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ÚÚjjaabbbb aaddaattookk aa BBEEMM--nnyyoommddaa
vviisszzoonnttaaggssáággaaiirróóll

(Kivonat)
BEM tábornok nemcsak katonának volt
kitûnõ, de pontosan ismerte a hadi propa-
ganda fontosságát is. A Debrecen város-
tól kapott tábori nyomdája, amelyet 
Kézdivásárhelynek adott, ma a Székely
Nemzeti Múzeum sepsiszentgyörgyi fõ-
épületében van megõrzésben, és az
1848–49-es kiállítás része. A dolgozat a
szabadságharc után Bukarestben letele-
pedett emigráns VERESS Sándor hagya-
tékában talált újabb adatokkal egészíti ki
a nyomda történetét.

*
A magyar 48-as emigráció markáns

egyénisége volt VERESS Sándor. A mehádiai
csata (1849. augusztus 23.) után egész zászló-
aljával Vercserovánál letette a fegyvert a törökök
kezébe, és ezzel kezdetét vette a nyugat-európai
országokban folytatott tevékenységétõl átszõtt
keleti emigrációja, amit két kötetes visszaemlé-
kezéseiben meg is örökített.

VERESS Sándor, miután 1860-ban vég-
leg letelepedett Bukarestben, az ottani reformá-
tus egyházközség és az egész bukaresti magyar
kolónia közösségi életében vezetõ szerepet ját-
szott egészen 1884. október 27-én bekövetkezett
haláláig.

A kiváló mérnök, a sikeres vállalkozó
tehetséggel forgatta a tollat is. A 48-as örökséget
és a népszerûsítést ápoló lapok és kiadványok
állandó munkatársa volt. Noha gazdag kézírásos
hagyatéka és szétágazó levelezése csak részben
maradt ránk, így is érdekes forrásokat õrzött meg
koráról. A többi között a Magyar Tudományos
Akadémia Kézirattára, a Magyar Országos Le-

véltár és részben az Országos Széchényi Könyvtár
Kézirattára több mint 800 hozzá intézett levelet,
egy néhány füzetbõl álló érdekes önéletrajzi naplót
és a román történelmet, valamint a múlt századi
Romániát bemutató terjedelmes kéziratot õriz.

Levelezésében találtam meg nemrégen
azt az ERDÕDY Sámuel által Debrecenbõl 1853.
július 2-án VERESS Sándorhoz írt levelet, amely
a BEM-féle nyomda vélt és valós viszontagságait
örökítette meg. A sarkadi születésû ERDÕDY, a
Debreceni Református Kollégium valamikori
diákja, majd önkéntes honvéd maga is hadnagy-
ként harcolt BEM erdélyi hadjáratában. Szemé-
lyes élményei fûzték a rendkívüli tehetséggel
megáldott hadvezérhez és Debrecenhez.

Nem tartozik szerény közleményem tár-
gyához, hogy bõvebben szót ejtsek az írott szó, a
propaganda szerepérõl BEM erdélyi hadjáratá-
ban. A szabadságharcot szakszerûen viselõ had-
vezérek és általában a fegyveres küzdelem ve-
zetõi már jó pár évszázaddal BEM elõtt tudták,
hogy a háborút fegyverrel és tollal lehet meg-
nyerni vagy elveszíteni. Ám BEM számára az
írott szó rendkívül fontos volt Erdélyben, ahol
baráthoz és ellenfélhez egyaránt szólni kellett. A
BEM tábori nyomdájában kiadott két- vagy
háromnyelvû röpiratok, felhívások megtették a
magukét.

