejlődött újabb magyar gyors
írási rendszerek (Gabelsberger-Markovits, Stolze-Feny- 
vessy) tartoznak. A többi (franczia, angol) gyorsírás! 
rendszerek a geometriai alapokon nyugosznak. Hogy 
melyik gyorsírási módszer jobb, azt az 1887-ben Lon
donban tartott első nemzetközi gyorsíró kongreszus ülé
sén tárgyalta, de az eredményt mai napig sem lehetett 
végérvényesen eldönteni. Annyi bizonyos, hogy az el
lentétesség dacára is megtaláljuk mind a két módszer
ben, úgy a gyorsírási jegyek öszzeállítására, mint az al
kalmazandó rövidítésekre vonatkozó szabályok nagy vá
lasztékát. (L. Dr. Gopcsa László: »Pitman Izsák és az 
első nemzetközi gyorsíró kongreszus« című cikkeit a 
Gyorsírászati Lapok 1887/8-1 évfolyamában.)
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úgy, hogy nála minden egyes szó írása a Syil- 
laba-vezér alkalmazásával kezdődik, a megfelelő 
rövidítés! elvek felhasználásával lehetőleg ak
ként, hogy a szótagot záró mássalhangzót ki
csinyítve és egyszerűsítve az első betűbe ol- 
vaszsza. Később kitalálta azt is Gáti, hogy 
hogyan lehet két szótagot egy alakkal kifejezni, 
de azt már nem adta ki.

És ha mindezek után el is hiszszük Gáti
nak hogy „már a tapasztalás ki is bizonyította 
azt nékem ifjú koromba, hogy harmad magammal 
a’ Debretzeni Papoknak prédikátiojokat szóról 
szóra leírtam, megosztván magunk közt, melyi
künk mitsoda tzikellyeket írjon a hallott beszéd
ből,"
csak háromszorta nagyobb gyorsaságra képesítő 
rendszerével a „szóról-szóra" való írás nem 
történhetett meg. A miből következik, hogy rend
szere nem volt elég szapora a modern gyors
írás czéljához képest, miért is az ma már csak 
inkább történeti, mint gyakorlati szempontból 
volt méltatható. Gáti meghalt 1843. febr. 17-én.

bizonyos hogy a közönséges írásnál

(Sáti követei.

Hogy Gáti gyorsírás! rendszere, mint
épen most érintők — a gyakorlatban életreva
lóságát nem nagyon mutathatta ki, az kitűnik 
nemcsak abból, hogy e rendszer követőiről vaj
mi keveset tudunk, hanem inkább abból is, hogy 
rendszerének tovább fejlesztésére vonatkozó
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kísérletekkel sehol sem találkozunk. Mindazon
által itt felemlítjük,· hogy Gáti első munkájának 
a pasigraphiának terén újabban egy magyar 
utódja is akadt. Kovácsházi Istvánban, ki a pa- 
sigraphiát bármely nyelven olvasható jelekkel 
(scriptura realis-sal) kívánja megvalósítani. Ér
dekes muvecskéjében, mely magyarul és fran- 
ciáúl ily címen jelent meg: „Pantographia 
(Egyetemes írás). Irta Kovácsházi István. [Panto
graphia (écriture universelle) par Stephén Ko
vácsházi Budapest, Franki in-társulat nyomdája 
1877;“] Gátiról is megemlékszik szerző azok 
között, a kik ő előtte e tárgygyal foglalkoztak. 
Itt említhető fel a Kovácsházi működésével sok 
tekintetben rokon Dolmányi Frigyes pozsonyi 
főgimnásiumi tanárnak 1887-ben „Panstenogra- 
fia, minden nyelvre való gyorsírás, különös te
kintettel a magyar és német, valamint a szláv 
és latin nyelvekre, iskolák számára és magán- 
használatra,“ címen megjelent munkája is.

ВЭапгег JJézsef.

Habár Gátinak 1820-ban nyomtatásban meg
jelent munkájánál 18 évvel előbb (1802-ben) 
jelent meg Danzer József, most ismertetendő 
latin nyelven kiadott könyve, mégis azon kö
rülmény, hogy a Gáti féle rendszerrel, már 
1769—1772. közötti időben gyorsírtak: kétség
bevonhatatlanná teszi azt, hogy az egészen ön
álló alapon álló Gáti rendszer megelőzte Danzer- 
nek, angol gyorsírásból latinra fordító működését,
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dacára annak, hogy Gáti ismerte Danzer mun
káját, melyről különben nem valami rokonszen
vesen így nyilatkozik: „Lehet a Betűket meg- 
megkisebbíteni együgyüb (értsd egyszerűbb) be
tűknek kiállításával is, kivált ollyakkal, melyek 
egymásból tojnának. Ilyeneket állított elő Taylor, 
ollyan formákban, hogy minden szükségtelen 
vonások nélkül öszvc ragasztodhassanak, me- 
llyekből ide tészek némelyeket, melyeket a’ Ty- 
pographiai kész betűkkel is ki lehet nyomni: 1 
d; — s; 's a' t. TW^zer TFótpffóW/ ót' ZWArót 
fordítója (mert Anglus találmány) azt írja, hogy 
a Fariamén tumba, szóról-szóra le írták már a 
vetélkedő beszédeket ezeknek segedelmekkel. 
Nemis lehetetlen, mivel egymással úgy öszve 
ragasztható, hogy a' penna haszontalanúl se
hol sem mozog, Zütr, áoó/?/ ög^ß rótó/ótgzW 
Wg^ жт Zß/tß^ Wß ^ß%m. Ճ' mey Ttótyyoöö, áoó/y 
ót' Äö^6ß jéúó' LocótZtgo/óótí áááótyy)óó ót^ ßZßOöFoÄß^ 
^gót/ó ßyy (ßg^t Ät, 'g ótg ótZW ót^ ßgmßTß^ß%
ggo/óótú ót' Wót)óZo% %ßDßÄß^, 6^o%?/itót^ót% AámoWót- 
gttót/c/cót ^ßg^t“F)

Danzer J. C. kapitány, ki a magyar fel
kelő seregnél szolgált, munkáját ily cím alatt 
adta ki: „Systema Generale Stenographiae Sa
muel is Taylor, professoris oxoniensis etc. ad 
linquam latinam accomodavit J. C. Danzer, cen
turio rei castrametatoriae in exercitu caesareo 
regio. Pesthini, apud Fratres Kilian, 1802.“ E 
munka 34 oldalra terjed.

ձ) Լ. Vikár. В. idézett m. 38. lapját.
2
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Dánzernek e munka kiadása által, mint az 
„Előszóban“ meg vallja, nem volt más célja, 
mint az, hogy az 1786-ban keletkezett Tay- 
lorféle angol rendszert a „jeles magyar nemzet 
rendelnek, kiknek saját dicséretük az, hogy la
tinul beszélnek“ ]) latinul bemutassa, miután 
előbb Taylor rendszerét 1800-ban „Stenografie 
des Samuel Taylor, Wien, 1800“ cím alatt né
metül kiadta.2)
Danzer ezenkívül a Taylor előtti gyorsírási vi- 
szonyokat is ismerteti és ЫтЫт# wfWÄWZmy 

жт különösen felemlíti
azt, „hogy vannak ugyan e nemzetben, mint 
értesülünk, kik a közönséges írás jegyeinek ösz- 
szevonása által oly ügyességet szerzének ma- 
gunknak, hogy bármely szónok beszédét irásuk- 
kal követhetik.“ %) Az „Előszó“ után a mű 
(Institutiones Stenographiae) az I. fejezetben 
(17—18 1.) az általános szabályokról szól, mely 
4. pontocskában adja elő a gyorsírás főelveit. 
A II-ban (18—20 1.) a gyorsírási jegyeket em
líti, felosztva azokat az egyenes vonalúak, fél- 
lcörűek és vegyes alakúak csoportjára. A Ilí-ban 
(20—22 1.) a gyorsírási jegyek jelzéséről külö- 
nösen azt említi fel, hogy az f=v és ph; g=j; 
к = q; c == q vagy z. A IV-ben (22—24 1.) a

Az Előszóban (Prooemium)

0 »Proceribus clarissimae gentis hungaricae, cuius 
propria haec laus et latiné loqui« L. Danzer i. m. 12. 1.

ճ) »Idem linquae germanicae accomodatum in lu
cem eddidi Vienne, anno hujus seculi primo« i. h. ii. 1. 

3) i. h. 12. lap.
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gyorsírási jelölések módjáról, az V-ben (24—28 
1.) különös írási szabályokról 20. pontban érte
kezik. A VI-ban (28—31 1.) írási gyakorlatok
ról akként szól? hogy miután a taylori rend
szerben a magánhangzók elnyomatnak, a tanuló 
azzal kezdje a gyakorlatot, hogy egyes monda
tokat közönséges írással magánhangzók nélkül 
írjon s csak azután s ezután ugyanezt gyors
jegyekkel. Végűi a VII. fejezetben (31—34. 1.) 
a gyorsírásnak közönséges írásba való áttéte
léről van szó.

A könyvhöz négy rézmetóetű tábla van csa
tolva. Az I. tábla magában foglalja a gyorsírási 
alphabetumot, a II. tábla az egész ábce minden 
betűjének egymással való külön összekapcsolását 
tárgyazza. A III. tabella az egyes szavak gyors
írás! jelölését mutatja. Végűi a IV. táblázat C. 
Sallustius Crispus Bellum Catilinariumából előbb 
folyó utóbb gyorsírásban közöl egy darabot.

Arról, hogy Danzer munkája mily elterje
désnek örvendett, adataink nincsenek. Annyit 
azonban már most is megjegyezhetünk, hogy 
munkásságának nyomait, hosszú évek múltán 
is látjuk feltűnni egy-egy nyomdokain haladó 
gyorsírónál, kik közé mindjárt számítjuk

D^evács ümrét,

ki „Stenographia vagy a’ sebes, másképpen 
Gyors-irás mestersége“ című munkáját,, helye

2*
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sebben értekezését a „Tudományos Gyűjtemény“ 
1821 évfolyamának XI. kötetében tette közzé.1)

Ezt az értekezést, az idézett Gyűjtemény 
XI. kötetének 44—-6.3.- lapján tette közzé, „Ko
vács Imre Ts. Bihar Vgye’ Eskütje.“ aláírással. 
A Bévezetés 44—50 lapjain a gyorsírásról, majd
nem szó szerint azt olvassuk, a mit Danzernél; 
a mi mindjárt arra enged következtetni, hogy 
az egész munka жш eyye#, mW

Az 50—63. lapig terjedő rész „Tanítás“ főcí
met visel, melyben 15. Regulában, kevés vál
toztatással mind az van elmondva, a mit Dan
zer az „Institutiones Stenographiaeban“2) elmon
dott. Szóval: elmondhatjuk, hogy Kovács, a 
forrás megnevezése nélkül nem tett egyebet, 
mint Danzert latinból magyarra lefordította, a 
mint e jelenségre már még a 60-as években 
Szombathy Ignátz felhívta a figyelmet.3) Az 
értekezéshez függelékül itt is négy oldatos, de 
már kettős hajtású táblázat van mellékelve. Az 
első tábla, a vármegyéknél előforduló szók rö
vid jelölését, valamint az egész álfábetumot tűk-

0 L. Tudományos Gyűjtemény 1821. XI, kötet. 
A’ Cs. kir. Felség’ kegyes Engedelmével. Pesten, Ns. 
Trattner János betűivel és költségével.

2) A változtatások leginkább arra vonatkoznak, 
hogy a Danzer által kiszemelt katonai jelényeket, Ko
vács »vármegyei jelényekkel« cserélte fel.

3) L. Gyorsírászati Lapok 1868. évfolyamának 133. 
lapján Szombathy István közleményét.
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rözi vissza. A második tábla „Rendszabás: a’ 
mássalhangzók' összveköttetésére, az írásba." 
A harmadik táblázat felirata: „Példák, mellyek 
az előadott regulákra vágynak szabva.“ Végűi 
a negyedik tábla címe: „Példa a’ gyakorlásra; 
kevés kezdő, és végző magában hangzókkal."

Habár Kovácsnak munkássága felől ez idő- 
ben még nem is derűit ki, hogy az, nem egyéb 
mint Danzer művének fordítása, annyit mégis 
biztosan állíthatunk, hogy Kovács működése 
nagyobb érdeklődést nem keltett. Értekezéséből 
a gyorsírást elsajátítani nem igen lehetett, da- 
cára, hogy az a széles körben elterjedt „Tudó- 
mányos Gyűjtemény “-ben látott napvilágot. A 
főok pedig alighanem az volt, hogy Kovács 
nemcsak semmi olyast nem mond, a mit már 
Danzernél az érdeklődő megtalálhat, hanem in- 
kább még az is, hogy Kovács, a Danzer köny- 
vének megjelenése óta felmerült gyorsírászati 
mozgalmakat meg' sem említi. Pedig 1800-tól 
illetve 1802-től 1821-ig, több nagyszabású mun
ka jelent még a külföldön. Legyen itt elég csak 
Lcwisnck 1X10-ban az angol gym sírászai tör-
ténelmét, 1817-ben KőppnTtk..a tirói jegyekről
szóló nagy munkáira hivatkoznom.

A magyar gyorsírás ügye tehát még 1821- 
ben sem állott úgy, hogy létjogosúltságot és a 
mi fő, elterjedést biztosíthatott volna magának. 
Pedig egy használható gyorsírási rendszer ezi- 
détt már nagyon is bevált volna. Annális in- 
kább, mert fel van jegyezve, hogy az 1820—80.
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evekben már kiadták a tárgyalásoknak, az ak- 
kori censurai viszonyok miatt csekély értékű 
„Diariumát“ és közelgett az orWyyyw-

irdst,1) az 1830-ik évben a külvilágtól légmen
tesen elzárt szabadelvű párt nevében felszólaló 
Gr. Andrássy György azon indítványa követ
keztében, hogy maga az országgyűlés adjon ki 
lapot tárgyalásainak közlése végett.

Habár ez indítvány 2)
Gyorsírászati Lapokban — elfogadtatott, annak ki
vitelét sikerült a reaktionarius pártnak meghiúsí- 
tani, dacára annak, hogy az eszme ismételten sző
nyegre került. Érdekes №rey-nek az alsótábla el
nökének azon felelete, melyet 1833-ban egyik ülé- 

egy ez iránti interpellációra adott: „Nyolc
az alkot-

mint olvassuk a

sen
századig fennállott — úgymond 
mány újság nélkül. Két év óta a műveltség 
nem emelkedhetett annyira, hogy újságra kike
rülheti enűl szükség volna.“ Ezt ugyan Kölcsey 
Ferenc a „legügyetlenebb feleletnek“ mondja nap
lójában, „melyet valaha elnök adott,“ de ez mu
tatja mily könnyen bánt el akkor a kormány 
az ellenzékkel. Ily körülmények között megelé-

Ű Kölcsey »Napló«-ja szerint (1832. dec. 22.) a 
kerületi gyűléseket már 1832-ben gyorsírók jegyezték, 
de csak kettő, és így Kölcsey szerint »nem sokat ér 
az egész mesterség, mert csak négy nap múlva nyo
matják ki a naplót, mivel ennyi idő szükséges a gyors
íróknak az áttételre.« A főrendiházban a gyorsírást leg
először 1840-ben alkalmazták.

2) L, Gyors. Lapok 1870. évf.
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gedtek a Rendek egy írott újság kiadásával 
melyet tudvalevőleg

D^assuth íajos L)
szerkesztett, az alább méltandó Károly
és még nehány gyorsíró feljegyzése alapján."

Ú Arra nézve, hogy mikép reprodukálta Kossuth 
saját feljegyzése szerint az országgyűlési beszédeket az 
általa készített »országgyűlési tudósításokban,« a »Gya
korló Gyorsíró« VI. évfolyamának 52. lapján talált alábbi 
érdekes sorokba, itt helyén valónak látom közölni:

„A zajt kerültem. Társadalmi összeköttetéseim 
a főrendek közt b. Wesselényi Miklósra és gr. An- 
drássy Károlyra (GyLila gr. atyjára), a másik táblánál 
néhány követre voltak szorítva, azokkal is legtöbb- 
nyíre csak ebédnél, vacsoránál találkoztam, mert 
országgyűlési tudósításaim sok dolgot adtak. Nem 
értettem a gyors Kaszathoz, csak közönséges írással 
tettem az ülések alatt jegyzeteket: a kimagasló 
szónoki szépségeken, a jellegező mondatokon és 
sarkalatos adatokon kívül jóformán csak a vezér 
szókat jegyeztem fel, melyek az okoskodás vona
lát kiczövekelik; jegyzeteim amolyan csontváz vol
tak, melyre testet rakni az emlékező tehetség fel
adata volt. Hát biz én, ha nem voltam volna is ma
gányt kedvelő „insociabilis“ medve természetéi (min
dig az voltam), nem igen értem volna reá társa
ságba vegyülni. Mikor mások az ülések után szó
rakozást kerestek, nekem íróasztalomhoz kellett 
sietnem, nehogy emlékezetem cserben hagyjon, s 
a csontváz váz maradjon. Nehéz munka volt, de 
hát az ember, ha komolyan reá adja lejét, sok min
denfélébe bele gyakorolhatja magát, még a kard
elnyelésbe is, a mit egy-egy kóbor akrobata való
sággal megteszem Nem is találkoztam soha sen-
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Nehogy azonban az országban a Kovács 
fellépte óta pangásnak indúlt gyorsírói törekvések 
végkép elszunnyadjanak, ezen az akkori libera
lis párt mindenkép iparkodott segíteni.

s^lndréLssy Syorgy es D^arolyi György gráfok,

felismervén a gyorsírásnak, főleg az országgyű
lési tárgyalásoknál előtűnő szükségességét, száz 
darab arany jutalmat tűztek ki arra a legjobb 
gyorsírói munkára, mely leginkább hódol a gya
korlati követelményeknek. Ezen pályázatot a gró
fok annál inkább tűzhették ki, mert 1830-ban 
már kivitte az országgyűlés 
látni fogjuk
talos használatát, hanem hosszas . viták után 
azt is, hogy a beszédek kivonatban köz ültet
hettek a lapokban, ámbátor a szónokok meg- 
nevezése nélkül, a min azonban a lapok úgy 
iparkodtak segíteni, hogy különféle körülíráso- 
kat használtak a szónokokra nézve. Pl. ezt ír

ni int később
nemcsak a magyar nyelv hiva-

kivel, a ki szememre vetette volna, hogy hűtelen 
„reporter“ vagyok, nem is vethették, még a kor
mánypártiak sem; mert noha igen természetesen 
minden rokonszenvem a szabadelvű ellenzéki szó
nokokhoz vonzott, nem vesztettem szem elől, hogy 
kötelességem hű képét adni a tanácskozásoknak ; 
tehát nem kevesebb ügyeimet fordítottam az (esz- 
tergommegyei) Andrássy szónoklatiara, mint akár 
a Deákéra s a Czirákyéra, Pálfy Fidelisére, mint . 
a Wesselényiére vagy Széchenyiére, ki akkor még 
nem volt a ,,kormány embere
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ták: „Egy tiszáninncni ősz követ ezt mondá; 
erre egy fiatal dunántúli követ ezt feleié; stb.“ 

A főurak példáját több vármegye, köztük 
Fehér megye is követte, de minden nevezetesebb 
eredmény nélkül.

A kitűzött jutalomra csak egy pályamű ér
kezett s így a pályázati kérdés megoldója

Borsos j\/Cárton ’)
volt.

Borsos M. született 1796-ban. Ügyvédi ok- 
levelet szerezve, életének nagy részét irodalmi 
munkásságban töltötte el. írt beszélyt, költe
ményt, bécsi leveleket és könyvismertetéseket a 
„Rajzolatokba" (1835-1838.) Ezenkívül szer
kesztette az „Ismertető" című folyóiratot 
(1836—40) valamint a „Világ" címmel 1841- 
ben jelenő s ennek folytatásakép 1844֊ 1848-ig 
kiadott Budapesti Híradót. Meghalt 1876. május 
végén.

