
A „hazáért elhangzott szó" munkásai
Gyorsírók a haladásért

1830-ban az országgyűlés már újságot kívánt, mert „a publicitás az, amely nélkül
egy szabad alkotmány sem élhet". S ami nem sikerült a követeknek, azt megvalósí-
totta az országgyűlési ifjúság. Megindította a Pozsonyi Diaetai Journalt, amely cen-
zúrától mentesen minden héten megjelent és tájékoztatott az országgyűlésen történtek-
ről. A lelkes fiatalok munkája nem volt könnyű. így ír erről lapjuk 1830. szept. 18-án:
„ . . . a sok hallgatók miatt szűk volt a hely a circularis ülésben, vagy helyesebben
mondva állásban, mert én öt óra lefolytáig mindig álltam . . . Nehéz akkor írni, mikor
szorosságban lévén az író s állva a meredek fal szolgál neki íróasztalul. . ."•'

Az országgyűlésről ebben az időben az alábbi írásos feljegyzések készültek:
A hivatalos napló (jegyzőkönyv), amely erősen cenzurázott, nyomtatott kiadvány volt.
Szerkesztői jórészt az előre leírt beszédek alapján készítették. A kerületi napló meg-
jelenését a hivatalos körök rendkívül ellenezték és - a maguk szempontjából - joggal.
Kölcsey így ír erről naplójában: „A kerület a maga kezdetében nem vala más magányos
conferentiáknál... minden kerület külön gyűlt együvé, majd egybekapcsolták mago-
k a t . . . Az indítványi jog ott gyakoroltatik; kicsiny és nagy kérdések az ott nyert
alakban vitetnek az országos ülésbe . . . sem ostrom, sem székrontás félelme a szónok
ajkait be nem zárhatja . . . " Esetről esetre születtek végül magánfeljegyzések, amelyek-
kel a követek megyéjüket tudósították az eseményekről. Sajtónyilvánosság hiányában
ezek a feljegyzések igen nagy jelentőségűek voltak, így pl. Kölcsey Országgyűlési
Naplója, amely az 1832-33-as diéta kilenc hónapjának eseményeiről ad hírt.

A kerületi naplót egy ideig Hajnik Károly szerkesztette Borsossal, majd amikor
az inkább a tankönyvírást és az újságírást választotta, egyedül. Nézzük, ki volt ez
a Hajnik Károly, akinek érdemeit maga Kossuth méltatta az 1843-as gyorsíróverse-
nyen, aki ezen nem mint versenyző, hanem mint megbecsült vendég, vagy talán mint
bíráló és rendező jelent meg.

Pozsonyban született, 1806-ban. Atyja az ottani jogakadémia tanára, a magyar
jog történetírója volt. 1809-ben a pesti egyetemre helyezték, s még ugyanebben az
évben meghalt. Két árvája közül Károly volt a kisebbik, bátyja szavai szerint „szána-
lomra méltó gyermek", akinek még felnőtt korában is „Kicsi" volt a neve a család-
ban. 25 éves korában így ír róla anyja: „Sok gondot okoz nekem a mi Károlyunk
a maga rettenetes törékenységével és kisfiúságával".11 A törékeny, gyenge test azonban
rendkívül erős akaratot és nem mindennapi tehetséget hordozott. Az 1815-16-os tan-
évben a pesti piarista gimnáziumban találjuk a kis Károlyt, ahol 153 osztálytársa között
az első eminens. Mint atyja és bátyja, ő is a jogi pályát választotta, 1830-ban tett
ügyvédi vizsgát. Tehetségére is, erős akaratára is jellemző, hogy 30 éves korában
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6 hét alatt tanult meg spanyolul - fogadásból. A fogadást megnyerte, s „úgy beszélt
spanyolul, mint egy megszállott".7

