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H U S Z O N Ö T  E S Z T E N D Ő .
Huszonöt év, egy negyed évszázad a 

munkának szentelve.
Mily hosszú út, mily hosszú idő a leg

nehezebb, az életemésztő munka terén.
E  szempontból kiindulva, megragadjuk 

az alkalmat, e ritka alkalmat, midőn szak
társunk Markovits Vilmos, huszonöt éves 
nyomdász-jubileumát ünnepli szoros baráti 
körben. Együtt érezve ünnepeljük mi 
is, mint szaktársat, mint princzipálist, 
mint oly egyént, oly férfiút, ki kiváló 
egyéni tulajdonságainál fogva, vas-szor
galommal, erős akarattal, önerejéből ért 
el oly magas poiczot, mit közülünk igen 
kevesen, hogy méltán büszke fővel tekint
hetünk reá, mint szaktársra, s mint prin- 
czipálisra, ki személyzetét valóságos 
családtagnak tekinti és gondoskodik róla.

Nem mulaszthatjuk el tehát, hogy 
mint szaktársai, mint alkalmazottai, mint 
tisztelői, szivünk érzelmeit ne tolmácsol
juk ezen a mai emlékezetes napon.

Az elismerésnek megnyilatkozása le
gyen ez, mint erkölcsi jutalom, mely a 
legszebb helyen tétetett le azon tiszte
letreméltó egyénnek, ki nemes munkál
kodása gyümölcseit élvezve, úgyszólván 
úttörő példával mutatja nekünk az utat 
a szép, a jó és nemes tett munkálkodá
sával.

Ily viszonyok között igazán a munka 
ünnepe, az emberiség lélekemelő mozza
nata, midőn az ünnepelt elé lépünk és 
üdvözletünkkel elhalmozzuk, hogy a Min
denható még egy másik negyed-évszá
zadon át vezérelje utain, hogy másik 
25  év után szeretett családja körében 
50 éves jubileumát époly erőben és jó 
egészségben ünnepelje mint a mait.

Vezérelje az ég áldása a jövő utain, 
koronázza siker lépteit kedves családjának 
örömére, Isten áldását kérve további 
működésére.

Éljen Markovits Vilmos főnök urunk!

m i is  üdvözöljük szeretett jő apánkat 2 5  éves jubileuma alkalmából.

Kálm án, Sáith* (Elice, R<?nóe.

Minden jubileum ép oly édes, a milyen 
keserű. A legegyszerűbb évforduló nem más 
mint emlékeztetés a végre.

Minő érzés a férfiúban, ha pályájának 25 
éves tevékeny.'égére visszapillant ?

Nem lehet az tisztán édes, ha m indjárt a 
legfényesebb eredm ényt tünteti is fel, mert 
hiába — az idő elmúlt és többé vissza nem tér.

A mai jubileum azonban ez ürömből csak  
kevés cseppet tartalmaz

Ünnepeltünk alig lépte át a férfikor hatá

rát és ha m ár visszatekint is nehéz m unkával 
töltött 25 évre — van m ég rem ény, hogy mun
kásságának gyüm ölcsét teljes m értékben élvez
hesse

Adja az ég, hogy e rem ényünk egészében  
teljesüljön és 25 év után ismét kiadhassuk  
üdvözlő lapunkat főnökünk iránti nag3rrabe- 
csülésílnk jeléül, szeretett családjának igaz 
öröm ére.

A » M arkovits és G arai«-nyom da  
correctora.
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M A R K O V I T S  VILMOS
ÉLETRAJZA.

SZÜLETETT BUDAPESTEN, 1859. JULIUS 6-án.

Egyszerű és szerény viszonyok között 
élő szülei ugyanoly egyszerűen nevelték. 
Az elemi iskola 4 osztályát és 1 gym- 
náziumi osztályt végezve saját kíván
ságára egy nyomdába jutott tanoncz 
gyanánt.

Fivéreinek egyike, ki Büchler Ditmár 
urat, az 1. magyar egyesületi könyvnyomda 
főnökét ismerte, 1872-ben oda elhelyezte.