Ránknézve legfontosabb „Gyorsírási Okta- 
tás, Borsos Márton által, Pesten, 18311.,_ Nyo
matta Fűskúti Länderer," cím alatt 26. lapon, 
5. rézmetcétű táblával megjelent, pályadíjnyer
tes füzete. A kis művet Méltóságos Buzini gróf 
Keglevits István Ő Nagyságának alázatos tisz- 
telettel ajánlja a szerző. Az ajánlatban felemlíti, 
hogy édes hazájához vonzó hazafiúi szeretete

Ű V. ő. Id. Szinnyei József: Magyar írók élete és 
munkái, Budapest, 1892.
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ösztönözte őt ,,a’ Sebes Írás mesterséges Tu
domány megtanulására, melyet Méltóságos gróf 
Andrássy György cs. leír. Camarás, és Gróf 
Károlyi György eő Nagyságok" pártoltak első- 
ben kiknek hazafisága folytán nyert 100. arany 
jutalmat. Ugyané helyen Borsos megtámadja 
a külföldet, hogy nem méltányos, midőn állítja, 
„hogy tolok a tudományokba hátra estünk, mert 
édes hazánk véráldozatyával mentettek meg ők 
is a’ majd elkerülhetetlen rablántzoktol.“ Ez
után (9—12. oldalon) a Bévezetés következik, 
az ókori gyorsírászatról csak annyit említve 
hogy „Romában köztársaság alkalmával neve
zetesek voltak Туго és Aquila, az első Ciceró
nak, a’ másik Moecenásnak szabadon bocsáj- 
tottja.“ Majd rövid kivonatban, mindazt elmond
ja, a mit már Dánzernél ismertettünk. Az 1802- 
ilc évtől lefolyt 30 évről, Kovácshoz hasonlóan 
ő sem tud semmit a gyors írási mozgalmakról. 
Pedig ő már nemcsak a Kovács által nem is
mert külföldi munkákról vehetett volna tudo
mást, de megszerezhette volna legalább Főssé 
francia gyorsírástanát (1829) vagy Nowak né- 
met gyorsírási könyvét, mely már két év óta 
volt forgalomban. Újdonság gyanánt csupán 
annyit említ fel, hogy hazánkban az 1832-i or- 
szággyülés alatt jegyeztek először gyorsírással, 
melynek előmenetelét sikerrel reményleni mind
addig nem lehet, míg azon gátok, melyek el
lene szegülnek ,,a’ Kormány és Nemzeti viszo
nyok által el nem háríttatnak.“ Felemlíti ugyan
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itt „a pártolást nem nyert" Kovács Imre érte
kezését, végűi sajnálatát fejezi ki, hogy az or
szággyűlésen nem működhetett. A 13 —17 la
pon „Gyorsírás Fő Rendszabásai“ cikkelyben 
előadja a gyorsírás célját s szól a gyorsírás 
alapjegyeiről, különösen a tekintetben, hogy 
honnan kezdve írandók a betűk. — Ezután szer
ző (17—23. lap), „Bővebben Magyarázott Rend
szabásai a’ Gyorsírásnak" címmel 20. pontban 
a magyar, 8. pontban pedig a latin gyorsírás 
főbb szabályait ismerteti. Végűi 23—֊26. lapon 
áttér a „Gyakorlás módjára." — Tábbellái úgy 
alak, mint tartalom szempontjából majdnem 
azonosak a Danzer, illetve Kovács táblázataival.

Ha az itt elmondottakat figyelembe vesz- 
szük, lehetetlen fel nem ismernünk azt, hogy 
Borsos pályaműve sem jelent haladást a gyors
írás fejlődésében. Nem jelent pedig azért, mert 
ő is voltaképen nem tett egyebet, mint titokban 
utánozta Danzert és Kovácsot.

Mi tehát az eredmény? Az, hogy Taylor 
nemzette Danzert, Danzer Kovácsot, Danzer és 
Kovács pedig Borsost!

A magyar gyorsírás tehát még 1833-ban 
sem tudja gyakorlati életképességét bemutatni. 
Az országgyűlési tárgyalások már kezdődnek, 
de a pályadíj dacára is gyakorlati értékű gyors
írási rendszer nincs forgalomban. Gyorsírók 
pedig alig találtatnak, kik a feljegyzésekre vál
lalkozzanak.
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Es ha gyakorlati működésével 1832-ben a 
gyorsírás történetében korszakot alkotó, Hajnik 
ճայթած jut is az a szerep, hogy a gyors- 
írásba nehány buzgó társával életet öntsön: 
mégis itt jegyezzük meg, hogy az országgyűlés, 
a gyorsírásnak 12 év alatti nyilvános szereplése 
után érzi csak szükségét annak, hogy ez isme
retág meghonosítására lépések tétessenek. így 
akart az alsó tábla az 1843-iki országgyűlésen Ő 
Felségéhez feliratot intézni a pesti kir. tudo
mányegyetemen felállítandó gyorsirási tanszék 
ügyében, melyet azonban a főrendek csak bi- 
zonyos módosításokkal voltak készek elfogadni, 
mire az országgyűlésnek nem maradt egyéb 
teendője, mint hogy egy törvényjavaslatban há
rom éven át évenkénti 4000 pengő forintot biz
tosítson segedelemképen néhány olyan egyén 
számára ki magát a gyorírásban való kikép
zésre s az országgyűlési gyorsírásra kötelezi. 
Azonban az alsó táblának ezen intézkedése, 
minthogy már az országgyűlés végén történt 
s a főrendekhez át sem küldetett, siker nélkül 
maradt.

Borsos fellépésével tehát bezárul gyorsírá
sunk történetének első korszaka. Mindaz, a 
mit e korszak felmutat, voltakép nem egyéb, 
mint sejtelem, kezdet, a gyorsírás megismerése 
és fejlesztése iránt, az igazi öntudat, a komoly 
és érett elhatározás jellege nélkül. Lehet, hogy 
a most ismertetett eredmény annak tudható 
be, hogy e korszakban nem tartattak rendsze-
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resen a gyorsírás gyakorlati fejlődésére annyira 
alkalmas országgyűlések, de az is bizonyos, 
hogyha a gyorsírás a me^ÄezeW# Ыои, /ЫЫ eg 
меш %egz más Ww/մ gyakorlatiasabb fejlődést, 
leszorúl a napi rendről és alig lesz méltó arra, 
hogy emlegettessék.
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Második korszak.
(1882—1868)

(Jellemzés. Hajnik K. Hajnik halála. Hajnik levele Markovitshoz. 
Gabelsberger és Hajnik. Hajnik követői. Lukács János. Dobrossy Ist
ván. Gyurits Antal. Nagy Miklós. Gaszner Lajos. A budapesti első 
általános magyar gyorsíró egylet. Tagjainak névsora. Befejezés.)

A korszak, melyet jellemezni kívánunk, a 
„gyorsírás ifjú korszaka," hol is a kezdet ne
hézségeit legyőzni kívánó törekvés már nem 
annyira a könyvcsinálásban, mint inkább a gya- 

ÄöoßWmmi/eAmeÄ szem eW ZayfásábaM éri 
el célját.

A magyar gyorsírás! élet fejlődésének ked
vező országgyűlések e korszakban mindinkább 
megnyílnak, a mivel aztán a nemzeti nyelv is 
a latin mellett mind nagyobb tért hódított. Any- 
nyira, hogy az orszaytyyäZesm а mat/^/ат
m/eű; áZWtmos /m;aWos &asz%áWáZ 
eZreWe# Wez&edes%e& mmtZ (ծ՚ծծ /Ыуама(;а Wh 
Mindezeknek pedig az lett a következménye, 
hogy nem tankönyvekre és értekezésekre, ha
nem inkább gyorsírókra van szükség, kiknek 
működésére számítani lehessen. Annál is inkább, 
mert Magyarországon e korszakban a nyilvá
nosság terjesztésére évek hosszú során át igen 
kevés történhetett. Az országgyűlés tárgyalásai
ról a censura nyomása alatt álló hírlapok csak
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rövid és száraz tudósításokat közölhettek, miért 
is a történelem számára csupán a jegyzőköny- 
vek és hiányos tudósítások maradhattak fenn. 
A tudósítások pedig azért voltak hiányosak, 
mert minden kinyomtatott naplónak Bécsbe kel
lett vándorolni s csak azután lehetett közzé- 
tenni, ha „jó jelzéssel" onnan 24 óra alatt 
visszakerültek. Az 1843—1847. országgyűlés 
XVIII. ülésén jól. 8-án panaszt is tesznek a 
gyorsírók ellen, hogy a napló tökéletlen, mert 
több felszólalás kimaradt. Ezek azonban később, 
pótlólag felvétettek a naplóba. Ámde a cenzú
rái nyomás mellett sem lehetett már a gyors
írói működést 1832-től elnémítani. És ha tö
kéletlenek is a feljegyzések, a mind sűrűbben 
tartott országgyűlések mellett mégis mindinkább 
szerep jutott a gyorsírásnak de már többé nem 
az elméleti, hanem a gyakorlati téren, annak 
kifejezésével, hogy ezentúl már nem az a fő, 
hogy ki mikép, mily tankönyv után írjon, ha- 
nem csak az, hogy írjon, még pedig úgy, hogy 
írásával, a beszédeket megörökítő naplókat meg- 
szerkeszteni lehessen. Szóval: az elméleti szőr- 
szálhasogatások háttérbe szóródnak, csak azért, 
hogy helyet adjanak a gyakorlati ténykedésnek, 
a gyorsírás igazi hivatásának.

A gyakorlati ténykedés pedig e korszakban 
már lendületet kezd venni annyira, hogy nemcsak 
hívatásos gyorsírókkal találkozunk, hanem a 
korszak vége felé, 1861-ben, az alább ismerte
tendő első gyorsíró egylettel is. Mind e jelen
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ségek már nem efemer értékűek voltak, hanem 
olyanok, melyek alapjául szolgáltak a későbbi 
fejlődésnek.

így keletkezett a kor szükségletéből, a 
zajos diéták tárgyalásait megörökítő gyakorlati 
iskola, a feledhetetlen emlékű Hajnik Károly ve
zetése alatt, kinek korszakalkotó működését az 
alábbiakban kívánjuk vázolni.

Չ (aj ni к Dyároly élete és működése.l)

kit a magyar gyorsírók 
— 1806. december 10-én

fjajnik Károly — 
Nesztorának neveznek
született Pozsonyban. Atyja Hajnik Pál, előbb 
pozsonyi, később egyetemi jogtanár, anyja Mar- 
kő vies Antónia, Markovics Mátyás jogtudós 
leánya volt. Tanulmányait (1815—֊1821.) a pesti 
kegyesrendi gimnasiumban, utóbb (1821—1826) 
az egyetemen végezte. Az ügyvédi vizsgálat le
tétele után Temes vármegyében aljegyző lett s 
mint ilyen tanulta meg a gyorsírást Taylor rend
szere szerint Kovács áttételéből. 1832-ben a po
zsonyi országgyűlésen lépett fel, mint a tulaj- 
donképeni mctr/y&y ZeyeW
Azóta 1865-ig ő vezette, mint gyorsíró a ma- 
gyarországi és erdélyi országgyűlések naplóit. 
Az 1839/40 pozsonyi országgyűlés folyama alatt,

0 Hajnik Károlyra vonatkozó életrajzi adatokat, 
részint az elhunyt egyik élő rokonától személyesen meg
szerzett s itt először közzétett feljegyzések, részint a 
Vasárnapi újság 1886 évfolyamában található adatok 
nyomán mutatom be.

3
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a főrendi naplót is, mint akkori egyedüli ki- 
képzett gyorsíró, szintén ő szerkesztette. Az 
1841/3 országgyűlésre Kemény Ferenc br. hívta 
meg az országgyűlés naplójának szerkeszté- 
sére. Az 1843/4 magyar országgyűlésen pedig 
József Nádor egyenes meghagyása folytán szer
kesztette mind a két Tábla naplóját. Az 1847/8-i 
pozsonyi országgyűlés alatt szintén ő vitte a 
napló szerkesztését. Jelen volt az 1848-i rövid 
erdélyi országgyűlésen is — s táviró sőt Er
dély felé vezető vasút hiányában 
жф fesZre hírét. Ugyan-
ezen év tavaszán még egyszer, mint miniszteri 
biztos járt Erdélyben, Klapkával és Gál Sándor 
ezredessel a székelyföldre küldetvén. Majd a jú
liusban megalakúit 48-i pesti nemzeti gyűlésen 
mint a gyorsíró da főnöke a naplókat és ország- 
gyűlési irományokat adta ki és a „Közlöny“ 
számára több társával az országgyűlési tudósí
tásokat készíté.

A szabadságharc után Hajnik is elesett 
pályájától és az irodalomnak élt, megszerkeszt
vén 30. kötetét a „Vásárnapi könyvtárinak. 
Majd kiadta a „Hírmondó és a Képes Újság“ 
című néplapokat és „Visszaemlékezéseket“ közölt 
az országgyűlési életéből. 1857—1862-ig szer- 
kesztette a „Magyar Sajtót.“ 1861-ben még je
gyezte az esztergomi konferencia tárgyalásait, 
de már ez év végén Badacsonyba költözött. Itt 
élt 1865-ig, mikor is visszajött Pestre s nemso
kára meghívást nyert a nov. 19-i kolozsvári

Ő
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országgyűlésre. Ez volt az utolsó országyülés 
is melyen szerepelt, mert már a decemberben 
megnyílt országgyűlésen hiába keresték őt, meg
szokott helyén.

Családi élete nem volt örömteljes. Kétszer 
viselte az özvegység gyászát. A váratlan mel- 
lőztetésnek az a tudata, hogy az etájban „az 
állandó országgyűlési gyorsíroda létesítését 
intéző bizottság, nem ő rá az érdemdús út
törőre, hanem fiatal erőkre fogja bízni a gyors- 
iroda szervezését, nagyon hatott érzékeny ke- 
délyére.“ Meghalt 1866. sept. 25-én Budán.

Haláláról a „Gyorsírászati Közlöny" x) a 
következőket írja: „Gyászhírrel kezdjük Köz- 
lönyünk mai számát. A magyar gyorsírás Nesz
tora, ki 12 éven át vezette a gyorsír ódát f. évi 
sept. 21-én meghalt. Azon kívánsága, melyet az 
utolsó országgyűlés egybehívása előtt kifejezett 
és melyről utolsó számunkban is volt említés, 
hogy t. i. a 66-iki országgyűlésen mint gyorsíró 
fogna működni, mely működésével az eszesen 
12. országgyűlésen folytatott gyorsírói pályáját 
befejezi .... most teljesült. Béke hamvaira." 2)

]j Gyorsírászati közlöny i860. Első évf. sept. 30. 
2) A hivatkozott közlöny utolsó számában Hajnik 

ezen kívánságát Markovits Ivánhoz Szigligetröl 1865. 
febr. 15-én kelt és a Gyorsírászati Közlöny 1866. évi 
júl. 3 i-i Számában közölt következő szószerinti szavak
kal írja: »szándékom — ha Isten úgy akarja —· a kö
zelebb egybehívandó országgyűlésen mint naplószer-

3*
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De Hajnik nemcsak a nyilvánosság terjesz
tése körűi szerzett érdemeket, hanem sokoldalú 
tapasztalatával (tudott latinul beszélni és steno- 
grahce is írni) és finom modorával az ország
gyűlési férfiaknak nem egyszer keresett embere 
volt. Kedvelte József főherceg, az 1840-iki or
szággyűlés főrendi táblájának elnöke és benső 
baráti viszonyban volt nemcsak Wesselényi 
Miklóssal, hanem gr. Battyáni Lajossal is, kinek 
egyideig magántitkára is volt. De Battyáni gr. 
Hajnikban nemcsak a magántitkárt szerette, ha
nem a gyorsírót is, kit, mint ilyent, gyorsírás! 
ismereteinek gyarapítása végett, mint Kónyi 
Manó írja i) a „40-es években, mikor Gabels- 
berger,2) rendszerének és sikerének híre Magyar- 
országba is eljutott, saját költségén Münchenbe 
küldött.“ Hajnik tehát Münchenben járt s itt 
megismerkedett Gabelsbergerrel. Ekkor jegyezte 
meg Gabelsberger róla, hogy ritka, szép és fo
lyékony a stenográfiája, de a rendszer, a mely 
szerint ír, az rossz.

Ezen ismerettség ránk nézve annyiban ér
dekes, amennyiben ennek nyomán tudomására jö
vünk annak, hogy Gabelsberger (1841-ben) né-

kesztő*) működni s azzal az összesen 12. országgyűlé
sen folytatott gyorsíró՛" pályámat befejezni.«

*) Az országgyűlés tárgyalásának gyorsírászati feljegyzése 
a ház „diariumának“ vagy „naplójának“ neveztetik. Szerk.

fi L, Gyorsírászati Lapok 1886/7 évf. 7. szám.
2) a róla nevezett nagyhírű és most is nagyon el

terjedt német gyorsírási rendszer feltalálója.
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met eredetű sfmográ/áfjáZ л պ/eW՛e (#-
МзеИеЩ s е^фб07 Я^. eáes Äom6ß% պ/eZ-

Ez irányban három lev.elet֊.bimnk.!)
Az egyiket Gabeísberger Hajnikhoz intézte. 

Ebben bemutatja a magyar gyorsírás számára 
készített abcéjét. Közöl továbbá itt 350. ma
gyar szóból álló gyűjteményt a megfelelő gyors
írás! szóképekkel együtt. Végezetül Hajnikhoz 
a következő kérdéseket intézi németül: van-e a 
magyar nyelvnek f Hány van ?
Mikép különböznek az esetek ? Hány hajtogatása 
van? Vannak-e segéd-igéi? A hajtogatás példák- 
kal, második és harmadik személyben, egyes és 
többes számban ? _E%'- és összefe# szók ?
Valljon tud-e ő gyorsírásával németül is steno- 
graphálni? Tan módszer stb.

(Nb. Mindenekelőtt a magyar nyelv összes 
WcsÄm gyűjtendők. Továbbá 1. A főnevek 
zökk'el, 2. Tankönyvem függeléke. Magántanulás.) 
Ebből az előnyök csak a már előrehaladott tanít
ványokkal közlendők; ellenben idegeneknek stb.

A másik levelet Gabelsbergerhez Br. Ow 
József huszárszázados küldötte. Br. Ow mint 
huszárkapitány 40-es évek elején Magyarorszá- 
ban tartózkodván, akkor bizonnyára Gabelsber- 
ger egyedüli követője volt hazánkban. Ő köz- 
vetítette Gabelsberger és Hajnik közt az ismé-

1) Lásd: Dr. Gopcsa László »Magyar gyorsírási erek
lyék« cikkelyét, az Ország-Világ 1891. évf. 1. számában.
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telten megszakadt érintkezést. E levélben, Báró 
Ow ugyanis arra kéri Gabelsbergert, hogy ne 
csüggedjen el s így vigasztalja: „A művészet 
feltalálói ritkán érik el életükben az elismerést. 
Önnek neve is ünnepelt lesz unokáink és déd
unokáink napjaiban. Ön már most is elmond
hatja a római költővel, hogy: teljesen nem mú
lok el, non omnis moriar. Találmánya ércnél 
tartósabbszobrot foa önnek emelni, “

Majd egy másik levelet ír a báró Gabelsber- 
gerhez „Doboza“ nevű helyről keltezve, a mi va
lószínűleg „Dobóca“ lesz Gömörmegyében. Ez a 
falu — úgymond — a világnak egyik elhagyott 
pontja és a Kárpátok völgyében fekszik, a hol a 
levélíró csupán katonáival és könyveivel van el
foglalva. Bejártam 
rög-, Csehországot, most Magyarországon va- 
gyok, de mindenütt hű kísérőm volt a steno- 
graphia, melyet öntől 1832-ben tanultam. Ki 
tudja, találkozunk-e még az életben, de annyi 
áll, hogy önnek messze Magyarországon van 
egy tanítványa, ki önt hálás szivébe zárta.

