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T^mlékezzünk! Emlékezzünk a mai napon Mar- 
Γ, kovits Ivánra, ki tizenkét évvel ennekelőtte 

férfikora teljében elszállott körünkből!
A budapesti magyar gyorsíróegyesület 1893 

április 5-én kiadott gyászjelentésében Markovits 
Ivánnak, gyorsírásunk atyjának ugyanezen a napon 
délután 1 órakor történt elhunytát azzal tudatta 
velem, bogy „egy nagy és nemes ügynek szentelte 
áldott életét és dicső példájával, odaadó lelkesedé
sével iskolát teremtett müve számára, mely által 
neve és emléke örökre fenmarad “

Aztán eltemettük őt. Azon a napon, mikor el
temettük, a Budapesti Hírlapban róla írott emlé
kezésemet ezekkel a szavakkal fejeztem be: „Azon 
tudattal távoztunk el sírjától, de nem emlékétől, -· 
hogy az a lelkesedés, melyben az elhunyt oly 
gazdag vala, példaadó lesz mindazokra nézve, 
kik megürült nyomába fognak lépni “

Tehát sírjától eltávoztunk, de nem emlékétől!
Ez az emlékezet most, tizenkét év múltán is 

megihlet engem, midőn a felszólításnak engedve, 
megjelenek nagyrabecsült körükben, hogy mint 
egyesületüknek tiszteletbeli tagja lerójjam kegyele
tem adóját azon férfiú iránt, ki nemcsak bizal-

a mi még ennél is több — igaz ·mával, de 
szeretetével is körülvett engem.

És ez a szeretete nem volt efemer. Állandó 
volt kezdettől végig irányomban. Állandó volt 
azért, mert nem érdekből, hiúságból fakadt, hanem

, r,
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a magyar gyorsírás magasztos ügye iránt őszintén 
érzett lelkesedésének kiapadhatatlanúl gazdag for
rásából

Igen, lelkesedett mindenkor, életének minden 
pillanatában lankadást nem ismerő ügyszeretetével, 
az általa megteremtett és róla elnevezett gyorsírás 
iránt. De nemcsak lelkesedett, hanem lelkesített 
is, nem törődve azzal, hogy ezáltal alááshatja 
egészségét, elemésztheti életerejét. „Férfiú“ volt a 
szó legnemesebb értelmében, ki feláldozta életét 
a gyorsírás ügyének.

Hőn szerette családját, szerette a közügyeket, 
az irodalmat, rajongásig szerette a gyorsírást, de 
legjobban szerette a munkát. A munkát, reggeltől- 
estig és estétől-reggelig. Ez a lázas munka volt 
az, mely megőrölte izmos munkaerejét, de egy
szersmind ez a munka volt az, mely hírt, dicsősé
get sugároz halhatatlan nevére Olyan volt, mint a 
mécses, mely, ha egyszer meggyújtják, nem alszik 
ki többé, míg önmagát fel nem emészti.

Ez a lelkesedése és lelkesítése volt az, mely 
engem is az ő körébe vont s ez a munkaszeretete 
volt az, mely engem is bámulatba ejtett. Igen, én 
az ő körébe jutottam. Büszke vagyok és boldog, 
hogy vele, a magyar gyorsírás atyjával, apostolával, 
megteremtőjével közeli ismeretségem volt, kezdetben 
csak levelezések, később személyes érintkezések 
révén, legutóbb pedig az által, hogy nála lakva, 
közvetlenül az ő oldala mellett vehettem részt, mint 
a gyorsíró-egyesület titkára, a gyorsírás országos 
ügyének vezetésében és irányításában.

És mindenkor mit tapasztaltam ? Azt, hogy nem 
volt oly kis ügye a gyorsírásnak, mit nagyra ne 
becsült volna és nem volt oly nagy ügy, melynek 
minden kis részére ki ne terjedt volna figyelme. 
Ő nem olyan gépész volt, ki a gépeket csak vezeti,
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hanem olyan, ki ismeri a gép szerkezetének minden 
legkisebb részletét. Ez az oka annak, hogy műkö
désében soha fennakadás nem állott elő, hanem 
bármily akadály jött közbe, azt mindig elhárította. 
Csakis így magyarázható meg, hogy kezdettől haláláig 
a gyorsíróegyesület elnöki tisztét viselte, hogy ki
nevezésétől fogva az utolsó napig a gyorsírás
tanári vizsgálóbizottság tagja, hogy mindvégig lapjai
nak szerkesztője vagy tényleges munkatársa volt, 
hogy szünetlenül iskolákban és felsőbb tanintéze
tekben a gyorsírást tanította és hogy élte utolsó nap
jáig a magyar országgyűlés szolgálatában is gyors
írásával tevékenyen működött.

