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

III. forduló                                                                 Beküldési határidő: 2022. január 20.III. forduló                                                                 Beküldési határidő: 2022. január 20.

A harmadik fordulóban a Vámbéry Ármin életével és utazásaival kapcsolatos feladatok sikeres megoldásához a Küzdelmeim 
című művét (Második keleti utazás fejezetének Dél-Perzsián át tartó része), a korabeli keleti világot érintő feladathoz pedig a 
Keleti életképek „Nők” című fejezetét ajánlom irodalomként. A Kárpátaljához és Iránhoz kapcsolódó feladatok megoldásához 
földrajzi atlasz és az internet különféle forrásai ajánlottak. Segítségül ajánlom a honlap „Segédanyagok” menüjét.

1)  Másodszor Keleten

Válaszoljatok a következő kérdésekre Vámbéry Ármin második keleti utazását illetően! (5 pont)

– Mikor indult második keleti útjára (évszám)?

–  Ki biztosított Vámbéry számára hivatalos ajánlólevelet, melyet a Porta több magasrangú hivatalnokai is aláírásaikkal 

megerőstettek?

– Melyik településen volt Husszein Daim pasa vendége?

– Teheránban kitől kap menedéklevelet a dél felé vezető útjára?

– Melyik romok látványa okozott Vámbéry számára örökre feledhetetlen emléket?

2)   Keresztrejtvény
  

Fejtsétek meg a Vámbéry Ármin második keleti utazásával kapcsolatos keresztrejtvényt! (7 pont)

1. … Emin pasa = Trapezunt kormányzója
2. 1862 márciusában a Progresso gőzhajóval célozta meg ezt a várost
3. Első karavánszerájban készített vacsorája, mely a legélvezhetetlenebb volt mind közül
4. Imam Dsuma volt főpapja a kérdéses városnak
5. Az ősi Perzsia fővárosa (magyaros írásmóddal)
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Megfejtés: ....................................................................................................................

Magyarázzátok meg röviden, hogyan függ össze a keresztrejtvény megfejtése Vámbéry Ármin második keleti utazásának 
déli irányú útjával!

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

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

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

3)  A Magyar Tudományos Akadémia tagja

Keressétek meg Vámbéry Ármin azon jelentős írásait, gondolatait, melyek akadémiai székfoglaló beszédei, díjazott mun-
kái, fontos gondolatai voltak! (5 pont)

– levelező taggá választása (1861. április 29.)

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

– rendes taggá választása (1877. január 15.)

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

– 1869. évre szóló Sámuel-díj

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

– a Magyar Földrajzi Társaság megnyitóján (1873) ezt a gondolatot javasolta a társaság zászlajára tűzni

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

– 1870-ben 700 forinttal támogatta ennek a művének kiadásában Vámbéryt  a Magyar Tudományos Akadémia 

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

4) Női titkok
 
  A következő mondatok a keleti nőkre vonatkoznak, azonban sajnálatos módon összekeveredtek. Rakjatok rendet közöt-

tük, hogy értelmes és valós állításokat kapjatok! (6 pont)

1. A keleti világban a soknejűség A.  annak ellenére sem, hogy viszonylag könnyen elintéz-
hető.

2. A Böjük Hanim B.  a keleti nők keresetforrásainak egyikét képezik.
3. A keleti és európai nők közti különbség C.  mely nem ritkán erkölcstelen, ízetlen cselekménnyel és 

szöveggel rendelkezik.
4.  Fiatal női rabszolgák megvásárlása, majd azok későb-

bi eladása
D.  főként a műveltségbeli különbségben mutatkozik meg.
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5.  A válások nem fordulnak elő gyakrabban keleten, 
mint Angliában,

E.  az első feleség rangja.

6.  A nők szórakozási lehetőségei közé tartozik az árny-
játék, 

F.  nem olyan általános, mint Európában hiszik.

5)  Természetvédők

Nevezzétek meg Irán nemzeti parkjait! (7 pont)

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

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

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

6) Gazdasági kisokos!

Válaszoljátok meg a következő kérdéseket, melyek Kárpátalja gazdaságát érintik! (20 pont)

– Mi Kárpátalja legfejlettebb iparága?

.......................................................................................................................................................................................................... 
– Melyik négy településen találhatók ezen iparág legnagyobb üzemei?

.......................................................................................................................................................................................................... 
– Hol találjuk Kárpátalja gyógyszergyárát?

.......................................................................................................................................................................................................... 
– Földgázlelőhelyei közül melyik két lelőhely a legjelentősebb?

.......................................................................................................................................................................................................... 
– Melyik települését jellemzi Kárpátaljának a kalapgyártás?

.......................................................................................................................................................................................................... 
– Élelmiszeripari ágazatai közül melyik az, mely egész Ukrajna termelésének közel felét teszi ki?

.......................................................................................................................................................................................................... 
– Hol találunk Kárpátalján dohányfeldolgozó üzemet?

.......................................................................................................................................................................................................... 
– Melyik élelmiszeripari ágazat fontos üzemét találjuk Munkácson?

.......................................................................................................................................................................................................... 
–  Kárpátalja területének hány %-át borítják erdők és hány %-át borítják mezőgazdasági területek a 2007-es adatok alapján?

.......................................................................................................................................................................................................... 
– Melyek Kárpátalja legfontosabb termesztett gyümölcsei?

.......................................................................................................................................................................................................... 
– Kárpátalja állattenyésztésében melyik állat tartása a legjelentősebb?

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