
Rákóczi eddigi álláspontján ellenben bizonyos változások figyelhetők meg. Továbbra sem 
tette magáévá a Gyulafehérvári diéta döntését, főleg hogy Erdélybe vonuljon mint választott 
fejedelem, de nem utasította el a fejedelmi titulust, és Erdélyben tevékenykedő megbízottja, 
Radvánszky János útján utasításokat adott az erdélyi problémák rendezését illetően. Továbbá 
figyelmeztette őt, hogy az erdélyi hadakat jó rendben tartsák, e hadak mustráját fejezzék be, 
hogy az erdélyi hadak állományáról pontos információkkal rendelkezzenek.32 Ezeken túlme-
nően Rákóczi komolyabb intézkedéseket is foganatosított az erdélyi hadsereg ütőképességé-
nek fokozása érdekében. 1704. december 20-án tudatja Udvarhelyszékkel, hogy gróf Forgách 
Simont az erdélyi hadsereg fővezérévé nevezte ki. Forgách is közölte Udvarhelyszékkel s a 
székelyekkel, hogy „napról napra közelít az nemes országhoz", s mielőtt beérkeznek, kívánta 
„a nemes székely natiot felhívni, hogy személy szerint kössenek fegyvert, insurgáljanak és tá-
borba szálljanak", hogy vele egyesülvén, egyszívvel-lélekkel együttműködhessenek.3 3 

Mivel a nemzetközi helyzet sem kedvezett a kuruc szabadságharc sorsának alakulására, 
Rákóczi az erdélyi és magyarországi erők hadműveleteinek szorosabb együttműködésére 
gondolt, s e célból szükségesnek tartotta saját politikai és katonai tevékenységének fokozását. 
Ehhez kedvező eszköznek tekintette az erdélyi fejedelmi hatalom közvetlen gyakorlását a fe-
jedelmi méltóságba való személyes beiktatás útján. Rákóczi erre tett kísérletet 1705 novembe-
rében, mikor hadseregével Erdélybe vonult, de 1705. november 11-én a vesztes zsibói csata kö-
vetkeztében próbálkozása kudarccal végződött. Végül az 1707 áprilisában tartott marosvásár-
helyi országgyűlésen sor került Rákóczi személyes beiktatására az erdélyi fejedelmi hatalom-
ba. 

Formailag jelentős lépés történt a szabadságharc nemzetközi helyzetének erősítésére is, 
mivel Rákóczi - a fejedelmi hatalomba való beiktatása után - mint Erdély legális uralkodója 
jelenhetett meg a nemzetközi kapcsolatok terén is és nem mint rebellis. Ekkorra azonban 
mind az erdélyi, mind pedig a magyarországi Habsburg-ellenes felkelés helyzete egyre válsá-
gosabb fázisba jutott, és Rákóczi Wsérlete nem tudott kedvező fordulatot előidézni a szabad-
ságharc sorsának alakulásában. 

Magyari András 

Százhuszonöt éve született 
Leszih Andor 

2002-ben, amikor a szervezett magyar múzeumügy bicen-
tenáriumát ünnepeltük, egy vaskos kötet jelent meg a közgyűj-
teményekben kiemelkedő szerepet játszó muzeológusok élet-
rajzával.1 Meggyőződhettem arról, hogy maga a múzeumi 
szakma sem tartja igazán számon az elődöket, a kívülállók pe-
dig - leszámítva a múzeumok holdudvarához tartozó „meg-
érintetteket" - szinte egyáltalán nem. Annak ellenére, hogy 
nem ritkán ezek a múzeumi emberek kapcsolták össze a loká-
lis kultúrát a műveltség nagyobb vérköreivel, miközben az 
előző generációk örökségét az utódok közös történeti tudatá-
nak és önképének is részévé tették. Ezért is tartottam fontos-
nak, hogy születése 125. évfordulóján megemlékezzem Mis-
kolc és Borsod múzeumi ügyének kiemelkedő képviselőjéről, 
akinek tevékenysége messze túlmutat a szűkebb régión. 

32 R. Kiss István: i.m. 180. old.; Trócsányi Zsolt: II. Rákóczi Ferenc erdélyi kormányzata. In: Rákóczi-ta-
nulmányok. Bp., 1980.115. old. 