Ennyi gyorsírói munkásság jutott neki osztály
részéül több mint harminc éven át, a napnak minden 
órájában és az órának minden percében. Mert egy 
perc sem röppent el életéből anélkül, hogy azt a 
gyorsírás ügyének ne szentelte volna. És ha az 
említett főfoglalkozások mellett maradhatott egy 
kis szabad ideje, azt sem tétlenül töltötte, hanem 
az egyesület adminisztratív ügyeinek vezetésével, 
tankönyvírással, külföldi szaklapok tudósításával, 
tankönyvismertetésekkel, mindenekfelett pedig rend
szerének állandó javításával. És e lázas munkássága 
közepeit még anyagi áldozatoktól sem riadt vissza, 
ha az, gyorsírásának ügyét érintette. Legyen elég e 
tekintetben csak arra mutatnom rá, hogy végrende
letében sem feledkezett meg gyorsíróegyesületéről.

Hogy ne emlékeznénk meg tehát róla a mai 
napon, elhúnytának tizenkettedik évében s hogy 
ne emlékezném róla épen én, ki szívesen vallottam 
magamat szerető tanítványának, tevékeny munkássá
gában segítőjének, jó barátjának és tisztelőjének!

Igen, tanítványa voltam neki, de nem abban az 
értelemben, hogy ő nekem a gyorsírást tanította, 
hanem abban, hogy tanításával mindig irányított,
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figyelmeztetett, buzdított, útbaigazított, tájékoztatott. 
Erre vallanak hozzám intézett alábbi levelei is, 
melyeket kegyelettel őrizek.

Mint a kolozsvári római katholikus főgymnasium- 
ban érettségi vizsgálatot tett ifjú, főtiszt. Cserey 
József tanárom, egyesületünk tiszteletbeli tagjának 
tanítása mellett annyira megtanultam a gyorsírást, 
hogy egyenesen Markovitshoz fordultam a végből, 
küldene gyorsírási lapokat részémre. Alighogy — 
természetesen gyorsírással írott — levelemet elküld
tem hozzá, másnap már választ kaptam, az első 
levelet tőle: „Gopcsa joghallgató urnák Kolozsvár 
belmonostor (menyester) utca 2. szám“ címen, 
melyben 1882. szept. · 28-án ezt írja:

„Szef)t. 26-án hozzám intézett becses sorai 
következtében van szerencsém értesíteni, hogy a 
Gyorsírászati Lapok előfizetési ára egész évre 2 forint, 
félévre 1 forint. Az első szám még nem jelent meg, 
csak október végén fog megjelenni. Előfizetést csakis 
postautalványnyal fogadunk el, sem pénzes levél, 
sem utánvét mellett történő előfizetéseket nem tel
jesíthetünk. Teljes tisztelettel Markovits Iván Buda
pest, Józsefváros Conti-utca 25. sz."

Mennyi figyelem e rövid pár sorban! Pontos 
utasításokat ad lekötelező udvarias hangon, mily 
feltételek mellett szerezhetők meg a Gyorsír. 
Lapok. Emellett még oktat is, mikor a címlapon 
a monostor mellé zárjelbe írja: „menyester“. Ez 
szelíd célzás arra, hogy az én gyorsírási jeleim
mel írott monostor szót menyesternek is lehetett 
volna olvasni.

1882 november 10-én Budapestről írott levelé
ben már nemcsak joghallgatónak címez, hanem ki
terjeszti figyelmét arra, hogy a címben rólam, mint 
a gydrsíróegyesület tagjáról is megemlékezzék. 
Ezen levelében tanügyi adatokat kér:
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„Legyen szabad Önt arra kérnem szíveskedjék 
felvilágosítani, vájjon nincs-e valami tévédés a 
velem közlőit adatokra nézve, amelyek szerint Ko
lozsvárott „a főgymnasiumban Szeges papi kegyes
rendi papnövendék úr nyit tanfolyamot“. Mert én 
úgy tudom, hogy e főgymnasiumban Cserey József 
kegyesrendi tanár úr, iskolánknak már régi tagja 
működik Legalább már 4—5 év óta ő tanította 
a gyorsírást. Talán eltávozott Kolozsvárról, s ha 
eltávozott, méltoztassék megírni, hogy hova köl
tözött. Mielőbbi szives válaszát kérve, teljes/ tisz
telettel Markovits. Budapest, Király-utca 105.“