1830-ban bátyjával együtt Pozsonyban találjuk, ahová mint a Temes megyei kül-
dött kancellistája került. „Rettenetesen be vagyunk itt fogva - írta a nagyobbik fiú
anyjának - néha annyira ki vagyunk merülve a sok figyeléstől és írni valótól, hogy
alig várjuk, hogy ágyba juthassunk." Az országgyűlésen akkor szokásos „diktatúra"
nem lehetett gyerekjáték. Ez a szó akkor azt jelentette, hogy az aktákat, országgyűlési
tudósításokat egyszerre annyian írták diktálás után, ahány példányra szükség volt.
Vahot Imre Országgyűlési Almanachjában olvashatjuk: „Hőseink egy terembe léptek,
hol vígan zajlott az ifjúság serege. . . Az új vendég a középasztal felső részénél meg-
állapodék, irományokat vőn elő, s egy rövid perc alatt mindenki előtt írószer hevert.
Egy általános halljuk után csend lőn s a népszerűén fogadott ifjú tele torokkal kezdte
mondani (diktálni) s a kezek erősen működének. Most már tudjuk, hogy az ifjak dic-
taturán vannak, hol kis köröket képezve először napi kalandjaikat regélik el egy-
másnak, azután indítványokat tesznek fáklyás zene, bál s több effélékre; végre meg-
kezdetik a közirat vagy dictatura, s a felírások, izenetek, kerületi határozatok és föl-
veendő tárgyak a követek számára leíratnak . . ."8

Ennek az országgyűlési ifjúságnak volt tagja Hajnik Károly, „egy csendes mo-
dorú, rokonszenves fiatalember, akiről ezidőben még senki sem sejtette, hogy egy
emberöltőn át jóformán egymaga fogja a magyar diétákat végig sztenografálni"." Már
az első hónapok tanulságai után Hajnik olyan írásmód után kutatott, amely kevesebb
fáradsággal jobban célra vezet. Így akadt rá a Tudományos Gyűjteményben a már
említett Taylor-átírásra Kovács Imre tollából. Temes megyébe visszatérve - mint
a megye aljegyzője - nagy buzgalommal és bizonyára nem kevesebb tehetséggel fogott
hozzá a gyorsírás megtanulásához. „Miután a rendszert tökéletesen elsajátította, egy

IV. Az első (felső) tábla ülése Pozsonyban
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egész éven át naponkint vagy nyolc óráig diktáltatott magának azon fegyencek által,
akik az olvasáshoz értettek."1"' Olyan szenvedéllyel vetette magát a gyakorlásba, hogy
bátyja levélben figyelmezteti: „Ne körmöljön mindig a szobában;. .. elég, ha akár
két év alatt tanulja is meg a gyorsírást, bizonyára senki sem fogja megelőzni"." Ettől
kezdve -Hajnik haláláig hű maradt a gyorsíráshoz, és azt is hivatásának tartotta, hogy
arra másokat megtanítson.

Az 1832-36-os országgyűlésen hármas feladatot oldott meg: szerkesztette a kerü-
leti naplót, dolgozott Kossuthnak, és szorgalmasan tudósította megyéjét a történtekről.
Büszkén vallotta, hogy Magyarországon a gyorsírói pályát ő nyitotta meg, s ebben
igaza is volt. Feltűntek ugyan körülötte már gyorsírók is - a már említett Borsos,
valamint Stuller, Wesselényi gyorsírója -, de ők inkább mint újságírók dolgoztak.
A gyorsírást kevesebb hivatástudattal és bizonyára jóval szerényebb tudással művel
ték. Hajnik - bár szintén írt a különböző lapokba országgyűlési tudósításokat - hiva-
tásának a gyorsírást tekintette, és abból is akart megélni. Minden álma az volt, hogy
„steneographus regni", országos gyorsíró legyen, hivatalos elismeréssel, állami fize-
téssel. Célja megvalósulva látszik, amikor 1834-ben Kolozsvárra utazik Stuller Ferenccel
az erdélyi országgyűlésre. Stullert Wesselényi szerződtette, Hajnik a kormány meg-
bízásából jegyezte a diétán elhangzottakat. Ez a megbízás azonban nem vetett rá rossz
fényi az ellenzéki képviselők szemében sem: Wesselényi többször vendégül látta őt
Pozsonyban, képes és diétái beszédeket és az ott történteket gyorsírással jegyezni. Ettől
gyakorlás után nem csodálható, hogy 1832-ben, amikor már mint táblabíró visszatér
s a kolozsvári kaszinó tagjai emlékgyűrűt és elismerő levelet adtak, amikor elbúcsúzott.
Munkájáról ezt írta később a Vasárnapi Újság: „Országos gyűlés eloszlásáig mindent
leírt egy szóig, ami folyt, és a leghívebb históriáját ezen lefolyt ország gyűlésnek az ő
irományai fogják adni". Jellemző viszont a bécsi kormányra, hogy Hajnikot - bár
saját emberükként tartották számon - állandóan figyelték, s az egyik rendőri jelentés
arról szólt, hogy „nagyon át van hatva ellenzéki érzelmektől".11