Más idők voltak azok, mint most. A 
tanonczoknak —  főleg télen — már 
f>— l/t6  órakor ott kellett lenni a nyomdá
ban, hogy házi szolga hiányában azt rendbe 
hozzák. E  rendbe hozás abban állt, hogy 
a két legifjabb tanoncz Markovits és 
akkori collegája és hosszú éveken át 
testi lelki barátja Brunner Ernő a nyom
dát kinyitották, kisöpörték, befütötték és 
körülbelül 3 0 — 3ő szedő és idősebb 
tanonczból álló személyzet számára a 
petróleum-lámpákat karba helyezték. Ez 
a munka körülbelül másfél óráig tartott 
és ha egyik, vagy másik lámpa 7 órakor 
reggel rendesen nem égett vagy az egész 
helyiség akkorra eléggé át nem mele
gedett, szólt az iitleg úgy a szedők, mint 
Köberling factorunk részéről, (fenti munka 
déli 1 — 2 óra között ismétlődött.)

Reggeli 7 óra után kezdődött a min
dennapi hajsza, minthogy naphosszat 
correcturákkal szaladgáltak, kocsiszámra 
expediálták a nyomtatványokat és kocsi
számra czipelték haza a papírfajtákat, 
így ment ez egy álló évig kímélet nélkül, 
ugyannyira, hogy egyszer télviz idején, 
mikor ismét egy embertelen nehéz nyom
tatvány-fuvarral a Pesti biztositó,intézet
hez indultak, a Bálvány-utczában a nagy 
hóban elakadtak, mely alkalommal Toldy 
az akkori pesti főügyész a tanonczok és 
főnökük neve után tudakozódott.

Hogy ebből mi lett, nem tudni, de rövid 
időre rá a főnök egy házi szolgát szerződ
tetett és a nehezebb munkákat ez végezte.

így múlt el egy év és Markovits 
Andreazzi Ferencz ur szekrénye mellé 
lett beosztva.

Andreazzi akkor a még ma is fenn
álló cVasuti- és Közlekedési Közlönyt* 
készítette hetenként kétszer, de nem tett 
egyebet, mint azt szerdán és szombaton 
12— 10 nagy negyedrét oldalra tördelte, 
a tanonczok pedig szedték erősen, gyak
ran esti 10— 11 óráig, hogy a lap a 
kitűzött időre — külön órák fizetése nél
kül —  akkori tulajdonosának Tettau 
Miksának szállítható legyen.

Ha ilyenkor egyik vagy másik fiúnak 
itt-ott eszébe jutott főnöküktől k ap u 
pénzt (kapupénzt mondom, nem vacsora- 
pénzt) kérni, rendesen igy válaszolt: « Várj 
csak egy kissé, csak a kötelet hozom.* 

Két év múlt el igy. Markovits és 
Brunner mindig szorgalmasan és sokat 
szedtek. Később ugyancsak Tettau urnák 
egy lapját szedték —  a Bpesti Közlöny 
kivonatát — német nyelven 8 —12 oldal 
petit, mely 3-szor hetenként volt szállí
tandó, mi semmi esetre sem mond
ható csekély munkának.

Majd mindketten az «Accidenz«-helyre 
jutottak és ott hirdetést szedni csak fólü- 
letesen tanultak, de táblázatokat legtöbb- 
nyire biztositó intézeteknek és vasutaknak 
valamint menetrendeket igen alaposan. 
Accidenz-et kevésbé, mert részben nem 
igen fordult elő, másrészt az e fajta szedés 
az akkori viszonyokhoz képest még cse
csemő korában volt

Végre 187(i-ban vége lett a tanuló
éveknek és Markovits felszabadult. Idő
közben a nyomda, hol tanult, hanyatlásnak 
indult, mert főnökük nem akart az árral 
úszni. Ez azon időszak, melyben az első 
»Amerikai« sajtók, még elvétve ugyan, 
felmerültek és ép oly fontos mint tar
tós és még ma is érezhető fordulatot okoz
tak a könyvnyomtatás terén.