Alighogy megkapta válaszomat, a következő 
levelet írta hozzám Budapestről, 1882 nov. 12.: 
„Fogadja köszönetemet a küldött felvilágosításokért 
a gyorsírástanítás ügyében. Örömmel fogjuk látni, 
ha Ön egyletünk lapjai terjesztése érdekében vala
mit tehet. Lépjen levelezői sorába. Ami a fel
vételi díszokmányt illeti, ezt 1 forint befizetése 
mellett lehet kiváltani. Teljes tisztelettel Markovits. 
„Lő /. Az ígért levelet az „e" hangzóval köszönet
tel fogjuk venni, a „Fővárosi Gyorsíró“ szerkesz
tője megígérte közlését. Szíveskedjék csak hozzám 
intézni. Ha Ön, mint levelező szíveskedik terjesz
teni lápunkat, akkor utólag is elfogadjuk a lapokért 
járó díjakat (számonként Gyors. Lapok 10 kr. Fő
városi Gyorsíró 15 kr.) Teljes tisztelettel M.“

A következő évben letevén a gyorsírástanári 
vizsgát (még akkor vidéken is lehetett letenni) 
megsürgettem nála gyorsírási oklevelem elküldé
sét, mire Budapestről 1883 jan. 18-án a követke
zőkben válaszolt:

„Jan. 17-én hozzám intézett becses soraira van 
szerencsém a következőket válaszolni. A főigaz
gató úr annyira el van teendőkkel halmozva hogy 
ilynemű ügyek néha hónapokig vagy ha nem
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addig, mindenesetre pár hétig mindig el szoktak 
heverni nála, mielőtt nekem elintézés végett átküldi. 
Mihelyt ez meg fog történni, én azonnal elinté
zem. A főváros viszonyai nem engedik a lakások
nak egymástól való távolsága miatt a közvetlen 
érintkezést és igy csak írásbeli úton érintkezünk, 
ami rendesen el szokott húzódni. Legyen tehát 
szíves türelemmel, hisz egypár hét ily ügyben 
úgyhiszem nem bír fontossággal. Teljes tisztelettel 
Markovits. “

Később ugyanezen ügyben Vihnye fürdőről, 
Selmecbánya mellett, 1883 szept 19-én a követ
kező sorokat intézte hozzám: „Szept. 15-én hoz
zám intézett becses soraiból azt vélem kivenni, 
mintha Ön a gyorsírástanári oklevelet, dacára an
nak, hogy amint emlékszem, a vizsgát már hosszabb 
idő óta letette, még mai napig meg nem kapta 
volna. Ha ez igy volna, akkor arra kérem, szíves
kedjék a főigazgató úrhoz, nagyságos dr. Lutter 
Nándor, mint a gyorsírástanári bizottság elnökéhez 
fordulni, mert a bizonyítványokat én állítom ugyan 
ki, de ő írja alá s így valószínűleg a bizonyítvány 
ő nála hever, vagy pedig a szamosujvári gimná
ziumban, ahol Ön annak idején a vizsgát letette.

A Gyorsírászati Lapok és a Fővárosi Gyors
íróból hiányzó számokat, mihelyt Budapestre ér
kezem, meg fogom küdeni, ami 1—2 hét múlva 
megfog történni. Teljes tisztelettel Markovits.“ 
Címem : Markovits Iván Budapest, Üllői-ut 25. 
U. /. Ép most vettem szept. 16-án hozzám inté
zett szíves közleményét, melyet a Gyorsírási Lapok
ban közzé fogunk tenni.“

Csaknem két évvel e levelek vétele után, 
1885-ben, először utaztam fel Budapestre, az orszá
gos kiállítás megtekintésére. Legelső utam hozzá 
vezetett. Akkor Budapesten az Üllői-uti ú. n. „KÖZ"
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telek“ épületben lakott. A fogadás szíves volt. A 
mester élénken emlékezett nevemre. Folyvást gyors
írási ügyekről beszélgettünk. A többek közt emlí
tettem, hogy láttam a kiállításon a gyorsírás kiállí
tását is, mire büszkén jelezte, hogy az egyesületet 
a budapesti országos kiállításon a közoktatásügy 
csoportjában a kiállítási nagy aranyéremmel tün
tették ki, még pedig „közhasznú munkásságáért.“ 
Azt is hozzátette, hogy ez a harmadik kitüntetése 
egyesületünknek. Az első ugyan az ő személyének 
szólt, amennyiben 1878-ban a párisi kiállításon a 
francia közoktatásügyi ministerium neki az „Officier 
d’Académie" címet és az ezzel járó díszjelvényt 
adományozta, de ebben is voltakép iskolájának ki
tüntetését szemléli. A második kitüntetést pedig 
iskolája 1879-ben a székesfehérvári országos ki
állításon nyerte, hol a budapesti magyar gyorsíró
egyesületet a közművelődési tárgyak csoportjában 
és pedig a „gyorsírás terjesztése körül kifejtett 
ernyedetlen buzgalmáért“ aranyéremben részesítet
ték. Mikor elváltunk, kért, hogy továbbra is legyek 
buzgó követője gyorsírásának.

