Várostörténeti vetélkedő 2014.
V. forduló
1. Miskolc egyik műemléképülete, ahol sokat rajzolt és írt is Herman Ottó. Az épület kötődik
a rokonságához.
a) Kiss-Hunyad u. 5.
b) Palóczy u. 15.
c) Palóczy u. 23.
2. Herman Ottót bensőséges kapcsolatok fűzték Pósa Lajoshoz, aki újságíró, korának kedvelt
gyermeklapszerkesztője volt. Milyen emlékanyagot őrzött meg e kapcsolatból Herman Ottó
hagyatéka?
a) Pósa Lajos naplója
b) Az én újságom gyermeklap első száma
c) Időskori levelezésük
3. Kinek a felhívására ment Herman Ottó Kőszegről Kolozsvárra, hogy az akkorra már
kitanult állatpreparálást hivatalosan is végezhesse?
a) Jankó János
b) Brassai Sámuel
c) Szily Kálmán
4. Herman Ottó hányszor tartott tudományos és ismeretterjesztő előadást Miskolcon
munkájáról?
a) Egyszer sem, mert nem hívták meg
b) Kb. 30 alkalommal
c) 50 alkalommal
5. 1914-ben megalakult a Megyei Hatáskörű Múzeum Egyesület. Ki volt az elnöke?
a) Budai József
b) Herman Ottó
c) Gálffy Ignác
6. Miskolc házi ezrede megfordult a galíciai, erdélyi, majd az olasz fronton. Itt tették le a
fegyvert. Meddig harcoltak az olasz sziklákon?
a) 1918. szeptember 16–november 2.
b) 1918. szeptember 20–október 23.
c) 1918. október 1–november 1.
7. A magyar pedagógia apostolának nevezték a Miskolcon is névadó Karacs Terézt. Mikor
tanított Miskolcon az 1808–1892 között élt pedagógus írónő?
a) 1828–1841
b) 1838–1851
c) 1848–1861

8. Ki volt a szabadságharc idején az első honvédtábornok, aki Miskolcon 1849 januárjában
átvonult?
a) Klapka György
b) Mészáros Lázár
c) Vetter Antal
9. Ki alapította 1827-ben a Miskolci Nemzeti Kaszinót?
a) Kun Miklós
b) Széchenyi István
c) Palóczy László
10. 1976-ban Miskolcról művészi színvonalú fotóalbum jelent meg. Ez fontos dokumentuma
a korszak építészetének és városszépítésének. Ki volt a készítője?
a) Balla Demeter
b) Ihos Iván
c) Tarczai Béla
11. Az 1848-49-es szabadságharc idején Miskolc hány alkalommal szenvedte el császári
csapatok megszállását?
a) Egyszer
b) Kétszer
c) Egyszer sem
12. Szemere Bertalan emlékét is idézi a költemény, mely így kezdődik: „Pihenj, nyugodjál
Borsod nagy halottja” majd így végződik: „A sírkövedre vésett felelet: én meghalok, de ismét
felkelek. Ki a szerző?
a) Balázs Győző
b) Kuzmányi Gusztáv
c) Kovács Lajos
13. Kik voltak a virilisták?
a) Az ipari fejlesztést támogatók csoportja
b) Az országgyűlési választások idején korteskedők csoportja
c) A legtehetősebb, a legtöbb adót fizetők csoport
13+1 Herman Ottó legfőbb tanítvány egyben monográfusa is volt. Ki ez a tudós?
a) Lambrecht Kálmán
b) Vásárhelyi István
c) Szilágyi Miklós

A megfejtésekhez ajánlott irodalom:
1. Nyitott szemmel Herman Ottó útjain (felfedező füzet felső tagozatosoknak és tanáraiknak)
2. Herman Ottó és Lillafüred (1975-ös kiadás)
3. Herman Ottó öröksége (2006-os kiadás)
4. Miskolc írásban és képekben (második és hatodik kiadás)

