
» N év telen  h ősök .«

Irta Firtmger Károly.

( D óst, félszázaddal azután, hogy 1848—49-ben nemzetünk 
apraja-nagyja élet-halál harczot vívott az ellenségek sokaságával 
állami önállóságunk érdekében, illő és időszerű is, hogy e nagy 
mozgalom egyes epizódjaiban közreműködött, a köznép soraiból 
kikerűltekről is megemlékezzünk, a kiknek a költők »névtelen 
hősök« elnevezés alatt emeltek örökké szép emléket hazai tör
ténelmünkben.

Két ilyen »névtelen hősnek« akarok itt néhány sort szen
telni, mint a kik a mi sorainkból, a budapesti nyomdászok 
kebeléből kerültek ki s tehetségük szerint résztvettek a hazánk 
szent ügyéért vívott titáni küzdelemben, hogy a harcz szeren
csétlen befejezésével vérükkel pecsételjék meg az általuk tett 
honpolgári esküt és nyomaveszetten pusztuljanak el, mint az 
ellenfél féktelen visszatorlási dühének áldozatai.

Az egyik mint a magyar bankjegy-nyomda szerény munkása 
iparkodott lendíteni a szorongatott nemzeti ügyön, s midőn a 
világosi gyásznap után társaival, elégedetten, mint a ki becsü
lettel megtette a maga kötelességét, hazakerült a fővárosba, 
balvégzete a halál torkába vezette.
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A másik idegen ország szülötte volt, kit életsorsa Budapestre 
hozott, hogy itt a szekrénj' mellett keresse meg mindennapi 
kenyerét s ki a küzdelem kitörésekor — belátva el nem vitatható 
igazunkat — fiatal hévvel állott be a küzdők sorába s a vitéz 
komáromi helyőrségben végig keményen megállotta helyét, 
hogy a harcz megszűnte után, az ellenfél által adott csalfa 
békeigéret ellenére, vértanú-halált szenvedjen szülőhonának 
fővárosában, Prágában.

E két, oly szomorú véget ért szaktársnak emlékét óhajtom 
a következőkben föleleveníteni; hadd részesüljenek az utódok 
részéről kegyeletes részvétben.

Az első a kettő közűi Scliweitzer József volt, ki a szabadság- 
harcz kitörése előtt mint nyomó dolgozott a budavári egyetemi 
nyomdában. Tisztes budai szőlőmívelő családnak volt sarja, 
egy kis házikó szállott reá örökül az ős Gellérthegy oldalán, és 
ha közbe nem jön a nagy nemzeti megrázkódtatás, Schweitzer 
minden valószinűség szerint mint békés budai nyárspolgár 
futja végig élete pályáját. így azonban másként történt. Midőn 
a nemzeti bank nyomdája 1848 nyarán a pesti Károly-kaszár- 
nyában elkezdte működését, ott találjuk őt is a bankónyomók 
soraiban, mely minőségben aztán megfordúlt Debreczenben, 
később pedig Szegeden és a többi helyeken, a merre a harcz 
vihara a nyomdát sodorta. Minthogy e visszaemlékezés írója a 
banknyomda viszontagságait úgyis egy kemerítőbb tartalmú 
munkában, mely az 1848—49-es korszakot egészében fogja 
felölelni, a nyilvánosság előtt akarja bemutatni, e helyen rövi
den csak arra legyen utalva, hogy — eltekintve a Debreczenben 
való tartózkodástól, mely idő alatt a banknyomda személyzete, 
habár éjjel-nappali nehéz munka mellett, az ottani polgárság 
részéről a legnagyobb előzékenységgel halmoztatván el min
den kívánnivalóval a legbőségesebben — a banknyomdában 
alkalmazottaknak épp úgy kijutott a hadi fáradalmakból, mint 
akármely közharczosnak, ha tekintetbe veszszük a nyomdának 
a rengeteg hótömegek és dermesztő hideg mellett az 1849. 
január első felében Debreczenbe történt áthelyezését, nyáron
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pedig a Szegedről való eltakarodást koleralepte vidékeken 
keresztül; e mellett folyton annak a veszélynek kitéve, hogy 
ellenséges kézbe kerülhetnek.