Ezen a kolozsvári országgyűlésen - a napló kiadásának betiltása után - Wesselényi
nagyszerű tettre határozta el magát, megvetve az országgyűlési nyilvánosság alapjait.
Szept. 20-án hatalmas beszédet mondott a sajtónyilvánosság érdekében, majd kősajtót
szerzett. 1835. január 29-én kiosztotta a „Tekintetes Rendeknek" az első, gyorsírás után
készült, cenzurázatlan országgyűlési napló példányait. A gyűlés tagjai felkeltek el-
ragadtatásukban, és a szétosztott íveket kezükben feltartva, az egész termet megfehé-
rítették, a szabadsajtó színét, a világosságot terjesztve el."i3 A reakció azonban nem
engedett olyan könnyen. Február 6-án Ferdinánd főherceg, királyi biztos az erdélyi
országgyűlést feloszlatta. Wesselényi ellen hajtóvadászat kezdődött, elfogatási paran-
csot adtak ki Stuller, „a lelkes ifjú" ellen. Hajnikot is kihallgatták, de mivel a kő-
sajtóval nem ő, hanem Stuller dolgozott, elengedték. Márciusban visszatért a pozsonyi
országgyűlésre, s folytatta munkáját.

Stuller Ráday Gedeon péceli otthonában lelt menedéket, ahol annak fiát nevelte.
Majd, amikor megszüntették ellene az eljárást, visszatért Pozsonyba, Kossuth mellé,
akivel már 1833-ban is együtt dolgozott. Stuller volt az első, aki gyorsíróként és újság-
íróként is működött hazánkban.14 Wesselényivel mindvégig igen jó kapcsolatban ma-
radt. Amikor az 1839-ben megkezdte börtönbüntetését, a feljegyzések szerint „hűséges
gyorsírója, Stuller Ferenc elkísérte őt a várbeli laktanyáig, ahol szabadságvesztése
megkezdődött".15 1843-tól 1848-ig Stuller - Wesselényi hatására - a Kisdedóvó Egyesület
titkári teendőit látta el ügyvédi munkája mellett. 0 szerkesztette a Kisdedóvó Intéze-
teket Magyarországban Terjesztő Egyesület évlapjait is.

Köztudomású, hogy az országgyűlési nyilvánosság legfőbb bajnoka Kossuth Lajos
volt. Munkatársairól, munkamódszeréről azonban már kevesebbet tudunk. Megemlé-
kezést érdemel Orosz József, Kossuth későbbi fő munkatársa a szerkesztésben, aki
már az 1830-as diétáról is írt tudósításokat. Amikor tehát Kossuth 32-ben megjelent

131



az országgyűlésen, ő már „bennfentes" volt. Bátor, világosfejű férfi lehetett, a sajtó-
szabadság áldozatos munkása. Cikkünk címét tőle vettük: „Gyorsírók vessenek min-
dent hűségesen papírra - írta - s a hazáért elhangzott szó visszhangozzék sebtiben
az ország minden részében". Kossuth varázsa Oroszt is megejtette, mint az ország-
gyűlés egész ifjúságát, s „szívesen cserélték fel az országgyűlési diktatúrát Kossuth
diktatúrájával".1' Hogyan dolgozott Kossuth, minek alapján diktált a lelkes diétái
fiatalságnak? Így vall erről ő maga: „Nem értettem a gyorsírászathoz, csak közönsé-
ges írással tettem ülések alatt jegyzeteket: a kimagasló szónoki szépségeken, a jellemző
mondatokon és sarkalatos adatokon kívül jóformán csak a vezérszókat jegyeztem fel,
melyek az okoskodás vonalát kicövekelik, jegyzeteim amolyan csontvázak voltak, melyre
testet rakni az emlékező tehetség feladata volt". A fennmaradt kéziratokból megál-
lapítható, hogy nyers jegyzetei alapján Kossuth előbb megfogalmazta a tudósítást,
majd azután diktálta, ill. diktáltatta az országgyűlési ifjúságnak. Ha azonban a szónok
és a beszéd megérdemelte, Kossuth szó szerint, gyorsíróval íratta azt, és a Tudósítá-
sokban egész terjedelmében közölte, így Széchenyi egyik, 1835-ös beszédét.16 A bécsi
rendőrségnek természetesen nem tetszett Kossuth egyre szélesebbkörű munkája. Mint
tudjuk, 1837. május 4-én letartóztatták, de még előbb utasították a postahivatalokat,
hogy Kossuth hírlapját sehová ne továbbítsák.