A kérdést összefoglalók és tanulmányok
érintik. Közülük itt a BENDA Kálmán és IRINYI
Károly könyvét említem meg. Benne a szerzõk a
következõket írják BEM tábori nyomdájával
kapcsolatban: „a nyomda négy régi munkása egy
sajtóval 1849 legelején útrakelt BEM tábornok
seregével, és mint tábori nyomda részt vett az
erdélyi hadjáratban. A négy személy közül há-
rom a szabadságharc után visszatért Debrecen-
be, a negyedik eltûnt. Maga a sajtó is elmaradt
Erdélyben, bár a város késõbb, már a szabad-
ságharc után, próbálkozott visszaszerzésével”1.
Ismételten szót ejt BEM tábori nyomdájáról KO-
VÁCS Endre BEM Józsefrõl írt monográfiá-
jában. Megemlíti, hogy a magyar szabadságharc
lengyel származású legendás tábornoka 1848.
december 4-én érkezett Debrecenbe, ahol „szem-
lét tartott a csapatok fölött, a városi nyomdától
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magához vett egy kézisajtót, értekezett a város
vezetõivel a hadsereg ellátásáról”2. December 6-
án már Nagyváradon volt, ahol kibocsátotta „a
vegyes lakosságú Erdély minden népének szánt”
nyilatkozatát, amely a szerzõ szerint BEM „elsõ
nemzetiségpolitikai nyilatkozata” volt3. BEM
Kolozsvárott is ugyanazt tette, amikor december
27-én birtokába vette a várost. „Mindenekelõtt
felhívással fordult az erdélyi lakossághoz és...
hitet tett az alkotmányos jogok, a nagyvonalú
nemzetiségi politika mellett, hirdette ismét az
amnesztiát”4. 1849. március 12-én BEM Nagy-
szeben lakosaihoz fordult ezer példányban ki-
nyomtatott kiáltványában, amelyben – KOVÁCS
Endre szerint – hangoztatja, hogy a „forradalmi
hadsereg a rend õrzõje, a biztonság garanciája.”
Március 22-én a brassói házak falára elhelyezett
háromnyelvû (magyar, német és román) kiáltvá-
nyában fordult Erdély népeihez, június 24-én te-
szi ugyanazt, míg júliusban a székelyekhez, majd
a határ átlépésekor az Ojtozi-szorosból fordul ki-
áltvánnyal Moldva lakosaihoz5.

Önálló tanulmányt közölt PÁLVÖLGYI
Endre6 csaknem négy évtizeddel ezelõtt arról,
hogy miként viszonyult BEM a nyomdászathoz.
Szerinte „tábori nyomdát Magyarországon az
1848–1849. évi szabadságharcban alkalmaztak
elõször”, BEM pedig, „a nyomdák nyújtotta le-
hetõségeket tudatosan használta mindenütt, ahol
csak tehette, a hadi és tábori sajtó szervezésében
vitathatatlanul övé volt a vezetõ szerep”. A kora-
beli sajtóból információk alapján írja, hogy BEM
Debrecenbe érkeztekor „1848. december 4-én
magához hívatta TÓTH Endrét a városi nyomda
mûvezetõjét” és felkérte: „bocsásson rendelkezé-
sére egy sajtót a hozzávaló betûkkel, valamint
két nyomdászt és két betûszedõt, hogy magával
vihesse Erdélybe.” A két nyomdász KUTTOR
Sámuel és ÚJVÁRI József volt, a két szedõ pedig
HEGEDÛS István és PÁLFALVI Károly. PÁL-
VÖLGYI kiemeli, hogy BEM tábori nyomdáját
katonai nyomtatványok, kiáltványok, hirdet-
mények, röplapok, PETÕFI lelkesítõ csatadalai-
nak kinyomtatására használta fel. Erdélyben
mindenütt igénybe vette a városi nyomdákat. A
szerzõ neki tulajdonítja a Kolozsvárott 1848.

december 27-étõl OCSVAI Ferenc szerkeszté-
sében megjelenõ Honvéd címû napilap kiadásá-
nak kezdeményezését. A forradalmár tábornok
1849. március 14-én Nagyszebenbõl a hírlaphoz
intézett felhívásában leszögezte: „Elsõ kellék
alkotmányos szabadság megszilárdítására a
sajtószabadság... Én semmi korlátot nem szabok
nekik, nyomtathatnak amit tetszik, s amiért fe-
lelõsek lehetnek, csakhogy becsületes, értelmes
embereket válasszanak szerkesztõiknek.” 1849.
április 16-án VESZELY Károly brassói káplán
szerkesztésében hetilapot indít Brassói Lap
címen, melyet Johann GÖTT nyomdájában ké-
szítenek. Csíkszeredában a csíksomlyói ferences
zárda nyomdáját vette igénybe a BIRÓ Sándor
százados szerkesztésében megjelenõ Hadi Lap
kiadására. GÁL Sándort bízta meg a sajtófõnöki
teendõk ellátásával. A csíki Hadi Lap mellék-
leteként jelent meg a Csíki Gyutacs, megintcsak
BIRÓ Sándor és mellette SIMÓ Mózsa szerkesz-
tésében. Ez egy tüzérségi szakmunkát közölt
folytatásban. 1849. június 7-én Kézdivásárhe-
lyen kezdeményezi a Székely Hírmondó kiadá-
sát. A lapot FOGARASI János szerkesztette és
PÁLVÖLGYI szerint BEM tábori nyomdájávan
nyomtatták.

