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IV. forduló
1. A Borsod-Miskolci Múzeum munkatársai közül kivel ápolt eredményes szakmai
kapcsolatot Herman Ottó?
a) Petró József
b) Brósz Károly
c) Leszih Andor
2. Kinek a halászati hagyatékát dolgozta fel Herman Ottó, ami elvezette annak felismeréséig,
hogy az országot bejárva – a pókokhoz hasonlóan – monográfiában kell feldolgozni a témát?
a) Petényi János Salamon
b) Herman Haynald
c) Jankó János
3. Herman Ottó 1885-ben kötött házasságot Miskolcon, az avasi református templomban. Ki
írta le az esküvő hiteles történetét?
a) Szendrey János
b) Szűcs Sámuel
c) Lévay József
4. Ornitológia – madártan. Herman Ottó volt létrehozója a Magyar Ornitológiai Központnak,
amelynek vezetői tisztségét is betöltötte. Mikortól?
a) 1891
b) 1893
c) 1895
5. Miskolc nagy mecénása volt, ingó és ingatlan javait jótékonyságra fordította. Érdemeiért a
város díszpolgára lett. Ki ő?
a) Petró Sándor
b) Horváth Lajos
c) Kun Bertalan
6. Hol található Miskolcon Széchenyi István 1991-ben felavatott mellszobra?
a) Miskolci Egyetem
b) Miskolci Akadémiai Bizottság
c) Miskolci Nemzeti Színház
7. Ki volt az a jeles személy, akiről még életében utcát neveztek el Miskolcon?
a) Lichtenstein József
b) Jókai Mór
c) Gróf Andrássy Gyula
8. A Szabadságharc alatt Görgey Artúr a csapataival hány alkalommal vonult át Miskolcon?
a) Egyszer
b) Kétszer
c) Háromszor

9. Melyik terünket díszíti Kutas László szoborkompozíciója, a „Miskolci lányok”?
a) Arany János tér
b) Dísztér
c) Szinva terasz
10. Lillafüred ismertetésével 1898-ban találkozunk először. A későbbi építkezésekkel teljesen
átalakított környezet minek (miknek) adott helyet?
a) Faszénégetőknek
b) Üveghuta-munkásoknak
c) Nyaralótelepnek
11. Az 1920-as években már tervezték az Avas-tető és -domb déli oldalának beépítését.
Egyetemet kívántak kialakítani úgy, hogy az épületek homlokzata Tapolca felé nézzen.
Milyen egyetemre gondoltak?
a) Orvosi
b) Jogi
c) Műszaki
12. Palóczy László emléktárgyait hol őrzik?
a) A megyei levéltárban
b) A Herman Ottó Múzeumba
c) A megyeháza páncélszekrényben
13. A legismertebb Móra Ferenc-látogatás a Nagy-Avas egyik pincéjében (Középsor 648.)
fejeződött be. Egykor, és három éve újból emléktábla jelzi a helyet. Kinek a pincéjében történt
a látogatás?
a) A város pincéjében
b) Marjalaki Kiss Lajos pincéjében
c) Latabár-pincében
13+1 Mi a Martintelep elnevezés magyarázata?
a) Martin János földbirtokosé volt a terület
b) A vasgyári martinkemencékhez itt bányásztak megfelelő anyagot
c) Szent Márton nevű határrész egy ősi település emlékét őrzi

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)

