Várostörténeti vetélkedő 2014.
I. forduló
1. Ki nem volt tagja a Magyar Tudományos Akadémiának?
a) Szendrey János
b) Herman Ottó
c) Lévay József
2. Mikor volt az első – a Magyar Tudósvilág meghívásával tartott – emlékünnepség
Miskolcon Herman Ottó tiszteletére?
a) 1934
b) 1935
c) 1940
3. Meddig élt és dolgozott Herman Ottó a Pele-házban?
a) 1889–1913
b) 1889–1903
c) 1900–1913
4. Ki volt Herman Ottó tanítványa?
a) Fóriss Ferenc
b) Marjalaki Kiss Lajos
c) H. Szabó Béla
5. Miskolcon született 1764-ben Vályi András, a jeles geográfus, író. Hol van elhelyezve
emléktáblája?
a) Dőry (Rákóczi) -ház udvarán
b) Kis-Hunyad utcai egykori kollégium falán
c) Herman Ottó Múzeum falán
6. Mikor készült Miskolc első városrendezési terve?
a) 1878
b) 1888
c) 1898
7. „A tudományban sem pajtást, sem urat nem ismerek. Ennél fogva csak olyan testületnek
lehetek tagja, amelyben döntő szó a szakembereké…” Kinek volt ez az életfilozófiája?
a) Gálffy Ignác
b) Kadic Ottokár
c) Herman Ottó
8. Milyen célból állították 1738-ban azt a fogadalmi oszlopot, amely „csupros kép” néven
került a köztudatba?
a) Elkerülte a várost egy pestisjárvány
b) Ez jelezte Miskolc és Mindszent határát
c) A barokk korban ez természetes volt mint köztéri szobor

9. Az avasi templomban látható az 1735 körül készült „fekete szék”. Honnan ered elnevezése?
a) Miskolci Fekete Ambrus készítette
b) Szégyenpad volt, amire ki kellett ülni
c) A tűzvészre emlékezve az asztalos céh feketére, gyászszínre festette
10. Lévay József Borsod vármegye tiszteletbeli főjegyzője volt. Munkásságáért aranytollat
(lúdtollat) adományoztak neki. Mikor történt ez?
a) 1890
b) 1900
c) 1910
11. Ügyvéd, színtársulati igazgató, levéltáros, fordító, aki versbe szedve írta meg a
várostörténetet, „Miskolcznak a javai” címmel. Az Avason temették el, sírköve napjainkig
megmaradt. Ki ő?
a) Miskolczi Simon János
b) Miskolczy György
c) Szrogh Sámuel
12. Melyik a leghíresebb karsztos barlang?
a) Kutyabarlang
b) Szeleta-barlang
c) Forrás-barlang
13. Hol található a kőkorszaki kutatásban fontos szerepet kapott Balla-barlang?
a) Bükkszentlászló
b) Kishuta
c) Répáshuta
13+1 A napjainkban megjelenő Miskolci Kalendárium őse a Miskolci Nemzeti Kalendárium
volt. A Városház téren működött nyomda 1812-től jelentette meg ezt a kiadványt. Ki volt a
nyomdász?
a) Szigethy Mihály
b) Wesselényi Lajos
c) Kun 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)