PÁLVÖLGYI a kérdésre, hogy mi lett a
sorsa BEM tábori nyomdájának és a négy
mesternek a szabadságharc leverése után, közli a
következõket: 1850-ben a már említett TÓTH
Endre mûvezetõ felkérésére Debrecen elöljárósá-
ga CSÁTHY Károly tanácstagot bízta meg a kér-
dés tisztázásával. A nyomda sorsára vonatkozó
debreceni tanúvallomásokból kitudódott, hogy a
négy mesterbõl hárman hazatértek, a BEM-féle
sajtó ezek szerint KUTTOR Sándor szekerén
volt, õ azonban eltûnt, mert többé semmit sem
hallottak róla. A kérdezett tanúk úgy tudták, hogy
a nyomdai felszerelés többi része 1849. augusz-
tus 20-án a marosszéki Nyárádszentannán ma-
radt a LÁZÁR gróf udvarában.

ÁRVAY József volt sepsiszentgyörgyi le-
véltárosé az érdem, hogy szerintem megnyugtató
módon tisztázta a Székely Nemzeti Múzeumban
õrzött BEM-féle nyomda viszontagságait 1849-
ben és utána. Felhívta a figyelmet arra a szakiro-
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dalomban elterjedt téves nézetre, hogy a 
KUTTOR Sámuel nyomdász szállította és 1849.
augusztus 20-án a LÁZÁR gróf udvarában ma-
radt könyvsajtó a BEM által Debrecenbõl erdélyi
hadjáratára vitt tábori nyomda lett volna. Ezzel
szemben kimutatta, hogy „a debreceni nyomdá-
szok nem a debreceni könyvsajtó, hanem a BEM
által [1849.] március 22-én vásárolt sajtót hagy-
ták 1849. augusztus 20-án Nyárádszentannán”7.
BINDER Pál és KILLYÉN Ferenc tanulmányá-
ból és az általuk felhasznált forrásokból kiderül
ugyanis, hogy BEM Brassóban a nevezett napon
Johann GÖTT ottani közismert nyomdásztól 500
forintért egy kisebb kézisajtót vásárolt, s ez volt
a vásárlás után BEM táborában a debreceni
nyomdászokkal8. Az eredeti debreceni nyomdát
a kézdivásárhelyiek megkeresésére és kérésére
BEM 1849. március 21-én a háromszéki város-
nak adományozta. A gazdag forrásanyagra tá-
maszkodó tanulmányában ÁRVAY József nyo-
mon kíséri a Brassóból kapott BEM-féle nyomda
munkáját 1849 tavaszán–nyarán. Elõadja, hogy a
városnak volt még egy másik, Tordáról hozott
könyvsajtója is, amely eredetileg a balázsfalvi
görög-katolikus püspökségé volt és akkor került
a forradalmi magyar hatóságok kezébe, amikor
BEM Balázsfalvát elfoglalta9.

A Kézdivásárhelyen mûködõ BEM-féle
nyomda felszerelésével és a Brassóban vásárolt
betûkészlettel a forradalom leverése után a
háromszéki város református templom északi
bástyájában volt egészen 1925. augusztus 10-ig,
amikor a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti
Múzeumba szállították10.

Históriai vázlatunk11 hosszúra kereke-
dett, de tettük ezt a minél teljesebb tájékoztatás
szándékával, mert a Magyarország és Románia
közötti áldatlan viszonyok miatt a romániai ma-
gyar kutatók eredményei csak kivételesen jutot-
tak el a magyarországi szakemberekhez, ami per-
sze még inkább fennállt fordítva.

A BEM-féle debreceni nyomda 1849. évi
és késõbbi viszontagságaira vonatkozó informá-
ciócsere kiesését pótolandó kanyarodok vissza
ERDÕDY Sámuel VERESS Sándorhoz írt leve-
léhez és vele kapcsolatban KUTTOR Sámuelhez.

