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ELŐSZÓ.
A magyar gyorsírás ügyének vélünk szolgálatot 

tenni akkor, midőn Gopcsa László dr. kultuszminiszteri 
tanácsos úrnak hét, történelmi fontosságú beszédét össze
foglalva kiadjuk.

Gopcsa László dr. Markovits lelkes tanítványa magas 
állásában is megőrizte ügyünk iránti szeretetét és határ
talan buzgalmát.

Mindegyik beszédéből kitűnik a gyorsírás ügyének 
odaadó szeretető, amely alkalmas arra, hogy a gyors
írást tanuló ifjúságot is a gyorsírás megkedvelésére 
buzdítsa.

Mint gyakorló füzet is nagy haszonnal értékesíthető. 
Levelező- és vitaírási áttétele külön füzetekben később 
fog megjelenni.

Szeged, 1914 évi április 5-én.

A kiadó.





Ünnepi beszéd az első nemzetközi gyorsíró ki
állítás megnyitása alkalmából Szegeden, 1907. évi 
június 29-én a kulur paloták an a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Úr Ö Nagy méltósága kép- 
képviseletében.

Mélyen tisztelt ünneplő közönség!
Nekem jutott a megtisztelő feladat, hogy az or

szág vallás- és közoktatásügyi minisztere, Apponyi 
Albert gróf úr őnagyméltósága képviseletében itt 
megjelenjek.

Annak a férfiúnak képviseletében, ki nem régiben 
épen a szegedi gyorsírási lapban a gyorsírásról így 
nyilatkozott: „Akinek sok száz beszédét a nagy kö
zönség körébe elvitte a gyorsírás s aki eszméi elter
jedését nagy részben a gyorsírásnak köszönheti, már 
csak hálából is rokon szén vet érez ez ügy iránt és 
kész annak érdekeit felkarolni.“

A gondolat, hogy egy gyorsírás! kiállítás és 
hozzáteszem egy nemzetközi gyorsírási kiállítás lé
tesíthessék, kissé merésznek és nagynak látszott. A 
magyar nemzeti géniusz örök dicsősége, hogy ez a 
gondolat megvalósulhatott, hogy ez az eszme testet 
öl illetett.

Szeged város, a mely most ünnepli újjászületé
sének évfordulóját is, a mai nappal az igazi kultur- 
városok sorába lépett és nevét, mint ilyet, nemcsak 
a három bérc övezte és négy folyam öntözte szép 
magyar hazában ismerik ezentúl, hanem ismerni fog
ják mindenütt, a hol a kultúra iránt fogékony gyors
írók élnek és működnek.

Pár perc múlva meg fogjuk tekinteni a nemzet
közi gyorsíró-kiállítást s itt megszemléljük mind-
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azokat a tárgyakat, képeket, szobrokat, táblázato
kat, füzeteket, könyveket és lapokat, a melyek a 
gyorsírás fejlődésével, fejlesztésével és terjesztésével 
kapcsolatosak és bizton hiszem, hogy a magyar 
gyorsírás ebben a tekintetben semmiben sem fog 
mögötte maradni a külföldi gyorsírásnak.

De meg fogjuk tekinteni az írástörténelmi ki
állítást is, mely táblázatokban elénk varázsolja azt a 
fényes utat, melyet az írás zsenge gyermekkorától 
napjainkig megfutott.

Végül meg fogjuk szemlélni mindazokat az ipari 
készítményeket, írógépeket, tanszereket, taneszközö
ket és találmányokat is, melyek a gyorsírással kap
csolatban használatosak. Ezek megtekintésénél azon
ban örökre el kell néniülnia annak a vádnak, mintha 
a gyorsírást újabb és újabb találmányok ki tudnák 
szorítani eredeti rendeltetéséből s eltudnák terelni 
igazi céljától, mely cél, a gyorsírás egyik világhírű 
korifeusának kijelentése szerint nem más, mint í\z, 
hogy „az eszmét és az élőszót röptében, a térhez 
i gázzá!”

És itt eljutottunk tisztelt közönség ahhoz a pont
hoz, hogy ma már kijelenthetjük, hogy a gyorsírás 
nem egyszerű ipari tárgy, de szellemi termék a kul
túra birodalmában. Ezt a kultúrát fen tartani haza
fias kötelesség, ápolni pedig nemzeti feladat.