Mindezt, ha szemügyre vesszük, megértjük 
nemcsak Hajniknak korszakalkotó jelentőségét, 
hanem azt is, hogy bár ő a Taylorféle rend
szert, mely szerint „szépíráséi vonásokkal írt“ 
magyarul és latinéi! nem tette közzé, mégis mű
ködése kihatással volt ez időben működő Sár- 
csevits Ambrus, Béres Elek, Szilt/ Kálmán és az 
alább említendő Lukács János gyakorló gyors
írókra.

Olasz-, Gö-ugymond
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3fajaik követői.

Sárcsevits, Hajniknak legelső tanítványa. 
A gyorsírást patvarista korában ismerte meg 
Borsos könyvéből s abban oly jártasságra tett 
szert, hogy az 1841/3-iki országgyűlésen Haj
nik mellett működhetett. 1847-ben visszavonult 
a gyorsírói pályáról s megyei szolgálatba lépett.

Sárcsevitsnek tanítványa Béres Elek volt, 
ki a 30-as évek elején Temes vármegyei aljegyző 
volt. Mint gyorsíró, a pozsonyi országgyűlésen 
szerepelt Hajnik mellett. Gyorsírói működése 
után, Kistelekre (Csongrád vármegye) költözött, 
s itt mint jegyző 1887-ben vonult nyugalomba.1)

Jelentékenyebb sikert mutatott fel a magyar 
gyakorlati gyorsírás terén Szily Kálmán, ki azon
kívül, hogy több ízben működött Hajnik oldala 
mellett, a pesti bizottmány által 1843-ban ren
dezett „gyorsírás! verseny“ alkalmával, a gyors
írás pártfogására egybegyült nagy díját nyerte el.

Hajnik követői sorában még Pompéri és 
Stutter Ferencz neveit említjük fel, kik volta kép 
inkább csak segítők, mint önálló gyorsírók 
voltak. A segítés pedig abból állott, hogy Hajnik 
leírta az egész ülést, aztán igen gyorsan azt 
lediktálta gyorsíró-segítőinek, s csak ha ezek ké
szen voltak a munkával, jutott az írnokok és a 
korrektor kezén keresztül a szöveg a nyomdába. 
De Hajnik működésében legnagyobb kitartással

ն

1) Sárcsevitsre és Béresre vonatkozó cikkelyeket 
1. a Gyorsírászati közlöny I. évfolyamában.
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lukács üarios
vett részt.

Lukács János ’) született 1818-ban. 1842- 
ben mint kir. táblai hites jegyző működött. 
Minthogy azonban ez időben, mint fennebb lát
tuk, könnyen elsajátítható magyar gyorsírás! 
rendszer nem volt elterjedve, a Gabelsberger 
és a német Novák féle gyorsírás! rendszereket 
vette vizsgálat alá és hosszú fáradozás után 
sikerűit is neki, e két rendszerből oly írásmó
dot állapítania meg, melylyel a gyakorlati 
nehézségeket leküzdje. Ennek eredményeként 
az 1843/4-i országgyűlésen mint nyilvános 
gyorsíró működött, még pedig oly sikerrel, hogy 
a követi kar nehány jeles tagja (köztük Szent- 
királyi Móric) kiváló kitüntetésben is részesí
tette. Az országgyűlés befejeztével Zala és 
Vas vármegyében, majd Győrött a gyorsírás 
tanításával foglalkozott. Részt vett az 1847-i, 
47/8-i pozsonyi, majd az 1848-i pesti ország- 
gyüléseken oly sikerrel, hogy a lapok rész
letes tudósításait ez időben nagyrészben neki 
köszönhetjük. A világosi gyásznapok után An
gliába készült kimenni gyorsírónak, de pén- 
zéből kifogyván, időközben nevelösködni kez- 
dett, mígnem 1852-ben Szombathelyen ügyvédi 
irodát nyitott. S habár e pályán, főleg bűn
ügyekben tevékenyen működött, mégis az ügy- 
védséget jövedelmezősége dacára is abbahagyta

ú V. ö. »Pesti Napló 1861. évf. 246 szám.
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és feljött ismét Pestre gyorsírni, de ezután már 
nemsokára 1861-ben okt. 18-án meghalt anélkül, 
hogy folyton javítgatott gyorsírás! rendszerét 
közreadhatta volna.

Lukácson kívül 
írókat kivéve 
merünk, ki mint gyakorló gyorsíró nagyobb si
kereket ért volna el. A mit e korszakban, a 
gyorsírásról még feljegyezhetünk, azt csak ab
ban jelezzük, hogy a gyakorlati működés mel
lett az elméleti téren is találkozunk egyes mun- 
kákkal, melyek azonban ismét csak csekély ér
tékűek voltak s alig biztosítottak szerzőjüknek 
maradandóbb hírnevet.

Az elméleti irányt művelők közűi itt mind
járt felemlítjük

a fenn eb b említett gyors- 
e korszakban senkit sem is-

üBobrossy ilstvári

nevét. Dobrossy elméleti működése azonban nem 
nagy jelentőségű. Mert habár mint Kossuth által 
kedvelt egyén, úgy is mint ügyvéd, úgy is, mint 
Kölcsey országgyűlési naplójának 1848-ban ki
adója majd mint író, főleg a „Jelenkor" és a 
„Társalkodó“-ban írott polemikus cikkeivel érde- 
meket is szerzett, a gyorsírás terén csak „Gyors
írás, Taylor rendszere után, Magyar nyelvre al- 
kalmazta D*****y I. Pesten, 1843. Kiadja Geibel 
Károly" című munkáját adta ki. E munka volta- 
kép nem egyéb, mint Borsos fennebb ismerte
tett művének átalakítása. A munka 46. lapon 
tárgyalja a gyorsírást. A Bevezetésben a gyors
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írást jeles találmánynak nevezi a szerző. Ez
után az 1 §-ban a gyorsírás fogalmát abban 
állapítja meg, hogy ,,a' legegyszerűbb jelek 
segedelmével olly gyorsan tanít Írni, mint be
szélünk, és egyszersmind olly világosan, hogy 
az egyszer leirt örökre teljes biztosságai s ol- 
vasható marad." Ugyanezen szakaszban a gyors- 
írás általános szabályait négy, következő pont
ban adja elő 1) ’A gyorsírásban, úgy mint 
a' közönségesben, a szók betűkből tétetnek 
össze. 2) A' gyorsírási betűk a' legegyszerűbb 
és legrövidebb vonások és jegyek. 3) Gyors- 
írásban minden szó úgy íratik ki, mint hangzik, 
semmi tekintettel nem lévén a’ helyírás és szó- 
számozás szabályira. 4) Gyorsírásban a' szó 
csak mássalhangzókkal íratik, a’ magánhangzók 
pedig egészen elhagyatnak, kivevén a szó elein 
és végin. Majd hozzáteszi: nekünk magyaroknak, 
nyelvünk keleti természeténél és magánhangzóink 
rendességénél fogva, különben is így kellene ír
nunk. Ezután 2—5 §-ban a gyorsírás elterjedését 
a különböző népeknél, a 6 §-ban pedig a magya
roknál tárgyalja, felemlítve itt Danzer, Kovács 
működését és Hajnik Károly szereplésének kez- 
detét azzal, hogy a gyorsírás nálunk is úgy el fog 
terjedni, mint az angoloknál és franciáknál. A 7. 
§. a gyorírás hasznát fejtegeti. A 8 §. a gyorsírási 
abc 's betűk osztályozását, a 9 § a gyorsírási 
jegyek jelentését, a 10 §. azok összekötettetését 
ismerteti majdnem úgy, a mint azokat már 
Borsosnál ismertettünk. A fő eltérést itt abban
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találtuk, hogy míg pl. Borsosnak nincs ly jegye, 
addig Dobrossy a j és ly. jegyre a Taylor féle 
eh. betűt használja. A 11 §-ban a gyorsírás külö
nös szabályainak fejtegetését találjuk. A 12 §-t 
Rövidítések, — a 13 §-t pedig gyorsírásbeli gya
korlás foglalja cl. E fejezetben szerzőnk, több íz
ben hivatkozik Kovács Imre tanítására. A 14 §. a 
gyorsírás olvasását tárgyalja. A könyvet „Óhaj
tás a' gyorsírás ügyében" című „Végszó" zárja 
be. Dobrossy meghalt 1854-ben.

Egy évvel később Dobrossy munkája után 
szintén az elméleti terén fellépett

(Ջ у üríts hintát.

Született 1819. május 29-én Szombathelyen, hol 
tanúlmányaít is végezte. 1834-ben Pestre jött. 
s itt a jogtudományokat hallgatta. Ezután a 
gróf Korniss családnál ncvelösködött. Két φν 
múltán visszatért Pestre s kir. táblai jegyzőnek 
esküdött fel. Miután elsajátította a Novák féle 
gyorsírást az 1847/8-i országgyűlésen, minthi- 
vatalos gyorsíró működött. 1848-ban ügyvédi 
oklevelet nyert. Majd a Religió dolgozótársa 
lett, vívén a Szent István Társulatnál mintegy 
három évig a titkári tisztséget is. 1859-ben 
Szatmárra gimnasiumi tanárnak nevezték ki s 
itt működött 1890 febr. havában bekövetkezett 
nyugdíjazásáig. Mint tanár leginkább a nyelv- 
tudományokkal foglalkozott, azonkívül, hogy le
fordította Cantu Caesar nagy világtörténetét is.

Gyorsírási ismeretéről 1844-ben „A gyors 
írásról elméleti és gyakorlati tekintetben, Po



44

zsony (Nyom. Schmid Antal betűivel) cím alatt 
adta ki tanulmányát 43. oldalon. Ezen tanul
mányát elméleti és gyakorlati tapasztalásainak 
gyümölcseként azon céllal tette közzé, hogy a 
„gyorsírásról alapos fogalmat terjeszszen, a tárgy 
természetéből merített okoskodással minden ügy
barátot annak tudományos ismertetéséhez jut
tasson." Ezután megjegyzi hogy „praktikus 
gyorsírót munkája nem fog képezni. Munkáját 
46. §-ban tárgyalja. És pedig az 1—11 szakasz
ban a betűkről, illetve írásmódokról szól. A 
12—20 szakaszban történelmi fejtegetéseket tár
gyal. A 21—41 §-ban a gyorsírásnak a közönséges 
írás és beszédhez való viszonyát fejtegeti azon 
végkövetkeztetéssel, hogy az ész mindig pótolja 
a kéznek, de soha ez amannak hiányait s hogy 
minden féle írásnál az a jó rendszer, melynek 
jegyei akkor is megkülönböztethetők, midőn nem 
tökéletesen szabályszerűek. A 42—46 §. Tolda
lék címen „a gyorsírásnak honunkban! állapo
táról ad felvilágosítást." Itt Hajnlkot a rögös út 
bámulandó béketűrös megtöröjének, Lukácsot, 
a Novák német rendszer hívének mutatja be. 
Dobrossyról pedig azt jegyzi fel, hogy művé- 
ben Borsos munkáját dolgozta fel némi javítá
sokkal. Tanácsai azonban nem vallanak prak
tikus gyorsíróra. És miután még kifejti Gyu
ri ts, hogy ő is a Novák rendszer híve azon 
óhajtással zárja be értekezését, hogy „e honnak 
lelkes fiai a gyorsírást további pártfogásukra 
méltatva, jelen országgyűlés után az erők ver
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senyzésének szabad tért engedjenek, hogy elha
tározhassák, mennyiben érdemes a gyorsírás 
pártfogásra. S ha a közelebbi három év sem 
vezetne kielégítőbb eredményre, mind az elmúlt, 
fogjunk hasznosabb munkához. Jelszavunk: 
Győzzön a mi jobb!"

Gyurits meghalt 1891-ben.
Gyuritsnak azon sejtelme, hogy „a követ

kező három év kielégítőbb eredményre nem fog 
vezetni," csak annyiban valósult meg, hogy az 
elméleti téren nem igen történtek további kísér
letek. Jóslata azonban a gyakorlati működés
re vonatkozólag nem teljesedett be, mert mint 
fennebb láttuk, Hajnik és társai gondoskodtak 
arról, hogy „ne fogjunk a gyorsírásnál hasz
nosabb munkához." És különös, mire Hajnik 
és társai a gyakorlati működés teréről kezdenek 
lelépni, ismét előáll az az első korszakunkban 
is észlelt jelenség, hogy a gyakorlati működést 
újra az elméleti kezdi felváltani. Az 1861-i évet 
értjük itt, mikor is Nagy Miklós és Gászner 
Lajos tesznek újabb kísérleteket a gyorsírás el
méleti művelése körében. Fellépésük csak annyi
ban érdemel nagyobb figyelmet, hogy velük a 
majdnem 62. éven át hazánkban szerepelt Tay
lor féle angol gyorsírási rendszer majdnem vég
kép letűnik, és részint a Novákféle részint pe
dig a Gabelsberger és Stolze féle német gyors
írás! rendszerek kezdetleges magyarosítása iránt 
indúl meg az elsőt illetőleg a már megkisérlett, 
az utóbbiakat illetőleg pedig az ismeretlen kéz-
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deményezés. Kezdeményezések működését azon
ban nem sok siker követte.

D\ragy ŰJytiklés
Magyar Gyorsírás, Pest 1861-ben kiadott műve 
Novák: Leicht lesbare Geschwindschrift című 
munkájának majdnem szolgaias fordításával je
lent meg és minthogy a kidolgozásnál sem a 
magyar nyelv szellemét, sem annak sajátságait 
nem igyekezett érvényre juttatni, fellépése in
kább csak a dilettántizmus jellegével bírt, el- 
annyira, hogy munkásságát úgy a sajtó, mint 
a közönség érdektelenül fogadta. Pedig Novák 
rendszere elég jó gyakorlati rendszer volt s ta
lán ha a fennebb említett Lukács vállalja el 
Nagy Miklós szerepét, a Novák féle rendszer, 
húzamosabb ideig szerepelt volna a nálunk 
létesült rendszerek sorában.

A másik kezdeményező

(Staszner £ajes

volt. Gászner „A gyorsírás (stenographia) rövid 
és magyar nyelvre alkalmazott tana" Pest, 
1861 ձ) cím alatt adta ki munkáját. Habár az 
„Előszóban" maga bevallja, hogy „hazánk jelen 
szétdúlt szomorú állapotában nem egyhamar re
mélhető alkotmányos létünk oly élvezete, mely 
a gyorsírás alkalmazását szükségessé tenné, 
mégis kötelességének tartja azon eszközök elő
készítésére közremunkálni, melyekhez a gyors-

x) 1862-ben Második bővített kiadás jelent meg.
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írás is tartozik s a melynek az alkotmányos 
életben hasznát veszszük.“ Majd áttér Borsosra, 
Dobrossyra és Hajnikra, megjegyezve ez utób
biról azt, „sajnos, hogy nem közié a világgal 
hosszú évek során szerzett tapasztalatait, ho - 
lőtt, most politikai újjászületésünk által tettre 
ébredt nyilvános életünkben nagy hézagot pó
tolna." Végűi az e korban a külföldön már 
mindinkább terjedő Gabelsberger és Stolze J) 
féle rendszereket vette bonckés alá s arra a vég
következtetésre jutott, hogy mindkét rendszer 
hiányokkal bír. E hiányokat szemügyre vette s 
kiadott tankönyvében a most említett két rend
szert igyekezett összeolvasztani. Minthogy azon
ban ezen nehéz feladatot nem tudta egy tan
könyv keretében oly könnyű szerrel megoldani, 
fellépésével rövid életű sikert ért el.

Sokkal fontosabb azonban Gászncrnek azon 
ténykedése, melylyel, e hazában, a különböző 
rendszert művelő gyorsírók részére 1861. évi 
március hó 25-én a eW áZWfmos
mmyyctr ayyWeiG) alakította meg. Ezen,

ú Stolze, Gabelsbergerrel csaknem egy időben fel
lépett s ma is elterjedt német gyorsírási rendszer fel
találója.

ճ) Az 1865-ben kiadott Első magyar gyorsírás! 
emlékkönyv nyomán, érdekesnek tartom ideigtatni 8 
Budapesti első általános magyar gyorsíró egylet 
tagjainak né\ sorát. A minden gyorsírás! rendszert ma
gában foglaló egylet tagjainak névsora következő : Tisz
teletbeli tagok: Áldássy Antal, Feley Jósef, Hajnik 
Károly (tiszteletbeli, elnök) Kammermayer Károly, Szón-
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habár csak rövid ideig fennállott egyletben az 
eddig feltüntetett Taylor, Taylor-Novák, Ga- 
belsberger és Stolze féle rendszerek művelői 
szerepeltek tagokúi.

Visszapillantva ezekután az elmondottakra, 
azt észleljük, hogy „a gyorsírás ifjú korszaka" 
már olyan, mely fejlődést ígér. Nemcsak az-

tagh Pál (Csetneken). Rendes tagok: Angyal Jósef, 
Bartal Károly (Pozsonban) Boros Ador (Becsben) Bu
rján Armin Nándor (b. tud. Becsben), Báttner József, 
Csanády István (vizsg. gyorsíró, Becsben) Fabó-Sche- 
midel Sándor, Fenyvessy (Grünbaum) Adolf (könyv
tárnok volt) Fölsinger Ignác, Gászner Lajos, m. t. sz. 
ülnök, Grosz Lipót, orv. tudor. Grünwald Bernát. Halász 
(Fischer) Ernő (Pátyon), Hegedűs János (jogtudor) Ke
lemen Móric, (jogtudor Becsben) Konkoly Thege Jósef 
Iíónyi (Kohn) Manó, Láng Géza, (Sz. Fehérvárott) 
Lechner Lajos (mérnök), Literáti Foghtűy Dénes, Mar- 
ceglia Antal, (h. t. t. fogalmazó) Markovits János (vizsg. 
gyorsíró Bécsben), Marsovszky Gyula, Móricz Ferenc, 
Német Imre, Novák Szilárd, Nyomárkay Bertalan, Or
szág (Reich) Sándor (jogtudor) Pap Jósef (N. Váradon) 
Perkits János (Sz. Endrén), Réső-Ensel Sándor (ügyvéd) 
Rennert Gyula (udv. hiv. Bécsben) Richter Antal, Ri- 
took Zsigmond (ügyvéd) N. Váradon) Rupp Imre, Rupp 
Zsigmond, Steinbach Gusztáv, (vizsg. gyorsíró Poson- 
ban), Szarvasy Jósef (jogtudor), Szily Kálmán, Szokoly 
Gyula, Szombathy Ignác, (vizsg. gyorsíró Budán) Tar- 
kovits Jósef, Teller Károly, Timku Ferenc (N, Sze- 
benben) Tischler Gusztáv (Kassán) Vass János (Vasko
hón) Vándory Gusztáv, Wágner Géza (jogász Bécsben) 
Weiss József, Wimmer Vilmos. — (Hajnik, Taylor, — 
Fenyvessy, Kónyi és Vándory Stolze, — a többiek 
mind Gabelsberger rendszere szerinti gyorsírók).
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által hogy az eZme'W?! meZW máf y?/&-
ÄorWmÄ^ is ismer kik sokszor kevés anyagi 
jutalmazással, de annál több lelkesedéssel és 
az ügy iránti szeretettel végzik a nehéz felada- 
tokat, hanem azáltal is mert benne habár

x) Érdekes itt felemlítenünk, hogy ez időtájt, a 
gyorsírókat nem az ország fizette, hanem e célra 119 
követből álló konzorcium alakúit. Kölcsey, hosszasan pa
naszkodik naplójában, hogy mily nagy fáradságába került 
neki, mint e konzorcium pénztárnokának, az egy-egy 
követre eső tiz-tiz húszast behajtani. 1843-tól már az 
ország fizette a gyorsírókat. Kitűnik ez Szigethy Sze- 
rencsy Istvánnak alábbi felszólalásából, mely már iga·" 
zolja azt, hogy a főrendek 1842-ben szerződést kötöttek 
Hajnikkal a gyorsírási napló szerkesztése czéljából. Szi
gethy Szerencsy István az alsótábla 4-ik ülésén 1843. 
május 24-én a gyorsírók díjazása érdekében következő
ket mondotta.

