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Markovíts Ivánról.
A Gabelsberger-Markovits-féle magyar gyorsírás fennállásának ötvenedik 
évfordulója alkalmából irta és az 0. M. Gy. E. ünnepi közgyűlésén felolvasta

Dr. Gopcsa László tb. tag.
/Հ

Tisztelt közgyűlés!

Megtisztelő felkérésük folytán megjelenve közgyűlésükön, jelzem, 
hogy ünnepet ülünk ma. Ünnepét annak, hogy ezelőtt ötven esztendővel, 
1863-ban, jelent meg az első magyar gyorsírási lap „Gyorsírászát“ cím
mel, Szonibathy Ignác szerkesztésében és kiadásában.

A magyar gyorsírás terjesztésére létesült a „Gyorsírászat“ című köz
löny, amelynek megjelenése korszakalkotó a magyar gyorsírás történe
tében. Korszakalkotó azért, mert ennek a közlönynek megindításától 
számítjuk tulajdonkép a Gabelsberger-Markovits-féle rendszer keletkezését, 
amennyiben ennek a közlönynek első évfolyamában tette közzé Markovíts 
Iván az ő magyar gyorsírását.

Ötven évnek nemes zománcával üljük meg tehát Markovíts nagy 
nevétől ékes egyesületünk mai közgyűlését. Megüljük kegyeletes vissza
emlékezéssel mindazok iránt, akik ott állottak és virrasztottak a magyar 
gyorsírás bölcsőjénél, hálával mindazok iránt, akik ennek a gyorsírási 
rendszernek fejlesztésén fáradoztak és szeretettel mindazok iránt, akik e 
rendszer megtanulásával örömöt és segítséget nyertek pályájukon való 
előhaladásukban.

Mint a vallásalapítók nevével összefüggésben szokás megjelölni az 
időszámítás kezdetét, úgy jelöljük meg mi is az 1863. évvel a mi magyar 
gyorsírási rendszerünk keletkezését.

Magyar gyorsírás keletkezik 1863-ban, mert hiszen a „Gyorsírászat“ 
1. számában, Pest, 1863. évi január 24-én, Gaszner Lajos így üdvözli a 
szerkesztőt: „A tudomány és művészet bármily haladása és győzelme 
már magában örvendetes jelenség, de kétszeres őrömre kelti az a honfi 
kebelét, midőn ő az édes haza ápoló ölén látja azt emelkedni.“ Majd így
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folytatja: „Ezért őszinte örömmel üdvözlöm a „Gyorsírászát" közlönyét, 
mint eme haladás jelenségét, bár nem titok előttem azon roppant nehéz
ségek sokasága, melyek e vállalat — honi tudományunk eddigi mostoha
leánya, a kevesek által ismert, kevesebbek által méltányolt s a legkeve
sebbek által gyakorolt gyorsírás, a jövőnek eme kegyenc ír-módja — elé 
gördülnek.“ Aztán így folytatja: „De azért elcsüggedésre ok nincsen, 
mert nemcsak hogy a jövő igazolandja a még jelenleg félreismert fárad
ságokat, — mely öntudat a valóban tudományos embernek, ki mindent 
egyedül magáért a tudomány kedvéért tószen, már magában elég juta
lom, — hanem másrészt van még, hála az égnek! e nagy hazában elég 
nemes, minden jóra fogékony kebel, mely nemcsak e téren! minden tevé
kenységet méltányol, de körülményeihez képest támogat is: így tehát 
benső meggyőződésem az, hogy a „Gyorsírászat“ nem vész el, hanem 
virágozni fog és célját elérendi.“

Gaszner jóslása beteljesedett. Az újonnan alapított gyorsírás nem 
veszett el, célját elérte, mert ma, 50 év múltán is virágzik. De abban, 
hogy virágzik, senkinek nincs annyi érdeme, mint magának Markovits- 
nak, aki egész életét szakadatlanul maga-alkotta magyar gyorsírási rend
szerének fejlesztésére áldozta. A magyar gyorsírásnak megalkotására, 
mert Markovits Gabelsberger világhírű rendszerének magyar nyelvre 
történt átültetésével voltakóp oly rendszert létesített, mely minden tekin
tetben megfelel a magyar nyelv természetének, alkalmas a magyar nyelv 
minden árnyalatának és bűbájos szépségének leírására. Leghívebben így 
fejezi ezt ki maga Markovits, rendszerének megalkotásakor: „Mennyire 
iparkodtam e rendszernél (t. i. a Gabelsberger-fóle rendszernél) a magyar 
nyelv sajátságait számba venni, annak megítélését bátran bízhatom azon 
műtársainkra, kik a magyar nyelvben jártasok. Reményiem, ezen átvitel 
által új bizonyítékot szolgáltatok Gabelsberger rendszerének jelessége 
iránt, mely a magyar nyelvre jobban illeszkedik, mint ezt valaha lehető
nek tartottam volna.“

Ha mindehhez felemlítem, hogy Markovits éppen Becsben foglal
kozik 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 hozzá
veszem, hogy „Magyar gyorsírási oktató levelek“ cim alatt Bécsben 
kiadott tankönyvét: „Drága hazájának, mély tisztelettel“ ajánlja a szerző : 
úgy tisztán áll előttem, hogy Markovits munkáját a magyar géniusz 
vezérelte és tartotta fenn ötven éven keresztül.