Midőn azonban itt az írásnak és különösen a 
gyorsírásnak dicséretét élőszóval hirdetem, engedjék 
meg, hogy hálás köszönetéinél fejezzem ki mindazok
nak, akik e nagy mű létesítéséhez hozzájárultak. 
Illesse köszönet a kiállítás tisztelt védnöki karát, akik 
nagy állásukkal és tekintélyükkel fényt kölcsönöznek 
a kiállítás sikerének. Köszönet illesse Szeged város 
nagyérdemű közönségét, mely oly készségesen meg
nyitotta vendégszerető kapuit a külföldről ide zárán-



7

dokolt idegeneknek is. Köszönet illesse általában a 
gyorsíró-egyesületeket és ezek között első helyen a 
Szegedi Gyorsírók Egyesületét, amely az eszmét 
kezdeményezte, az Országos Magyar Gyorsíró Egye
sület és a Gyakorló Gyorsírók Társaságát, amely 
az eszmét pártfogolta. Köszönet illesse a kül
földről itt megjelent különböző gyorsírói rend
szerek képviselőit, akik szemtanúi lehetnek an
nak, hogy a gyorsírási rendszerek versenyé
ben az a gyorsírási rendszer lesz a legtö
kéletesebb, amely legjobban tudja kiáltani a 
gyakorlati élet tüzpróbáját. Köszönet illesse az itt 
megjelent tanárokat, akiknek tanácsai csak eredmé
nyesek lehetnek itt is. Köszönet illesse a gyorsírás
nak ismeretlen, kedves kis szürke közkatonáit, a 
tanulósereget is, akik soha el nem halványuló emlék
kel fognak eltávozni a kiállítás színhelyéről. És végül 
köszönet illesse az iparosokat, akik a mai szép ün
nepen otthagyták családi otthonukat is, csak azért, 
hogy az iparinak és a munkának ezen ünnepén részt- 
vehessenek.

De a gyorsírásnak imént említett nagy korifeusa 
azt is mondotta, hogy akkor, a mikor a gyorsírás 
céljait szolgálja, egyszersmind a közjó érdekében is 
munkál.

Abban a hitben, hogy mi is a közjó érdekében 
cselekszünk, az első nemzetközi gyorsíró-kiállítást 
ezennel megnyitódnak nyilvánítom.
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Λ Gyorsírástudományi Társaságnak Budapesten 
1909. dec. l-én tartott ülésén, azon alkalomból, hogy 
a különböző gyorsíróegyesületek ár. Gopcsdt a har
madosztályú vaskoronarenddel történt legf. kitünte
tése alkalmából üdvözölték:

Méltóságos Főigazgató Úr! Tisztelt Hölgyeim 
és Uraim!

Azok után, amik az imént az én mélyen tisztelt 
és nagyrabecsiilt barátaim és műtársaim részéről el
hangzottak, valóban zavarban vagyok. Zavarban va
gyok nem azért, mert vérbeli gyorsírónak éreztem 
mindig és fogom is magamat tartani, csontnak az 
önök csontjából, vérnek az önök véréből, hanem azért, 
mert mint méltóztatnak tudni, a vérbeli gyorsírónak 
feladata a gyorsírás és nem a beszéd. Ha most sze
repet cseréltek és egy pár szót szólok, az nem lehet 
más, mint a hálás köszönet szava. Ez az, amit érez
tem mindig és érzek e pillanatban is, midőn engem 
érdememen felül kitüntetni méltóztattak. Ezt az ér
demen felüli kitüntetést, mellyel önök részéről talál
koztam, nagyrabecsülöm, fényesebbnek tartom min
den ékszernél, csillogóbbnak minden drágakőnél és 
ragyogóbbnak minden rendjelnél.

Jól esett Önök részéről ez a kitüntetés azért, 
mert látom, hogy igaz magyar gyorsírói szivükből 
jött. De jól esett a kitüntetés a {elsőbbség részéről, 
nem azért, mert benne törekvéseim különös elisme
rését látom, hanem azért, mert érzem, hogy ez mun
kásságot illet. Ez a munkásság volt az, amely fiatal 
koromtól kezdve engem mindenkor kísért és ezt meg
aranyozta mindenkor annak a tudata, hogy gyorsíró 
is voltam, így tehát én a gyorsírásnak hálával tar
tozom. Ezt érzem a fejedelmi kegy fényéből és érzem 
azt, hogy e kitüntetésből egy sugár rá vetődik az
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Önök gyorsíró-egyesületeire s rávetődik egy-egy 
fénysugár mindazokra, akik a gyorsírást művelik. 

Mélyen meghat, amikor látom, hogy ma olyan 
nem az én csekély személyem.szép ünnepet ülünk 

hanem — az összetartozandóság kifejezésre juttatása 
szempontjából; amikor látom, hogy a különböző 
gyorsírás! rendszerek és magyarországi gyors- és 
gépiskolák és azok képviselői 
vállvetve jelentek meg azért, hogy <a gyorsírás esz- 
m éj ét i i n n epeik essék.