»Mennyiben értésemre esett a tek. Rendek a nap
lót gyorsíróval kívánják vitetni, s a mint hallottam, a 
vármegyék többsége ide megyen utasításaiban. Ez iránt 
semmi nemű észrevételem nincs. Értekeztem e részben 
ő cs. kir. főhercegségével is. A mint tudva van, 
múlt országgyűlés alatt a méltósagos íőrendeknél 
hasonlókép gyorsíró Hajnik Károly ur által vitetett a 
a napló, s vele e végből most is szerződés köttetett, 
mely nálam is megvan, s ennek főfeltételei abból ál
lanak, a mi legtöbb és legkívánatosabb, hogy azon nap
lónak a gyorsítási mesterség szerint a legnagyobb tö
kéletességgel leírva, három nap alatt tökéletesen elké
szítve és kinyomatva kell lenni. Ez az, a mit az em
ber leginkább kívánhat, és én is kívánom, hogy azok, 
kik ezt magukra vállalják, eleget tegyenek ezen köteles
ségnek. A második feltétel pedig volt, a mely elkerülhet- 
lenül szükséges, ezen tekintetben bizonyos fizetés. A mint

4
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későn, megszületik az első gyorsírói egyesület, 
mint összetartó]a az eddig szétszórt gyorsírói 
erőknek.

És a mit e korszak ígért, azt a következő, 
be is váltotta. Mert érezte, hogy a gyorsírás! 
viszonyoknak nagyon kedvező politikai és tár
sadalmi alakulásoknak küszöbén áll. E küszö
bön állva pedig magának a létjogosúltságot csak 
úgy biztosította s ezzel együtt a külföldi 
államok gyorsírási fejlettségét csak úgy érte el, 
hogy már kezdetben megragadta a fejlődésére 
nézve annyira kedvező alkalmakat. És meg is 
ragadta!

észrevettem, a méltóságos főrendeknél az országos cas- 
sából fog fizettetni, s azt tartom, mi is, hogy legke- 
vesebett mondjak, hasonló joggal megkívánhatjuk, 
hogy azon cassából fízettessék, s e részben nádor ő 
cs. kir. főherczegsége a rendelést meg fogja tenni,«



Harmadik korszak.
(1863 - napjainkig.)

(Jellemzés. Az 1863-i év. A gyorsíró egyleti élet. Csanády István. 
Gidófalvy Géza. Grünbaum Miksa. Fayer L. Gabelsberger-Mar- 
kovits rendszer szerinti a budapesti magyar gyorsíró egylet és kö
rei. A Stolze-Fenyvossy féle orsz. gyorsíró egylet és körei. Gyors
írási tanfolyamok. Gyakorló gyorsírók Versenyírások. Markovits 
István és Baross Gábor alapítványai. Balogh Andor, Cserey József, 
Bódogh János. Az országgyűlési gyorsíróhivatal. ICónyi Manó. A 
magyar szónoklat sebessége. Szaklapok, tan- és olvasókönyvek. 
Szombathy Ignátz. A) Gabelsberger-Markovits rendszer. Markovits 
Iván. Markovits követői. (Nagy Sándor és Béla. Balogh Andor, 
Bódogh János, Forrai Soma, Schell Antal, Vikár Béla.) B) Stolze- 
Fenyvessy rendszer. Fenyvcssy Adolf. Fenyvessy követői (Iíónyi 
Manó. Günther Antal. P. Gyunnan Andor. Vargay István. Adorján 
Emil.) C) Önálló rendszerek: Dohnányi F. Nagy 8. és Nagy B. 
Kele Antal. Szalágyi Á. Gyorsírás tanárokat vizsgáló bizottság.

Lutter Nándor. Az új szabályzat.)

A Hajnik féle korszak lejártával beköszönt 
a gyorsírás férfi korszaka, melyben már elérke
zik az idő is arra, hogy a gyorsírás kilépjen 
az országgyűlési szűk légkörből s ezáltal, utol
érve, a bennünket megelőzött külföldet, igazi 
fejlődésnek indulva elfoglalja mindazon tereket, 
melyeken életképességét bemutathassa.

így támadnak az igazi me-
lyek céljukul a gyorsírás terjesztését és fejlesz
tését tűzik ki. így sarjadnak ki az egyleti élet- 
ből a (/շ/օրտաա így

4*



52

keletkezik a gyakorlati gyorsírói működést meg- 
koronázó

De a korszakban az elméleti téren is sok 
minden létesül. A gyakorlati élet tűzpróbáját 
kiálló Gabelsberger és Stolze-féle híres gyors-

Markovits és Fenyvessy, a mely áttültetés nyo- 
mán eg o^agoÄö^y^eÄ egymásután lát-
nak napvilágot, melyekből aztán, még más fel
lépők kísérlete folytán is, megszületik a magyar 
gyorsírás irodalma. Végűi e korszakban kelet
kezik úgy a gyakorlati, mint az elméleti kép- 
zettség beigazolására szolgáló 
nárokat, ma már gyorsíró tanítókat és tanító- 
nőket megyéd WmszZera

Ha az előző korszakban eddig tárgyalta
kat figyelemre méltatjuk, belátjuk, hogy a gyors
írás igazi eltetjedésének nálunk legfőbb akadálya 
az volt, hogy a Taylor és Novák féle gyors
írás! rendszerek nem tudtak mélyebb gyökere
ket verni.ձ)

h A Taylor féle rendszernek nemcsak az volt a 
főhibája, hogy betűinek nagyrészét a rendes írástól el- 
térőleg balról jobbra képezve alakította meg, hogy az 
olvasást nehezítöleg a magánhangzókat pontok által je
lezte, hanem inkább az, hogy az álfábetjén kívül eső 
jelek (a háromszögek, a karikák stb.) alkalmazását és 
alakítását az egyes iró önkényére bízta. Λ Novák féle 
rendszernek előnye az, hogy a mássalhangzókat egészen 
és külön jegyek útján írja ki, de nagy hátránya az, hogy 
ezáltal az írásmódja lassúbb lesz. A magánhangzók ki
hagyásáról és a mássalhangzókban való jelölésről szóló 
tana pedig zavaros és hosszadalmas.
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Oly rendszerre vagy rendszerek megterem
tésére volt tehát szükség, melyek könnyedsé
gükkel és gyakorlatiasságukkal a kor színvo
nalán állva, félelmes vetélytársai legyenek az 
eddigi rendszereknek. így szorulnak le egymás
után az elavulásra megérett gyorsírási jelek 
csak azért, hogy helyet adjanak új gyorsírás! 
rendszereknek de különösen annak a két nagy
hírű rendszernek, melyet Gabelsberger és Stolze 
féle rendszerek név alatt ismer a művelt világ.

1563. év.

Az 1863-i év nevezetes a magyar gyorírás 
történetében. Ekkor lát napilágot Gabelsberger 
műve Markovits Iván,

. vessy Adolf magyar átültetésében. De neveze
tes ez év annyiban is, hogy ekkor kezdődik 
nálunk a gyorsírás! törekvéseket ápoló és fej
lesztő igazi

Stolze műve Feny-

dxyersíré egyleti élet

is, még pedig az ezen időben a „bécsi magyar 
gyorsíró egyletben“ működő Csanády István, Gi- 
dófalvi Géza és később ismertetendő Markovits 
Iván, majd Grünbaum (Gondos) és Payer gyors
írók munkálkodásaival, a mely munkálkodásból 
fejlődött ki, illetve létesült 1867 évi június 30- 
án a máig is fennálló és a Gabelsberger Mar
kovits rendszert fejlesztő budapesti magyar gyors-
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A Becsből kiindult magyar gyorsíróegyleti 
mozgalomnak vezetője

d-sariácly üstván,,
született 1833 október 11-én. Tanulmányait szü
lővárosában végezve, előbb papnövendék lett, 
később a bécsi egyetemen a jogof és bölcsé- 
szetet halhatta. 1860-ban a bécsi udvari kan
celláriánál alkalmaztatott, hol is majd minden ide- 
jét a gyorsírás képzésének és terjesztésének szen- 
telte. Fáradozásai következtében elnöklete alatt 
megalakult Becsben a magyar ol vasókör, mely
nek tagjaiból keletkezett a bécsi magyar gyors
íróegylet, élén Markovitscsal.

Az udvari kancellária feloszlatása után 
Csanádi Pestre költözött, azon hitben, hogy a 
magyar minisztérium hivatalnoka lesz. E remé
nyének teljesülése küszöbén azonban 1867. dec. 
12-én meghalt, három kiskorú gyermeket hagy
va hátra, kiket korábban elhuny՛ nejének nő
vére nevelt fel. A budapesti magyar gyorsíró 
egyesület 1869-ben emelt sírkövére azt vésette:

»Megjelenői köztünk, hogy erőd szenteld a hazának, 
Ámde csak az sikerűit, hogy honi földbe pihenj.«

Irodalmi működésének eredményeként itt jegyez
zük fel, az általa 1865 évre szerkesztett és ki
adott „Első magyar Gyors írási Emlékkönyvet.])

A második úttörő
б V. ö. Gyorsírászati Lapok XXVIII. évf. io. sz.
Ü Itt említjük fel, hogy a második és utolsó gyos- 

írási zsebkönyv is Becsben jelent meg 1866-ban Eli- 
scher Gyulától.
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(stidofalvy (ixéza

volt, ki 1840-ben Oláhkarácsonyfalván született. 
Tanulmányait a bécsi egyetemen és műegyete
men fejezte be. Bécsi tartózkodása alatt, mint 
az udvari kancellária hivatalnoka, kezdett meg
ismerkedni az akkor készülő Gabelsberger Mar- 
kovits féle gyorsírással, mely rendszer szerint a 
bécsi magyar gyorsíró egylet szaklapját 1866- 
ban „Gyorsírászati Közlöny" név alatt szerkesz
tette. 1867 óta a nagyszebeni állami főgim
náziumnál mint tanár működik, tanítva a gyors
írást is. Részt vett több egylet alapításában s 
irodalmilag is működött. Gyorsírási érdemeire 
való tekintettel, a budapesti magyar gyorsíró
egylet tiszteletbeli tagjává választotta.

A mit Csanády, Gidófalvy és Markovits 
Bécsben kezdeményeztek, azt itthon folytatták 
Grünbaum és Payer.

(sxrüribaum, ((Scoridos) 3/Ciksa.

Született 1840 febr. 8-án Kapolcson, Zala 
megyében. Középiskolai tanulmányainak végzé
se után a mérnöki pályára készült, de ezt abba 
hagyva, 1867-ben Párizsba ment, hol belépett az 
Alliance Israelite Universelle tanárképző inté
zetbe, majd „Ecole des Lanques Orientales 
vivantes" főiskolába, hol a keleti nyelveket hall
gatta. Innen Marokkóba küldötték segédtanár
nak, honnan 1869-ben Budapestre tért vissza, 
hol középiskolai tanári oklevelet nyert. Gyors



56

írói működését 1858-ban kezdette. Előbb Dob- 
rossy majd .Stolze és Gabelsberger elveit tanul
mányozta oly sikerrel, hogy az utóbbi rend
szert a műegyetemen is előadhatta. Az 1867-i 
hazai gyors írási reform mozgalmak behatása 
alatt Gabelsberger rendszerét francia nyelvre 
kezdte alkalmazni, miután két évvel előbb e rend
szert héber nyelvre is feldolgozta. Midhat pasa 
megbízásából pedig a török gyorsírási rendszer 
első részét is elkészítette. Marokkóban tartoz- 
kodása alatt a spanyol gyorsírást is terjesztette. 
Jelenleg „Gyorsírási Módszertanát" rendezi sajtó 
alá. 1885-ben Markovits gyorsírásának terjedé- 
séről az országos kiállítás számára nagy térké- 
pet készített, melyért a budapesti magyar gyors- 
íróegyesület tiszteletbeli tagjává választotta. Gon
dos tagja ezenkívül a londoni „Shorthand wri
ters Societynek.

*Fayer fásaié.

Született 1842-ben Kecskeméten. Mint a 
budapesti magyar gyorsíróegylet alapitó tagja, 
1866 és 1867-ben kiadta a magyar gyorsírók 
évkönyvét, mely két könyv, a magyar gyors- 
írási irodalom első termékei közé tartozik. 1870- 
ben egyleti megbízásból szerkesztette a „Gyors
írás! Lapokat", majd a gyorsírás tanárokat vizs- 
gáló miniszteri bizottság tagja lett. Ugyanezen 
évben „A szóbeli eljárás és a gyorsírás" cím
mel egy kis fűzetet adott ki, melyben különö- 
sen azt fejtegette, hogy a gyorsírás a szóbeli
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eljárás behozatalakor nevezetes faktorként fog 
szerepelni. Az országgyűlési gyorsiroda szerve- 
zésekor elsőrendű gyorsíróvá neveztetett ki. 
Jelenleg büntetőjogi rendkívüli tanár a buda
pesti egyetemen és a Jogtudományi Közlöny szer- 
kesztője.

Míg a bécsi magyar gyorsíró egyleti mozga- 
lomból megalakult a fennebb jeleztük budapesti 
magyar gyorsíró-egyesület, itt említjük fel azt, 
hogy 1867-ig, Eperjesen 1864. aug. 17-én, Sopron- 
ban 1865. ján. 5-én, és Iglón 1865. szept. 15-én ke
letkeztek hazánkban az első gyorsíró-körök, me
lyek mindannyian a megindult nyomon a Gabels- 
berger-Markovits féle gyorsírás terjesztését és fej- 
lesztését tűzték ki céljokúl, habár nem egyszer 
úgy, hogy a „magyar gyorsíró-szövetség" esz- 
m éj ével foglalkozva igyekeztek maguknak a köz- 
ponti egylettől önállóságot szerezni. A budapesti, 
alakulásától napjainkig változatlanul fennálló 
gyorsíróegylet mellett Gabelsberger rendszer sze
rint eddig a mind inkább szervezett gyorsíró- 
köröket l) nem számítva, csak 1877—1881-ig

x) Ma napig (1893) hazánkban a fennebb elősorolt 
eperjesi, soproni és iglói gyorsirókörökön kívül a követ
kező Markovits-gyorsiró körök működnek még : a deb
receni, az 1874-ben Leszlényi Imre alapította győri, a 
kaposvári, az 1887. október 2-án alapított kecskeméti 
r. kath és kecskeméti ev. ref. főgimnáziumi, a késmár
ki líceumi, a pápai ev. ref. kollégiumi, a pozsonyi Concor
dia, a pozsonyi keresk.-akadémiai és pozsonyi líceumi, a 
sárospataki kollégiumi, a szarvasi, a szegedi főgimnásiumi
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fennállott, de Gabelsberger rendszerét kiindúlási 
pontúi vett Nagy Sándor „Magyar Gyorsírók 
Egyesülete “ és Balogh Andornak, majd Kele 
Antalnak rövid időre megszűnt „Gabelsberger 
Egyesülete“ alakúit meg időközben. Ezenkívül 
egy kis gyorsírókört Hegedűs Ferenc is alapí
tott a budapesti kegyes rendi főgimnáziumban. 
1891-ben a Budapesti magyar gyorsíróegyesü
letben a „Nők gyorsírókőre“ létesült. Ezt ideig 
Wmí a összesem &ör M-
mo,(/a(;a.

A Stolze-Fenyvessy rendszer szerint hazánk
ban legelőbb 1872. évben alakúit meg a „Tiro- 
nia“ gyorsíróegylet, mely 1877-ben megszűnt. 
Ezt követte az 1877-ben megalakúit és 1884- 
ben megszűnt „Magyar Gyorsíró Kör.“ Leg
újabban (1893) e rendszer szerint, „Stolze-Feny- 
vessy Országos Gyorsíró-egyesület“ létesült. E- 
mellett a budapesti II. és VII. kér. főgimnázium
nál, továbbá a nagyváradi főgimnázium és fő
reáliskolánál alakúltak gyorsírókörök és pedig 
úgy Budapesten, mint Nagyváradon női szak- 
tanfolyammal is. E rendszer szerint tehát jelen- 
fe# a /oeyyWem Ú /cr. /emm.

A gyorsíró egyletek a gyorsírás fejlesztését 
és terjesztését leginkább a

gyorsírási tanfolyamok,
létesítésével érik el.
a szekszárdi polgáriiskolai, az ungvári főgimnáziumi és a 
rimaszombati Markovits kor.
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Ilyen tanfolyamok már kezdettől fogva tar
tattak, de a legfontosabb etekintetben az 1870- 
iki volt, mikor is Markovits és Fenyvessy any- 
nyira kimutatták rendszerük életrevalóságát, 
hogy nem sok idő múlva erre, a gyorsírás igazi 
tudását bizonyítóiag, a gyorsíró tanári vizsgáló 
bizottságot kellett életbeléptetni.

A tanfolyamok által elért szép sikereket, 
kiválóan az azokat vezetőknek tudjuk be, kik sok
szor minden anyagi haszon nélkül önfcláldozóan 
működtek közre.1) Hosszú névsort kellene itt 
összeállítanunk, de legyen elég Markovitson és 
Fenyvessyn kívül ezúttal csak azon neveket fel
említenünk, melyekkel leggyakrabban találkoz
tunk a gyorsírással írott lapokban. E nevek a 
régebbek közűi: Szombathy Ignác, Gondos Miksa, 
Kövy Imre, Linder György jelenlegi képviselő, 
(ki Markovits első tanfolyamánál nagyon segéd
kezett) Balogh Andor, Nagy Sándor és Béla, Ci-

b A gyorsíró tanárok anyagi és erkölcsi támoga
tása ügyében, a budapesti magyar gyorsíróegyesület 
1891 évi május ió-án »Emlékiratot« intézett a vallás és 
közoktatásügyi minisztériumhoz. Az emlékiratra 1892. 
évi március hó 11 -én, 2325. sz. a. következő választ kapta 
a folyamodó egyesület: »A rendelkezésem és vezetésem a- 
latt álló középiskolákat, úgy szintén az egyetemek bölcsé
szeti karait a gyorsírás tanításának felkarolására egyidejű
leg nyomatékosan felhívtam. Az egyesület ama kérel
mét, hogy a gyorsírás tanítói állami díjazában részesül
jenek, a lehetőség szerint alkalmilag figyelembe veendem.« 
Gróf Csáky s. k.« (L. Gyorsírászati Lapok XXX. évf. 
VII. szám.)
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gány János, Szepesy Xáver, Hadik Rihárd, Lich- 
tenegger József, Straubert Ödön, Cserey József, 
Grosz man Ignácz, Szieber Ede, Szarka Kolumban, 
Varjú János, Pachinger Alajos stb. (Gabelsber- 
ger Markovits rendszer) és Gyurmán Andor, 
Bolkay Vilmos, Kleckner Alajos, Vándory Gusz
táv, Fülöp Adorján stb. (Stolze-Feny vessy rend
szer.) Az újabbak közűi a következő neveket 
olvastuk leggyakrabban: Bódogh János, Vikár 
Béla*) Maywald József, Hegedűs Ferenc, Forral 
Soma, Rónay Károly, Szabó Sándor, Kozáry Jó
zsef, Kollmann Gyula, Tetétleni Armin, Vásárhelyi 
Gyula, Medvigy János, Horváth György, Schedl 
Arnulf, Báthori Dezső, Theiss János, Vaszary 
Mihály, Rákos Adolf, Szabó László, Ifj. Hörk 
József, Csiky Lajos és Tiroler Leontin stb. (Ga- 
belsberger-Markovits rendszer) és Vargay István*) 
Gyomlay Gyula, Janovits Pál, Adorján Emil, 
Mezőt! Vilmos stb. (Stolze — Fény vessy rendszer.)