Mindezeken a testi-lelki épséget kemény próbára tevő nehéz
ségeken Schweitzer kollegánk szerencsésen keresztülgázolt és 
midőn a Világosnál történt fegyverletétel után véget ért a küz
delem, a banknyomda személyzete is szétoszolt és mindenki 
azon volt, hogy megint visszakerüljön övéihez bántódás nélkül, 
így Schweitzer is, — kit otthon Budán aggódó neje két kis 
gyerekkel várt — hogy mielőbb láthassa családját és hajlékát, 
többedmagával parasztkocsin igyekezett hazafelé, a fővárosba. 
Az úton azonban azt a hibát követte el Schweitzer, hogy 
daczára a szigorú ostromállapot ama határozott rendelkezésé
nek, mely szerint mindenkinek kötelességévé tétetett, hogy a 
fegyvereket máskülönbeni elfogatás és haditörvényszék elé 
állítás mellett átszolgáltassák, mégis nem akarván elválni kard
jától, melyet még mint a régi budai polgári őrség tagja kapott 
és viselt jó s rossz napokban, hogy azt megmentse, elrejtette 
kocsijának alomszalmájában. Mielőtt Pestre jöttek, úti társai 
még figyelmeztették is Schweitzert, hogy jobb lesz a kardot 
eldobni, mert az könnyen bajt okozhat. Schweitzer azonban 
nem tágított; a mint azután Pest városa vámsorompójához 
értek, a finánczok kezdték a kocsikat apróra kimotozgálni és 
rábukkantak az elrejtett kardra is. S ezzel kész volt a vesze
delem. Schweitzert rögtön megkötözték és átadták a szomorú 
emlékű Neugebáudeben székelő hadbíróságnak. Ennek falai 
közűi aztán soha ki nem került, övéi hírét sem hallották 
többé; ő is egyik áldozata lön a Neugebáudeben 1849. évi 
október hó 24-éig végbement tömeges kivégzéseknek.

* * *

Másik vértanunk: Soukop János, — mint már említénk — 
idegenben született, s Prágából került hozzánk, itt a Duna- 
soron a piarista-épületben levő Kozma-féle nyomdában dol
gozott mint szedő. Itt találták őt az emlékezetes márcziusi
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napok; szemtanúja volt ő ama határtalan örömmámornak, 
melylyel a fővárosi nép a sajtó szabaddá tételét fogadta, s 
mely elementáris erejével az ő fiatal lelkületét is magával 
ragadta s arra indította, hogy midőn Kossuth egetrázó szó
zata felszólította a honpolgárokat a veszedelemnek kitett haza 
megmentésére, ő is készséggel a szabadságharczosok sorába 
lépett s életét számtalan alkalommal örömmel és lelkesülten 
koczkára tette.

Végigküzdötte Soukop önvédelmi harczunkat és 1849. októ
ber 1-én, midőn már széles e hazában síri csend honolt a 
tűz és vas által elpusztított rónákon és csak Komáromban 
védte reménytelenül az oroszlánszívű Klapka György vezér
lete alatt egy hős sereg Magyarhon veszendőbe menő önálló
ságát, — ott van ő is Szókupy János néven mint honvéd
hadnagy.

Az a ténykörülmény, hogy Szókupy szaktársunk tiszti rangot 
nyert a hadseregben, elég világosan bizonyítja, hogy mint 
derék katona megtette kötelességét és daczára idegen szárma
zásának, lelkes védelmezője volt annak az ügynek, melynek 
zászlójához szegődött.

Komoly napok köszöntöttek be szeptember végével a győ
zelemre szokott komáromi várőrségre. Lassan-lassan kitudó
dott, hogy Komárom falaira zsugorodott össze a független 
Magyarország eszményképe; senki nem tudta, mit hoz a közel 
jövő és mindenki leszámolt sorsával s csak a haza ügyének 
becsülettel való feladásával gondolt. A sok viszontagság által 
kemény próbára tett bajtársi összetartozandóság érzete e vál
ságos napokban közelebb hozta a rokonlelkeket, s mindenki 
sietett baráti körben búcsút venni egymástól, sajnos, igen 
sokan örökre!

így tett a komáromi könyvnyomtató-műhely érdemes sze
mélyzete is, búcsúszóképen Szókupy János személye iránt 
egy hevenyészetten szedett és nyomott folio-lapon tiszteletének 
adván kifejezést, mikor az október hó 1-én a nyomdát utol
jára meglátogatta. íme az emléklap szövege: »Erinnerung an
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Komorn. Herrn Lieutenant Johann Szókupy aus Dankbarkeit 
gewidmet bei seinem letzten Besuch dér Buchdruckerei am
1. Október 1849 von Hrúsza, Kappenstein, Wischnowszky, 
Szüts, Gutay, Hauser, Gwenzer.«

A hét tagból álló személyzet bizony utoljára látta azon a 
napon körében Szókupy szaktársunkat, mert midőn október 
4-én megtörténvén Komárom várának feltételes meghódolása, 
eldőlt Szókupy sorsa is. Mert a két hadakozó fél közt létre
jött megállapodások ellenére, melyek szerint a tisztikar tagjai
nak szabad menedékjog lett biztosítva, az osztrákok Szókupyt 
elfogták és Prágába hurczolták. Nemsokára rá a budapesti szak
társak azt a szomorú hírt vették Prágából, hogy az ottani had
bíróság ítélete alapján Szókupyt főbelőtték.

A »névtelen hősök« légiójából mi is kivettük a magunk 
részét, mikor a félszázados forduló alkalmából megemlékezünk 
azokról, a kik soraink közűi kerültek a küzdők sorába, hogy 
szaporítsák a vértanú-halált szenvedettek számát.

Ők megtették kötelességöket! Mi is megteszszük azt azzal, 
hogy megemlékezünk róluk e helyen.
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