1839-től ugyancsak hármas munkakörben látjuk Hajnikot: mint gyorsíró, a királyi
kancellária alkalmazóija az országgyűlésen, ugyanakkor szerződéses alapon szerkeszti
a főrendiházi naplót, és Batthyány, a későbbi miniszterelnök titkára. „Úgy meg van
erőltetve - írta róla anyja -, mint egy igavonó állat. Egyebet sem tesz, mint írja az
üléseket, és diktál itthon. Egész nap sem szólhatok hozzá." A főrendiházi napló szer-
kesztéséről érdekes adatokat tudunk meg Széchenyitől - Hajnik eszményképétől. -
Mint ismeretes, az 1790-ben elkezdett sajtószabadsági vita 1840. április 22-én fejeződött
be, mégpedig győzelemmel. Széchenyi ekkor mondotta egyik legnagyobb beszédét, s
utána ezt írta naplójába: „Csodálatos ülés volt nálunk (a felsőtáblán) a szólásszabadság
dolgában. Reggel tíz órától fél hétig". S ezt a „csodálatos" ülést egyetlen gyorsíró,
Hajnik Károly sztenografálta végig! 27 íven kb 41 o~o szót írt. . }' ,,41 oc~ fzot írt
Ön akkor, midőn szólásszabadságunk nincsen - mondta neki Széchenyi - hát még
mennyit ír vala, ha szólásszabadságunk volna!" A május i-i együttes ülésen felmerült
- mint megoldandó feladat - az országgyűlési gyorsírás jövője, amely alapja és esz-
köze a sajtónyilvánosságnak. „A mostani gyorsírót - mondotta Zichy Ödön - azzal
kell megbíznunk, hogy ő három év alatt, azaz a jövő országgyűlésig, több gyorsírókat
képezzen, mert most úgy vagyunk, hogy ha ő megbetegednék, senki sem tudna itt
a legkisebb felvilágosítást adni."18

Hajnik közben tudomást szerzett Gabelsberger19 nagyszerű eredményeiről, és 1841
májusában útlevelet kért Bajorországba. Az útlevél adatai szerint Hajnik Károly
„abból a célból, hogy a gyorsírás művészetében tovább képezze magát, Bécsen át
Münchenbe utazni szándékszik". Az útlevél személyi adatai között a foglalkozás rova-
tában ez áll: gyorsíró. Tudomásunk szerint ez volt a legelső ilyen bejegyzés Magyar-
országon.

Gabelsberger nagyon szívesen fogadta Hajnikot. Megcsodálta rendkívül szép
írását, s különösen azt a képességét, hogy egyforma könnyedén sztenografált magyarul,
németül és latinul. Hajnik nagyszerű teljesítményét látva, nem beszélte rá arra, hogy
áttérjen az ő rendszerére, bár eredetileg ez volt a szándéka. Kifejezte azonban azt
a reményét, hogy Hajnik magyar nyelvre ülteti át és elterjeszti rendszerét. Ezt a mun-
kát azonban nem Hajnik, hanem jóval később Markovits Iván végezte el. Hajnikon
keresztül Gabelsberger igen megszerette hazánkat; látogatása után foglalkozni kezdett
a magyar nyelvvel, s egy levelében arról ír, hogy ha fiatalabb lenne, s hazájában
nem kapna elég megbecsülést, áttelepülne Magyarországra.1"

1841 októberében már ismét Kolozsvárt találjuk Hajnikot, ezúttal a rendek meg-
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V. Képviselőházi ülés 1861-ben

hívása alapján. Az országgyűlés elnöke jelenti a Háznak, hogy a „nemes magyar
Hon"-ból meghívta Hajnik Károlyt, ki „a gyorsírás módját jól érti, és ezért a Beszéd-
társ az eddiginél tökéletesebb formában fogja szerkeszteni". Magával vitte tanítvá-
nyát, Szily Dánielt is, az 1843-as gyorsíróverseny győztesét. Batthyány rendkívül szép
levélben hívja őt vissza, hangsúlyozva fontos feldatát, hogy az országgyűlési ifjúságot
a gyorsírásra tanítaná, Hajnik azonban már elkötelezte magát Erdélynek. De amikor
1842 szeptemberében Pestre érkezett, azonnal hírt adott erről a Pesti Hírlapban:
,,Alulírott jelenti, hogy e napokban Pestre érkezett s itt a jövő hó végéig mulatand,
felszólítván azon t. c. urakat,21 kik a gyorsírásban magokat gyakorolják, vagy azt
még csak most tanulni szándékoznának, hogy őt lakásán - Váczi-utcza, Kolb-ház, 438.
sz. alatt - megjelenésekkel szerencsésíteni méltóztassanak".