Ezek szerint a tanfolyamok számát is te
kintve, a végeredmény a Gabelsberger-Marko- 
vits rendszer javára dől el. Amennyiben a leg
utóbbi hiteles kimutatás nyomán]) e rendszer 
szerint 77. tanintézetben (147. tanfolyamban) 
míg a Stolze-F eny vessy rendszer szerint 7 in
tézetben (11 tanfolyamban) tanulják a gyorsírást.

Itt említjük fel azt, hogy a többször neve
zett két újabb gyorsírás! rendszer tanfolyamainak 
tanulóiból képződnek a

A *)-gal jelöltek a gyorsírást a kir. tudomány egye
temen tanítják.

2) L. Gyorsírászati lapok XXX évf.
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6 yak őrié gyorsírok.
kik újabban nemcsak a páriámén! szolgálatában, 
de azonkívül is mindinkább nyernek alkalma
zást. Ez utóbbi körülmény különösen azzal függ 
össze, hogy hazánkban is a gyorsírás már ki- 
szivárgott a páriámén! szűk tanácsterméből a 
közélet majdnem minden terére. így felsoroljuk, 
hogy boldogúlt Rudolf trónörökös, levelezéseinek 
és tudományos dolgozatainak gyors elintézése 
céljából, az utolsó tíz éven át állandó gyors
írót tartott maga mellett. Egyébként ő maga is 
értett a stenográfiához. Károly Lajos főherceg 
is jártas benne. Deák Ferenc rendesen Kónyi 
Manónak diktálta és gyakran vele együtt dol
gozta is át legfontosabb beszédeit.

Gyorsírókat foglalkoztatnak minisztereink, 
бШйт/бт/ЫЫ; es is. így régibb
időben gróf Andrássy Gyula, Horváth Boldizsár, 
Kerkápolyi Károly, Lónyay Menyhért és Gorove 
István ; újabban Baross Gábor, gr. Csáky Albin 
és Hieronymi miniszterek. Lukács Béla miniszter 
az 1871/2 tanévben Cserey József, gyorsíró ta
nártól nyert magánoktatást. — Használtatja a 
gyorsírót Berzevicy államtitkár is, mig Tarkovich 
József államtitkár és Dóczy Lajos udvari taná
csos, maguk is jártasak benne.

Az országgyűlési képviselők közül gyors- 
írókat részint alkalmaztak, részint most is al
kalmaznak Apponyi Albert gr., Bujanovich Sán
dor, Busbach Péter, Dániel Ernő, Fáik Miksa, 
Gajáry Ödön, Hegedűs Sándor, Horánszky Nán-
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dor, Horváth Gyula, Ivánka Imre, Jelűnek 
Arthur, Linder György, Neményi Ambrus, Pulsz- 
ky Ágost, Rakovszky István, Tisza László, Vá- 
rady Gábor, Wahrmann Mór stb.

A hazai sajtónak számos munkása jártas 
lévén a gyorsírásban, azt sűrűén alkalmazza.

Az egyetemi és műegyetemi Wmro/c közűi 
dr. br. Hornig Károly, volt egyet, theológiai 
tanár, dr. Ságiig Gyula, Jónás Ödön, dr. Kisfa
lnál A. Béla, dr. Fayer László és mások.

Újabb időben gyorsírókat alkalmaznak Bu- 
dapesten egyes ügyvédek dr. Sándor, dr.
őWrdw/f Lipót, dr. Жаг Károly, dr. iMmfz Ja- 
kab, Fóliák Illésnél (Kohn Dávid), Kollár Lajos) 
stb.; kir. közjegyzők (így Zsigmond);
nagyobb egygsületek igazgatói (YMWy Lajos 
az országos gazdasági egylet igazgatója); egyes 
bankok és gyárak (Kornfeld Lajos, a hitelbank 
igazgatója, a GWz féle gyár igazgatósága stb. 
stb.); a minisztériumok egyes osztályában (Egán 
Ede, a földmivelési minisztérium tejgazdasági 
osztályának vezetője; Ottlik Iván, ugyanezen 
minisztérium osztály tanácsosa, mint kiváló gyors
író stenográfice veszi fel az án kette к tárgy alá- 
sainak jegyzőkönyveit) stb.

Ezekenkívűl a vidéken, Temesvárt dr. Fáj 
Ignátz ügyvéd, Győrött Mihalkovits Tivadar, 
kir. közjegyző stb. jártasak a gyorsírásban. Ö

Ó L. Dr. Gopcsa Lászlónak, a budapesti magyar gyors
íróegyletnek a képviselőházban Gabelsberger születése 
századik évfordulója alkalmából a »Modern gyorsírászat
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^Tersenyímsek.

E tekintetben nemcsak a kezdeményező, de 
a főérdem is majdnem kizárólag

3/Carkovits kívánt

illeti, kinek vezetése mellett XXIX. országos 
írásversenyt rendezett eddig a budapesti magyar 
gyorsíróegyesűlet. Az írásversenyek az ország- 
házban, meghívott érdeklődő közönség jelenlété
ben akként rendeztetnek, hogy a tulajdonképeni 
versenyírást, a látványos vagy úgynevezett pró
baírás előzi meg, melyeken újabban a női gyors- 
írók is részt vesznek. A tulajdonképeni ver- 
senyírás abból áll, hogy 5—5 percig tartólag, 
rendszerint a képviselőházi „Naplódból rögtö
nözve, de fokozatosan felolvasott szöveget kell 
a gyorsírónak leírni. A pályázati szabályok alap- 
ján, ekként elkészült Stenogramm munkálatokat 
a bíráló bizottság elbírálja s az eredményt a 
lapokba közzéteszi. Az eredményhez képest, a 
jutalomra érdemesek aranyokat, vagy elismerő 
okleveleket nyernek.

A verseny írásokra a dijak önkéntes ado
mányok útján gyűltek be sok ideig. Az önkén
tes adományozók sorában elsőhelyen a buda- 
pesti magyar gyorsiróegylet EtsomW AkWcs 

volt képviselőházi háznagy nevét fogja 
mindig kegyelettel említeni. De nem kevésbé

megalapítása« cím alatt tartott és a Gyorsírási Lapok 
XXVIII. évfolyamában közölt felolvasását.



64

fogja kegyelettel illetni Markovits Iván nevét 
is, ki Wezer Ы<у?/отлт/(%%)й & uersem/-
Wäi mely tényével a versenyírások to-
vábbi fennállását biztosította. Itt említendő fel

Baross Sxábor

alapítványa. Ez akként keletkezett, hogy 1891- 
ben Barossnak felszólítására, a kereskedelmi mi
nisztérium tisztviselői számára rendezett tan
folyam tanításáért Markovits semmiféle dijat el 
nem fogadván, az elhunyt miniszter ideiglenes 
utóda „1892. év május 28-án 2181. sz. a. a tan- 
folyam rendezőnek, a sikeres vezetésért az.on 
értesítés mellett szavazott köszönetét, hogy nincs 
kifogása, miszerint az ezennel egyidejűleg utal- 
ványozott 100 forint mint Baross Gábor alapít
ványa kezeltessék s a verseny írások céljaira for- 
dittassék.“

Ugyancsak a versenyírás céljaira szolgál 
dr. Kaszta Péterné kisebb alapítványa.

A versenyirások mellett, a budapesti ma
gyar gyorsiróegyesűlet csakis vidéki műtársak 
részére, u. n. „vidéki szabatos és csinos steno- 
grammokra“ tűz ki szép eredményű pályadijakat.

Mindezeken kívül legújabban Vihar Béla, 
indítványára „hazai gyorsírói alap“ is létesült 
azon célból, hogy az önkéntes adakozások út
ján begyült összeg kamatai versényírások dijaira 
és irodalmi célokra fordittassanak.

A budapesti magyar gyorsíró egyesületet e 
működésében az egyes tanfolyamok vezetői' is
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támogatják. Nem említve, a tanév végén tar- 
tatni szokott gyorsírói zárvizsgálatokon a buzgó 
tanfolyam vezetők (különösen Kövy Imre oki. 
gyorsíró és az iglói gyorsírókor védnöke, May- 
wald, Theiss J.) szívességéből évente osztandó 
jutalom könyveket, felemlítjük különösen az el
hunyt Balogh Andor nevét, ki több éven át tar
tott gyors írási tanfolyamainak élénkítésére meg
alapította a „Váradyféle,“ de már megszűnt or
szágos gyorsírói pályadíj alapot. Felemlítjük több 
mint két évtizeden át a gyorsírás terjesztésén 
munkáló Cséréig József, (szül. 1850. márc. 21) 
tanfolyam vezető és kétszeresen képesített gyors- 
író tanár nevét, ki amellett, hogy több ízben osztott 
ki jutalomdíjakat, a legelsőnek járúit legtekintélye- 
sebb összeggel a hazai gyorsíró alaphoz. És a 
tanfolyamok vezetésében Markovits után leg
több sikert elért Bódogh János szegedi műtár
sunk nevét, ki szintén sokszor jutalmazta ta
nítványait.

Mindez eddig, a Gabelsberger-Markovits 
rendszert terjesztő budapesti magyar gyorsíró 
egyesület vívmánya.

A Stolze-Fenyvcssy rendszer szerint, e té
ren csak a legújabb időben teszi a kezdemé
nyezést Vargay István.

^{z országgyűlési gyosírohivatal.
Már fennebb jeleztük azt, hogy a 40-es 

években történt először kísérlet arra nézve, hogy
5
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gyorsírók lcépeztessenek, kik a tanácskozásokat 
leírni képesek legyenek. Tudjuk azt is, hogy e 
kísérlet eredménytelen maradt. Nem koronázta 
siker nemsokára az 1839/40 pozsonyi ország- 
gyülés után, a haladó párt részéről József ná
dor utján folyvást sürgetett azon törekvést 
sem, hogy Hajnik országos gyorsíróvá nevez
tessék ki, bárha e kívánságot több megye uta- 
sításba is adta. És a mint az országos gyors- 
írói állomás nem szerveztetek, nem létesült ál
landó jellegű országgyűlési gyorsíró hivatal sem, 
mert az első magyar minisztérium által létesített 
Hajnik féle gyorsíróhivatalt már szervezeténél 
fogva sem tekinthetjük ilyennek. Tudjuk azt is, 
hogy a forradalom után a magyar alkotmányos 
élet megszűnt s így természetes, hogy a gyors- 
irók újabbi országgyűlési alkalmaztatásáról szó 
sem lehetett 1861-ig.

A tulajdonképeni gyorsiróhivatalt 1865-ben 
ճօպ/г és FbM/oegsy AóW/՞ gyorsírók szer-
vezték, kik az 1865. évi december 10-ére ösz- 
szehivott országgyűlés tárgyalásainak felvételére, 
a gyorsírói teendők teljesítése végett, rendszer 
különbség nélkül a következő gyorsírókat vet
ték maguk mellé:

Agusztich, Antalik, Beer, Bossányi (ir Feny- 
vessy rendszere szerint) Feuer (ir Markovits 
rendszere szerint) Jancsó, Kállay (ir F. rendsze
re szerint) Marceglia (ir M. rendszere szerint) 
Maszák, Tarkóvits (ir F. rendszere szerint) Vag
ner (ir M. rendszere szerint) Vándory (ir F.
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rendszere szerint) Vary (ír Taylor illetőleg Haj
nik rendszere szerint) l)

D^oriyi DyCanó életrajza.

Született 1843-ban Kaposvárott. Tanulmá
nyait Pesten, majd Becsben végezte. A Stolze 
féle gyorsírást még 1859-ben tanulta még. Ez
után 1861-ben a gyorsírói pályára lepett s e té
ren különösen az 1863/4-ild nagyszebeni több 
nyelvű országgyűlés tárgyalásainak feljegyzésé
nél kiváló sikereket ért el. E gyakorlati mű
ködés révén őt és Fenyvessyt bízták meg az ál
landó gyorsíróhivatal szervezésével. 1865—1885- 
ig Kónyi főnöksége alatt működött a gyors
iroda, mégpedig hivatásához híven akként, hogy 
a párlámenti leghevesebb tusák közepette is, 
mindig lelkiismeretességgel és részrehajlatlanság- 
gal örökítette meg az országgyűlés tanácskozá- 
sait. Kónyi 1885-ben túlfeszített szellemi mun
kásság következtében megbetegedett s e miatt 
nyugdíjazását kérte. Úgy a képviselőház, mint 
a főrendiház, különösen hangsúlyozva Kónyi sok
oldalú érdemeit, teljes fizetéssel nyugdíjazta. A 
sajtó is ez alkalommal pártkülönbség nélkül 
fényes elismeréssel tárgyalta Kónyi érdemeit. 
De Kónyi az irodalom terén is kiválóan mű
ködik. Nem említve a hírlapokban és a Buda-

Ű L. Dr. Gopcsa Lászlónak, »A magyar gyorsírás 
modern irodalmának negyedszázadát« és az i86/-i gyors
írás! Évkönyvet.

5*
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dapesti Szemlében megjelent cikkelyeit, különösen 
kiemeljük, hogy közelebbről ő adta ki Deák 
Ferencz beszédeit fontos jegyzetekkel, magya
rázatokkal három kötetben. További munkái:
„Deák Ferenc miért nem ment el az 1848-i or
szággyűlésre?“; „Deák Ferencnek az 1861-iki 
országgyűléstől elfogadott két felirata“ ; „Beust 
és Andrássy 1870—1871.“ (L. ezen utóbbi mű- 
veket az Olcsó Könyvtár 257. 269 és 274 szá- 
maiban.)

Kónyi nyugalomba vonulása után, Fenyves- 
sy főnök mellé az országgyűlési gyorsiroda 
másodfönökévé Mark oyjlsJ-ván neveztetett ki, 
mely állás, Markoviknak 1893. évi april hó 5-én 
bekövetkezett halála óta, máig sincs betöltve.

Az országgyűlési gyorsiroda az évek fo- 
lyamán a fejlettségnek igen magas fokára emel
kedett. Mert míg ez intézmény első idejében 
csak az ülés napjának késő esti óráiban és ren- 
desen csak a fontosabb beszédek állottak a na
pilapok tudósítóinak rendelkezésére, hogy azo
kat maguk lemásolják, addig ma egy-két órá
val az ülés után a napilapok kőnyomatban kap
ják meg az ülésnek szó szerinti naplóját.

Az országgyűlési gyorsiroda jelenleg Feny- 
vessy főnöksége alatt négy revizorból, tíz gyors
íróból, két gyakornokból és két turnusvezetőből 
áll, kiket a két ház elnöke egye tértől eg szokott 
kinevezni.1)

9 Az országyűlési gyorsiroda tagjaiul nálunk ki
zárólag férfiakat alkalmaznak. Illésyné később György 
Aladárné (Ember Karolina, szept. 1882. Okt. 10.) volt
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Nálunk a gyorsiroda jelenleg kizárólag 
Martkovits és Fenyvessy rendszere szerint 
akként működik, hogy minden beszédet egy 
gyorsíró és egy revizor jegyez. A gyorsírók öt 
percenként váltakoznak, míg a revizorok féló
ráig írnak egyrészt, hogy gyorsírótársuknak 
munkáját ellenőrizzék, másrészt, hogy a gyors- 
írói turnusok között netán támadó hézagokat 
pótolhassák. — A gyorsíró, öt percének letelte 
után egy írnokának közönséges írásba diktálja 
turnusát, mi rendesen három negyed órát vesz 
igénybe; minthogy pedig tíz gyorsíró és két 
gyakornok van a turnusba beosztva, eszerint 
egy gyorsíróra csak egy óra múlva kerül a sor újra 
s így körülbelül még egy negyed órája marad 
üdülésre. Ez természetesen csak akkor van, mi- 
dőn az országgyűlésnek csak egyik házában 
folyik a gyűlés s a gyorsírók mind jelen van
nak, mert ha mind a két ház egyszerre ülése
zik, akkor a negyedórái üdülés el is marad. A 
mint a revizor fél órai turnusát bevégezte, mind
járt hozzá foghat a gyorsírói turnusok át nézésé
hez, mert míg turnusa tart, már az első gyors
írói turnusok elkészültek. — A főnökök a revi- 
zoroknak segédkeznek s leginkább a miniszte
rek és pártvezérek vagy kiválóbb szónokok be- 
szédeit írják. Olykor pedig, midőn az ülések 
egy órával megnyujtatnak, egész revizori tur-

az a legelső gyorsírónő hazánkban, ki alkalmazást óhaj
tott nyerni a gyorsirodánál, azonban ezt jeles gyorsírói 
gyakorlata és Deák Ferenc ajánlata dacára sem tudta 
elnyerni.
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nusokat válalnak magukra. Ha az országgyűlés 
mind két háza egyszerre tart ülést, az egyik fő
nök a főrendiházban, a másik a képviselőház- 
ban működik megfelelő számú gyorsírókkal. A 
turnusvezetők egyike a turnuskönyvvel van el- 
foglalva, másika pedig az „Országgyűlési Tu- 
dosítónál“ alkalmazott másolók munkálatait ál- 
lítja össze a kőnyomda részére. A gyorsiroda 
működését legjobban az alábbi táblázatos tur- 
nuskönyv mutatja.1)
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a magyar szónoklat sebességéről

státisztikai adatok alapján, a „Gyorsírászati La
pokéban az 1889-i véderőtörvény- és budget 
vita alkalmával közölt feljegyzést.

E feljegyzés szerint, a magyar szónokok 
következő fokozatos sebességgel beszéltek: Fe- 
jérváry Géza br. beszédére esett percenként 132. 
szótag, Szalay Imréére 149. Revickyére 160. Ma
darász Imréére 161. Irányiéra 126—132—169. 
Kudlik Jánoséra 170, Ka as báróéra 172. Madarász 
Józsefére 163—172. Rossziváléra 172. Kovács 
Albertére 180—181. Simonfayére 181. Szeder
kényiére 180—182. Hollaky Imréére 187, Hor
váth Lajoséra 187, Asbóth Jánoséra 192. 
Kun Miklóséra 159—196. Csatár Zsigmondéra 
195—200. Hermann Ottóéra 200, Mocsári La- 
joséra 201. Hodossy Imréére 204,
146—163 — 164—180—192—194—206—211. 
Benicky Ferencére 21 ö.Gullner Gyuláéra 207 216. 
Helfyére 218, Mudrony Somáéra 218. Orbán Ba- 
lázséra 218. Széli Ákoséra 218. DegsóYe
178—196—219, Fenyvessy Ferencére í92—200. 
Gajáriéra202—220. Vadnay Károlyéra 221, Bus- 
bachéra 221, Veszter Imréére 226, Bolgár Ferencé
re 227, Holló Lajoséra 208—228. Hoch Jánosé
ra 215—228. Györffy Gyuláéra 225—228. Hoit- 
siéra 228. Tóth Ernőére 231. Krisfalusy Vilmosé
ra 233. Ábrányi Emilére 234. Eötvös Károlyéra

0 L. Gyorsírászati Lapok XXVII évf. ю számá
ban Vikár Béla cikkét, » A magyar szónoklat sebességéről.«
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208—233—235. Szentkirályi Albertéra 200—236. 
fWm/i бгбМета 235—2^0. Schwarcz Gyuláéra 
245. yr. 234—260. Gá-
boréra 209—235—240—247—261, Pázmándyéra 
247 —264. Horánszkyéra 262—266, Hegedűs Sán
doréra 248—270. Сб՝б%/ /yzo/em 271. Pró-
nay Dezső báróéra 273. ճրօտտ 216—224.
280. Thaly Kálmánéra 280. Darányiéra 203—283. 
TFeMe 252- 256—261—264—284.
296. Nagy Istvánéra 230—300. György Elekére 
245—256—305—307. Berzevicy Albertére 225— 
308 és Szapáry Gyula gróféra 260—320.