Azt mondtam mindig s itt hangoztatom ismétel
ve, hogy a gyorsírást nem elég csak művelni, azért lel
kesedni is kell. Felkérem Önöket, hogy lelkesedjenek 
velem továbbra úgy, amint a lelkesedésről egy keleti 
mesében olvastam. Olvastam egyszer egy keleti re
gét tűzimádó népről s arról a lelkesedésről, mellyel 
a tüzet körülvették, arról a lelkesedésről, melyet a 
tűz bennük keltett. Úgy imádkoztak, hogy egy bizo
nyos napon felmentek a szenthegyre, elül az ifjak, 
utánuk a felnőttek és öregek. Mindenki a kezében 
tartott egy száraz fácskát. S mikor a legelső felér
kezett a hegyre, belemártotta fáját a tűzbe, majd 
meggyújtotta az utánajövök fácskáit s egy pillanat 
alatt кigyútiak a tüzek az egész hegyoldalon és a 
tűz keltette öröm fellángolt a szivekben.

Ügy érzem e pillanatban, hogy én is a szent
hegyen vagyok gondolatban, kezemben a gyorsírás 
iránt való lelkesedés fáklyája, melyet meggyújtottam. 
Kzt tovább adom Önöknek, tovább adom azzal, hogy 
gyújtsák tovább s tartsák ébren mindenkor min
denütt a gyorsírás iránt a lelkesedés füzét!

talán először
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Az Országos Diák Gyorsíró Szövetségnek Nagy
váradon 1910. évi április 10-én tartott nagygyűlésén 
mondott beszéd.

Szeretett fiatal barátaim! Tisztelt hölgyeim és 
uraim! Tisztelt ünneplő iközönség! Nem üres szó, ha
nem mély és igaz érzés az, amely erőt vesz rajtam 
e pillanatban, amidőn az Önök nagyrabecsült köré
ben megjelentem. Megjelentem itt igaz szeretettel, 
megjelentem mint vérbeli gyorsíró is. Mert én életem
nek minden pillanatát, minden szakát arra használtam 
fel, hogy a gyorsírást és a gyorsírás ügyét tőlem 
telhetőleg előbbre vigyem. Nem volt olyan alkalom, 
hogy úgy az elmélet, mint a gyakorlat terén a gyors
írás ügyét nem szolgáltam volna és ne szolgáljam 
ma is. ígérem, hogy minden történhetik, de soha nem 
fog velem olyan történni, ami lelkemben a gyorsírás 
szeretetét megingatná. Ezt annál inkább mondhatom, 
mert noha az Önök Szövetségének tiszteletbeli tagja 
is vagyok, még sem tekintettem a gyorsírás ügyét 
tiszteletbeli ügynek, hanem reális ügynek, amellyel 
szemben kötelességek is vannak.

Örömöm határtalan az által, hogy Nagyvárad 
városában a gyorsírás ügyének egy új empóriumát, 
új intézményét és új fiókját sikerült létesíteniük. Mint 
a gyorsírás történelmével foglalkozó tudom, hogy 
Nagyváradon eddig is virágzott egyik rendszer sze
rint a gyorsírás, azonban az a hitem, hogy amikor 
e helyen szolgáljuk a gyorsírás ügyét, akkor nem
csak egy rendszernek, hanem az összes rendszerek
nek ügyét kívánjuk szolgálni. Ezt annyival is inkább 
megtehetjük, mert Nagyvárad már jogakadémiájánál 
fogva is elég tekintélyes pont arra, hogy a gyorsírás 
ügyét és a kultúrát szolgálhassa. Pennem erős a hit 

-és a meggyőződés, hogy amikor most a gyorsírás
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magasabb fokú törekvéseinek úgyszólván bölcsőjé
nél megjelenek, a gyorsírás ügye nem fog ellankadni,

Az a verseny, amely ma a Szövetség rendezésé
ben lefolyt és amikor ma láttam a gyorsírásnak egy
szerű, szerény (kis szürke katonáit, amint kezükben 
a fegyverrel igyekeztek az élőszót nyomon követni, 
nekem biztató kezdetet ígért. Ígérte azt, hogy Nagy
várad is az őt megillető helyet fogja magának ki
vívni a gyorsírási városok sorában és semmi tekintet
ben sem fog elmaradni a többi városok mögött.

