
„Á hazáért elhangzott szó" munkásai
Gyorsíróit a haladásért

Megyénk két városában, Szolnokon és Mezőtúron kb. 300 fiatal tanul gyorsírást
közgazdasági technikumban és gyorsíróiskolában. Gimnáziumi tanulóknak is van arra
lehetőségük, hogy rendkívüli tárgyként gyorsírást tanuljanak. Hamarosan olyan szak-
középiskolai osztály nyílik Szolnokon, amelynek elvégzése után a tanulók gyorsírásból
is érettségiznek majd. Az a helyes, ha e tantárgy tanítása közben, azzal párhuzamosan
a tanulók szakmai művel:désével is foglalkozunk Nagyobb érdeklődéssel, lelkeseb-
ben, szorgalmasabban gyakorolják a gyorsírást, ha nemcsak gyakorlati hasznát látják,
de helyét, szerepét a kultúrtörténetben is. Nevelési célkitűzéseinket is eredményesen
szolgálja, ha a gyorsírás nagyjainak életét, törekvéseit, harcait és eredményeit meg-
ismerik. Ezúttal arról szeretnénk szólni, milyen szerepe volt a magyar gyorsírásnak
a társadalmi előrehaladásban, mit tettek ezért a gyorsírók, elsősorban a reformkor
és a Tanácsköztársaság idején.

Mint az írás története, úgy a gyorsírás története is az elmúlt évezredek homá-
lyába vész. Egy biztos: akkor született meg, amikor a társadalmi fejlődés igényt tá-
masztott a beszédek azonnali és pontos rögzítésére. Köztudomású, hogy a legelső,
név szerint ismert gyorsíró Ciceró féltestvére, rabszolgája és barátja: Marcus Tullius
Tiro volt (i. e. 100-i. u. 1.). Plutarchos feljegyzései szerint Tiro jegyezte le társaival
- akiket „ezekre a jegyekre már előre betanított" - Cato híres beszédét, melynek
alapján a Catilina-féle összeesküvés részvevőit kivégezték. Ennek éppen 2025 eszten-
deje. Lehetséges azonban, hogy nem ez volt a gyorsírás első nyilvános alkalmazása.
Valószínű, hogy a rómaiak - a kultúra más elemeivel együtt - a gyorsírást is a görö-
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Tiró gyorsírása: 1. Az ábécé főjegyei. 2. Szótagjegyek. 3. Pontoüó szójel-
képzés : ager, animus, amicus, sanus, superbia, sententia. 4. A szótővel egybeírt
rag éa igekötőjegyek : -am, -um, -as, -es, -is, -os, -us; ab-, ad-, cnn-, in-, per-,
pro-, prae-, SÍÍÖ-. 5. Későkori különírt ragok: domin-i (az i balra van), -0,
-um, -e, -orum, -is, -os: lego, legis, légit. QPN = Quousqice tandem abutere,

Catilina, patientia mstm ?

I. Tiroi jegyek
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göktől vették át. Ezt a feltevést támasztja alá, hogy a ma ismert legrégibb gyorsírási
emlék Athénben van, az Akropoliszon. (I. e. IV. sz.-ból. Felfedezték 1883-ban.)

A római gyorsírás, az ún. tiroi jegyek századokig fennmaradtak, s a római biro-
dalom óriási területén igen nagy közkedveltségnek örvendtek. A szabad művészetek
közé sorolták és rendszeresen tanították.

