
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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