Szeretetteljesen köszöntőm az O. D. QY. Sz.- 
nek ezt a törekvését ebben a városban. Boldognak és 
büszkének érzem magamat, hogy eljöhettem ide, 
hogy önöket igaz szívből üdvözöljem. Az az üdvöz
lés, amely önöktől származott, tiszta szívből jött és 
az én igaz, tiszta gyorsírói szivemhez is talált. Vala
mikor azt mondtam, hogy életemnek minden szakát 
a gyorsírás aranyozta meg, most már azt is mond
hatom itt, hogy ezúttal én aranyozom meg a gyors
írást, amennyiben egy darab arany pályadíjat tüzek 
ki a mai versenyükre.

Ünnepi beszéd. Elmondotta a Magyar Gyorsíró 
Társaság, 1910. évi dec. 18-án az országház delegá- 
ciós termében a Fenyvessy-féle gyorsírás jubileuma 
alkalmából tartott díszülésen.

Mélyen Tisztelt Ünneplő Közönség!
Mint az Országos Magyar Gyorsíró Egyesület 

tiszteletbeli tagja, ezen Országos Magyar Gyorsíró 
Egyesületnek megtisztelő megbízásából és ezen Or
szágos Magyar Gyorsíró Egyesület fennhatósága 
alatt álló magyarországi összes gabelsbergeri iskola
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nevében és megbízásából nekem jutott a megtisztelő 
feladat, hogy Téged Mester üdvözöl jeleik. Üdvözöl
jelek ne hiúságból, nem divatból vagy szokásból, 
nem érdekből, hanem üdvözöljelek azon tárgyilagos 
alapról, melyet mindig fenntartottam Irántad, akkor 
is, mikor a gyorsírás, különösen pedig a magyar 
gyorsírás történetét megírtam.

A legnagyobb örömömre szolgál, hogy kijelent
hetem, miikép mi, a gabelsbergeri iskola hívei öröm
mel hajtjuk meg Előtted a mai napon az elismerés 
zászlóját; örömmel hajtjuk meg azért, mert rájöttünk 
arra, hogy Te voltál Mester, Kónyi Manóval együtt 
az, aki a gabelsbergeri iskolát és rendszert hiányos
ságaira figyelmeztetted. A gabelsbergi iskola a Ti 
figyelmeztetéseiteket mindenkor megszívlelte s így 
állott elő az a szép jelenség, hogy a gabelsbergeri 
iskola rendszere a Ti kritikátok alapján megjavult 
anélkül, hogy a Te rendszered csak egy hajszállal is 
rosszabbodott volna s hogy mi nem, mint ez néhol 
a külföldön tapasztalható, ellenséges, hanem társ
rendszerként állunk egymással szemben.

Különös örömömre szolgál az is, hogy Neked 
megengedte az isteni Gondviselés azt a ritka szeren
csét, hogy élvezheted munkásságodnak öt ven év óta 
tartó eredményét, hogy megalkothattad rendszeredet, 
hogy azt az iskolákban, az országgyűlésen, a gyors
írást tanítói vizsgáló bizottságban s más helyen, így 
a. sajtóban is elhelyezhetted s hogy ötven év után az 
általad ültetett, terebélyes fa árnyékában boldogan 
ülheted meg diadalodat.

Legyen a mai lélekemelő napon az érdem és 
dicsőség a Tied, a mienk pedig a hála és az elis
merés.
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Üdvözlő beszed a Szegedi Gyorsírók Egyesü
lete fennállásának tízéves fordulója alkalmából ren
dezett országos gyorsíróversenyen, Szegeden, /9/2. 
március 30-án, a városháza nagytermében, a magyar 
királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter úr Ö 
nagy méltósága képviseletében.

Nagyságos Polgármester Ur!
Tisztelt ünneplő közönség!

Rövid idő alatt 'immár másodízben történik, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter űr Ö 
Nagyméltósága képviseletében Szegeden, e szép ma
gyar városban megjelenek.

Első ízben ezelőtt öt esztendővel voltam itt, 
ugyancsak ebben a városban, gyorsírási ügyben és 
ez ügy gyei kapcsolatos kiállításban és kongresszus
ban, mint az akkori miniszter úr képviselője. Mind
annyian, akik akkor itt voltunk, még élénk emléke
zetünkben őrizzük a kiállítás és a kongresszus tanul
ságait, szép sikerüknek eredményét.