A levélíró debreceni polgár (talán jegyzõ) nevét,
tevékenységét elõttünk homály fedi. Csak annyit
tudunk róla, hogy KUTTOR Sámuelné debreceni
asszony kérésére megírta a VERESS Sándorhoz
Sztambulba küldendõ levelet. KUTTOR Sámuel-
né férjét, a debreceni nyomdászt kerestette. A
Budáról egész Ausztriába szétküldött kerestetõ
levél nem váltotta be a hozzá fûzött elvárásokat,
maradt tehát a remény a 48-as emigráció kö-
rében. Mivel ez zömében közvetlenül a világosi
fegyverletétel után és a rákövetkezõ néhány esz-
tendõben fõleg a török fennhatóság alatti Bal-
kánon, Konstantinápolyban és Kisázsiában volt,
KUTTER Sámuelné is itt vélte férjét megtalálni.
Kéznél volt a lehetõség VERESS Sándor szemé-
lyében, aki tartotta a kapcsolatot szülõföldjével
és Debrecennel, de egyben kiemelkedõ személyi-
sége volt a török fõvárosban élõ magyar emigrá-
ciónak. Ugyanakkor 1853-ban Debrecenben azt
is tudták róla, hogy sikeres vállalkozó lett.

A jó szervezõ hírében lévõ VERESS
Sándor valóban szétágazó kapcsolatot tartott
fenn a magyar emigráció különbözõ csoportjai
között, de nyelvi ismeretei is (az angol és francia
nyelven kívül ismerte a bolgár és görög nyelvet,
s ami rendkívül fontos volt, tudott már törökül is)
segítették, hogy a sztambuli közegben jól felta-
lálja magát.

Érthetõ, hogy KUTTOR Sámuelné férjét
keresendõ, felkérte ERDÕDY Sámuelt, hogy
nevében írjon VERESS Sándornak, akirõl hírt
hozott „egy Törökországból haza (Debrecenbe)
vándorolt legény”. A nevében írt levél elsõ so-
raiban esik szó BEM hadi nyomdájáról, mert
KUTTOR Sámuel három debreceni nyomdász
társával az erdélyi seregek élére KOSSUTH által
kinevezett tábornok hadába szegõdött. „Decem-
ber havában – olvassuk a levélben – BEM tábor-
nok Debrecenbe jövén, az helybeli elõljáróságtól
nyomdát” kért, hogy azt hadával magával
vihesse. Kérését a debreceniek teljesítették „és
ugyancsak a nyomdával együtt el is mentek né-
gyen, kik közül egy, KUTTOR Sámuel neveze-
tû, közép idejû, szõke, magos atyafi” volt.

A levélbõl kiderül, hogy KUTTOR Sá-
muel három társával végig BEM hadában szol-
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gált. „Az õ elmaradása 1849 augusztus elején
történt, mikor az orosz sereg Marosvásárhelyen
keresztül húzódott és ment”. KUTTOR Sámuel
„is a nyomdával húzódott, mivel a nyomda
társzekeren volt”. A fegyverletétel után Debre-
cenbe hazatért három társa már nem tudott többet
semmit mondani sem KUTTOR sorsáról, sem a
nyomdáról. Õk csupán annyit tudtak, hogy
KUTTOR Sámuel a nyomdát szállító „szekérrel
elmaradt”.

Nem tudjuk, hogy VERESS Sándor meg-
találta-e KUTTOR Sámuelt, válaszolt-e a debre-
ceni nyomdász feleségének nevében írt levélre és
annak kérdéseire. Ott maradt-e KUTTOR Sámu-
el Sztambulban (ha egyáltalán õ is a keleti emig-
rációba került) vagy a török fõváros körüli vala-
melyik településen élt, vagy éppenséggel Angliá-
ba, esetleg Amerikába vándorolt ki.

Az elmondottak és fõleg ÁRVAY József
alapos, adatokban gazdag tanulmánya tükrében
kell tehát értékelni ERDÕDY Sámuel VERESS
Sándorhoz írt levelét is, amelynek szövegét a
mellékletben közöljük. 