i
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Ezen időtájban Büchlér ur Andreazzi 
úrral a Büchler ur által annyira gyűlölt 
külön-órák miatt összetűzött, minek foly
tán Andreazzi elhagyta helyét és Marko- 
vits vette át a Vasúti és Közlekedési 
Közlöny előállítását, de már nem 4 erős, 
hanem 2 gyenge tanonczczal. Itt tanulta 
csak meg, mi a munka; most kellett 
csak szednie és sokat szednie, hogy 
idejében kész legyen, mert Büchler a 
legnagyobb úszásnál (munka-halmaz) nem 
adott segítséget.

Rövid idő után, midőn a bért keve- 
selte, a munkát sokalta, elha yta helyét 
és megtalálta azt a Franklin-társulat 
nyomdájában, hol körülbelül 1 évig dol
gozott. Itt ismerkedett meg Schmalbacher 
úrral Münchenből, minek következménye 
az volt, hogy 1877 tavaszán felmondta 
kondiczióját és Németországba ment. 
Kilencz havi vándorlás után (Ausztriában, 
Bajorországban, Würtembergben, Szász
országban, Poroszországban stb.) ismét 
Bajorországba került, hol Geisenfeldben 
Meindl Antal ur nyomdájában kapott 
munkát. Itt jó  sora volt, mert itt kevés 
munka és egy mezővároshoz képest sok 
bér (24 márka) v olt; csak egy volt itt 
kényelmetlen, hogy nem volt szabad 
dohányozni.

De hát itt nem is maradhatott sokáig, 
mert 2 —3 hét után szeretett apjának 
aggasztó betegsége haza szólította, mely 
szülői értesítésnek azonnal engedelmes
kedett és a legrövidebb úton Budapestre 
tért vissza.

Ez időben 1878-ban itt kevés munka 
volt és hogy idejét hiába ne töltse, a 
pesti izr. hitközség irodájába ment gya
kornoknak, de e helyét, mivel az ülő 
foglalkozást nem bírta megszokni, csak
hamar odahagyta.

Erre ismét Büchler úrhoz ment és két 
heti lapot vett át, köztük a még ma is 
fennálló »Sonntags-Revue«. I)e csak rövid 
ideig maradt itt, mert a Franklin nyom
dában kapott állást, a honnan körülbelül 
8 hónap után 22— 24 collegával együtt 
munka-hiány miatt elbocsáttatott. Ezután 
\\ ilkens F. C. és fia czéghez lépett be, 
az akkor Rautmann kiadásában megje

lent, Pokornyi szerkesztette franczia-> 
magyar- és magyar-franczia szótár mun
kájához került, néhány hónap múlva pedig 
ugyanazon üzletbe Goldschmidt A. 
(Kőbánya) mellett vice-metteur lett ugyan
csak a Rautmann kiadásában megjelent 
Magyar Lexikonnál, hol 3— 4 havi meg
szakítással több mint 3 évig volt eondi- 
czióban.

E megszakítást egy az üzletükben 
kitört részleges strike okozta, mely alka
lommal több collégájával kilépett.*) Ekkor 
azonban még apjának befolyása alatt 
állott, ki épenséggel nem engedte, hogy 
a strike-ben részt vegyen, ö pedig collé- 
gáival a »szent ügy«-ért föltétlenül küz
deni akart. Komáromba ment conditióba, 
hol egész télen át maradt, mig szülei
nek egy sokat mondó levele haza nem 
hívta. Sokat mondó annyiban, bogy egy 
sorozásra szóló meghívó volt hozzá 
mellékelve.

Azonnal irt Goldschmidt barátjának 
és meg is kapta régi állását mint vice- 
metteur ; hol azután még körülbelül egy 
évig dolgozott. Ekkor anyja elhaltával 
1881-ben apja kívánságára kilépett és a 
gabona-üzletnek szentelte magát.

