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X. forduló
1. Szepességi származású vagyok. Egyik nagybátyám kilenced magával az Atlanti-óceán
fenekén alussza örök álmát. Nem akarta, hogy gyermekei abszolút monarchiában
neveltessenek, s a hajó – Ausztria –, amelyen Amerika felé indult, a nyílt tengeren megégett.
Ez történt 1858-ban. Ennyit a család szellemére nézve. Ki írta ezt a hitvalló szöveget?
a) Kossuth Lajos
b) Zorger Ignác
c) Görgey Artúr
2. „Prófétálj a tudomány revelációival (felismerés) a te népednek is legyen áldás és lészen
áldás a te munkádon!... A mai körülmények között többet használhat ön hazájának a tanári
pálya terén, mint a politika meddő mezején.” Ki óvta így a tudomány érdekében a politikától
Herman Ottót?
a) Kossuth Lajos
b) Tisza Kálmán
c) Brassai Sámuel
3. „Nem ismerek érdemet, csak kötelességet, amelyet mindenki azon a ponton, ahol működnie
kell, képességeihez mérten teljesített.” Kitől származik a mondás?
a) Soltész Nagy Kálmán
b) Bizony Ákos
c) Herman Ottó
4. Mi történt Herman Ottó szüleinek hámori lakóházával?
a) Ma is létező műemlék
b) A hámori vasművel egy időben leégett
c) Az 1878. évi árvíz idején összedőlt
5. 2013.októberben felavatták Herman Ottó szobrát a Palotaszálló függőkertjében. Ki alkotta?
a) Jószay Zsolt
b) Varga Éva
c) Varga Miklós
6. A miskolci függetlenségi párt egyik jeles képviselőjével háromszor is (1879, 1883, 1884)
bejárta a Felvidéket Herman Ottó. Ki volt társa a „néprajzi” gyűjtőúton?
a) Bizony Tamás
b) Mocsáry Lajos
c) Horváth Lajos
7. Herman Ottó halála után közel két évtizeddel a magyar írók kongresszusán a jelenlévők
felkeresték a Pele-házat, s márványtáblával adóztak a polihisztor emlékének. Mikor volt az
Írók Gazdasági Egyesületének összejövetele Lillafüreden?
a) 1933
b) 1934
c) 1935

8. Hol találhatók a Lévay-asztaltársaságot idéző „gyászoló poharak”? (A társaság minden
tagjának volt névvel ellátott pohara, ha valaki meghalt, azt kitették ugyan az asztalra, de senki
nem ivott belőle.)
a) Herman Ottó Múzeum
b) Rimaszombat, múzeum
c) Kassai Megyei Múzeum
9. Író, politikus, világjáró. Japán jegyzeteit és Kína történetének kézirattöredékét a Herman
Ottó Múzeum őrzi. Édesapja is híres politikus volt. Miskolchoz egy politikai ciklusban vállalt
képviselőségével kötődik. A hozzátartozók kívánsága volt, hogy végső nyughelye Miskolc
legyen. Ki ő?
a) Lengyel Menyhért
b) Horváth Lajos
c) Szemere Bertalan
10. Az evangélikus algimnázium (Kis-Hunyad u. 5.) egyik kiválóságának családneve
Hunsdorfer volt. Milyen névre magyarosított?
a) Orszagh-Hvierdoszlav
b) Hunfalvy
c) Herman
11. Ki volt az a Miskolchoz kötődő író, költő, aki egyaránt találkozott Petőfi Sándorral és Ady
Endrével?
a) Vadnay Károly
b) Kis József
c) Lévay József
12. Mikor avatták fel a Hősök terén álló mai szoborkompozíciót?
a) 2002. március 15.
b) 2003. augusztus 19.
c) 2004. október 23.
13. Az első világháborús 10-es honvéd gyalogezred emlékét szobor őrzi. Hol található ez?
a) Hősök temetője
b) Az egykori laktanya udvarán, a Zsolcai kapuban
c) Herman Ottó Gimnázium előtt
13+1 Kinek a képviselői helyét nyerte el Miskolcon 1893-ban Herman Ottó?
a) Vadnay Károly
b) Görgey László
c) Lichtenstein László