Valószínű, hogy egy időben a római birodalom gyorsírói nemcsak Írnokok, hanem
bírói joggal is felruházott tisztviselők voltak. Erről tanúskodik pl. egy 548-ból való
egyiptomi papirusz. (Mint tudjuk, Egyiptom akkor a római birodalom része volt.)
A papiruszon lévő levél „az arkadiai tartomány kormányzói irodája igen tisztelt
gyorsírójának" szól, s benne a panaszos azt kéri, hogy „hallgass ki a köztünk levő
ügyben, és hozz nekünk uram, igazságos és megfelelő döntést".1 A tiroi jegyekkel még
a középkori kódexekben is találkozunk; használatuknak nálunk is vannak nyomai,
így feltehető, hogy Pecchinoli Angelo pápai követ is tiroi jegyekkel írt Mátyás udva-
rában, amikor „az audencia alatt a király szavait gyorsíró módjára jegyezte".2 Bempó
Péter kardinális 1514-ben arról ír II. Gyula pápának, hogy egy könyvet kíván megfej-
teni, amelyet tiroi és senecai írásjelekkel írtak. A középkorban - természetesen -
főleg prédikációk lejegyzésére használták a gyorsírást, s valószínű, hogy a tiroi rend-
szertől eltérő gyorsírási próbálkozások is elterjedtek. Ilyen kisebb jelentőségű, de érde-
kes szógyorsírás az angol Tilbury rendszere, amely igen szellemesen oldja meg az ige-
ragozást.
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szeretek szeretsz szeret szeretünk szerettek szeretnek
II. Igeragozás gyorsírással

Az élet azonban elhaladt a latin gyorsírás felett, az újkornak új gyorsírásra volt
szüksége. Az angol Willis, majd a német Gabelsberger nyomán kialakultak a külön-
böző nemzeti gyorsírási rendszerek, beleilleszkedtek a nemzeti kultúrába, és igen
eredményesen szolgálták a haladás ügyét.

* * *
Amikor Széchenyi István „csúnyácska" hazánkból Angliába utazott, a társadalmi-

gazdasági élet számtalan területét tanulmányozta. Figyelemmel kísérte az angol par-
lamenti életet is, és látta, a beszédeket ott gyorsírók jegyzik. Mint tudjuk, Széchenyi
beszélt először magyarul az országgyűlésen, s még akkor — 1825-ben — követelte gyors-
írók alkalmazását. Ezt írta naplójába: „A gyorsírók hiánya, a helyiségek helytelen
berendezése, az elnök kevés tekintélye stb. következtében mérhetetlen az időveszteség,
ami valóságos baj". 1832. dec. 22-i kelettel ez áll naplójában Angliával kapcsolatban:
„Wie ist der mechanismus des Parlament? Wie wird das Diarium gefürt? Wie sind
die Stenographen organisiert?" 1832-es angliai útján, a londoni parlamentben talán
Dickenst is látta a gyorsírók között.3

Széchenyihez hasonlóan Kossuth is felismerte a gyorsírás jelentőségét a szabadság-
jogokért, a haladásért vívott küzdelemben. 1841. jan. 27-én ezt írta a Pesti Hírlapban:
„Mi azt gondoljuk, hogy a sztenographiára országgyűlés előtt és a jövendőben talán
országgyűlésen kívül is naponkint nagyobb és bővebb tér várakozik . . . A nyilvános-
ság mezeje naponkint szélesedik, naponkint több, meg több egyesületek támadnak,
s azok közt bizonyosan olyanok is lesznek, amikre nézve a nemzet érdekében fekszik,
hogy tanácskozásaik nyomósabb része a közönség tudomására jusson, miként ez Ang-
liában csaknem majdnem minden közcélú egyesületnél van". Ugyanekkor Kossuth
gyűjtést indított a gyorsírás fellendítésére. A befolyt összeg felhasználásával 1843. ápr.
10-én folyt le hazánkban az első gyorsíróverseny. Fő szervezője és rendezője maga
Kossuth Lajos volt, sőt ő volt a diktáló is. Beszédében méltatta a gyorsírás kulturális
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jelentőségét, majd a jelenlévő Hajnik Károly érdemeiről beszélt. A versenyt Szily
Dániel ügyvéd nyerte; jutalma ioo arany volt.