33 Szadeczki Lajos: A Rákóczi-forradalom Erdélyben. Erdélyi Múzeum, 1900.573. old. 

1 Bodó Sándor-Viga Gyula (fó'szerk.): Magyar múzeumi arcképcsarnok. Pulszky Társaság - Tarsoly Ki-
adó. Bp., 2002. 

Leszih Andor 
az 1930-as években 
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Leszih Andor egész élete Miskolchoz kötődött: tősgyökeres miskolci család gyermekeként 
született az avasalji városban 1880. szeptember 19-én, s ott is hunyt el 1963. november 10-én.2 

Nagyapja és édesapja sikeres vállalkozó volt, mindkettő a helyi vasipar jómódú képviselője. A 
Lévay József Református Gimnáziumban tett sikeres érettségi után, az Első Magyar Biztosító 
Társaság képviselője lett (1899). Már akkor elkötelezettje volt a numizmatikának, a régiségek-
nek, így vezetett útja 1901-ben a Borsod-Miskolci Múzeumba, ahol önkéntes gyakornokként 
az éremtani anyag rendezését bízták rá. 1905-ben múzeumőrré választották, s 1950. január 
l-jén történt nyugdíjazásáig - utóbb igazgatóként - irányította az intézmény munkáját . Kap-
csolata az államosított intézménnyel sem szakadt meg, haláláig (1963. november 10.) végezte 
a maga számára kitűzött feladatokat. 

Leszih Andor jellegzetes alakja és karakteres képviselője a vidéki múzeumügy egyik leg-
hatékonyabb időszakának, - az eredményekre visszatekintve - virágkornak is nevezhető sza-
kaszának. E rövid megemlékezés nem térhet ki a részletekre, mégis utalni kell arra a társadal-
mi és szakmai közegre, amiben Leszih - és számos kitűnő kortársa - tevékenykedett. Miskol-
con csak a múzeumalapítások második hullámában született meg a muzeális közgyűjtemény 
(1899). Az alapító és fenntartó - a város könyvtárát kezdetben a múzeummal együtt működ-
tető - Borsod-Miskolci Közművelődési és Múzeumi Egyesület tevékenysége jól tükrözte a polgáro-
sodó város kulturális elvárásait, illetve feladatait. A XIX-XX. század fordulóján Miskolc kul-
turális élete emelkedő szakaszát élte, még akkor is, ha az azt munkásságukkal fémjelző alko-
tók tevékenysége inkább lokális, illetve regionális szerepű volt, s viszonylag kevés országos 
vagy egyetemes jelentőségű értéket termelt. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a lét-
számában is gazdagodó, többfelekezetű oktatás, valamint az egyre árnyaltabb intézmény-
rendszer működtetése ne kívánt volna ragyogó elméket és megszállott kulturális munkáso-

Az avasi pincénél. Bal oldalon, a világos kalapban Móra Ferenc, balján Leszih Andor és Marjalaki Kiss 
Lajos (Tauszig Mária felv. 1929) 

2 Leszih Andor életéről és tevékenységéről lásd: Huszár Lajos: Leszih Andor (1880-1963). A Herman 
Ottó Múzeum Évkönyve IV. Miskolc (1963) 207-218. old. A bibliográfiát összeállította: Zsadányi 
Guido.) N.N.: Leszih Andor (1880-1963). A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 7. Miskolc, 
1966.69-71. old. Miskolc; Deák Gábor: Emlékezés Leszih Andorra. A Herman Ottó Múzeum Évköny-
ve. Miskolc, XXV11. (1988) 4(19-417. old. Miskolc; Dobrossy István: Leszih Andor. Miskolc írásban és 
képekben 6. Miskolc 1999.99-103. old. 
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kat, s hogy a város karakteressé váló műveló'dési arculatának megformálásában ne nagy for-
mátumú emberek munkáltak volna. Valamelyest alakult, egyszersmind növekedett is a 
mindezekkel szembeni elvárás a trianoni döntés után: a Felföld kapujából a csonka ország 
egyik utolsó bástyájává vált Miskolctól nagyon sokan az elvesztett Kassa gazdasági és kultu-
rális szerepének - lehetőségek szerinti - átvételét, mintegy pótlását remélték.3 

Nem kevéssé hatékony az a szakmai-tudományos meghajtó erő sem, ami Leszih Andor 
múzeumi tevékenységét, a közgyűjtemény feladatrendszerét motiválta. Közismert tény ma 
már, hogy Herman Ottó (1835-1914) a Bükk, valamint a miskolci Avas leletei alapján igazolta a 
magyarországi paleolitikum emlékanyagát, annak tudományos jelentőségét. Herman telket 
vásárolt és nyaralót építtetett magának Lillafüreden: maga is gyakran jelen volt a múzeum 
életében, s közvetlen szálak fűzték Leszih Andorhoz. De a miskolci múzeumban évtizedekig 
egymásnak adják a kilincset az őskor magyar és külföldi kutatói is. Mindez nem csupán a -
Herman Ottó nevét viselő közgyűjtemény (1952-től) - nemzetközi rangját alapozza meg, de 
formálta az ott dolgozó Leszih munkásságának irányait is. 