A mai ünnepély szintén nagyjelentőségű. Akkor 
a világon legelsőnek létesült gyorsírási kiállítás 
megnyitásakor Európának, sőt az egész művelt vi
lágnak a figyelme Szeged felé irányítva, ma azonban 
— midőn Zichy János gróf jelenlegi vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter úr Ö Nagyméltósága magas 
képviseletében szerencsés vagyok megjelenni —» 
Magyarország gyorsíró világának figyelme fordul 
Szeged felé. Ide van irányítva azért, mert az évnek 
legszebb napján, a tavasznak legszebb ünnepén, 
virágvasárnapján idesereglett ezer tanuló ifjú, akiket 
a mai gyorsíró verseny alkalmából szívem mélyé
ből köszöntök.



14

De engedjék meg, hogy ez alkalommal kifejez
zem köszönetemelt a nagyságos polgármester úrnak, 
aki minden alkalommal az ö páratlan vendégszere
tetét és jóságát megmutatta a gyorsírók irányában 
Üdvözlöm az itt megjelent díszes közönséget, a ta
nárokat és a versenyen résztvevőket, akik mai tény
kedésükkel hozzájárultak gyorsírási ügyünk emelé
séhez. Üdvözlöm a bíráló bizottságot is, amelynek 
nagy kötelességei lesznek a verseny pályázatok el
bírálásánál.

De t. ünneplő közönség! A Szegedi Gyorsírók 
Egyesülete tíz éves fennállásának ünnepét is üljük. 
Ez az ünnepély nem azért a lefolyt tíz esztendőért 
jelentős, mert hiszen tiz esztendő még az időt pénz
nek tekintő gyorsírók világában sem nagy idő, ha
nem azért jelentős a Szegedi .Gyorsírók Egyesülete 
életében, mert ezen tiz esztendő alatt ezen egyesület 
nagyot alkotott, nagyobbat, mint amennyit ezen idő 
alatt voltakép alkotni lehetett, amennyiben ennek az 
időnek keretébe esett bele az imént jelzett kiállítás 
és kongresszus rendezése is, amely dicsőséget hozott 
a magyar névnek!

De jelentőségteljes ezenkívül mai ünnepélyük 
azért is, mert díszülésükben emlék beszédet fognak 
tartani gyorsírásunknak két legkiválóbb vezérférfiá- 
ról. Kevesen vannak már és ezek sorába tartozom 
én is, akik ügy Markovits Ivánnak, mint Czigánv 
Jánosnak, ennek a két nagynevű magyar gyorsíró
nak életműködését közvetlenül ismerhették. Őszin
tén tanúbizonyságot tehetek itt arról, hogy mind
ketten életüket a gyorsírásnak szentelték. S míg 
Markovits szellemének egész kincses házát hagyta 
nekünk örökségül, addig Czigány úgyszólván egész 
vagyonát, az anyagi gazdagságot hagyta a gyors
írók örökségéül. így egyesül a két vezérférfiú, az
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egyik szellemi, a másik anyagi hagyatékával és igv 
állunk ezek összemüköd ésébő 1 egy szilárd talajon, 
melyen megvalósíthatjuk Oabelsberger jelmondatát, 
hogy:

„Eszmét és élőszót röptében a térhez igázni,
Érre iparkodtam komolyan föllelni egy eszközt, 
És amit alkottam, nyujtám, hogy jót gyarapítsák, 
Lengene bár ugyanál у szellem követőim előtt is!“

Markovits Ivánról. Elmondotta a Gabelsber- 
ger - Mar kovits-féle magyar gyorsírás fennállásának 
ötvenedik évfordnlója alkalmából az Országos Ma
gyar Gyorsíró Egyesületnek a képviselőházban tar
tott ünnepi közgyűlésén 1913. május 11-én.

Tisztelt közgyűlés!
Megtisztelő felkérésük folytán megjelenve köz

gyűlésükön, jelzem, hogy ünnepet ülünk ma. Ünnepét 
annak, hogy ezelőtt ötven esztendővel, 1863-ban, 
jelent meg az első magyar gyorsírási lap „Gyors- 
irászat" címmel, Szombathy Ignác szerkesztésében 
és kiadásában.

A magyar gyorsírás terjesztésére létesült a 
„Gу or sír ász af' című közlöny, amelynek megjelenése 
korszakalkotó a magyar gyorsírás történetében. 
Korszakalkotó azért, mert ennek a közlönynek meg
indításától számítjuk tulajdonkép a Gabelsberger- 
Markovits-féle rendszer keletkezését, amennyiben 
ennek a közlönynek első évfolyamában tette közzé 
Markovits Iván az ő magyar gyorsírását.