Miért tulajdonított Kossuth nagy jelentőséget a gyorsírásnak? Mert felismerte,
milyen nagy szerepe van az országgyűlési nyilvánosság megvalósításában, amely a re-
formkor egyik fő követelése volt. A sajtónyilvánosságért folyó harc - a magyar nyelv
elismertetéséért folyó harccal párhuzamosan - már az 1790-es országgyűlésen elkezdő-
dött. Lipót kíméletlen cenzúrát alkalmazott; különösen félt attól, hogy a francia for-
radalomról szóló hírek beszivárognak. De idegenkedett az országgyűlési nyilvános-
ságtól a főrendiház is, azzal indokolva magatartását, hogy „A közvégzéseket és ta-
nácskozásokat a világ színe elibe terjeszteni nem éppen díszes volna". Egyelőre az is
győzelem volt, hogy az országgyűlési naplóban feltűnt a magyar nyelv. így írt erről
Gvadányi:

Kívánta egy Tábla, hogy ki kell nyomtatni
A' Diáriumot, 's keresztül futtatni
Egész Európán: 's áztat meg mutatni,
Hogy magyar is tudgya elvét fitogtatni.
A más Tábla erre reája nem állott,
Tsak írásban, arrúl prédikállott,
Végtére ugyan tsak, mégis árra szállott,
Magyar s Deák nyelven, napfényt az hogy látott.

III. Részlet Gvadányi verséből

1790 és 1832 között - Hajnik fellépéséig - jórészt emlékezetből írták az ország-
gyűlésen történteket, elhangzottakat, közönséges kézírással. Alkalmazták az ún. sebes-
írást is, amely a folyóírás rövidített, összevont formája. A gyorsírás szóval először
Kazinczynál találkozunk, de lehet, hogy ő sebesírást értett rajta. Kölcsey naplójában
a gyorsírás szót már mai értelemben használják. Az első magyar országgyűlési gyors-
írók az angol Taylor rendszerével írtak, amelyet a kalandos életű Danzer kapitány
ültetett át német és latin nyelvre/' Latin munkáját Borsos Márton, a németet Kovács
Imre írta át magyar nyelvre. Kovács munkája a Tudományos Gyűjtemény 1821-es év-
folyamában jelent meg; ebből tanulta később Hajnik Károly a gyorsírást. Kovács
Imre - Bihar vármegye esküdtje - világosan megmondja, hogy munkájának célja:
megkönnyíteni az országgyűlési, megyegyűlési beszédek leírását. Ugyanebben az időben,
az ország északkeleti végén, minden nyilvánosságtól távol született meg az első magyar
gyorsírási rendszer, Gáti István szatmári prédikátor munkája. Értékelésére ezúttal nem
térhetünk ki, csupán sajnálkozásunkat kell kifejezni, hogy Gáti nem juthatott el az
országgyűlésre, nem hasznosíthatta ott munkáját, csupán prédikációkat jegyezgetett vele.
Gáti volt viszont az első, aki a gyorsírás iskolai tanítását javasolta, s megjósolta, hogy
annak az irodákban (szavai szerint: az igazgatói székeken) igen nagy jelentősége lesz.

(Befejező közlemény a köv. számban.) Soltész Mária

1. Miről vallanak a papiruszok? Gondolat Ki- házban pedig talpon jegyeztem az ostoba
adó, 1961., 13. sz. szemelvény. Ugyanennek beszédeket". Az angol parlamentben ekkor
a kiadványnak 106. sz. szemelvénye igen már kb. 80 gyorsíró dolgozott, de nem a
érdekes módon — egy levél kapcsán — parlament, hanem a különböző újságok
tájékoztat bennünket az akkori gyorsírás- megbízásából.
tanításról, i. u. 155-ből. 4. Danzer rendkívül művelt mérnökkari szá-

. . zados volt, részt vett a napóleoni hábo-
2. Fraknoi Vilmos: Egy papai követ Matyas nikban. Munkája 1802-ben jelent meg.

király udvaránál. Ajánlásában többek között ezt írja:
3. Dickens — a nagy regényíró — korának „...mindazt, amit a szónokok az országgyű-

egyik legjobb gyorsírója volt. Sok évvel lésen vagy a bíróságnál mondanak, ezzel
később így emlékezett vissza gyorsírói-újság- a módszerrel meg lehet a jelen s a jövő
írói munkásságára: ,,A térdemen írtam- számára örökíteni". Munkájában dicséri a
írtam rogyásig, valahol messzi a régi alsó- magyar sebesírók teljesítményét, s igyek-
ház karzatának leghátsó soraiban, a felső- szik kedvüket felkelteni a gyorsírás iránt.