1843-ban ismét Pozsonyban találkozunk Hajnikkal: az alsóházzal kötött szerződéit
a naplószerkesztésre. Ügy érzi, most már valóban „stenographus regni, redactor regni".
joga és lehetősége volt már arra is, hogy munkatársakat vegyen maga mellé, ehő-
sorban tanítványát, Szily Dánielt, majd Lukács Jánost, Gyurits Antalt és másokat.
A munka oroszlánrészét azonban ő végezte. 1846-47-ben ismét Erdélyben találjuk a
fáradhatatlan gyorsírót, majd 1847-ben Pozsonyba siet, az országgyűlés megnyitására.

És felragyogott 1848 tavasza . . . Mindabban, amit ez az évszám jelent, benne van
a gyorsírók munkája is; a kivívott győzelmekben benne van az ő hazaszeretetük, az ő
áldozatvállalásuk is. Valóban sok-sok „hazáért elhangzott szót" vetettek papírra, s azok
valóban visszhangzottak „az ország minden részében". A reformkorszak néma, csen-

133



r-£

y

/

VI. Batthyány levele Hajnikhoz

des munkásai ők, akik nélkül sokkal kevesebbet tudnánk ezekről az évekről. „Lebom-
lok a nemzet nagysága előtt" - mondotta Kossuth híres júliusi beszédében. Szavait
számtalanszor olvastuk, gyönyörködtünk klasszikussá vált mondataiban, s meg is
tanultuk azokat. De ismerhetnénk-e beszédet ilyen pontosan, ha nem lettek volna
gyorsírók, akik azt szó szerint leírták?

Hajnik a Batthyány-kormány idején lett valóban az ország gyorsírója; ez a kor-
mány állított be először hazánkban költségvetési összeget gyorsírási célokra. Hajnik
- mint főnök - évi 1000 forintot és napidíjat kapott.22 1849 elején - mint tudjuk -
a kormány Debrecenbe tette át székhelyét. Kossuth a január 9-i ülésen jelentette be
a Közlöny szerkesztőségének érkezését; ennek voltak tagjai a gyorsírók is. A debre-
ceni iroda főnöke azonban már nem Hajnik, hanem ellenfele, Lukács János, aki Hajnik-
nál sokkal inkább függetlenségi érzelmű volt. Hajnik inkább Széchenyi követője volt,
úgy látszik, hiányzott belőle a forradalmi elszántság. Talán ez, talán betegsége, talán
családja tartotta vissza; mindenesetre Lukács boldogan vállalta a főnökséget, s azt,
hogy a „gyorsírás segedelmével az országos naplót a lehető legnagyobb pontossággal
szerkeszti, és azt mindenkor az ülés eloszlásától számítandó egy és fél nap alatt a
vizsgálati bizottmány bírálata elé terjeszteni tartozik".

Stuller Ferencet a szabadságharc idején mindvégig Kossuth mellett találjuk, nem-
hiába írta róla a bécsi rendőrség már jóval előbb: „A hírhedt gyorsírót a legszigorúb-
ban tartsák szemmel". Előbb mint pénzügyminiszteri titkár, majd mint a kormány-
elnöki iroda első titkára szolgálta Kossuthot és törekvéseit. Követte őt Debrecenbe is;
1849. május 25-től a kormányzói iroda főnöke. Utolsó hivatali ténykedése az volt,
hogy az országot elhagyó Kossuth megbízásából ő adta át Görgeynek a kínevezést.
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Világosról a pesti Neugebáude épületébe szállították. Kötél általi halálra ítélték,
majd később megkegyelmeztek neki. Kiszabadulása után hosszú ideig igen szűkös
viszonyok közt élt; 1874-ben halt meg.11 Az országgyűlési nyilvánosság harcosai közül
Orosz József, Kossuth szerkesztőtársa ért legszomorúbb véget. Világos után Londonba,
majd Párizsba menekült. 1851-ben - nyomora miatt - főbe lőtte magát.