Ezen, az országházban feljegyzett kimuta
tás szerint, 1889-ben a Háznak leglassúbb szó
noka Fejérváry br. legsebesebb szónoka pedig 
Szapáry Gyula gróf volt.

(Síyersírási szaklapoké, tan= és olvasókönyvek.
A gyorsírás újabb történelmében az 1863- 

iki évet nem hiába jeleztük nevezetesnek. Kor- 
szakalkotó ez év 
annyiban, hogy ekkor keletkezett a már har- 
minczéves budapesti magyar gyorsíróegylet, ha
nem annyiban is, hogy ezen évben látott nap- 
világot hazánkban a ZayeW

címmel Ignácz szer
kesztésében.

mint láttuk — nemcsak

Ssombathy ÜgnáczA)
Született 1827. febr. 10-én ősrégi nemes 

családból, Velencén (Fejér megye). Tanúlmá-
0 V. ö. Gyorsírászati Lapok XXVIII, évf. I—2 sz.
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nyait a pesti egyetemen végezte, hol is a klasz- 
szikus, valamint a modern nyelveken kívül főleg 
történelmi és földrajzi tanulmányokkal foglal- 
kozott, melyekben később széles irodalmi tevé- 
kenységet is fejtett ki. Verbón, Budán, Pécset 
és Székesfehérvárott tanárkodva, „Magyarnyelv 
és irálytant,“ „Honismét,“ és „Szépirodalmi dol
gozatok “-at irt. Majd a jogi tudományokból 
tett kiváló sikerrel vizsgálatokat. 1874-ben a 
győri főreáliskolánál a történelem tanárává nevez
tetett ki s itt tevékeny irodalmi mánkásságot fejtett 
ki, 1888-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig.

Ránk nézve életműködéséből legfontosabb 
az, hogy ő indította meg a legelső gyorsírá- 
szati lapot hazánkban. A lap megindításakor 
Szombathy inkább csak általánosan a gyorsírás! 
rendszerek ismertetésére szorítkozott, anélkül, 
hogy egyik vagy másik rendszert karolta volna 
fel. Célja az első lap megindításával az volt, 
hogy egyrészt az egyesület tagjai között az 
összetartozás érzetét ébren tartsa, másrészt, hogy 
a közönségben a gyorsírás iránt érdeklődést kelt- 
sen. A mint azonban a viszonyai miatt Becshez 
kötött Markovits Budapestre költözve a lap fő
munkatársa, majd szerkesztője lett, „Gyorsírászat“ 
című lapja 1866-ban „Gyorsírászati Közlöny“ 
1867-ben pedig „Gyorsírászati Lapok“ címet vet
te fel, mely utóbbi név alatt, a lap máig is 
fennáll, kizárólag a Gabelsberger-Markovits féle 
gyorsírási rendszernek szolgálatában.

Szombathy gyorsírói működését azzal fe- 
j ezz ük be, hogy Noé Henrik olasz gyorsírás
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tanából lefordítá a gyorsírászat rövid történetét, 
mely 1868-ban jelent meg.

Mikor 1867-ben a Gyorsírászati Lapok ál
landó szerkesztését Markovits átvette, már 1863 
óta bemutatott magyar gyorsírási rendszere oly 
elterjedt volt, hogy bizton számíthatott arra, 
hogy megvetheti működésével hazánkban a mo- 
dern gyorsírás! irodalom alapját. Markovits szá
mításában nem is csalódott. Meg is vetette alap
ját a modern gyorsírás irodalmának.

νΛ) (Ճabelsber ger=3/Carkоvits=f ele gyorsírás 
rendszer.

Ha figyelemmel kísérjük az eddig fejtege- 
tetteket, úgy azt találjuk, hogy 1863. óta alig 
volt gyorsírási törekvés hazánkban, melynek 
bölcsőjénél Markovits ott ne lett volna, nem 
szalmatűzzel, hanem kitartó lelkesedéssel, egész 
életét áldozva fel a gyorsírás ügyének. Említet
tük eddig őt, mint a budapesti magyar gyors- 
íróegylet megteremtőjét, mint tanfolyamok ve
zetőit; említettük mint az írásversenyek áldo- 
zatkész létesítőjét és mint az országgyűlési gyors- 
íroda másodfönökét. Mindezen működései azon
ban őt, mint gyakorlati gyorsírót tűntetik fel. 
De MarÄoWs /oeWeme az, ^yaÄorW^ ша-
MdesmeÄ /brrása меш WZ was, mmZ az о 
reWszere. Rendszere, melyet Gabelsberger hir- 
neves gyorsírás! műve nyomán ültetett át 
sikerrel a magyar nyelvre, ma már el van ter
jedve nemcsak a gyorsirodában, hanem a leg-
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több tanintézetben is, a hol a róla nevezett ma
gyar gyorsírást tanítják. De el van terjedve rend
szere, első tankönyvének megjelenése óta szakla
pokban, tan- és olvasókönyvekben is annyira, hogy 
a magyargyorsírás irodalmának utolsó harmincz 
éves fejlődését és diadalra jutását nevéhez fű- 
ződve 1 " myalnunk.1)

3/Carkevits SréiR életműködése.2)
Markovits Iván 1838 junius 2-án született 

Körmöczbányán és nevelkedett Gelmeczbányán, 
hol gimnáziumi tanulmányait is végezte. 16 éves 
korában már annyira jártas volt a hazánkban 
ez időben divatozó gyorsírási rendszerben, hogy 
azt ekkor a selmeci gimnáziumban nyilváno
san tanította is. 18 éves korában középiskolai 
tanulmányainak végeztével Bécsben ment az e- 
gyetemre jogi tanulmányait végezni és itt ta
nulta meg a német Gabelsberger-rendszert any- 
nyira, hogy abból mint 20 éves ifjú tévé le a 
vizsgálatot.

Tettvágya a jogi pályán sem hagyá nyu
godni, mert nem csak mint a gyorsírás tanára

0 Itt említjük fel, hogy Gabelsberger rendszeré
nek magyar nyelvre áttételével Markovits előtt, Fabó 
Sándor is tett kísérletet de minden eredmény nélkül. 
(L. Gyors Lapok 1874 évf. IX. szám.)

ճ) Lásd: Dr, Gopcsa László cikkelyeit Marko - 
kovits Ivánról: Magyar Salon 1887. évfolyamában, Sza
bó Sándor Gyorsírászati tankönyvében (Budapest, 1892) 
és a Budapesti Hírlap 1893. april 6-i számában.
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és mint a bécsi birodalmi tanács gyorsírója kez
dett működni, hanem figyelmét folyton lekötve 
tartották ez időben Németországban a gyorsírás 
mezején uralkodott reformtörekvések, melyekben 
ő is részt vett feltűnést keltő szakczikkeivel, me
lyek által előkelő nevet vívott ki a bécsi német 
gyorsíró körökben. A bécsi német gyorsíró egylet a- 
zon kitüntetésben részesíté, hogy 1859-ben Brünn- 
be küldötte ki a gyorsírás tanítása végett és ot- 
tani fényes működésének eredménye az lett, hogy 
ott egy máig is virágzó gyorsíró egyletet is a- 
lakított. Csakhamar ezután a bécsi központi 
gyorsíró-egylet Markovitsot jegyzővé, majd al- 
elnökké választotta, méltánylásul azon sikernek 
melyet Markovits a gyorsírászatnak több bécsi 
tanodán, köztük a bécsi egyetemen, a theréziá- 
niumi akadémián való tanítása által elért.

Hazájába térve első gondja volt, gyorsírási 
rendszerét megalkotni. Rendszerével 1863-ban 
lépett fel először Szombathy lapjában, melyet 
még ez évben „Gyorsírászat Gabelsberger elvei 
szerint" Buda 1863. cím alatt kiadott. Ezután 
rendszerét, a gyorsírászatának fejlődéséhez ké- 
pest, javított kiadásokban mutatta be, eddig már 
9. kiadást ért elterjedt tankönyveiben. A 10-ik 
kéziratban levő kiadást, a legújabb rendszeri 
reformok figyelembe vételével a budapesti ma
gyar gyorsíró-egylet most rendezi sajtó alá. Tan- 
könyve két részből áll: a levelezési gyorsírásból és 
a magasabb fokú vitairásból. A tankönyvében kia- 
dott rendszere szerint még szaklapokat is szer- 
kesztett.



Mindezen működése nem is maradt elisme
rés nélkül. Már a 70-es években gyorsíró tanit- 
ványai ezüst koszorúval tisztelték meg, 1878-ban 
pedig a franczia közoktatásügyi minisztérium Of- 
ficier d’ Academic címet és az ezzel járó dísz
jelvényt adományozta neki. Ezeken kívül az 
1879-i székesfehérvári és 1885-iki budapesti or- 
szágos kiállítás tüntette ki rendszerét. Majd a 
Ferencz-József rend lovagja, és Budapest fővá
ros képviselőtestületének is tagja let.

De a külföld is több ízben elismerte Mar- 
kovits érdemeit. így midőn pár évvel ezelőtt 
hívei országos ünnepélyt rendeztek tiszteletére, 
Lipcse, Drezda, Münhen, Bécs, Róma, Florenc 
és más városok gyorsíró egyletei üdvözölték. 
A több világrész gyorsíróiból 1889-ben össze- 
ült münheni nemzetközi gyorsírókongreszus, 
(melyre Csáky gr. közoktatásügyi miniszter 
küldte ki) pedig Markovitsot másodelnökévé vá
lasztotta.

Meghalt 1893. april 5-én.

jyLarkevits követei.

Alighogy, Markovits 1863-ban megkezdte 
gyorsírói működését, rendszere mind jobban 
terjedt nemcsak a gyakorlati gyorsírók révén, 
hanem azok közreműködése utján is, kik szak
lapokkal, brosúrákkal és tankönyvekkel léptek 
a nyilvánosság elé.

Első ezek között Feyer Gyula dr., ki jelé- 
nyele és vitaírási rövidítések gyűjteményét 1870-
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ben Budapesten adta ki. Ezt követte a gyakor
lói gyorsírói működéséről is ismeretes Schütz 
Miksa dr. (szül. 1851. nov. 19-én megh. 1889. 
szept. 10-én) Gyorsírási Olvasókönyvének (Bu
dapest, 1871.) kiadásával.

1874 és 1875-ben az alább méltatandó Nagy 
Sándor és testvéröcscse Nagy Béla fejtettek ki 
Markovits rendszerének érdekében tevékenysé
get. Ezen években adta ki Nagy Sándor Rövid 
gyorsírási tankönyvét, Levelezési és vita írási 
jelények gyűjteményét, a Gyorsirási olvasmányo
kat, A gyorsirási könyvtár két évfolyamát és a 
Gyorsírás rövid történetének vázlatát.

Ugyanezen években már a vidéken is 
jelennek meg Markovits rendszere szerint la
pok. A legelső vidéki gyorsirólap Sopronban 
jelent meg 1873-ban. Emellett 1874—-1876-ig 
Retry Gyula Jókainak a Jövő század regé
nyéből átvett „Ásztrápé," címmel Iglón, Lesz- 
lényi Imre pedig a „Győri gyorsírók közlönye" 
címmel adtak ki lapokat. Az utóbbi szerzőtől 
1875-ben, Hogyan kell a Gabelsberger-Marko- 
vits rendszert javítani és Positiv javaslatok stb. 
című értekezések is megjelentek. Ez évben adta 
ki a Markovits rendszert követő Hadik Rihárd 
tanár „A gyorsírás tanításának módja" című 
munkáját Győrben, mely évben és helyen a 
szintén Markovits rendszert követő Fleischhacker 
M. Fridolintól megjelent a gyorsírás története 
és ugyanott Kapczi Zoltántól a gyorsírás fejlő
désének és irodalmának rövid vázlata.
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Legnagyobb tevékenységet úgy az elméleti 
mint a gyakorlati téren 1875-ben

Balogh Binder
országgyűlési gyorsíró, ügyvéd és egyet, ma- 
gántanitó fejtett ki. Született 1846. szept. 5-én 
Sóokuton. Tanulmányai végeztével a gyorsirás- 
sal kezdett foglalkozni s 1868-ban már ország- 
gyülési gyorsíró lett. A gyorsirókörökben főleg 
tankönyvével s számos szak és polemikus cikke
lyeivel szerzett nevet. Rövid ideig „Gabelsber- 
ger Gyorsíró“ címen lapot is adott ki. Majd 
több éven át tanította Markovits gyorsírását a 
budapesti egyetemen s különösen a fővárosi IV. 
kér. főreáliskolában, hol is a már fennebb jel
zett rövid életű Gabelsberger kört is megalkotta. 
A magyar gyorsírás tankönyvét 1875-ben Buda
pesten adta ki. Megh. 1887. máj. 13 L) Balogh 
után 1877-ben Theiss János pozsonyi tanár adta 
ki olvasókönyvét. Markovits gyorsírásának iro
dalma élénkebb lendületet 1880-ban vett külö
nösen Bódogh Jánoss szegedi gyorsíró tanár fel
lépésével, ki úgy az elméleti, mint a gyakorlati 
téren sokat fáradozott Markovits gyorsírásának 
terjesztésén és fejlesztésén.

Bodogh üáriQS
született2) 1852. dec. 27-én. Tanulmányainak 
végeztével 1876. óta Szegeden posta és távíró

5 L. Pallas Nagy Lexicon II. kötetében Dr. Gop- 
csa cikkelyét Baloghról és III. kötetében Bódoghról,

2) L. még a Budapesti Gyorsíró 1890/1 évfolyamát.
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tiszt, 1893-ban főtiszt lett. Markovits gyorsírá
sával még gimnázista korában ismerkedett meg 
annyira, hogy mint ilyen már tanfolyamokban 
terjesztette sikerrel a gyorsírást. 1876-óta a sze
gedi főgimnáziumban, majd az ottani főreális
kolában népes gyorsírás! tanfolyamokat tart. 
1878-ban megalakította a szegedi s máig is vi
rágzó gyorsírókért. 1879-ben gyorsírás! tanári 
oklevelet nyert. Irodalmi működését 1880-ban 
kezdette. Ekkor adta ki 18 ívre terjedő olvasó- 
könyvét, melyért a budapesti magyar gyorsíró 
egylet aranyfólia! tüntette ki, később pedig tisz- 
teletbeli tagjává választotta. Ezenkívül Bó- 
dogh a soproni, eperjesi és debreceni gyorsíró- 
köröknek is tiszteletbeli tagjává lett. Gyorsírás! 
olvasókönyvének 2. kiadása 1890-ben jelent meg. 
De az olvasókönyven kívül Bódoghtól megjelent 
a magyar gyorsírás tankönyve is. És pedig az 
I. rész Levelező írás, a II. rész Gyakorlati gyors- 
irás, III rész Páriámén!! gyorsírás címen. Majd 
kiadta a levelezési és gyakorlati gyorsírás állandó 
rövidítéseit. Ily nagyszabású irodalmi és gya- 
korlati működés mellett 1892. óta szerkeszti a 
„Gyorsírászati Közlöny" című vegyes tartalmú 
havi folyóiratot.

Bódogh idejében úgy elméleti, mint gya
korlati téren fellépett

Serrai (SLfediarier) Séma.

Született 1861. febr. 7-én Hódmezővásárhelyen. 
Mint Markovits rendszerének okleveles tanára,
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már 1880-ban kiadta a „Magyar Gyorsírók Év
könyvét.“ 1881-ben megindította és szerkesztette 
nyolc éven át a „Fővárosi Gyorsírót.“ 1883-ban 
kiadta a „Szépirodalmi munkák gyorsírást mez
ben" című vállalat három kötetét. Gabelsber- 
ger-Markovits rendszere szerint megirt „Magyar 
Gyorsírási Tankönyve" eddig 5 kiadást ért. 
1892-ben „Kritikai megjegyzések Szalágyi abso
lut gyorsírásáról" címen röpiratot adott ki. Je
lenleg a gyorsírást a Ludovika Akadémián ta
nítja.

Bódogh és Forral tankönyvén kívül a 80- 
as években Budapesten több gyorsírási tankönyv 
jelent meg. így a gyakorlati téren is sikerrel 
működő Hegedűs Ferenc, oki. gyorsírótanártól 
(szül. 1862. megh. 1885. aug. 15-én) „A gyors
írás gyakorlati tankönyve" és a Vita és párlá- 
menti gyorsírás 1884. (Két kiadásban)
Aladártól, a Gabelsberger-Markovits féle gyors- 
írászat tankönyve 25. tanórában 1885; a gya
korlati működéséről ismert és lapot is szerkesz
tett Kozáry József, old. középiskolai tanártól, a 
Gabelsberger rendszerű gyorsírás új módszerű 
gyakorlati tankönyve, 1885. Ugyancsak 1885-ben 
jelent meg Kankovszhy Ferenctöl, a pozsonyi 
gyorsírókor volt elnökétől egy táblázat, mely 
Markovits gyorsírási rendszerének áttekintését 
nyújtja. 1888-ban Кollmann Gyula aradi főgim
náziumi tanár és a budapesti magyar gyorsíró
egylet t. tagja (szül. Budapesten 1843. nov. 2- 
án) adta ki yyorsWs?! a gyorsírás

6
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történetével. Végűi 1892-ben (szül.
1869. márc. 13-án Hajdúböszörményben) gyors
írótanár Gabelsberger és Markovits arcképeivel 
a Magyar gyorsírás tankönyvét adta ki iskolai 
és magánhasználatra.

Itt említjük fel, hogy 1887-ben indúlt meg 
szépirodalmi tartalommal a Budapesti Gyorsíró, 
dr. Rónay szerkesztésében.

De Markovits rendszere szerint az újabb 
időben, a gyorsírás eddig ismeretlen két téren: 
a és WoMcw szakkörökben is különleges 
művelőkre talált.

Az előbbi téren, mint úttörőt itt említjük
1

£)chell várttal

esperes-plébánost. Született Pécsett 1840. nov. 
6-án. Teológiai tanulmányainak végeztével Eger- 
ághon káplán, majd esperes lett. Több vallásos 
irányú munka megírása után, a gyorsírással 
megismerkedett s a Gyorsírási Lapok 1887/8 
évfolyamában Gáti ismertetéséről irt cikkelyével 
új jelentős adattal gazdagította a gyorsírás tör
ténetét. Tolla alól került ki 1891-ben a „Plít- 
szónoklati Gyorsíró“ című nagyobb gyorsírási 
munka, papnövendékek használatára.

A katonai gyorsírás érdekében Mühlverthi 
Müller Hugó honvédszázados támogatása mellett 
ugyancsak Markovits tette meg a kezdeménye
zést, kiadván az 1889/90 tanévben a „Katonai 
Gyorsíró" című közlönyből 4. számot.
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Végezetül itt említjük fel az irodalmi dol
gozatairól is ismeretes

^Tikár Béla

oki. gyorsíró-tanár és országgyűlési gyorsíró mű
ködését. Szül. 1859-ben Hetesen (Somogy me
gyében). A bölcsészeti tanfolyamot bevégezve, 
országgyűlési gyorsíró és a gyorsírásnak egyete
mi magán tanítója lett. 1886. óta a Gyorsírászati 
Lapokat szerkeszti. A gyorsírás terén kifejtett mű
ködéseiért a budapesti magyar gyorsíró egylet al- 
elnökévé, Markovits halála után (1893) elnökévé 
választotta. Értekezését Gátiról, a legelső ma
gyar gyorsíró életműködéséről az, Akadémia 
adta ki.

B) SlolzekFenyvessy féle gyorsírási rendszer.

Már fennebb említők, hogy Markovicscsal 
egyidőben 1863-ban lépett fel Fenyvessy Adolf, 
ki a Stolze féle gyorsírást szintén oly sikerrel 
alkalmazta magyar nyelvre, hogy rendszere mai 
napig is megállotta a tűzpróbát a párlámentben. 
De egyes tankönyvekben és folyóiratokban is 
megtaláljuk e rendszernek irodalmát.