Érdekes mozzanat ünnepeltünk szedő- 
korából, hogy minden conditiójában Brun- 
ner tanoncz- és iskolatársával együtt volt; 
és pedig a Büchler, Franklin, Wilckens 
nyomdákban sőt Komáromban is, hova 
Bécsböl szólította maga mellé, mely helyet 
együtt hagyták el olyformán, hogy Mar- 
kovits Bpestre, Brunner Bécsbe ment 
vissza. Midőn a könyvnyomda-ipart el
hagyta a két jó  barát egy semmis, de 
a k k o r  nekik fontosnak tetsző okból, meg- 
hasonlottak és azóta nem is igen látták 
egymást.

A gabona-üzletben szerencsés 3 évet 
töltött; meglehetős nehéz munkája, de jó 
keresete is volt.

1884. február havában ismerkedett meg 
szeretett nejével és életelvéhez híven — 
«gyors elhatározással» néhány nap múlva 
meg is kérte kezét. Apósára ugylátszik, 
de csak apósára jó benyomást tett, mert

*) Collégiális kötelességét teljesítette ezáltal.
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néhány kérdés után oda is adta leányát 
és 1884 április hóban már meg is 
esküdtek.

Röviddel házasságuk után a gabona
üzletben oly korszak állott be, mely alatt 
a legnagyobb tőkepénzesek is hajótörést 
szenvedtek, néhány nagy ház teljesen 
tönkre ment, köztük szerencsére Mar- 
kovits ur főnöke is, mire «gyors elhatá
rozással» követte a régi közmondást: 
«Sutor ne ultra crepidam», összeszedte 
pár garasát és üzletet alapított 1884. aug. 
havában.

Az 1884-ik év ünnepeltünk életében 
igazán korszakalkotó volt. Ekkor nősül, 
ekkor nyit üzletet. De ez évben nagy 
megpróbáltatások is vártak reá. Daczára 
hogy megtelepítése előtt mindenünnen 
Ígérték neki a munkát, az üzlet megnyitása 
után semmi megrendelés sem érkezett és 
csakhamar tönkre is ment volna, ha 8 lénye
ges munkatársa nem akad. Főmunkatársa 
szeretett neje, ki nem csak takarékos 
háztartásával, de főleg kitartó munka
szeretetével támogatta (dolgozott reggeli 
8 órától esti 10 óráig, ünnep- mint köz
napokon) és szakadatlanul biztatta. Nem 
kevésbé segédkeztek neki boldogult ipa, 
valamint sógora Weil, kik minden viszo
nyok között tettel és szóval segitségéfe 
valának.

Ami ünnepeltünk életmódját illeti, üzle
tében 7-től 7-ig nyomdász, ügynök, háfci 
szolga, pénzbeszedő stb. volt, esfe 
7 — 10-ig fölrámolt, adjusztált és ez i$y 
ment egy álló évig, a mikor azután 
sógora segítségével még egy »Amerikai«-t 
vehetett, nyomdászt tarthatott —  szedője 
volt kezdettől fogva —  sőt tanonczot is 
fogadott, egy szóval, dolga jobbra fordult.

így folytak a dolgok 1888-ig. Az üzlet 
lépésröl-lépésre a munka arányában növe
kedett, nagyobb munkákat is elfoga
dott mindig, de tovább adta azokat $s 
megelégedett csekély haszonnal. 1880-ben 
találkozik Garai úrral, kit már régóta 
ismer. E találkozás az üzlet nagy forduló

pontját képezi. Garai ur elbeszéli Markom 
vits urnák, hogy Amerikába késziii, hogy 
magának hatáskört teremtsen. Markovits 
ki Garait tisztességes embernek ismerte, 
ajánlatot tesz neki, hogy dolgozzék nála 
B havi próba-időre, mit Garai elfogadott 
és B hó után »csendes társa« lett az 
üzletnek, tőkebetét nélkül. Ettől fogva 
ketten dolgoztak egyesült erővel és iga
zán sikerrel.