Nem csupán az ismertebb régészeti tevékenység indult azonban fejlődésnek ebben az idő-
szakban. A XIX-XX. század fordulója a nemzeti kultúra konstruálásának korszaka, ennek lá-
tószögében a réginek, sokszor archaikusnak, nem utolsó sorban közös magyar kulturális 
örökségnek tartott folklór és népművészet felfedezésének virágkora is. A hagyományos pa-
raszti kultúra helyenkénti kiszínesedését többen, elmúlását kevesebben ismerték fel, de bizo-
nyos, hogy a vidéki múzeumügy a néprajzi kollekciók létrehozásával válaszolt ezekre az el-
várásokra. A Borsod-Miskolci Múzeum néprajzi gyűjteményét - egyebek mellett - egy mező-
kövesdi festett bútoregyüttes adományozása teremtette meg, ami akkor a magyar népművé-
szet „hagyományait" volt hivatott reprezentálni. Leszih néprajzi érdeklődése elsősorban eb-
ben a tematikában figyelhető meg. Más múzeumi szakágak hasonlóan fejlődtek - hadd utal-
jak itt csupán a képző- és iparművészetre, hangsúlyosan a Felvidéki Vándorkiállítások jelentősé-

Leszih Andor felvétele Lillafiireden Herman Ottóról (1912 körül) 

3 Kultúra és művelődéstörténet. Veres László (szerk.): Miskolc története 1V/1. 1848-tól 1918-ig. Mis-
kolc, 2003.821-1078. old.; Veres László: A Herman Ottó Múzeum 1899-1999. Veres László - Viga Gyula 
(szerk.): A Herman Ottó Múzeum műkincsei. Miskolc, 1999. 9-56. old.; Berecz Józsefi Borsod megye 
és Miskolc múzeumügye a helyi sajtó tükrében (1892-1949). Miskolc 1999. 

10 



gére. Voltak tanácsadók, segítők - ma már szinte hihetetlen, hogy volt néhány szakember, aki 
a történeti Magyarország jószerével minden közgyűjteményén rajta hagyta a kéznyomát! - , 
ám Leszih Andor, a többi vidéki múzeumőrhöz hasonlóan, ásatást vezetett, gyűjtött és publi-
kált a néprajz és az iparművészet témáiban, az irodalomtörténet helyi vonatkozásaiban - ami-
ről éppen kellett. 

Saját szakmai felkészülésében meghatározó szerepet az 1908-ban Kolozsvárt megrendezett 
régészeti tanfolyamnak tulajdonított, ami életre szóló barátságokat jelentett számára. A Köz-
gyűjtemények Országos Felügyelősége által szervezett, Posta Béla által irányított szakmai 
képzésen neves szakemberek tartottak előadásokat. A hallgatóság sorában szerepelt például -
amint azt közös fénykép is tanúsítja - Roska Márton, Kelemen Lajos, Csutak Vilmos, Cholnoky Je-
nő, ám Leszih számára Móra Ferenc és a hódmezővásárhelyi majd nyíregyházi múzeumigaz-
gató, Kiss Lajos barátsága vált nagyjelentőségűvé. Nem kizárt, hogy a Mórával való ismeret-
ség korábbi keletű volt: 1905-ben Miskolcon rendezték a Vidéki Hírlapírók Országos Szövet-
sége közgyűlését, ahol a fiatal író is előadást tartott. Kapcsolatuk - amint azt levelezésük is 
igazolja4 - Móra haláláig tartott. Az Avas Középső-pincesorán 1934. május 16-án emléktáblát 
avattak, felirata szerint: Itt volt utoljára gondtalan és boldog Móra Ferenc, 1933. május 16-án. 

