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További, a versennyel kapcsolatos információk: www.katedra.sk, katedra.szerkesztoseg@gmail.com

IV. forduló                                                               Beküldési határidő: 2022. február 20.IV. forduló Beküldési határidő: 2022. február 20.

A negyedik fordulóban Vámbéry Ármin életével és utazásaival kapcsolatos feladatok sikeres megoldásához a Küzdelmeim 
című művét, a korabeli keleti világot érintő feladathoz pedig a Keleti életképek „Ünnepek” című fejezetét ajánlom irodalom-
ként. A Kárpátaljához és Iránhoz kapcsolódó feladatok megoldásához földrajzi atlasz és az internet különféle forrásai ajánlot-
tak. Segítségül ajánlom a honlap „segédanyagok” menüjét.

1)  Hazatérés

Válaszoljatok a következő kérdésekre Vámbéry Ármin hazaérkezését illetően! (5 pont)

– Mikor érkezett haza a keleti utazásairól (évszám)? ..................................................................................................................

– Kinek az ajánlására utazott külföldre, hogy élményeit írásban kiadja? ..................................................................................

– Melyik Afrika-kutatóval ismerkedett meg? ..............................................................................................................................

– Melyik híres angol íróval ismerkedett meg és ebédelt gyakran az Athenaum Clubban? 

...........................................................................................................................................................................................................

– Melyik híres kötetek isztambuli megtekintésére induló „expedíció” tagjának jelölték hazatérése után Vámbéry Ármint? 

...........................................................................................................................................................................................................

2)   Vámbéry „tatárja”

Egészítsétek ki a következő szöveget, hogy az valós állításokat tartalmazzon! (8 pont)

Vámbéry Ármin Csagatáj Izsákkal 1863 júliusában találkozott ................................................................ (hol?), mikor kara-

vánjuk Szamarkand felé haladt. Eredeti nevén ................................................................................. (ki?) életéről nem tudunk 

A csapat neve: A csapattagok neve: A forduló 
száma:

IV.A felkészítő pedagógus neve, e-mail-címe, 
telefonszáma:

Az iskola neve, címe, e-mail-címe, telefonszáma:

ROVATVEZETŐ: TÓTH TIBOR, vambery.armin.foldrajzverseny@gmail.com

KATEDRA VÁMBÉRY ÁRMIN FÖLDRAJZVERSENY
AZONOSÍTÓ SZÁM: 2022002

KATEDRA-VERSENYA KATEDRA-VERSENYEK
FŐ SZERVEZŐJE
a Katedra Polgári Társulás



sokat. Annyi biztosan tudható, hogy úti célja a .......................................................................... (mi?) volt. Azonban Vámbéry 

személyes varázsa és az a bizalom, amelyet Iszhák molla felé tanúsított, legyőzte vallási buzgalmát és önként választott mes-

tere mellé szegődött. Döntése révén Iszhák molla Vámbéryvel együtt ................................................................ (hova?) érke-

zett, majd itt új életet kezdett. Rövid idő alatt megtanult magyarul, és Vámbéry ajánlásával az ...............................................

.............................. (minek?) alkalmazásába került. Vámbéry munkásságát „két lábon járó szótárként” segítette, azonban ő 

is jelentős munkát folytatott – üzbégre fordította Arany János segítségével a .............................................................................

................................................... (mű címe) című eposzt. Beutazta Magyarországot, külföldi utazásokat is tett, majd családot 

alapított. Vallását, az iszlámot, azonban sosem tagadta meg, Vámbéry Ármin közbenjárására temetése is a muszlim szer-

tartás rendjét követte. Sírja a .................................................................. (melyik?) református temetőben található, sírkövén 

........................................................................................ (ki?), azaz hűséges hittudós (pap) olvasható.

3)  A Magyar Földrajzi Társaság

Válaszoljatok a következő kérdésekre a Magyar Földrajzi Társaság és Vámbéry Ármin kapcsolatát illetően! (19 pont)

– Mikor alapították meg a Magyar Földrajzi Társaságot? ...........................................................................................................
– Mikor jöttek létre Európa területén hasonló tudományos társaságok?

• Berlinben –  .................................................................

• Londonban –  ..................................................................

• Párizsban – ..................................................................

– Kik alapították a Magyar Földrajzi Társaságot? ...........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

– Mi volt a társaság folyóiratának címe? .......................................................................................................................................

– Mikortól meddig töltötte be Vámbéry Ármin a társaság alelnöki tisztségét? ........................................................................

– Mikor választották a társaság elnökévé?   ..................................................................................................................................

– Melyik megtisztelő tisztséget kapta meg a társaságon belül 1897-ben? ..................................................................................

4) Ünnepeljünk!
 
  A következő állítások a keleti ünnepekre vonatkoznak. Állapítsátok meg, hogy ezek az állítások igazak-e vagy hamisak! (6 pont)

a) a keresztény világban több ünnepet tartanak számon, mint az arab világban
b) a Ramazan egy hosszú böjtölési időszakot jelent, mely 60 napig tart
c) a Ramazan ideje alatt a böjtölés csak a nappal időszakaira vonatkozik, éjjel ezt a böjtöt megszegik
d) az arab világban holdnaptárat (holdévet) használnak az időmérésben
e) a Ramazan ideje alatt nappal még a vízfogyasztástól is tartózkodnak
f) a Ramazan időszakban a napi böjt végét harsonaszó jelzi
g) a Ramazan végét a Bajram jelenti
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h) a Ramazan-Bajram egy álló hétig tart
i) a Melvud Mohammed próféta születésének ünnepe
j) az Omar-Szuzani ünnepen egy fabábut „repítenek” a levegőbe
k) az újévi ünnep a Noruz
l) a vallási ünnepeknél az újévi ünnep semmilyen körülmények között nem lehet fontosabb
m) a Noruz a tavasz beköszöntését üdvözli

a b c d e f g h i j k l m
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5) Turizmus

Állítsatok össze egy rövid fi gyelemfelkeltő szórólapot (A4-es méretnél nem nagyobbat), mely Irán érdekességeit, látniva-
lóit foglalja össze! Legkevesebb négy, legtöbb hét érdekesség, látnivaló és azok rövid bemutatása szerepeljen a szórólapon! 
(max.19 pont)

6) Rejtőzködő!

A következő meghatározások, jellemzések alapján találjátok ki, melyik kárpátaljai látnivaló, érdekesség rejtőzött el! (6 pont)

a) az Északkeleti-Kárpátok legnagyobb tava vagyok, földcsuszamlás következtében alakultam ki

.......................................................................................................................................................................................................... 

b) határátkelő vagyok, egyik felem Szlovákiában, másik nyolc méterrel távolabb, Ukrajnában található

.......................................................................................................................................................................................................... 

c)  Kárpátalja egyik legnagyobb olyan területe vagyok, mely őrzi a Kárpátok jellegzetes fl óráját és faunáját; fehér, csillag 
alakú virágaimról ismernek

.......................................................................................................................................................................................................... 

d) a Rákóczi-szabadságharcban védőimnek köszönhetően utolsóként kapituláltam

.......................................................................................................................................................................................................... 

e) Kárpátalján és egyben Ukrajnában is én vagyok a legmagasabb

.......................................................................................................................................................................................................... 

f) Tudor-féle stílusban épültem a 19. század végén, ma szanatórium működik falaim közt

.......................................................................................................................................................................................................... 
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