Várostörténeti vetélkedő 2014.
III. forduló
1. Meddig tartott Herman Ottó „kolozsvári korszaka”?
a) 1864–1872
b) 1860–1867
c) 1867–1878
2. Az 1800-as években, a Népkertben szoborparkot alakítottak ki. Kinek nem volt itt
mellszobra?
a) Tompa Mihály
b) Szemere Bertalan
c) Palóczy László
3. Régi gépkocsiparkoló helyén alakították ki a Szinva teraszt. Ki volt a tér (vezető)
tervezője?
a) Pirity Attila
b) Rudolf Mihály
c) Puskás Péter
4. Melyik civil szervezet avatott Kossuth-serleget, őrizve 1848 szellemiségét?
a) Miskolci Demokrata Kör
b) Miskolci Polgáregylet
c) Miskolci Lövészegylet
5. Mikor épült a Kazinczy utcai zsinagóga?
a) 1859
b) 1863
c) 1868
6. Az avasi harangtorony elődje – a temetési szertartásokra is használt – Szent Mihálykápolna volt. Mikor semmisült meg?
a) 1526
b) 1544
c) 1552
7. A Miskolci Deák-szoborra érkezett pályázatokat a megyeháza dísztermében állították ki. Ki
volt a zsűri elnöke?
a) Vay Elemér főispán
b) Kisfaludy Stróbl Zsigmond szobrász
c) Lévay József költő

8. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején először ki töltötte be a „felsőmagyarországi” kormánybiztos tisztjét?
a) Szemere Bertalan
b) Mocsáry Lajos
c) Farkassányi Sámuel
9. A felsőkereskedelmi iskola igazgatója a város civil szervezeteinek motorja volt (48
egyesületben volt vezető vagy bizottsági tag). Régészeti kutatásai, újságcikkei ismertté tették
a város határain túl is. Halála utána felvetődött, hogy az ő nevét viselje a városi múzeum.
Miskolc város kitüntetései közül az életműdíj őrzi nevét. Ki ő?
a) Szentpáli István
b) Berzeviczy Gergely
c) Gálffy Ignác
10. A XX. században számos szakember kutatta az Avas őskőkori kultúráját. Ki volt az a
tudós, aki az 1960-as években dolgozott Miskolcon? A neve más kutatások során
(Vértesszőlős) is világhírű lett.
a) Leszih Andor
b) Vértes László
c) Kardos László
11. A „legszebb korszak legakkurátusabb polgármestere”. Megszívlelendő mondása volt: Ha
valaki belépett a városháza tárgyalótermébe, csak egyetlen feladat, cél lebeghet előtte:
Miskolc érdeke, amely megelőzi a pártérdekeket is. Kriptája az avasi temetőben védett. Ki ő?
a) Soltész Nagy Kálmán
b) Losonczy Farkas Károly
c) Kovács Lajos
12. Az Avas Miskolc jelképe, ismerete hozzátartozik a miskolcisághoz, aki a várossal
foglalkozik, az nem kerülheti meg azt a kultuszt, amit az Avas sugall! Ki fogalmazta meg
érzéseit ezzel kapcsolatban így? „Hiába kutattam a város lelkét, a város csak sokféleképpen
válaszolt. Ha lelket kérdeztem fogalommal felelt, ha szellemet könyvkereskedéssel, ha
egyéniséget az Avassal.”
a) Lengyel Menyhért
b) Szabó Zoltán
c) Szendrey János
13. Miskolc jeles naplóírója. Munkája 13 kéziratos kötetben maradt fenn. Szendrey János
várostörténeti monográfiájában forrásként használja kézírásait. Palóczy László volt a
keresztapja, Herman Ottó pedig a sógora. Sírja a Deszkatemetőben védett. Ki ő?
a) Szűcs Miklós
b) Szűcs Sámuel
c) Szűcs Lajos
13+1 A Bükk barlangjai közül melyik kötődik Petőfi Sándor nevéhez?
a) István-barlang
b) Kecskelyuk-barlang
c) Anna-barlang

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)