A miskolci múzeumban az 1920-as évek elején többször megforduló Móricz Zsigmond 
szemléletes képet rajzol arról a mikro-társadalomról, amelyik az intézmény munkáját segíti, 
támogatja. „Miskolc utcáin szénásszekér megy az Abbázia kávéház tükrös, egészen modern 
frontja előtt, a falu a várossal házasságban él. Múzeumában egy biedermayer zenélőóra pen-
gett éppen egy népvándorlás kori legény asztalra rakott csontjai felett, az ezer évek egészen 
furcsán tanyáznak egymás mellett. Valami él ebben a múzeumban, a múlt él. Tanárok jönnek 
be, szikár, szemüveges emberek, nyolcadik, tizedik fizetési osztályban, s a szájukon nincsen 
hossz és bessz, és nincsen panasz és drágaság. Egyikük jön Mezőnyékről, ahol ezer (?) sírt ta-
lált a népvándorlás korából, a másik jön a Hármaskúti barlangból, ahol az ötvenezer éves em-
ber nyomait ássa, a harmadik boldogan jön a városházáról, ahol méltányolják az ötvenezer 
évet, és kocsit engedélyeztek a Szeleta-barlanghoz. Ebben a múzeumban pezseg valami, ami 
az egész magyar közéletből hiányzik ma: teljesen absztrakt emberi értékekért való lelkese-
dés."5 Nagyszerű „civil" segítők támogatták a mindig szegény múzeum munkáját: Leszih 
közvetlen köréből, a város és a megye értelmiségi köréből itt csupán a magyar őstörténet kér-
déseihez is hozzászóló, kitűnően felkészült tanár, Marjalaki Kiss Lajos (1887-1972), valamint az 
őskor régészetével és a matyók szociális-orvosi problémáival egyaránt foglalkozó orvos, Saád 
Andor (1904-1977) nevét emelem ki. 

Leszih Andor irányításával került a (mai) Herman Ottó Múzeum a jelenlegi, Szinva parti 
helyére, a középkori református scola műemléki épületébe (1930). Mivel mindkét világhábo-
rúban elkerülte a katonáskodást, így ezeket a nehéz éveket is szolgálati helyén töltötte. Jelen-
tős szerepe volt abban, hogy a közgyűjtemény tárgyi anyaga a második világégést is sértetle-
nül vészelte át, s ő sietett megfeszített munkával megnyitni a múzeumot is 1946-ban.6 

1955-ben írt önéletrajza szerint, múzeumi pályafutása során 49 ízben végzett régészeti ásatást, 
kutatást: ezek között a legfontosabb az Avas kőkori - mezolitikus - kovabányájának és szer-
számkészítő műhelyének feltárása, a középkori Muhi mezőváros romjainak kutatása, a me-
gyének nevet adó Borsod község határában levő földvár részleges vizsgálata volt. 83 ki-
sebb-nagyobb tanulmányutat tett, 13 népművészeti gyűjtést végzett, 76 kiállítást rendezett. 

Leszih Andor életmű-bibliográfiája Zsadányi Guidó szerint csaknem 350 tételt számlál, 
ami még akkor is jelentős, ha sokat publikált különféle napilapokban.7 Deák Gábor azonban 
516 publikációról tud, amiből 94 Miskolcra és közvetlen környékére vonatkozik.8 Sokirányú 

4 Leszih Andor: Móra Ferenc és Miskolc. A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 1. Miskolc, 
1955. 20-23. old.; Vign Gyula: Ide egyszerűen hazajövök. Móra Ferenc miskolci kapcsolatai, levelei 
tükrében. Napjaink XV1I1.1977.4.11-15. old. 

5 Idézi: Veres i.m. 25. old. Vö.: Leszih Andor: Móricz Zsigmond és a miskolci múzeum. A Miskolci 
Herman Ottó Múzeum Közleményei 3. Miskolc, 1956.1-3. old. 

6 Dobrossy i.m. 101. 
7 Zsadányi Guidó: Leszih Andor irodalmi munkássága. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve IV. Mis-