A szabadságharc leverése után a gyorsírók elővették ügyvédi oklevelüket; az
ügyvédi munka mellett többen újságírással és a gyorsírás tanításával is foglalkoztak.
Így élt Hajnik Károly is 1860-ig. Ekkor üzenetet kapott, hogy vállalná-e a gyorsírói
munkát az összehívandó országgyűlésben. Hajnik azzal a lelkesedéssel mondott igent,
amely rá a reformkorszak országgyűlésein volt jellemző. Azt hitte, hogy a kiegyezés
- amelynek előszelét már érezni lehetett - az ország jobb sorsát biztosítja majd.
Amikor a megszervezendő országgyűlési gyorsíró iroda tagjaira javaslatot kellett tennie,
a>;okat ajánlotta elsősorban, akik vele a reformgyűléseken és 1848-ban dolgoztak. -
Helyetteseként Lukács Jánost, a volt debreceni forradalmi iroda főnökét ajánlotta.
Sajnos, Lukács 1861-ben, 43 éves korában meghalt. Megérdemli, hogy kegyelettel emlé-
kezzünk hivatásszeretetére is, forradalmi elszántságára is.

Hajnikot az öregkor tragédiája - a mellőztetés - érte utol hamarosan. 1865-ben
már nem őt, hanem a fiatal Fenyvessyt és Kónyit bízták meg a gyorsiroda vezetésével.
Nem sokkal érte túl a csalódást. 1866. szept. 21-én - teljes visszavonultság után -
halt meg. Csendben, szerényen távozott a „stenographus regni", az első magyar hiva-
tásos gyorsíró. Halálakor a gyorsírás - mint hivatás, mint életpálya - izmos fává tere-
bélyesedett már. Megérte, hogy a gyorsírás sokaknak adott országos megbecsülést és
biztos kenyeret.

A kiegyezéstől az ekő világháborúig nagy apparátussá fejlődött a parlamenti gyors-
iroda. Amikor 1898-ban - forradalmi újításként - Fabro Henrik bevezette az írógép
használatát, a régi, kézírásos „diktatúra" utolsó maradványa is eltűnt. A parlamenti
gyorsírók igen megbecsült, nagytudású férfiak voltak, nem egy közülük valóságos poli-
hisztor. Jogi végzettségük mellett több nyelven beszéltek, és sokan közülük jelentős
irodalmi tevékenyréget fejtettek ki. Említsük meg legalább a jeles műfordító, Radó
Antal, valamint Vikár Béla és Fabro Henrik nevét. Utóbbi volt a trianoni béke
sajtótudósítója. Jelszava volt: „Dolgozni a megszakadásig - hazafias kötelesség". S ez
nála, az ő életében nem maradt jelszó, éjjel-nappal dolgozott, tekintet nélkül arra,
hogy fizetnek-e érte vagy sem. Híres volt nyelvtudásáról: mindjárt magyarra fordítva
sztenografálta a német, angol, francia stb. nyelven elhangzott híreket, beszédeket.
Az ő elméleti kutatásaira épültek mai gyorsírási rövidítéseink; felfedezte ugyanis,
hogy a magyar nyelvre a magánhangzók a jellemzőbbek, helyesebb tehát a mással-
hangzókat elhagynunk. - Vikár Béláról kevesen tudják, hogy igazi hivatása a gyors-
írás volt: évtizedekig dolgozott a parlamentben, s mint a gyorsiroda főnöke ment
nyugdíjba. Visszaemlékezéseiben leírja, hogy legnagyobb irodalmi sikerét, a Kalevala
fordítását gyorsírási tudásának köszönheti. Oly rövid idő volt ugyanis a pályádat be-
küldéséig, hogy a finn eredeti mellé gyorsírással volt csak ideje lejegyezni a magyar
szöveget. Ezt aztán a parlamentben gépírásba tették át. Leírja továbbá, milyen nagy
hasznát látta a gyorsírásnak népköltési gyűjtőútjain. „Az első voltam - írja -, aki
a nép szájáról változatlanul, szórói-szóra jegyeztem föl a népmeséket. Azelőtt szokás-
ban volt ezek stilizálása az irodalmi szempontot hangsúlyozni. Én ettől eltértem. Meg
kellett egyszer mutatni: hogyan beszél a nép a valóságban, stilizálás nélkül.'*''