Mert téves az, mintha Markovits szolgai utánzója 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 történelmének alapos ismerője, 
akként említ fel, hogy a magyar gabelsbergeri gyorsírás magasabb fokon 
áll, mint az eredeti rendszer, mert átvette ugyan Gabelsbergernek minden
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jó tulajdonságait, de egyúttal iparkodott a feltűnőbb hiányokon segíteni 
és sok esetben eltér mesterétől.

De hogy a Gabelsberger-Markovits-rendszer egy félszázadon át oly 
szép sikerrel megfelelt feladatának, abban része van az épen ez idő
tájban keletkező Stolze-Fenyvessy-féle rendszernek is, amely szintén 
50 éves pályafutása alatt nem egyszer hatott jótékonyan a Markovits-féle 
gyorsírás fejlesztésére, amint ezt különben maga Markovits is elismerte.

És itt van helyén rámutatnom arra, hogy ha bármennyire magasztos 
is egy egységes gyorsírás létesítésének eszméje és bármennyire sok érdek 
fűződik is annak gyakorlati megvalósításához, mégis elvítázhatatlan, hogy 
igazi gyorsírási rendszerek csakis a nemes verseny tisztító tüzében 
keletkezhetnek. Épen azért az egységes gyorsírási rendszer azáltal, hogy 
egységes lesz, még nem nyújthat biztosítékot aziránt, hogy feltétlenül a leg
jobb lesz, mert legjobb csak addig lehet, míg egy újabb, esetleg nem 
egységes gyorsírás nem keletkezik, lévén a jónak a szabad verseny kor
szakában mindenkor ellensége a jobb.

Markovitsnak is mindig az volt a jelszava: „Győzzön a jobb!“ De 
ezt a jelszót nemcsak hangoztatta, hanem annak megvalósításáért egész 
életét feláldozta. Mert, mint éveken keresztül közvetlen mellette működő 
tanítványa, tanúbizonyságot tehetek arról, hogy nem volt előtte a gyors
írás terén a legkisebb jelenség sem olyan, melyet nagynak ne tartott 
volna és nem volt egy nagy jelenség sem, melyet kicsibe vett volna. 
Egész életén át a gyorsírás szeretőiének lángja égett, lobogott lelkében. 
Mert aki maga nem ég, az a saját körében sem gyújt, 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 leg
főbb elve a tanulás könnyítése“ sokak előtt lehetővé tette, hogy gyors
írásával megismerkedjenek. Egyleteknek, köröknek, tanfolyamoknak, 
lapoknak, versenyírásoknak létesítésével pedig lehetővé tette, megala
pozta és megszilárdította sokaknak a gyorsírás munkájában való rész
vételét. Hivatalnokok, bírák, orvosok, ügyvédek, tudósok, katonák, taná
rok, papok, kereskedők, nők, írók, hírlapírók, portások, nyomdászok, 
telefonkezelők s annyi mások, szóval: a legkülönbözőbb pályákon műkö
dők előtt lettek megfejthetőkké a gyorsírásnak eladdig ismeretlen jelei s 
lépésről-lépésre hódították meg gyors egymásutánban még azokat a körö
ket is, ahová való eljuthatásuk egyhamar nem is volt remélhető. A gya
korlottabb gyorsírók számára szerkeszti a „Gyakorló Gyorsíró“ című 
lapot, a katonák számára a „Katonai Gyorsírót“, még a hitszónoklat 
számára is gyorsírási tankönyv jelenik meg rendszere szerint.

Mindez pedig csak abból érthető meg, hogy ő a gyorsírást nem a 
napszámos, hanem a művész leikével fejlesztette és terjesztette. Mert 
művészete, mint minden igazi művészet, természetes és egyszerű volt, 
úgy hogy ha azt, mint egészet elemezem, megállapíthatom belőle a nevelői
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munka szervező, boldogító erejét. Hozzájárul még ehhez az is, hogy ezen 
nemes munkássága közepeit is azok közé tartozott mindig, akik kicsinynek 
tartják magukat. Pedig csak aki maga előtt kicsiny, az lehet valóban nagy.

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

Ézt a nagyságot szülő- és lakóházán márványlap hirdeti már, nevé
ről utca van elnevezve, és szobrát 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 — országszerte igaz kegyelettel őrzik emlékét!
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