Arról, hogy e rendszer szerint is volt, il
letve kezd pezsdűlni egyleti élet, hogy e rend
szer szerint is tanítják a gyorsírást tanfolya
mokban, már fennebb szólottunk. Itt csak az 
irodalmi termékekről kell időrendben szólanunk.

6*
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Uenyvessy c/tcLolf

szül. 1837 január 10-én Zalaegerszegen. Tanul
mányait Székesfehérvárott kezdette és a buda
pesti műegyetemen végezte. Már 1859-ben kez
dett a gyorsírással foglalkozni s legnagyobb 
sikert e téren az ismert Stolzeféle német gyors
írási rendszernek átültetésével és tankönyvekben 
való terjesztésével ért el. Legelső, beható tanul
mányok alapján írott művével, melynek címe: „A 
gyorsírás kimerítő tankönyve. Berlin, Pest, 1863“ 
maradandó nevet biztosított magának e szakma 
terén. E műnek gyakorlati betetőzéséül „Az 
országgyűlési gyorsírók kézikönyve“ szolgált. 
Fenyvessy gyorsírásának népszerűsítése érdeké
ben pedig a „Magyar gyorsíró kör“ később ily 
című művet adott ki: „A Stolze-Fenyvessy-féle 
egyszerűsített gyorsírás tankönyve. Budapest. 
1882.“ E tankönyv már a harmadik kiadásban 
jelent meg. Fenyvessy gyorsírás! rendszere az 
1885-iki országos kiállításon elismerést vívott 
ki és mint láttuk azt nemcsak több tanfolyamban 
tanítják, de az országgyűlési gyorsíródéban is 
használják, hol is Fenyvessy 1865-től mai na
pig főnökként működik. De érdeme van Feny- 
vessynek, a magyar gyorsírás fejlődése terén 
abban is, hogy a gyorsírástanárokat képesítő 
miniszteri bizottság szervezésében kezdeménye- 
zőleg vett részt.

Működésével kapcsolatosan, itt említjük fel, 
hogy Fenyvessy, mint nemzetgazdasági író is 
ismeretes. Napilapok- és folyóiratokban, neve-



85

zetesen a ./Budapesti Szemlében“ évek hosszú 
során át nagyszámú alapos közgazdasági cik- 
kelyt és tanulmányt tett közzé. Azonkívül tagja 
Budapest főváros képviselő testületének, mely- 
nek különösen pénzügyi és közélelmezési bi
zottságában kiváló működést fejt ki. 1873֊ 1890- 
ig a Pesti Napló közgazdasági rovatát vezette, 
nemrég pedig megírta a hazai takarékpénztár 
történetét. l)

T enyvessy követei.

Legelőször e téren, az iskolának legkivá- 
lóbb hívét, Kónyi Manót említjük fel, kinek élet
működését fennebb ecseteltük. E helyen csak 
azt jegyezzük fel róla, hogy gyakorlati műkö
désén kívül, a Magyar Gyorsíró szaklapnak négy 
évig (1870—1874) volt kiadója.

Kónyi után e rendszer legjelesebb művelője

(Günther ч±у Írttal dr.
iró, ügyvéd és az orsz. gyorsiroda revizora, 
született 1847. szept. 23-án Székesfehérvárt. 
Mint középiskolai tanúló a piarista-rendbe lé
pett, de még a kisebb rendek felvétele előtt ki
lépett a szerzetből s jogot végezve 1874-ben 
ügyvédi oklevelet nyert. 1871 óta a Pesti Napló 
belmunkatársa s mint ilyen több jogi és állam- 
tudományi cikkelyt írt, majd 1875-ben franciá

ul L. Dr. Gopcsa Lászlótól »A magyar gyorsírás 
modern irodalmának negyedszázada« 15 — I/. lapjait.
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ból átdolgozta az „Anya Könyvét.“ Mint gya
korlati gyorsíró 1867. óta tagja, jelenleg revi
zora az orsz. gyorsirodának. Elméleti téren mű
ködve, 1871-ben „Gyorsírási Oktató-Levelek“ cí
men egy kötetben, 8. levélben tette közzé a 
gyorsírás elsajátíthatására vonatkozó főbb elve
ket. Gyorsírói érdemeire való tekintettel, már 
ezen évben tagja volt a berlini gyorsíró egylet
nek s a „Phonetic Society of Great Britain and 
Ireland“-nak.

Güntherrel majdnem egyidejűleg e rend
szer szerint, lépett fel Vándory Gusztáv, az el
hunyt dr. Fal udi Géza, dr. Schwarc Gusztáv 
dr. Tallócy Lajos, majd később dr. Peregrinyi 
János, kik részint a Fenyvessy rendszernek Bu
dapesten kiadott tankönyvei, részint pedig a 
„Magyar Gyorsíró“ főlap szerkesztésénél mű
ködtek jelentékenyen közre.

Nemsokkal ezekután

Ί?. (ixyurman, vendor
budapesti II. kér. főgimnáziumi tanár lett lég
ii gybuzgóbb támogatója Fenyvessy rendszerének.

Gyurmán 1828. nov. 28-án született Po- 
dolinban. A gyorsírással még 1847-ben kezdett 
foglalkozni s legelőbb a Taylor, majd Marko- 
vits és Fenyvessy rendszernek lett híve. Az u- 
tóbbi rendszer szerint, 1883-ban a Magyar Gyors
író szaklap szerkesztését vette át. E szaklap
ban Stolze munkálatát saját önalkotta rendsze
rével igyekezett összeegyeztetni s ebbeli törek-
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vesének eredményét 1887-ben „A magyar gyors
írás kimerítő tankönyvében" tette közzé. Gyors- 
írási működése az 1885-i országos kiállításon 
elismerésben részesült. Jelenleg is a gyorsírást a 
budapesti II. kér. főgimnáziumban tanítja.

Napjainkban Fenyvessy rendszerének leg
buzgóbb híve

°lZargay „Szíván,
ki már 1885-ben szerkesztette Lipták Gy. Ist- 
ván név alatt az „Új Magyar Gyorsíró" egy évi 
folyamát. Majd a budapesti egyetemen magán 
tanítója lette rendszernek, mely szerint újabb idő- 
ben nemcsak írásversenyeket kezdeményez, ha- 
nem a nők körében is terjeszti ezen ismerct- 
ágot. Mint a VII. kér. Stolze-Fenyvcssy gyors
írókor vezetője újabban „A magyar gyorsírás 
tankönyvét" is megírta. Ezen érdemeire való 
tekintettel, 1893-ban, a gyorsírás tanítókat és 
tanítónőket vizsgáló miniszteri bizottság tagjá
vá neveztetett ki.

A vidéken, nem számítva a gyakorlat terén 
előzőleg felemlített gyorsírókat,

•Adorján (j^nspilz) Emil,
terjeszti e rendszert Nagyváradon a „Gyorsírók 
Lapjáéban, majd egy kisebb 1891-ben mejelent 
„Tizenöt gyorsírási óra" című tankönyvében.

Go) ©nállé ©yersírási rendszerek.
Habár eddig több ízben is hangsúlyoztuk 

azt, hogy 1863-tól napjainkig, úgy az iskolák-
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ban, mint a gyakorlati életben főuralomra Mar- 
kovits és Fenyvessy rendszere jutott: mégis a 
történelmi tényálláshoz híven, fel kell jegyezzük, 
hogy a most említett két rendszer mellett és 
azoktól függetlenül más irányú gyorsírási rend
szerek megalkotásával is találkozunk. Ezen 
rendszereket, a fennebbi cím alatt a követke
zőkben tárgyaljuk.

Az első törekvést, 1868-ban észleljük, mi
kor is .Bom/Am/ József, éryorsW" cím-
mel, egy 16. oldalos füzetben kísérletté meg a 
már letűnt Taylor-féle elveket minden eredmény 
nélkül feldolgozni.

A második fellépő Arends Lipót német 
gyorsírási rendszerét először 1873-ban magya
rosító

Fohriáriyi 'Frigyes
volt. Született 1843. január 13-án Szobotiszton 
Nyitra vármegyében. Tanulmányai végeztével 
187%-ban a besztercebányai főgimnáziumnál 
mint helyettes, 1873. óta a pozsonyi kir. kath. 
főgimnáziumnál mint rendes tanár működik. A 
gyorsírászat terén nevét főleg Ahrends Lipót 
alkotta észszerű, könnyű és biztos gyorsírásának 
magyar nyelvre alkalmazásával tette ismeretes- 
sé.1) E törekvésében abból indúlt ki, hogy Ah- 
rends rendszerének alapja gyökeredzik egyedül 
a nyelvek természetében, annyiban, amennyiben

Ű Az első kiadás Budapesten 1873-ban, a máso
dik Pozsonyban 1878-ban jelent meg.
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Ahrends az, ki a magánhangzónak és az ezzel 
egységet képező mássalhangzónak összetartó- 
zását a nyelv természetének megfelelő hozzáta- 
padás alapján jeleli. A gyakorlati téren Dohná- 
nyi rendszere alig van alkalmazásban. Ugyan
csak Dohmányitól jelent meg 1886 és 1887-ben 
„Panstenographia“ címen, előzőleg már ismer
tetett több nyelvű munka.

Több siker koronázta Nagy Sándor gyors
író és kalligrafus fellépését, ki 1877-ben a Ga- 
belsberger rendszerből fakadó, de önalkotta nép
szerű gyorsírásnak, úgy tankönyveiben, mint szak
lapjaiban vetette meg alapját.

J\ragy Sándor
született Sárospatakon 1844. március 4-én. Ta
nulmányainak végeztével, pár évi tanítóskodás 
után Pestre jött s 1869. végén a műegyetem 
könyvtáránál alkalmazták. Itt működik mint 
könyvtártiszt jelenleg is.

A gyorsírással 1872-ben ismerkedett meg 
s ennek révén Markovits Ivánnal, ki benne i- 
gen hamar felismerte a kiváló tehetséget és ügy- 
buzgalmat. 1874-ben a Gyorsírászati Lapoknak 
főmunkatársa, 1875 '0 tanévben pedig szerkesz
tője lett. Erezvén azonban eddigi gyorsírói mű- 
ködése alatt, a jobban való
зфеке/с nagyobbszabású reform-
munkálatokhoz fogott s ennek eredményéként a 
Markovits rendszertől eltérőleg népszerűsítési 
tervét, buvárlatok alapján egy új rendszerbe ön
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tötte. Rendszerének vezérelve gyanánt, a gyors- 
írásnak alsó fokán, úgy a mássalhangzóknak, 
mint a magánhangzóknak betű szerinti le
írását és nem jelképi jelölését mondotta ki, 
csak ezáltal vélvén népszerű gyorsírását min
den iskolás gyermek által is elsajátít hatónak. 
Minthogy e reform javaslatával Nagy, mind 
önállóbban kezdett fellépni, a Markovitsféle 
irányzattól meg vált és célja megvalósítása 
érdekében elnöklete alatt 1877-ben a „Magyar 
Gyorsírók Egyesületét" alapította meg. Majd lá
togatott tanfolyamokat nyitott s egymásután a- 
dott ki rendszere szerint szaklapokat és tan
könyveket 1881-ig, mikor is gyorsírói működé
sével ideiglenesen felhagyott, mert átlátta, hogy 
önhibáján kívül, nem tudott támogatásban ré- 
szesűlni még azok részéről sem, kik kezdetben 
elragadtatással nyilatkoztak róla.

Nagy Sándornak, működésében legnagyobb 
segítségére, testvéröcscse

BTagy Béla

volt. Született Sárospatakon 1857. szept. 14-én. 
Tanulmányainak végeztével postatiszt lett. Mi
után Gabelsberger és Stolze rendszeréből tanári 
oklevelet szerzett, 1878-ban a „Kezdő Gyorsíró" 
szerkesztését bátyjától átvette. Lapjában, más
fél évi szerkesztése alatt humoros cikkelyeket 
és szátiritikus beszélyeket (A gyorsírás apos- 
tola. A szerencsétlen gyorsíró. Pedig már tud
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nék gyorsírni. A gyorsírt napló stb.) irt. Meg
halt 1883. febr. 21-én.

Nagy testvérek után, de egészen önállóan
1884-ben

D\ele «Juntái

lépett fel, ki már előzőleg is a gyorsirászattal 
foglalkozott. E téren „Az új magyar gyorsírás 
tankönyve" című munkájával]) tűnt fel, melyben 
Markovits és Fenyvessy rendszereinél észlelt 
hiányok miatt, egy a magyar nyelv természe
tének megfelelő s az eddigi németből átültetett 
gyors írási rendszereinktől elütő új gyorsírási 
rendszert kísérlett meg. Rendszerének fő alap el
véül azt vallja, hogy nem használja a több so- 
ros írási módot, öblösítést, ékezést, élesítést; 
hogy egyetlen jele sincs helyhez kötve; hogy 
a vastagításnak jelentéktelen szerepet juttat, 
hogy egyetlen magánhangzót sem jelöl jelképi
leg s hogy a nagy kezdőbetűket is jelöli.

Ke le Antal, 1854. dec. 9-én született Sor
máson, Zala megyében. Tanulmányainak végez
tével, a budapesti majd a bécsi egyetemen jo
got hallgatott. 1880-ban politikai, 1882-ben jogi 
tudorrá avattatott a budapesti egyetemen. 1883- 
ban ügyvédi oklevelet nyert s Nagykanizsán 
megnyitott ügyvédi irodáját 1885-ben Zalaeger- 
szegre tette át, hol jelenleg is ügyvédi gyakor- 
latot folytat.

9 Az új magyar gyorsírás tankönyve. Irta Kele 
Antal, Budapest, 1884.
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A gyorsírással, már mint gimnáziumi ta
nuló megismerkedett és mint Markovits rend
szerének híve azt, a nagykanizsiai gimnázium
ban, és Budapesten tanította. 1875-ben a bu
dapesti magyar gyorsiróegylet tagja lett le
tevőn előbb úgy Markovits, mint Fenyvessy 
rendszereiből a tanári vizsgálatot. 1877-ben 
„Kritikai munkálatok a Gabelsberger-Markovits 
és Stolze-Fenyvessy magyar gyorsírás! rendsze- 
rek felett“ című munkálatát adta ki. Majd 1880 
év végén „Az új magyar gyorsírás alapvető sza- 
bályait“ irta meg. Ennek nyomán jelent aztán 
meg 1884-ben fennebb ismertetett munkája.

És habár Kele, rendszerét 1884-ben a nagy- 
kanizsai polgári iskolában tanította is, habár e 
rendszer érdekében ezidétt lapot is adott ki, — 
óhajtott célját a magyar gyorsírás megalapítá
sát nem érte el.

. Az utolsó fellépő

Sisalagyi illíréi dr.
a gyorsírásnak 1892. óta egyetemi tanítója. 
Kezdetben Markovits rendszerének volt hive, 
utóbb azonban (1890) önállóan fellépett „Ab
solut magyar gyorsírás“ című munkájával, mely
ben az absolut gyorsírást mennyiségtan! alapon 
a hangstátisztika segélyével, magából a nyelv- 
ből igyekezik megfejteni.

Végezetül szólunk, a gyorsírás gyakorlati 
és elméleti elsajátítását igazoló állandó intéz- 
ményről, a
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gyorsírás tanárokat vizsgáié bizottságról.

Már fennebb jeleztük, hogy Fenyvessy kez
deményezésére, 1870-ben Eötvös br. közoktatás- 
ügyi miniszter, a gyorsirástanárokat vizsgáló bi
zottságot létesítette, mégpedig akként, miszerint 
Markovitsot és Fenyvessyt felszólította, hogy 
tervezetet terjeszszenek elő oly bizottság szer
vezése iránt, melynek feladata lenne, a közép- 
tanodai gyorsírászati tanárokat közérvényű bi
zonyítványokkal ellátni. Az előterjesztés szövegét 
Markó Sándor dr. készítette el s ennek alapján 
1870. évi 29622. számú közoktatásügyi minisz- 
teri rendelettel a szabályzat életbe lépett. Ugyan
ekkor a miniszter a vizsgáló bizottság elnökévé 
Lutter Nándor dr. volt tanker, főigazgatót, ren
des tagokul Markovits rendszere szerint Marko- 
vits Ivánt, dr. Feuer Lászlót, póttagul dr. Markó 
Sándort,
vessy Adolfot és Kónyi Manót rendes tagokúi, 
póttagúi pedig Vándory Gusztávot nevezte ki.l)

gutter Ibfánáer életrajza.

Született 1820. szept. 3-án Béren (Nográd 
megyében). 1836-ban a kegyestanitórendbe lé
pett és 1845-ben áldozárrá szentelték fel. 1844- 
ben tudori oklevelet nyert, 1860-ban a magyar 
tudományos Akadémia levelező tagja lett. Mint 
tanár Podolinban, Pesten, Budán, Selmecbányán, 
mint igazgató pedig ismét Pesten és Budán mű-

Fenyvessy rendszere szerint Feny-

4 L. Gyorsírászati Lapok 1871. évf. 1 és 2 számait.
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ködött. 1884-ben Budapest fővárosi tankerületi 
főigazgató, 1865-ben kegyestanitórendi kormány- 
tanácsos lett. 1884-ben királyi tanácsossá nevez
tetett ki. Meghalt 1892. dec. 30-án.

Minket leginkább Lutter gyorsírói műkö
dése érdekelvén, kiemeljük, hogy ő már har
minc évvel ezelőtt jelét adta a gyorsírás iránti 
érdeklődésének. Markovits, Selmecbányái leg
első gyorsírási tanfolyamát, Lutter tanárának 
buzdítására nyitotta meg. De Lutter nemcsak 
érdeklődött a gyorsírás iránt, hanem úgy a stol- 
zei, mint a gabelsbergeri rendszereket is elsa
játította. Ez utóbbi körülmények lehettek dön
tők arra, hogy a kiváló fontosságú tanügyi ál
lásban levő férfiút nevezte ki a kormány a gyors- 
irástanárokat vizsgáló bizottság elnökévé, mely 
tisztét húsz éven át jól be is töltötte. L)

A gyorsírás tanárokat vizsgáló bizottság 
alakuló ülését 1871. évi november 7-én Pes
ten, a kegyesrendiek épületében tartotta. Ezóta 
a bizottságban a következő változások történtek. 
Elnökké 1893 évben Lutter helyére Rómán Ot
tó dr. jelenlegi tankerületi főigazgató nevezte
tett ki. Markó helyére póttagúi 1873-ban Mend- 
lik Eerenc, dr. Layer helyére rendes tagul 1891- 
ben dr. Maywald József, budapesti magyar gyors
íróegyesületi alelnök hívatott be. Markovits he
lye ez idő szerint betöltetlen. Ugyancsak a fo-

0 L. Gyorsírászati Lapok XXIV évf. 8-ik és XXX 
évf. 4. számait.
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lyó évben történt, hogy Kónyi rendes tagsági 
helyét Vargay Istvánnal, Vándory póttagsági he
lyét dr. Gyomlálj Gyula tanárral töltötték be.

Eddig a vizgálatot többen tették le Marko- 
vits, mint Fenyvessy rendszere szerint.

A legelső gyorsírási tanári vizsgálatot 
1871-ben Szotyory József, budapesti joghallgató 
tette le Markovits rendszere szerint. Az alább 
közlendő új szabályzat szerint, 1893. május 
27-én, három nő tette le a legelső gyorsírói ta
nítónői vizsgálatot. Kaiser Gizella, Tyroler Leon- 
tin és Mandel Julia. Az első Fenyvessy, a két 
utóbbi Markovits rendszere szerint.





Befejezésül a jelenleg érvényes új szabály
zatot ideigtatjuk.