1887-ben megírtam „A magyar gyorsírás modern 
irodalmának negyedszázada“ című munkámat, mely
ből egy példányt neki is küldöttem. Ezen soraimra 
Budapest, 1887 okt. 31-iki kelettel a következők
ben válaszolt:

„Bocsánatot kérek, hogy csak most válaszolok 
f. évi okt. 2-án hozzám intézett igen becses 
soraira. Fogadja legmélyebb köszönetemet „a 
magyar gyorsírás modern irodalmának negyed- 
százada“ című füzetének szíves megküldéséért, 
melyben újabb jelét látom csekély személyem 
iránt tanúsított nagybecsű figyelmének. Vikár Béla 
úr a Gyorsírászati Lapokban ismételten hirdetni 
fogja e müvecskét, és épen azért célszerű volna,
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ha a budapesti magyar gyorsíróegyletnél mindig 
készletben volna egy pár példány belőle. Mert 
ha a tagok megrendelik, csakis együttesen a tag
sági díjjal küldik be a füzetért járó csekély díjat 
s nehezen határozzák el magukat arra, hogy külön 
Szamosujvárra küldjék a pénzt. Legmelegebb kö
szönetéinél megújítva, kiváló tisztelettel Markovits.“ 

Nemsokára a jelzett füzetből 50 példányt kül
döttem hozzá, minek átvételéről Budapest, 1887 
nov. 3-án kelt soraiban a következőkben emlékszik 
meg:

„Van szerencsém értesíteni, hogy ép most 
veszek egy csomagot Öntől, melyben az 50 pél
dány füzet van. A boríték, illetőleg címlap teljesen 
elrongyolódva érkezett hozzánk, úgy, hogy csak
nem a véletlennek köszönhető, hogy egyáltalán 
megérkezett. De megérkezett s igy minden rend
ben van. Fogadja köszönetéin kifejezését az ügy 
érdekében kifejtett kiváló buzgalmáért s feláldozó 
tevékenységéért. Teljes tisztelettel: Markovits.«

1888-ban felköltöztem Budapestre, fogalmazó
gyakornoki állást nyervén a vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztériumban. Ez időtől fogva aztán mind 
sűrűbben érintkeztünk egymással, elannyira, hogy 
az 1889/1900. tanévben már nála laktam Donát- 
utcai házában, mint a gyorsíró-egylet titkára, köz
vetlenül az ő vezetése mellett részt véve az egye
sületi ügyek intézésében.

Ez az év nevezetes volt gyorsírásunk történe
tében, amennyiben ez időben ünnepelték világ
szerte Gabelsberger születésének századik évfor
dulóját. Markovits boldog volt, hogy megérte ezt 
az időt s gyakran mondogatta, hogy „száz év 
nagy idő, de még sem tudta elfeledtetni Gabels- 
berger nevét!“ Ebből az alkalomból Vikár Béla 
szerkesztővel egy ünnepi számot is adtak ki a
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Gyorsírászati Lapokból (XXVII. évf. 6. sz.) és annak 
levonatát előzőleg nekem megmutatva, azt kér
dezte, mit gondolok, helyén való-e az, hogy a lap 
piros szegélylyel jelenjék meg ? Vájjon nem lesz-e 
különös ? Erre azt feleltem: „Nem; mert ha a 
fekete lehet a gyász jele, úgy a piros lehet az 
öröm jele." Később arra hívott fel, tartanék elő
adást egyesületünkben Gabelsberger születésének 
századik évfordulója alkalmából. E felhívásnak 
készséggel tettem eleget s „a modern gyorsírás 
megalapítása" címen az emlékbeszédet megtar
tottam. (L. Gyors. Lapok XXVIII. évf. 7. szám.) 
Ennek végeztével Markovits felemlítette az egye
sületben, hogy nagyszabású Gabelsberger-ünnepély 
lesz Münchenben s az ezen való megjelenésre a 
tagokat búzdította. El is ment erre az ünnepélyre. 
Én el nem utazhatván, tőle 1890. aug. 20-án 
Oberammergauból a következő levelet vettem:

..Kedves Dr. Úr! Reményiem, hogy e sorok 
már Budapesten találják Önt. E sorokat a vasúti 
kocsiban írom, mert három hét óta naponkint vál
toztak az ünnepélyek és kirándulások anélkül, 
hogy levélírásra időnk maradt volna. Gabelsberger 
szobrának leleplezése nagyszerű ünnepély volt. 
Európa összesállamainak gyorsírói letették koszorúi
kat a szoborra. Én is igen szép koszorút tettem le 
rövid pár kisérő szóval az összegyűlt ünneplő 
közönség előtt. München városa bankettet rende
zett a gyorsíró-egyletek képviselői számára s a 
magyar gyorsírás is ünnepély tárgya volt. A nem
zetközi congressus részéről egyik másodelnökül 
választattam meg. Előadást tartottam a magyar 
gyorsírás történetéről. Gabelsberger családja úgy 
engem, mint feleségemet kitüntettek sok ízben, 
vetük tettünk kirándulásokat München vidékén. 
Gabelsberger leánya s unokája megajándékoztak



engem Gabelsberger hü arcképével s több igen 
érdekes sajátkezű levéllel Gabelsberger hátrahagyott 
irataiból. A müncheni szép ünnepélyek után meg
látogattuk az utolsó szerencsétlen bajor király 
várait, e mesésen szép alkotásokat s a stahrenbergi 
tavat, hol a király életét veszté. Aztán Oberammer- 
gauban töltöttünk két napot s hallgattuk a világhírű 
színjátékokat. Innen a Salzkammergutba utazunk s 
egy hét múlva visszaérkezünk Bodenstedtbe. Legyen 
szabad szives sorait ide Bodenstedtbe kérnünk. 
Reményiem, a Donát-utcai csendes ház lakói egész
ségesek. Úgy magam, mint nőm nevében legjobb 
üdvözletünket küldve, Kegyedet ölelve, tisztelő hive 
Markovits.“

Mily megható sorok s mily kegyeletes vissza
emlékezés Gabelsbergerre! Mikor hazaérkezett, 
szóval is sokszor emlegette azt a szíves fogadtatást 
és ünnepeltetést, melyben részesítették.

De máshol is mindig örömest beszélgetett 
gyorsírási ügyekről és nem mulasztott el egyetlen 
alkalmat sem, hogy a gyorsírás iránt való érdek
lődést fölkeltse és fejlessze. Örvendett, ha társas 
vacsorákon — melyekről sohasem hiányzott ֊— 
kedves gyorsírói vidáman együtt voltak; örven
dett, ha példáján indulva, kivették részüket a mun
kából, tankönyveket írtak, szaklapokat szerkesztet
tek, szakelőadásokat, tanfolyamokat tartottak, vagy 
ha az ő vezetésével tartott gyorsíróversenyek sike
rén közreműködtek. Ilyenkor is mindig tele volt 
lelkesedéssel s azt másokba is átplántálta; szívé
lyességével, barátságos modorával mindig együtt 
tudta tartani híveit.

Legutolsó levelét alig két hónappal halála előtt, 
1893. febr. 14. intézte hozzám: „Legyen szabad 
azzal a kéréssel fordulnom Önhöz, hogy az írás- 
verseny-munkák megbírálására holnap szerdán este

ov
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6 órakor a képviselőházban szíves közreműködé
sével bennünket szerencséltetni méltoztassék. Egy 
óra alatt elvégezzük a dolgot. Kiváló tisztelettel: 
Markovits."

A most felolvasott levelek megvilágítják — 
többet mondok — a maga egészében kidombo
rítják Markovits rokonszenves egyéniségét. Látjuk 
őt, mint neveli fel követőjét, gyorsíróvá, mint kiséri 
végig gyorsírói pályafutásán. Ilyen volt Markovits 
ügyszeretete és ügy buzgalma a gyorsírás iránt.

1893. február 15-én a versenymunkák meg
bomlásakor találkoztam Vele utoljára. Azóta nem 
láttam többé. 1893 április 5-én arról értesítettek, 
hogy meghalt. Halálának hire megrázta egész való
mat s a ráemlékezés a fájdalom könyüit csalta ki 
szemeimből.

Most is — tizenkét év múlva 
dolok Rá, gyorsírásunk megalapítójára, mesterünkre, 
azzal a jóleső tudattal, hogy neve a magyar gyorsírás 
történetében soha sem fog elhalványulni, hogy 
emléke felett folyvást virraszt a hitvesi, a rokoni 
és pályatársi szeretet, hogy olyan férfiak léptek 
nyomába, kik az általa egyedül végzett munkát 
megosztva, arra törekszenek, hogy a Markovits— 
Gabelsberger féle magyar gyorsírás fejlődjék és 
virágozzék az idők végéig !

hálásan gon-
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