kolc, 1965.210-218. old. 
8 Deák i.m. 411. 
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érdeklődése egyaránt kiterjedt a szaktudomány és a közművelődés, ismeretterjesztés terüle-
tére. Szakmai publikációi zömmel régészeti, várostörténeti, művelődéstörténeti, hangsúlyo-
san éremtani közlemények. Alig volt Miskolc város művelődéstörténetének olyan korszaka, 
fejezete, aminek megismeréséhez ne járult volna hozzá valamilyen módon. Fontos szerepet 
vállalt az előd és a kortárs jeles személyiségek életpályájának megismertetésében, például a 
Herman Ottó kultusz ápolásában. Legapróbb írásai is sokirányú figyelemről és sokoldalú tá-
jékozottságról tesznek bizonyságot. Jelentős szervezői és adatfeltáró tevékenységet folytatott. 
Már Szendrei János hatalmas Miskolc történetének 4. és 5. kötetéhez jelentős mennyiségű anya-
got gyűjtött,9 a két világháború között megjelent Miskolc-monográfia nagyobb részét pedig ő 
szerkesztette.10 Külön kellene megemlékezni könyvtárszervező munkájáról és műemlékvédő 
tevékenységéről csakúgy, mint megszámlálhatatlan ismeretterjesztő előadásáról. Az utóbbi-
ak sokféle egyesület, civil szervezet munkájához is hozzákapcsolták tevékenységét. Az emlé-
kezet szerint, egyszemélyes intézmény volt Leszih Andor, akihez nem csupán Miskolc és Bor-
sod történetének kérdéseivel lehetett fordulni, hanem a művelődés históriájának bármilyen 
problémájával. A közvetlen, szerény, törékeny ember nagy formátumú múzeumi személyi-
ség volt - a szó legnemesebb értelmében. Személyében a magyar múzeumügy három generá-
cióját kapcsolta egybe, jelentős pillért képezve Miskolc és Borsod megye mai közgyűjtemé-
nyeinek építményében. Hálás utódként jó szívvel idézem meg emlékét, a fiatalabbak emléke-
zetébe ajánlva. 

Viga Gyula 

Száz éve halt meg Kruspér István 
A főváros XI. kerületében, Budán, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

épületeinek szomszédságában csendes kis utca húzódik meg, a Kruspér utca. Az alig kétszáz 
lépésnyi hosszúságú utcácska egy valamikori műegyetemi tanár nevét viseli. De ki volt az ut-
ca névadója, akinek a nevét a XX. század egyetemistáinak nagy része is csupán a Kruspér-
tanszék néven elhíresült egykori kocsmáról ismerte? 

Kruspér István 1818. január 25-én született Miskolcon.1 Legkorábbi ismert őse, egy ugyan-
csak István nevű Kruspér 1610-ben evangélikus lelkészként részt vett a zsolnai zsinaton. A 
Trencsén megyei család nemességét - varbói előnévvel - éppen kétszáz évvel a mi Kruspér 
Istvánunk születése előtt, 1618-ban hirdették ki. A nevüket akkoriban Kruschpier-nek is írták. 
A család egyik ága, amelyikből aztán majd Kruspér István ered, az 1700-as évek közepén köl-
tözött Trencsénből Heves megyébe.2 

Az ifjú Kruspér iskoláit Miskolcon végezte, majd joghallgató lett Késmárkon. N e m tudjuk, 
mi okból - talán Széchenyinek a hazánk műszaki fejlesztését is szorgalmazó reformgondola-
tai hatottak rá - innen hamarosan felkerekedett és 1836-ban Lőcsén gyakornokoskodott egy 
mérnök mellett. Ezután Bécsbe ment, ahol három évig látogatta a műegyetemet, majd 1844-től 
1847-ig ugyanott mesterének, Simon Stampfernek a tanársegéde lett. Visszatérve Magyaror-
szágra mérnöki tevékenységet folytatott, de nem sokáig, mert 1850-ben már Pesten, az 
1782-ben alapított Institutum Geometricum és az 1846-ban létesült József Ipartanoda egyesí-
téséből született intézményben többek között a geodéziát és a mechanikai technológiát adja 
elő.3 Amikor 1857-ben létrejön a királyi József Műegyetem, Kruspér lesz ezeknek a tantár-

9 Szendrei János: Miskolc város története és egyetemes helyirata 1-V. 1886-1911. Miskolc. 
10 Halmay Béla-Leszih Andor. Miskolc. Magyar Városok Monográfiája V. Budapest, 1929. A kötetben 

Leszih Andor írta az őskor, az 1. történeti korszak, a görög-keleti egyház története, a Lévay József 
Közművelődési Egyesület, a Múzeum, valamint a Miskolc műemlékeit bemutató fejezeteket, illetve 
fejezetrészeket. 

1 Új Magyar Életrajzi Lexikon. Főszerkesztő: Markó László; Magyar Könyvklub. 2002. 
2 Nagy Iván: Magyarország családai. Kiadja Ráth Mór. Pest 1859. 
3 Regó'czi Emil: Kruspér István emlékezete. Geodézia és Kartográfia 1968.20/2. 
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