
HERMAN OTTÓ
„ …értelemből fakadó szeretettel kell közeledned mindnyájunk szülő anyjához, a természethez…”                             
Herman Ottó

Az utolsó magyar polihisztorként emlegetett természettudós fent olvasható gondolata sokat 
elárul magáról a szerzőről is. Hermann Ottó nemcsak kiemelkedő tudással, megfigyelőképességgel 
rendelkezett, a természet iránti tisztelete és alázatossága minden munkáját átjárta. Ha sorra vennénk 
az összes művét, igen hosszú listát kapnánk; 1140 bibliográfiai tétel köthető a nevéhez. Számos 
tudományterület berkein belül alkotott maradandót; tanulmányai, felfedezései, kutatási eredményei 
igazi mérföldkövek ma is. 

Herman Ottó 1835. június 26-án született a ma Szlovákiában található Breznóbányán. Még gyermek 
volt, amikor orvosként dolgozó apját a Miskolchoz közeli Alsóhámorra helyezték át, s a család ide 
költözött. Ez a környék, az ifjú éveinek helyszíne nagy jelentőséggel bírt számára – idősebb korában 
rengeteg időt töltött itt, számos kutatásának helyszíne ez a terület. Lillafüreden található nyaralója, 
a Pele lak ma Herman Ottó Múzeumként működik. 

A gimnázium elvégzése után kitanulta a géplakatosi szakmát, emellett kezdte el természettudományos ismereteit bővíteni, 
autodidakta módon. Komolyabban harminc éves kora után foglalkozott kutatással és írással; tudós 
életének kezdetén leginkább a madarakkal és a pókokkal foglalkozott. Sokan nem tudják róla, de a 
hazai pókfauna kiváló kutatója volt; 36 új fajt írt le a háromkötetes „Magyarország pókfaunája” című 
könyvében. Munkáiban igazán rendkívüli, hogy a fajokat nemcsak külső jegyei alapján mutatta be, 
de az állatok viselkedését is jellemezte, sőt a szöveget szakillusztrátori tehetséggel rajzolt ábrákkal 
egészítette ki. 

Hazánkban a madártan, madárkutatás alapjait Herman teremtette meg. Jelentős szerepe volt a Magyar 
Ornithológiai Központ (a mai Madártani Intézet) megalakulásában, elindította az Aquila című folyóiratot, és megírta a jól ismert 
„A madarak hasznáról és káráról” című könyvet is. Huzamosabb ideig tanulmányozta a halászok, pákászok, csíkászok munkáját 
és életét; „A magyar halászat könyve” című műben foglalta össze az ezzel kapcsolatos ismereteket. Az ősi foglalkozások, népi 
hagyományok és szokások jó ismerője volt, gyűjtötte a tárgyi emlékeket, kiállítást is rendezett be ezekből. Rendkívül sok időt 
töltött a természetben, így igen jól ismerte az élővilágot. 

Egyik sétája alkalmával, a Rákos-patak mentén felfigyelt két kígyóra (melyeket keresztes viperának gondolt) és befogta 
azokat. A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Állattani Szakosztályának 5. értekezletén 
mutatta be az egyedeket a keresztes viperákról szóló előadása alkalmával. Méhely Lajos zoológus 
észrevette, hogy a kígyók több dologban is különböznek a keresztes viperáktól; vizsgálni kezdte 
őket, a kutatásainak eredményeképpen pedig leírásra került a rákosi vipera. A rákosi vipera az egész 
világon csak hazánkban létező alfaj.

Hermann a hazai ősrégészeti kutatások úttörőjévé vált, amikor néhány, Miskolcon talált régészeti 
leletben felfedezte az őskőkori ember eszközét, a szakócát. A leletek bizonyították, hogy hazánk 
területén élt ősember a jégkorban. Javaslatára kezdték a régészek átvizsgálni a Bükk barlangjait, s 
így akadtak a Szeleta-barlangban újra az ősember nyomaira.  

http://www.hermuz.hu/hom/index.php/hu/herman-otto-emlekhaz


Herman Ottó hagyatéka kiemelkedő jelentőségű az utókor számára. Szakmai munkásságának elismeréseként még életében 
megkapta a francia Becsületrend lovagkeresztjét.

A korosodó Herman nagyon fájlalta, hogy gyermekkorától rossz hallása egyre romlott, s idős korára szinte teljesen elvesztette 
azt: 
„Látod madár barátodat, kinek éneke örömed volt (…) és semmi hang! Összerezzensz, az ijedelemtől el- áll a szíved, a szemed mered, 
s elfog egy iszonyatos kín (…) Én tudom mi a veszteség, tudom: mi dúlhatott Beethovenben. Ezentúl nekem is az lesz a sorsom, hogy 
kínosan hánykolódjam, remetévé legyek, amikor minden csepp vérem az élethez vonz.”

Ugyanakkor élete végéig tevékeny maradt; utolsó életévében jelent meg „A magyar pásztorok nyelvkincse” című műve. 

Nagyothallása is hozzájárult 1914-ben bekövetkezett közlekedési balesetéhez, amikor egy teherhordó szekér ütötte el. Maga 
a sérülése nem volt túl súlyos, ám lábadozás közben tüdőgyulladást kapott, melyből már nem tudott felépülni. 1914. december 
27-én, Budapesten tért végső nyugovóra. Sírja előtt a hámori temetőben tiszteleghetünk.
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