1919. március 21. Nézzük, hogyan álltak helyt a gyorsírók a Tanácsköztársaság
idején, hogyan szolgálták a proletárdiktatúrát. „Soha még Budapesten annyi tanács-
ülést, gyűlést, előadást, vitaülést nem kellett gyorsírni, mint most - írta a Gyorsíró-
munkás júliusi száma. - Az elmúlt héten például volt olyan nap, amelynek délutánján
32 gyorsíróra volt szükség anélkül, hogy a Munkás- és Katonatanácsnak ülése lett volna."
A Tanácsköztársaság kikiáltása után hamarosan megalakult a Gyorsírók Szakszer-
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vezete, amely több alkalmi gyorsirodát állított fel. így pl. tíz gyorsíró állandóan írta
a Marx-Engels Munkásegyetem előadásait. Hasonló gyorsiroda működött a szocia-
lista pártiskolában is.2' A parlamenti iroda dolgozói helyükön maradtak, csupán
a főnököt váltotta le a belügyi népbiztosság, dr. Szőke Sándort küldve helyére. Szőke
kiváló szakember volt - ezt a „fehérek" is elismerték - bár maradéktalan híve Marx
tanainak. A bukás után mint ügyvéd dolgozott tovább, s főleg kommunista és más
baloldali vádlottak ügyében vállalta a védőügyvéd szerepét. Mint a Sallai-Fürst-per
egyik védője, ő vitte keresztül, hogy a tárgyalás egész menetét sztenografálják. A per
anyagát azután illegális úton kiküldte az országból, hogy a külföld tudomást szerez-
hessen róla. Amiért harcolt, nem érhette meg: 1945 januárjában halt meg, Budapest
egyik bombázásakor. Ideiglenesen egy Alkotmány utcai ház udvarára temették, 1947-ben
kapott díszsírhelyet a Kerepesi temetőben.2'

A gyorsírók sokat adtak a Tanácsköztársaságnak, de sokat is kaptak tőle. A kor-
mányzótanács a magasfokú gyorsírókat - az ún. mestergyorsírókat - az interpretáló
művészek „rangjára" emelte, órabérük 150 korona volt. Véget vetett továbbá a pro-
letárdiktatúra a gyorsírási rendszeri harcoknak, előírta az akkor kialakult egységes
magyar gyorsírás tanítását.

A gyorsirodai főnök, akit a Tanácsköztársaság idején leváltottak, Vikár Béla
volt. S ekkor mutatta meg, hogy nemcsak tudósnak, embernek is nagy. Az elfogott
népbiztosok perében ugyanis rendkívül nagy jelentőséggel birtak azok a gyorsírásos
dokumentumok, amelyeket nem sikerült elrejteni, vagy megsemmisíteni. így a bíróság
kezébe került dr. Révész Mihály jegyzetfüzete a kormányzótanács ülésén írottakkal.
Vikár - akinek mint szakértőnek kiadták a füzetet - azt vallotta, hogy Révész rend-
kívül rossz gyorsíró, sztenogramja olvashatatlan; ami belőle olvasható, az semmi lénye-
geset nem tartalmaz.27 A parlamenti gyorsírók még akkor távol álltak a marxizmus-
tól, nem voltak „vörösök", de becsülettel helyt álltak a Tanácsköztársaság idején.
Többen jelen voltak közülük, s mély megrendüléssel hallgatták, amikor Kun Béla
zokogva bejelentette a proletárdiktatúra bukását.28

Évtizedek óta szokás, hogy minden halottak napján meglátogatjuk a budapesti
temetőkben nyugvó neves gyorsírók sírját. A Gyorsírószövetség és az iskolák kép-
viselői megállnak Hajnik Károly, Stullcr Ferenc, Vikár Béla, Fabro Henrik, Szőke
Sándor és a többiek sírjánál, emlékezve érdemeikre, páldául állítva őt a tanulóifjúság
és mindnyájunk elé. A németvölgyi temetőben, Markovits sírja közelében nyugszik
Jászberény volt helyettes polgármestere, Czlgány János.*' Nem volt a „nagyok" közül
való, mégis megérdemli, hogy emlékezzünk rá. Ügyvéd volt, s a gyorsírás legnagyobb
magyar mecénása. A jászberényi gimnáziumban tanította is egy ideig a gyorsírást,
részt vett minden gyorsírási mozgalomban, javaslata alapján Jászberényben neveztek
el utcát legelőször Markovits Ivánról, aki 1863-ban magyar nyelvre ültette át Gabels-
berger rendszerét, megvetve a modern magyar gyorsírás alapjait. Czigányt saját kéré-
sére temették Markovits sírja közelébe; gazdag könyvtárát a szegedi Somogyi Könyv-
tárra, vagyonát pedig gyorsírási célokra hagyta. A kb. 60 ezer békebeli korona - mint
hadikölcsön - elúszott az első világháborúban. Czigány János méltó rá, hogy leg-
alább megyéjében megtanulják nevét azok a fiatalok, akik gyorsírást tanulnak.

5. Dr. Siklóssy László: Az országgyűlési be- gróf volt a keresztapja. Lénau viszont —
szed útja. (Egyetemi Ny. 1939.) az osztrák—magyar költő — unokatestvére.