Ötven évnek nemes zománcával üljük meg tehát 
Markovits nagy nevétől ékes egyesületünk mai köz
gyűlését. Megüljük kegyeletes visszaemlékezéssel
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mindazok iránt, akik ott állottak és virrasztónak a 
magyar gyorsírás bölcsőjénél, hálával mindazok 
iránt, akik ennek a gyorsírási rendszernek fejleszté
sén fáradoztak és szeretettel mindazok iránt, akik e 
rendszer megtanulásával örömöt és segítséget nyer
tek pályájukon való előhaladásukban.

Mint a vallásalapítók nevével összefüggésben 
szokás megjelölni az időszámítás kezdetét, úgy jelöl
jük meg mi is az 1863. évvel a mii magyar gyorsírást 
rendszerünk keletkezését.

Magyar gyorsírás keletkezik 1863-ban, mert hi
szen a „Győr sír ászát“. 1. számában, Pest, 1863. évi 
január 24-én, Gaszner Lajos így üdvözli a szerkesz
tőt: ,.A tudomány és művészet bármily haladása és 
győzelme már magában örvendetes jelenség, de két
szeres örömre kelti az a honfi kebelét, midőn ö az 
édes haza ápoló ölén látja azt emelkedni.“ Majd így 
folytatja: „Ezért őszinte örömmel üdvözlöm a 
„Oyorsírászat“ közlönyét, mint eme haladás jelen
ségét, bár nem titok előttem azon roppant nehézsé
gék sokasága, melyek e vállalat 
nyűnk eddigi mostohaleánya, a kevesek által ismert, 
kevesebbek által méltányolt s a legkevesebbek által 
gyakorolt gyorsírás, a jövőnek eme ke gyen c ír-módja
— elé gördülnek.“ Azután így folytatja: „De azért el- 
csüggedésre ök nincsen, mert nemcsak hogy a jövő 
igazol and ja a még jelenleg félreismert fáradságokat,
— mely öntudat a valóban tudományos embernek, ki 
mindent egyedül magáért a tudomány kedvéért té- 
szen, már magában elég jutalom, hanem másrészt 
van még, hála az égnek! e nagy hazában elég nemes, 
minden jóra fogékony kebel, mely nemcsak e téreni 
minden tevékenységet méltányol, de körülményeihez 
képest támogat is: így tehát benső meggyőződésem

honi tu doniá-



az, hogy a „Gyorsírászat“ nem vész el, hanem virá
gozni fog.és célját elérendő“

Gaszner jóslása beteljesedett. Az újonnan alapí
tott gyorsírás nem veszett el, célját elérte, mert ma, 
50 év múltán is virágzik. De abban, hogy virágzik,, 
senkinek nincs 'annyi érdeme, mint magának Marko
vidnak, aki egész életét szakadatlanul maga-alkotía 
magyar gyorsírási rendszerének fejlesztésére áldozta. 
A magyar gyorsírásnak megalkotására, mert Mar
kovits Gabelsberger világhírű rendszerének magyar 
nyelvre történt átültetésével voltakép oly rendszeri 
létesített, mely minden tekintetben megfelel a ma
gyar nyelv természetének, alkalmas a magyar nyelv 
minden árnyalatának és bűbájos szépségének leírá
sára. Leghívebben így fejezi ezt ki maga Mar kovits, 
rendszerének megalkotásakor: „Mennyire iparkod
tam e rendszernél (t. i. a Gabelsberger-féle rendszer
nél) a magyar nyelv sajátságai 1 számba venni, annak 
megítélését bátran bízhatom azon műtársainkra, kik 
a magyar nyelvben jártasok. Reményiem, ezen át
vitel által új bizonyítékot szolgáltatok Gabelsberger 
rendszerének jelessége iránt, mely a magyar nyelvre 
jobban illeszkedik, mint ezt valaha lehetőnek tartot
tam volna.“

Ma mindehhez felemlítem, hogy Markovits éppen 
Becsben foglalkozik a rendszer áttételével és mint 
bécsi tanár, otthagyja Bécsben szerzett kényelmes 
és jövedelmező helyzetét s átköltözik hazájába csak 
azért, hogy a magyar gyorsírás ügyének szolgálatot 
tehessen; ha hozzáveszem, hogy „Magyar gyorsírási 
oktató leveleik“ cím alatt Bécsben kiadott tanköny
vét: „Drága hazájának, mély tisztelettel“ ajánlja a 
szerző: úgy tisztán áll előttem, hogy Markovits 
munkáját a magyar géniusz vezérelte és tartotta fenn 
ötven éven keresztül.
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Mert téves az, mintha Markoviig szolgai után
zója lett volna Gabelsbergernek. Ha munkássága 
csak ebben merült volna ki, akkor nem illethetné őt 
több, mint az átültetés dicsősége. Pedig több illeti 
meg. Az t. i., amit róla Faulmann, a gyorsírás tör
ténelmének alapos ismerője, akként említ fel, hogy 
a magyar gabesbergeri gyorsírás magasabb fokon 
áll, mint az eredeti rendszer, mert átvette ugyan 
Gabelsbergernek minden jó tulajdonságait, de egy
úttal iparkodott a feltűnőbb hiányokon segíteni és 
sok esetben eltér mesterétől.