MMeelllléékklleett

Debrecen. 1853. július 2

Tisztelt Úr!
Kérek botsánatot elõre mig soraimban elõ so-

rolt környülményeinket el olvasná; az 1848-ban ki ütött
szerentsétlen forradalomban December havában BÉM
Tábornok Debreczenben jövén, az helybeli elõljáróság-
tól nyomdát kívánt Erdélyben, és ugyan tsak a nyom-
dával együtt el is mentek 4 [-en], kik közzül egy,
KUTTOR Sámuel nevezetû, közép idejû, szõke, magos
atyafi, kit már az édes neje az Ausztriai birodalomban
hivatalosan is köröztetett Budáról, de rólla semmit nem
tudnak és hallanak; most egy Török Országból haza
vándorolt legénytõl értesülvén, hogy Török Országban,
nevezetesen Constancinapolyban és ottan körül-belöl
levõ Városokban sok menekültek vagynak es ugyan-
tsak hogy Constancinapolyban az ottani 700 egyetemi
menekültek fõnöke tisztelt VERES István (!) úr. Ezen
okra nézve bátorkodom ezen egy néhány soraimmal alkal-
matlankodni uraságodnál, hogy ha tetszet volna rólla vala-

mit hallani vagy tudni, hogy nem ment-é ki Amerikába
vagy Angliába vagy ottan körül-belöl levõ Városokba,
mivel azon kivándorlott legény mondotta, hogy az körül-
belöl levõ Városokban is sokan ki húzódtak.

Az õ elmaradása 1849-ben Augusztus elején
történt, mikor az Orosz sereg Maros Vásárhelyen ke-
resztül húzódott és ment, õ is a nyomdával együtt húzó-
dott, mivel a nyomda Tár szekeren volt, de hogy merre
ment, az kik hárman haza jöttek, többet nem tudnak s
mondanak, tsak hogy az szekérrel el maradt. Ily sze-
rentsétlen esetbe Édes neje, mint tyafit meg kért, hogy
egy néhány sor írásom által tudosítsam uraságát, s
ismételve bátor vagyok fel kérni szegény aggodalom-
ban levõ édes neje nevében tisztelt urat, hogy ha ki
menekült volna Amerikába vagy Angliába vagy ha hal-
lomása történt volna rólla, egy néhány sorral mentül
elõbb tudosítani és meg nyugtatni, mely remélt szíves
barátságát várván, maradok Debrecenben Július 2-án
1853.

Tisztelt Úrnak jó akaró készt szolgája
ERDÕDY Sámuel mp.

NB. Az levelet tessék KUTTOR Sámuelnének
Kis Hatvan utzában 1499. szám alatti házhoz attreszalni12
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hhaaddiillaappjjaaiibbaann.. Budapest 1957; IMREH István: 11884499--eess sszzéékkeellyy hhaaddii--
llaappookk.. In: Korunk Évkönyv 1974, Kolozsvár 1974. 29–40.; IMREH
István tanulmánya a leggazdagabb információkban, ami a szé-kelyföldi
hadilapokat és szerkesztõiket illeti.
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12. Magyar Országos Levéltár P. 1590. VERESS Sándor hagyaték. 2.
Doboz. 4. Tétel. 16. szám.

(A családnevek majuszkulás kiemelését, beleért-
ve a közlést, kötetszerkesztési szempontok indo-
kolják. SSzzeerrkk.. mmeeggjj..)

DDaattee nnooii pprriivviinndd iissttoorriiaa 
ttiippaarruulluuii ddee ccaammppaanniiee 
aall lluuii BBEEMM
(Rezumat)

Generalul BEM era nu numai un bun co-
mandant militar, dar era conºtient ºi de rolul pro-
pagandei de rãzboi. Tiparul sãu de campanie,
primit de la oraºul Debrecen, pe care ulterior l-a
dat oraºului Tg. Secuiesc, azi este în custodie la
Sf. Gheorghe, fiind expus în clãdirea principalã a
Muzeul Naþional Secuiesc. Lucrarea aduce noi
date privind istoria acestui tipar, pe baza unor
cercetãri fãcute pe arhiva Sándor VERESS, fost
ofiþer paºoptist, stabilit ulterior în Bucureºti.

FFrreesshh DDaattaa AAbboouutt tthhee
AAddvveennttuurreess ooff BBEEMM’’ss 
PPrriinnttiinngg--MMaacchhiinnee
(Abstract)

General BEM was not only a good sol-
dier but he was well aware of the importance of
military propaganda. The camp printing-machine
that he had been given by Debrecen, and he had
then offered to Kézdivásárhely (Tg. Secuiesc), is
now in the main building of the Székely National
Museum in Sepsiszentgyörgy (Sf. Gheorghe), as
part of the exhibition presenting the events from
1848–49. The paper offers new data about the
history of the printing machine, on the basis of
the ones found  in the literary heritage of the emi-
grant Sándor VERESS, who moved to Bucharest
after the revolution.
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