6. Dr. Makoldy Sándor: Nemes Hajnik Ká- Szerencse, hogy ez a német—magyar család
roly. (A szerző kiadása, Bp., 1943.) Makoldy a valóban magyar, jó hazafias nevelést
dr. részletesen foglalkozik Hajnik családja- nyújtó pesti piaristákhoz adta fiait.
val. tanulmányaival, a családi levelezéssel. 7. u. a.
Mindebből leszűrhető, hogy a környezet. 8 Dr Siklóssy i m
amelyben Hajnik felnőtt, megmagyarázza
későbbi — hol ellenzéki, hol királyhű — s- u- a-
magatartását. Családja otthon németül be- 10. Kónyi Manó: Hajnik és Gabelsberger c. ta-
szélt. rendkívül mágnástisztelő, királytisz- nulmányából. A cikk a Drezdai Gyorsíró
telő volt. A kis Károlynak is egy Pálffy Intézet világhírű könyvtárában található,
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amely minden nyeiv gyorsírás! irodalmát a modern, grafikus rendszerű gyorsírási
felöleli. rendszer megalkotója. Európa csaknem min-

11. Dr. Makoldy i. m. den gyorsírási rendszere az ő gyorsírása
12. u. a. nyomán alakult ki.
13. Vasárnapi Üjság 1875. január 17. 20. Dr. Makoldy i. m.
14. Zelovich Dezső: Stuller Ferenc, a szabad- 21. A múlt században a gyorsírást még kizá-

sághős gyorsíró c. tanulmánya alapján. rólag fériiak tanulták, elsősorban ügyvédek.
15. Dr. Siklóssy i. m. Az első női gyorsírót a Tanácsköztársaság
16. u. a. idején alkalmazták a parlamentben, név
17. Joggal merül fel bennünk a kérdés, hogy szerint Zoltán Ilonkát. Jelentkezett női

az akkori — sokkal primitívebb — gyors- gyorsíró ugyan előbb is, de nem vették fel,
írási rendszerrel hogyan lehetett órákon át bár protektora maga Deák Ferenc volt.
követni az élőszót. Meg kell jegyezni, hogy 22. Parlamentünk egyik freskója — Jantyik
akkor még jóval lassúbb volt a beszéd tem- Mátyás munkája — azt a jelenetet ábrá-
pója. Érdekes jelenség, hogy a technika zolja, amikor 1848-ban István nádor meg-
fejlődésével az egész élet ritmusának gyor- nyitja az első népképviseleti országgyűlést,
salásával beszédünk is állandóan gyorsul. A freskón a Batthyány-kormány tagjai lát-
Az első pontos feljegyzéseket — tudomásom hatók, előtérben Hajnik Károly, napló-
szerint — Vikár Béla készítette arról, hogy szerkesztő-gyorsíró.
a magyar parlament szónokai milyen gyor- 23. Dr. Bihari Mihály: Egy gyorsíró, akit ha-
sán beszélnek. Feljegyzései alapján kiszá- Iáira ítéltek c. cikke nyomán,
mítható. hogy az 1889-es parlamenti vita 24. Vikár Béla: Gyorsírói emlékeimből. (Bp.,
szónokainak átlagsebessége a 210 percen- 1931.)
kénti szótag körül mozog; az 1911-es par- 25. Dr. Bihari Mihály szíves közlése alapján,
lament szónokainak átlagsebessége már 230 Bihari elvtárs — a Népszava munkatársa —
szótag. Jelenleg az élőbeszéd sebessége 280 szintén a kormányzótanács gyorsírója volt.
—300 szótagra tehető; sokan ennél is gyor- 26. u. a.
sabban beszélnek. Feltehető, hogy a reform- 27. u. a.
korszak szónokai ..tempósan" beszéltek, 28. Dr. Siklóssy i. m.
150—200 szótag körüli sebességgel. Órákon 28. Czigány János 1850-ben született Jász-
át ennek követése, lejegyzése is rendkívüli berényben, 1909-ben halt meg Budapesten,
szellemi képességet és kézügyességet ki- Temetésén —• többek között — Vikár Béla
vánt. búcsúztatta. E sorok írója kedves köteles-

18. Dr. Siklóssy i. m. ségének tartja Czigány János életének,
19. Franz Xavér Gabelsberger (1789—1849) a munkásságának részleteit feltárni. Köszü-

müncheni kamarai gyorsíró iroda főnöke, nettel fogad ehhez minden segítséget.
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