1801-ben Garai rendes czégtárs óhajt
ván lenni, Markovits gyors elhatározással 
engedett e jogos kívánságnak, annyival 
inkább, mert Garai nemcsak jó társnak, 
becsületes és igaz jellemnek bizonyult 
eddig is, hanem egy időben, midőn 
Markovitsra, illetve szeretett nejére kínos 
órák nehezedtek, a család hűséges barát
jának mutatkozott.

* **

^Üzletünk, mely ma 18 év óta áll fenn 
és kezdettől fogva reális alapon nyug
szik, Garai barátunkban ugyancsak reális 
támaszt talált és ha nem is haladunk 
óriási lépésekkel előre, de nem is mara
dunk vissza.

Még csak egyet szeretnék felemlíteni 
és ez üzletünk beliigye.

Munkásságom kezdetétől mindig arra 
törekedtem, hogy munkatársaim nálam, 
később nálunk jó helyzetben legyenek 
és merem állítani, hogy e törekvésem 
eddigelé cserbe nem hagyott, minek 
igazolásául állíthatom, hogy munkásaink 
mindig sokáig és szívesen voltak nálunk, 
hogy mai személyzetünk túlnyomó része 
—  csekély mindnyájunkra kellemetlenül 
hatott megszakítással (1805. nov. 25 egész 
decz. 14.) —  2— 8 éve van conditióban.

Végül legőszintébb óhajomat fejezem 
ki, midőn azt kívánom, hogy a Minden
ható engedje, hogy mindannyian, kik ma 
együtt vagyunk és röviddel ezelőtt együtt 
voltunk, még sok ily vagy ehhez hasonló 
évfordulót ünnepeljünk teljes egészség
ben és vidám hangulatban.«
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0 bor glaubcit biofc beuor̂ ugte forrott, 
baf> fto in ^olge bős etnigett Stel?ens jur 
Stanbigfeit borufen fiitb ? XI. 51. 10. g.

Socialijt
rd?öttcitiIeoierin.

H c m t n t s c o n c c n .

5Us bor Kebafteur St . . . biefer Cagc 
ba* foftlid? beforirto <£ontptoir orblicfto, 
inaubte er fid? att X7. Xlc . . .  mit bor 
^rago:

„Hun utas l?abort benn Sie l?oute ?"
Pen „Dalion" crmieberto jonor gclaffeit.

(©nett 5iuoiton Hobaftour ging 0* nőd? 
Hol boffor, borfolbe frug eiites Cagos 
X). XII . . ., u>eld?er int Com ptoir gcfeffeit,

„Ságon Sió ntir, mié gol?t titán l?ier 
l?iitaus ? "

„Sel?r eittfad?, id? 5 .53. gel?e fo l?iitaus" 
mad?to oinige Sd?ritto tűid? norm árts ttitb 
liofj ben r>erbut>t breinblidPottbon X\obaf« 
toiir ftoí?on.

Pás Scbtcffal eines Sc^crs.
eEiit Páter non 3 Kiitöer 
Xlitb eiite fraitflid?e ^ratt —
X)at Sorgoit nid?t ntiitber,
Xlitb tnirb bőd? babéi nid?t grau. 
<Trot| foittor jmtgeit 3 a ?̂rc 
X)at er feitte l?aare, 
llitb Iebt ol?tte Sorgett,
XPoiI ntait ií?tit nid?t mill borgon. 
PTufj jaI?loit tl?eure XPobmutg,
P a  gibts Foiuo Sd?onuitg,
Por <őins ift il?tit fel?r grófi,
P ritn t ift er fd?ott I?aarlos.

J  ----------- v

2 1 í c n u .

A'ifd?, anfgefetjt.

<Scfeld?tes á Iá XJTarfonits.
*

Kleiite 5lufíage
mit rőtbe Itiib(rifcit) pontiért.

ó5ungcn, ausgejogeit.
4>

íf . . . Fittbl.
*

a pariiig a la (Sarai.

Satui
ícboIehSefjerjutuj.

S______ :______ ________r


