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A 4. forduló feladatainak megoldásaA 4. forduló feladatainak megoldása

1)  Hazatérés

– 1864 májusában érkezett haza
 – Naszreddin sah audenciáján Alison brit követ látta el ajánlólevelekkel
 – David Livingstone-nal ismerkedett meg
 – Charles Dickens-szel ismerkedett meg az Athenaum Clubban
 – A Corvinák isztambuli megtekintéséről volt szó

2) Vámbéry „tatárja”

Vámbéry Ármin Csagatáj Izsákkal 1863 júliusában találkozott Kumrátban (hol?), mikor karavánjuk Szamarkand felé 
haladt. Eredeti nevén Iszhák molla (ki?) életéről nem tudunk sokat. Annyi biztosan tudható, hogy úti célja a mekkai 
zarándoklat (mi?) volt. Azonban Vámbéry személyes varázsa és az a bizalom, amelyet Iszhák molla felé tanúsított, le-
győzte vallási buzgalmát és önként választott mestere mellé szegődött. Döntése révén Iszhák molla Vámbéryvel együtt 
Budapestre (hova?) érkezett, majd itt új életet kezdett. Rövid idő alatt megtanult magyarul és Vámbéry ajánlásával az 
Akadémia (minek?) alkalmazásába került. Vámbéry munkásságát „két lábon járó szótárként” segítette, azonban ő is je-
lentős munkát folytatott – üzbégre fordította Arany János segítségével a Rege a csodaszarvasról (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 szertartás rendjét követte. Sírja a velencei (melyik?) reformá-
tus temetőben található, sírkövén Molla Szádik (ki?), azaz hűséges hittudós (pap) olvasható.

3)  A Magyar Földrajzi Társaság

– A Magyar Földrajzi Társaságot 1872-ben alapították.
– Európa területén hasonló tudományos társaságok jöttek létre korábban:

Berlinben – 1828-ban
Londonban – 1830-ban
Párizsban – 1824-ben

– A Magyar Földrajzi Társaság alapítói: 
Vámbéry Ármin, Berecz Antal, Bieltz Albert, Gönczy Pál, Reitz Frigyes, Szabó József, Szily Kálmán, Tóth 
Ágoston, Xantus János és Déchy Mór

– A társaság folyóiratának címe: Földrajzi Közlemények.
– Vámbéry Ármin a társaság alelnöki tisztségét 1872 és 1888 között töltötte be.
– A társaság elnökévé 1889-ben választották.
– A társaságon belül 1897-ben a megtisztelő örökös tiszteletbeli elnök tisztséget kapta meg.

 
4) Ünnepeljünk!

 
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
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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
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
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5) Turizmus
 

A feladatokat a csapatok egyéni módon oldották meg.

6) Rejtőzködő!

 a) Szinevéri-tó
 b) Szelmenci székelykapu Kisszelmenc és Nagyszelmenc között
 c) Nárciszok völgye
 d) Munkácsi vár
 e) Hóvár (Hoverla)
 f) Beregvári Schönborn-kastély
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