De hogy a Gabelsberger-Markovits-rendszer egy 
félszázadon át oly szép sikerrel megfelelt feladatá
nak, abban része van az épen ez időtájban keletkező 
Stolze-Fenyvessy-féle rendszernek is, amely szintén 
50 éves pályafutása alatt nem egyszer hatott jóté
konyan a Markovits-féle gyorsírás fejlesztésére, a 
mint ezt különben maga Markovits is elismerte.

És itt van helyén rámutatnom arra, hogy ha bár
mennyire magasztos is egy egységes gyorsírás lé
tesítésének eszméje és bármennyire sok érdek fűző
dik is annak gyakorlati megvalósításához, mégis 
elvitázhatatlan, hogy igazi gyorsírási rendszerek 
csakis a nemes verseny tisztító ttizében keletkezhet
nek. Épen azért az egységes gyorsírási rendszer az
által, hogy egységes lesz, még nem nyújthat bizto
sítékot aziránt, hogy feltétlenül a legjobb lesz, mert 
legjobb csak addig lehet» míg egy újabb, esetleg nem 
egységes gyorsírás nem keletkezik, lévén a jónak a 
szabad verseny korszakában mindenkor ellensége 
a jobb.

Markovi tsnak is mindig az volt a jelszava: 
„Győzzön a jo.bb!“ De ezt a jelszót nemcsak hangoz
tatta, hanem annak megvalósításáért egész életét fel
áldozta. Mert, mint éveken keresztül közvetlen rr.el-
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lette működő tanítványa, tanúbizonyságot tehetek 
arról, 'hogy nem volt előtte a gyorsírás terén a leg
kisebb jelenség sem olyan, melyet nagynak ne tartott 
volna és nem volt egy nagy jelenség sem, melyet 
kicsibe vett volna. Egész életén át a gyorsírás sze
retettnek lángja égett, lobogott lelkében. Mert aki 
maga nem ég, az a saját körében sem gyűjt, nem 
melegít. Ami nem tűz, az nem is gyújthat.

Ezzel a lelkes tűzzel, ezzel a lángragyújtással 
érte el egymásután fokozatosan növekedő sikereit. 
Már vezérelvével, hogy: „tanmódszerem legfőbb 
elve a tanulás könnyítése“ sokak előtt lehetővé tette, 
hogy gyorsírásával megismerkedjenek. Egyleteknek, 
köröknek, tanfolyamoknak, lapoknak, versenyírások
nak létesítésével pedig lehetővé tette, megalapozta 
és megszilárdította sokaknak a gyorsírás munkájá
ban való részvételét. Hivatalnokok, bírák, orvosok, 
ügyvédek, tudósok, katonák, tanárok, papok, keres
kedők, nők, írók, hírlapírók, portások, nyomdászok, 
telefonkezelők s annyi mások, szóval: a legkülönbö
zőbb pályákon működők előtt lettek megfejthetőkké 
a gyorsírásnak eladdig ismeretlen jelei s lépésről- 
lépésre hódították meg gyors egymásutánban még 
azokat a köröket is, ahová való eljut hatásuk egy
hamar nem is volt remélhető. A gyakorlottabb gyors
írók számára szerkeszti a „Gyakorló Gyorsíró“ című 
lapot, a katonák számára a „Katonai Gyorsírót“, 
még a hitszónok!at számára is gyorsírási tankönyv 
jelenik meg rendszere szerint.

Mindez pedig csak abból érthető meg, hogy ö 
a gyorsírást nem a napszámos, hanem a művész lei
kével fejlesztette és terjesztette. Mert művészete, 
mint minden igazi művészet, természetes és egy
szerű volt, úgy hogy ha azt, mint egészet elemezem, 
megállapíthatom belőle a nevelői munka szervező.
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boldogító erejét. Hozzájárul még ehhez az is, hogy 
ezen nemes munkássága közepette is azok közé tar
tozott mindig, akik kicsinynek tartják magukat. Pe
dig csak aki maga előtt kicsiny, az lehet valóban nagy

És csak most, midőn ez ünnepélyes órában, ha
lálának huszadik évfordulóján, lerójjuk iránta a 
nagyrabecsülés és kegyelet adóját, amiért termékeny 
és termékenyítő eszméjét megvalósítani bírta s tudta, 
érezzük valóban az ő nagyságát.