Szabályzat
a gyorsírás tanúéi és tanítónői vizsgálat 

tárgyában.
(Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1893. évi 7ՃՅ'). 

szám alatt kelt rendeletével.)

1. §. Mindazok, kik hazai tanintézeteink
ben a Gabelsberger-Markovits, vagy Stolze-Feny- 
vessy-féle gyorsírási magyar nyelvű rendszer ta
nítóiként működni akarnak, erre való képessé
güket az e czélra felállított vizsgáló bizottság 
előtt tartoznak bebizonyítani.

2. §. Ez a bizottság áll : a közokt. minisz
ter által kinevezett elnökből, a Gabelsberger- 
Markovits és a Stolze-Fenyvessy-féle rendszert 
követő két-két gyorsíróból, mint rendes tagok
ból s azonkívül mindkét rendszer követői kö- 
zül egy-egy póttagból.

3. g. A jelöltek az elnökhöz intézett kér
vényben jelentkeznek a vizsgálatra. E kérvény
ben kimutatandó, hogy az illető középiskolai 
tanár vagy okleveles tanító, vagy pedig, hogy 
a középiskolai érettségi vizsgálatot sikeresen le
tette. A vizsgálatot letenni óhajtó nők tartoz-

7



nak oklevéllel, vagy végbizonyitványnyal kimu
tatni, hogy tanítónői sikeres vizsgálatot tettek, 
vagy a felsőbb leányiskolái tanfolyamot, vagy 
pedig a női kereskedelmi tanfolyamot sikerrel 
elvégezték.

Ilyen minősítés nélkül gyakorlati utón szer
zett készség vagy irodalmi működés alapján csak 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter engedheti 
meg a vizsgálatra bocsátást.

4. §. Az elnök, ha vizsgálatra bocsátás el
len nehézség nem forog fenn, a vizsgálatra bo
csátást közli a folyamodóval a kérvény hátsó 
lapján.

5. §. Ha vizsgálatra bocsátást az elnök 
nem véli megadhatónak, akkor az ügyet a bi
zottság elé terjeszti, melynek elutasító határo
zata ellen az illető a vallás- és közoktatási mi
niszterhez felebbezhet.

6. §. Az egyes esetekben működő bizott
ság áll az elnökből és a jelölt által követett 
rendszert képviselő két bizottsági tagból.

7. §. A vizsgálattevőtől megkívántatok az 
illető rendszer elméletének teljes ismerete, tehát 
alapos tájékozottság úgy a levelező- mint a 
vitairásban; a gyakorlati gyorsírásban pedig le
galább oly jártasság, hogy mérsékelt sebességű 
diktátumot leírni képes legyen; kívántatik to
vábbá a gyosírás történetének ismerete f őbb vo
násaiban és a gyorsirástanítás módszerének is
merete.

8. §. A vizsgálat írásbeli és szóbeli; az 
írásbeli vizsgálat a szóbelit megelőzi.

cc
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9. §. Az írásbeli vizsgálat tárgyát képezi 
egy mérsékelt sebességgel felolvasott szövegnek 
után írása és a gyorsiratnak áttétele közönséges 
írásba.

10. §. Az írásbeli vizsgálat befejezése u- 
tán a bizottság megbírálja a jelöltnek munká
latát ; még pedig úgy a stenogrammot, mint 
annak áttételét, és annak minőségéhez képest a 
jelöltet vagy szóbeli vizsgálatra bocsátja, vagy 
pedig a tárgynak alaposabb tanulmányozására 
utasítja.

11. §. A szóbeli vizsgálat tárgyát képezik 
a rendszer elméletére, a gyorsírás történetére 
és a gyorsírás-tanítás módszerére vonatkozó kér
dések. (L. 7. §.) 
vános.

A szóbeli vizsgálat nyil-

12. §. A szóbeli vizsgálat befejeztetvén, a 
bizottság a jelöltnek távollétében bírálat alá 
veszi annak feleleteit s az írásbeli vizsgálattal 
egybevetvén, megállapítja a végleges eredményt.

13. §. A vizsgálat eredményeként a bizott
ság a jelöltet a gyorsírás tanítására „képesített
nek" vagy „nem képesítettnek" nyilvánítja. To
vábbi érdemfokozatnak helye nincs.

14. §. A nem képesített jelölt a vizsgálat 
napjától számítva csak három hónap múlva je- 
lentkezhetik a vizsgálat ismétlésére.

15. §. A bizottság elnöke a vizsgálatokról 
jegyzőkönyvet vezet. A jelöltnek a bizottság 
a vizsgálatról bizonyítványt állít ki, mely az

i*
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elnök és a vizsgálaton működő bizottsági tagok 
aláírásával és a bizottság pecsétjével látandó el.

16. §. Az a körülmény, hogy valaki sza
vazattöbbséggel képesíttetett, a jegyzőkönyvbe 
beírandó ugyan, de a bizonyítványban ki nem 
tétetik.

17. §. A vizsgálatra jelentkező, mielőtt a 
vizsgálatra bocsáttatnék, a bizottság elnökénél 
a bizonyítványnak 50 krnyi bélyegét és 10 frt. 
vizsgálati díjat tartozik letenni. A vizsgálat is
métlésénél a vizsgálati díj újra fizetendő.

18. §. A bizottság pecsétje Magyarország 
czímeréből áll e körirattal: „Magyar gyorsírás 
tanítókat és tanítónőket vizsgáló bizottság“.



Függelék:.
A magyar gyorsírás irodalma.

I. Korszak.

(17G9—1832.)

Gáti István: A’ Steganographiának első könyve.
A’ Tachigraphia vagy szapora írás 
módja. Pesten, Trattner János Ta
más betűivel, 1820.

Gáti István: Stenographia, Tachygraphia, Pasi- 
graphia, Universalis Linqua Rövid 
Foglalatja. 1824. (Kéziratban.)

Ganzer J. C: Systema generale Stenographiae 
Samuel is Taylor, professoris oxo- 
niensis etc. ad linquam latinam 
accomodavit J. C. Danzer, cen
turio rei castra metatoriae in exer
citu caesareo regio. Pesthini, apud 
Fratres Kilian 1802.

J&Wcs Jmre; Stenographia vagy a' Sebes, más
képpen Gyors-irás mestersége. 
(Megjelent Tudományos Gyűjte
mény XI kötetében 1821-ben).

Borsos Márton: Gyorsírást oktatás. Pesten 1833. 
Nyom. Fűskúti Länderer.
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II. Korszak.

(1832—1868.)

Dobrossy István: Gyorsírás, Taylor rendszere 
után, magyar nyelvre alkal
mazta D*****y I. Pesten, 1843. 
Kiadja Geibel Károly.

Gyurits Antal: A gyorsírásról elméleti és gya
korlati tekintetben, Pozsony (Ny. 
Schmid Antal betűivel) 1844.

Mmyy ШШз: Magyar Gyorsírás. Pest 1861.
Ббфб՛.՛ A gyorsírás (Stenographia) rövid 

és magyar nyelvre alkalmazott 
tana. Pest, 1861 (első kiadás). Pest 
1862, második bővített kiadás.

III. Korszak.
(1863—napjainkig.)

ч^Д) (Ճabelsberger=.Э/Сагкб vits rendszer szerint.

1) Könyvek:

Markovits Iván: Gyorsirászat Gabelsberger elvei 
szerint a magyar nyelvre alkal
mazva. I. Levelező írás. Az 
első kiadás a „Gyorsirászat" 
című folyóiratban 1863-ban je
lent meg. A tizedik kiadást, 
most rendezi sajtó alá a buda
pesti magyar gyorsiróegyesület. 
II. vitairás. (Az utolsó, 8-ik ja
vított kiadás) Budapest 1878.
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Csanádi) István: Első magyar gyorsírás! Emlék- 
könyv. Becs, 1865.

Flischéf Gyula: Virágok gyorsírás! mezben. Pest,
1865. Gyorsírás! zsebkönyv. Becs
1866.

Feuer László: Gyorsírás! Évkönyv. Pest 1866,
1867.

Feyer Gyula: Jelények és vitairásl rövidítések 
gyűjteménye. Budapest, 1870. 

Schütz Miksa: Gyorsírás! Olvasókönyv. Buda- 
pest, 1871.

Nagy Sándor: Gyorsírás! olvasmányok. Budapest
1874.

Leszlenyi Imre: Hogyan kell a Gabelsberger-Mar- 
kovits rendszert javítni ? Győr,
1875. Positiv javaslatok stb. 
Győr 1875.

TWo/y/t AWor; A magyar gyorsírás tankönyve 
1875.

Nagy Sándor: Rövid gyorsírás! tankönyv. Buda
pest, 1875. Levelési és vitaírási 
jelények gyűjteménye. Budapest, 
1875.

Т&егае /(mos; Gyorsírás! olvasókönyv. Pozsony 
1877.

Forrai Soma: Magyar Gyorsírók Évkönyve Buda- 
pest, 1880.

Bódogh János: Gyorsírás! olvasókönyv. I. kiadás 
1880. II. kiadás Szeged, 1890. 

Forrai Soma: Szépirodalmi munkák gyorsírás!
mezben 1) Regék, Irta Jókai Mór 
Budapest, 1883.
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Kozáry József: A Gabelsberger rendszerű gyors
írás új módszerű gyakorlati tan
könyve Budapest, 1885.

Kankovszky Ferenc: Ismertető táblázat, mely két 
oldalon gyorsírásunk rend- 
szerének áttekintését nyújtja. 
Pozsony, 1885.

Szilágyi Aladár: A Gabelsberger Markovits féle 
gyorsírászat tankönyve 25. tan
órában, Budapest, 1885.

Forrai Soma: Szépirodalmi munkák gyorsírási 
mezben 2) Elbeszélések Budapest, 
1886.

Hegedűs Ferenc: I. A gyorsírás gyakorlati tan
könyve Budapest 1886. II. A 
vita és a parlamenti gyorsírás 
Budapest 1886. (Mindkettő má- 
sodik kiadásban).

Forrai Soma : Szépirodalmi munkák gyors írási 
mezben 3) Történeti apróságok. 
Budapest, 1888.

Kollmann Gyula: A gyorsírás gyakorlati tan- 
könyve a gyorsírás történeté- 
vel. Két kötet. Arad 1888.

Bódogh János: A Gabelsberger Markovits rend- 
szcrű magyar gyorsírás tankönyve 
I. Levelezőírás. Szeged 1886.(4-ik 
kiadás) II. Gyakorlati gyorsírás 
(Mérsékelt vitaírás) Szeged 1887. 
III. Parlamenti gyorsírás (vitaírás) 
Szeged 1890.
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Bódofjh János: A levelezési és gyakorlati gyors
írás állandó rövidítései (3-ik ki- 
adás) Szeged 1890.

Forrni Soma: A magyar gyorsírás tankönyve 1) 
Levelező írás (5-ik kiadás) Bu
dapest 1890. II. Vitaírás Buda- 
pest, 1890.

&WZ A%^Z (esperes-plébános): Hítszónoklati 
gyorsíró. Levelező gyorsírás. 1891. 
A magyar gyorsírás tankönyve. 
Budapest, 1892.

2) Folyóiratok.

a) Budapesten

XXXI. évfolyam (1863—66- 
ig Gyorsírászat címmel szer
kesztette Szombathy Ignátz, 
majd Markovits. 1866-ban 
Gyorsírászati Közlöny szerk. 
Gidófalvi Géza. 1867-től ál
landóan Gyorsírászati Lapok 
címmel 1885-ig szerkesztette 
Markovits Iván. A szerkesz
tésben részt vettek kívüle: 
Fayer László, Nagy Sándor, 
Szalágyi Aurél, Reichen- 
tál Gerzson (Rudas Gerő). 
1885—1893-ig szerkeszti: 
Vikár Béla. E folyóiratot a 
a budapesti magyar gyors
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író-egyesület 1879-ig havon
ként kétszer adta ki. 1879- 
től havonként egyszer jele- 
nik meg.)

бЧ/^ÄoHo 6r?/orsW. (A Gyorsírászati Lapok társ- 
lapja. Megjelenik havonként 
egyszer. 1874—1877-ig szerk. 
Szombathy I. majd Marko- 
vits Iván. 1878-ban új évfo
lyammal indúlt meg. 1879- 
ben szerk. Szádecky Lajos. 
1880-ban Kele Antal. 1881 — 
93. Markovits I. és Janko- 
vics J.)

6r2/orsW. (1879-i évf. szerk. Kele 
Antal)

бЧ/огаггбЫ Köm/fMr. (Szerk. és kiadja 1874 és
1875-ben Nagy Sándor)

Kezdő (τΐ/orgW. (Szerk. és kiadja 1874. 1875 és 
1877-ben Nagy Sándor, 1878- 
ban Nagy Béla.)

бгйМабепуег Gh/orsW. (az 1877 évben szerk. Ba-
logh Andor.)

jRe/brm. (1880—1884-ig szerk. Markovits Iván.)
KőWrosi éb/orgW. (1880—1887. szerk. Forral 

Soma.)
(7շ/օրտԽ% (1884—1886. szerk. Kozáry J.)

(?2/orgW. (1887—1893. szerk. Dr Ró
nay Károly.)

КЫомаг Gh/orsW. (1889/90 évben szerkesztette 
Markovits Iván. Megjelent4. szám.)
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Ъ) Vidéken.

XIX évfolyam. (A Soproni ly- 
ceumi gyorsírókor lapja. Szer- 
kcszti Porkoláb Lajos.) 

(Szerkesztette 1874—1876-ig PetryGy.) 
(Tyon (%7/oTsWÄ (Szerk. 1875—1877.

Leszlényi Imre.)
VIII. évf. (A pozsonyi Concordia gyors
író egyesület lapja szerkeszti Miha- 
lovics József.)

(τΐ/orgW. (a szarvasi gyorsírókor lapja 
1890-ben szerkesztette Halász Lajos és 
Zukó Dezső.)

Deörccem Gk/orsW. (Csak 1891/2 tanévben jelent 
meg. Szerkesztette Ifj. Balogh 
Ferenc. A debreceni gyors
írókor lapja.)

(1892. jan. 15-től három 
évfolyamra tervezve, havon
kénti megjelenéssel szerk. 
Bódogh János Szeged.)

3) 5էօԽճ=3enyvessy rendszer szerint.

1.) Könyvek:

FWf/fegg?/ A(Zoy.՛ A magyar gyorsírászat kime- 
rítő tankönyve. Berlin-Pest,
1868.

A gyorsírás a középtanodákban. 
Pest, 1869.
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Fenyvessy Adolf: A magyar gyorsíró középtano
da i és magánhasználatra Bu
dapest. 1871. 3. kiadás. 

Günther Antal dr: Gyorsírási oktató levelek, Pest, 
1871.

Ճ NWze eyyszerTmZe# yyorsírás
Budapest, 1878. és következő években. 
Legutolsó kiadás 1882. (Ezen tanköny
vek dr. Faludy Géza és Vándory Gusz
táv közreműködésével jeentek meg.)

P. Gyurmán Andor: A magyar gyorsírás kime
rítő tankönyve, Budapest, 1887. 

Adorján Emil: Tizenöt gyorsírási óra. Tankönyv, 
melyből a gyorsírás 15 óra alatt 
magánszorgalomból megtanulha- 
tó. Nagyvárad 1891.

Eanym/ TsWm.՛ A magyar gyorsírás tankönyve 
Stolze-Fenyvessy-féle egyszerű- 
sített elvek alapján Pest, 1893. 

Jomomfg ΕΥ#: A Stolze-Fenyvessy-féle gyorsírás 
tankönyve (kéziratban) 1893.

2) Folyóiratok.
a) Budapesten.

Magyar Gyorsíró XXII. évfolyam (1870—1874-ig 
szerkesztette Vándory Gusztáv.

Kiadta Kónyi Manó ; 1875—1877- 
ig szerkesztette ugyancsak Ván
dory G. kiadta a Tironia gyors
íróegylet. 1878-tól a magyar
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gyorsírókor kiadásában szerkesz- 
tette Thallócy Lajos dr. 1879—- 
1883-ig Schwarcz Gusztáv dr. 
majd Peregriny János, 1883— 
1891-ig P. Gyurmán Andor. A 
folyóirat havonként egyszer je
lent meg.)

ZT; f/yorsW. (1885-ben szerkesztette Lip-
ták Gy. István.)

GyorsW. (1888-ban szerkesztették Janovics Pál 
és Vargay István. Kiadja а VII. kér. 
Stolze-Fenyvesy gyorsírókor. 1889-től 
napjainkig szerkeszti Vargay István.) 

(Gyorsíró-nők lapja szerk. Kaiser 
Gizella és Vargay István. Mejelenik 
1893 július 15-től havonként egy- 
szer.)

b) Vidéken.
Gyorsírók Lapja Nagyvárad. (1890-től napjainkig, 

szerk. Adorján Emil.)

(L) ©nállé gyorsírás) rendsBerek.

1) Könyvek:
Bonyhay József: Debreczeni Gyorsíró 1868.
Dolmányt Frigyes: Ahrends Lipót alkotta ész

szerű, könnyű és biztos gyors
írás, Budapest 1873. Ugyan- 
ez, Pozsony 1878.

Dolmányt Frigyes: Panstenografia, minden nyelv
re való gyorsírás különös te-
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kintettel a magyar és német, 
valamint a szláv és latin nyel- 
vekre. Pozsony 1877.

Kele Antal: Kritikai munkálatok a Gabelsberger 
Markovits és Stolze-Fenyvessy ma
gyar gyorsírás! rendszerek felett 1877.

A%W: Az új magyar gyorsírás alapvető 
szabályai. Budapest 1880.

AieZe : Az új magyar gyorsírás tankönyve, 
nyelvünk természetéhez alkalmazva 
s különös tekintettel a magán tanu
lásra. Budapest, 1884.

AtW: Absolut magyar gyorsírás, Bu
dapest, 1890.

2.) Folyóiratok.

Mm/?/ S(Wor. (Népszerű Gyorsíró, folyóirat Nagy 
Sándor gyorsírása terjesztésére és 
fejlesztésére. A Magyar Gyorsírók 
Egyesületének Közlönye 1878. 
1879. 1880. és 1881. évfolyam. 
Az 1879 és 1880. évfolyam, Nép- 
szerű Gyakorló Gyorsíró mellék
lappal kiadva.)

ТШе AmW. (Magyar Gyorsírás Kelé Antal gyors
írása terjesztése és fejlesztése ügyé
ben. Nagykanizsán 1885 és 1886. 
évfolyam.)

% b^endssertől nem függő gyorsírási munkák,.

Züw. jFermc.՛ A gyorsírás szükségéről, 
Budapest, 1867.
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ßzomW/и/ .՛ A gyorsírászat rövid törté-
nelme Noé Henrik gyorsírás
tanából fordítva, Pest 1868. 

a յօծծ": A két gyorsírási rendszer rö- 
vid összehasonlítása Budapest, 
1870.

TcWo <7r: A szóbeli eljárás és a gyors- 
írás. Budapest, 1870.

: A gyorsírás történelmének rövid 
vázlata Budapest, 1874.

.FZ^scWcÄer Ж. jF: A gyorsírás rövid története. 
Győr, 1875.

Тжуе.՛ Ars Tironia. Győr, 1875.
ЛйД A gyorsírás tanításának módja,

Győr 1875.
ТГйрсу A gyorsírás fejlődésének és iro

dalmának rövid vázlata. Győr, 
1876.

T&Wcs/wW : Pantographia (Egyetemes írás) 
Budapest, 1877.

éropcgü մր: A magyar gyorsírás modern iro
dalmának negyedszázada. Sza- 
mosújvár, 1887. То dórán Endre 
„Aurora" könyvnyomdája.

РгЫг TMa,: Gáti István steganographiája, kap- 
csolatban a modern stenographiával. 
A magyar tud. Akadémia kiadása. 
Budapest, 1889.

fWm Kritika dr. Szalágyi Aurél „Ab
solutmagyar gyorsírásáról." Buda
pest, 1892.
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