Ezt a nagyságot szülő- és lakóházán márvány
lap hirdeti már, nevéről utca van elnevezve, és szob
rát is nemsokára leleplezzük.

De minden márványlapnál, utcánál és szobornál 
többet ér az, hogy most, 50 év múltán is mindenütt, 
ahol a gyorsírás munkájának otthonai és tűzhelyei 
létesültek 
emlékét!

országszerte igaz kegyelettel őrzik

Ünnepi beszéd a félszázéves magyar gyorsírás 
jubileuma alkalmából rendezett gyorsírási kiállítás 
berekesztése alkalmából, Budapesten, 1913. augusz
tus 21-én az iparművészeti múzeumban, a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr Ö nagy méltó
sága képviseletében

Tisztelt Elnök Ur!
Tisztelt ünneplő közönség!

Midőn a fél százéves magyar gyorsírás juhit urna . 
alkalmából lefolyt nemzetközi gyorsíróünnepségek
kel kapcsolatban rendezett gyorsírási kiállítás bere
kesztést ünnepélyén, Jankovich Béla m. kir. vallás-
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és közoktatásügyi miniszter úr 0 nagyméltósága 
megtisztelő bizalmából szerencsés vagyok megjelenni, 
engedjék meg, hogy ö nagy méltósága nevében üd
vözöljem az itt megjelent ünneplő közönséget, egy
ben köszönetemet fejezem ki mindazon tényezők 
iránt, akik akár erkölcsi, akár anyagi támogatások
kal ezen szép kiállítás sikeréhez hozzájárulni szíve
sek voltak.

A köszönet szava illesse az Országos Gyorsíró 
Tanács elnökét, ezen kiállítás elnökét és rendező- 
bizottságát, a kiállításon részt vett összes gyorsírást 
rendszerek képviselőit, a különböző gyorsírás! rend
szereket terjesztő egyleteket, köröket és tanfolyamok 
vezetőit, a gyorsírás! iskolák tanárait és tanítványait, 
a kiállítási jury elnökségét, nemkülönben a sajtót is.

Végül az iparművészeti múzeum igazgatóságát, 
a helyiségnek és a szekrényeknek szives átengedé
séért.

Tisztelt ünneplő közönség! Ez a kiállítás nem
csak a mi nézetünk, de a külföld kiváló szakférfiai- 
nak egybehangzó nézete szerint is sikeres volt. 
Hozzáteszem, hogy a kiállítás nemcsak sikeres, de 
valóban tanulságos is volt.

Tanulságos volt elsősorban magukra a gyors
írókra, akik meggyőződtek arról, hogy a szellemi 
termelés birodalmában a gyorsírás nem egyszerű 
mechanizmus, akik meggyőződtek arról, hogy a 
gyorsírás valóságos életerő, meggyőződtek, hogy 
ma is és minden körülmények között csakis a gyors
író az, aki egyedül képes keresni és feltalálni az el
illanó, tovaröppenő szó megrögzítésének mindenkor 
egyenletes, szabatos és legszebb formáit, akik meg
győződtek arról, hogy a gyorsíró nem annyira a 
kezével, mint inkább az agyával ír, miért is minden 
gyorsíró ráleheli gyorsírására az ő egyéniségét, sőt
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többet mondok, ráteheti egyéni zsenialitásának bé
lyegét.

De ez a kiállítás tanulságos volt azokra is, akik 
csak a közönséges írást ismerik, akik a gyorsírás 
tudásának, hogy úgy mondjam, az előcsarnokában 
vannak, akiket azonban kevésbe vennünk nem sza
bad, nemcsak amiatt, mert ösztönt, kedvet, báto
rítást nyerhettek a gyorsírás megtanulásához, hanem 
amiatt sem, mert a közönséges írás évezrede tekint 
vissza, minden nemzetnél használhatónak bizonyult 
s minden reformot túlélt.

Az idők és szokások változtak, de a betűírás 
ugyanaz maradt. S mi ennek az oka? Az egyszerű
ség, melyet magában rejt. Huszonöt betű jegy, min
den tudásnak kulcsa. A legnagyobb csoda, melyet 
emberi ész alkotott.

fis ezek után eleget téve a megbízatásnak, abban 
a felemelő tudatban, hogy ez a kiállítás a magyar 
kultúra dicsőségét szolgálta, a kiállítást a miniszter 
úr ő nagyméltósága parancsából bezárom, illetve 
azt berek esz tettnek nyiWW№m

Δ
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