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A Katedra-versenyek az oktatási minisztérium által akkreditált és támogatott versenyek. 
További, a versennyel kapcsolatos információk: www.katedra.sk, katedra.szerkesztoseg@gmail.com

I. forduló                                                              Beküldési határidő: 2022. október 20.I. forduló Beküldési határidő: 2022. október 20.

Az első fordulóban Vámbéry Ármin életével, munkásságával és utazásaival kapcsolatos feladatok sikeres megoldásához a 
Küzdelmeim című művét, valamint a Közép-ázsiai utazás előszavait ajánlom irodalomként. A Muravidékhez és a keleti or-
szághoz kapcsolódó feladatok megoldásához földrajzi atlasz és az internet különféle forrásai ajánlottak. A Katedra folyóirat 
honlapján a Vámbéry Ármin Földrajzverseny „segédanyagok” menüje szintén hasznos forrásanyagokat rejt.

1)  Kódfejtés

A következő kérdések válaszai értékes kódokat tartalmaznak. Válaszoljatok a kérdésekre, majd a válaszok meghatározott 
számú betűit a megfelelő helyre beírva megkapjátok a feladat megoldását. Magyarázzátok meg, hogyan kötődik Vámbéry 
Árminhoz a megfejtés! (14+1 = 15 pont)

Segítség:

1. Mi volt Vámbéry keresztneve?                               (magyarázat: 1/3 =  1. kérdés válaszának / 3. betűje = m)

           m
   Ármin      1/3

Kérdések:

1. Milyen vallású családban született Vámbéry Ármin?

2. Mi volt édesanyja lánykori vezetékneve? 

3. Mi volt édesanyja második férjének (tehát Vámbéry Ármin mostohaapjának) vezetékneve? 

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

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

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

ROVATVEZETŐ: TÓTH TIBOR, vambery.armin.foldrajzverseny@gmail.com
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4. Milyen betegségben halt meg édesapja? 

5. Honnan származik Vámbéry Ármin családja?

6. Hogyan nevezik ma az egykori Lundenburg települést? 

7. Minek a betege lett hároméves korában Vámbéry Ármin?

8. Mi a judaizmus tanainak legteljesebb összefoglalása? 

9. Milyen háznak nevezték Dunaszerdahelyen az emeletes ház(ak)at?

10. Melyik településen vállalt hat hónapra házitanítói állást csupán tizenegy évesen?

11. Melyik lábára bénult meg gyermekkorában?

12. Minek az üzemeltetésével tartotta el családját édesanyja Szentgyörgyön édesapja halála után?

13. Mi volt édesapja vezetékneve?

14. Mi volt eredeti keresztneve?

Kódok:

A megfejtés és Vámbéryhoz való kötődésének magyarázata:
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2)   Térképészet
  

Készítsétek el Vámbéry Ármin utazásainak térképét! Az útvonalat mai, aktuális politikai térkép segítségével készítsétek el, 
hogy az összes – utazásai által érintett - mai országot, és azok fővárosait is be tudjátok jelölni! Az útvonalon jelöljétek meg 
a következő tíz fontos megállót is: Khíva (Hiva), Meshed (Mashhad), Erzerum, Buhara, Persepolis, Herat, Tebriz, Qarshi 
(Karsi), Isfahan, Szamarkand! A térkép készítése során ne feledkezzetek meg a térképészeti elemekről (a térkép címe, mé-
retaránya, északi irányultság, jelmagyarázat és szerzőpont) és a külalakról sem! (20+5+5 = 30 pont)

3) Válaszolgató

  A következő kérdések Vámbéry Ármin személyes nézeteit érintik munkássága tekintetében. Próbáljátok megválaszolni 
ezeket! (15 pont)

1. Minek kapcsán vált Vámbéry Ármin keleti utazása múlhatatlanul szükségessé?
 
   .............................................................................................................................................................................................................

2.  Milyen veszélyekkel kellett szembenéznie utazásai során, hogy a magyarság őstörténetét fedő homályt valamelyest 
eloszlassa?

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

3.  Miért vélte úgy Vámbéry Ármin, hogy Magyarország a legalkalmasabb a keleti és nyugati kultúra közti közvetítésre?

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

4. Mi lett Vámbéry Ármin életének egyik fő feladata és legkedvesebb foglalkozása?

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

5. Minek a kérdése érdekelte már fi atal kora óta Vámbéry Ármint?

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

6. Mivé (kivé) „alakították át” európai mivoltját Konstantinápolyban? Mit jelent magyarul ez a kifejezés?

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

7. Nyelvészeti munkássága mellett melyik másik tárgyakra is fi gyelt, hogy ne kerüljék el fi gyelmét?

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

   

4) Címkereső
 
  Az alábbi képrejtvények egy-egy Vámbéry mű címét rejtik. Próbáljátok megfejteni, melyikről lehet szó és állapítsátok meg 

a kiadás évszámát is! (5+5 = 10 pont)

A mű címe:  ...............................................................................

Kiadásának éve:  ....................................

3

KATEDRA-VERSENYEK



A mű címe:  ...............................................................................
Kiadásának éve:  ....................................

A mű címe:  ...............................................................................
Kiadásának éve:  ....................................

A mű címe:  ...............................................................................
Kiadásának éve:  ....................................

A mű címe:  ...............................................................................
Kiadásának éve:  ....................................

5) Országoló
 
  A képen egy Vámbéry Ármin által érintett, de mai ország lobogója 

látható. Találjátok ki, melyik országról van szó, majd állapítsátok 
meg a következőket: főváros, az ország területe, az ország lakossága, 
szomszédos államok, az ország legnagyobb tava! (10 pont)
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Az ország neve:   ........................................................................................................................................................

Fővárosa:    ........................................................................................................................................................

Területe:    ........................................................................................................................................................

Lakosainak száma:  ........................................................................................................................................................

Szomszédos államok:  ........................................................................................................................................................

Legnagyobb tava:  ........................................................................................................................................................

6) Igaz vagy hamis?

  Állapítsátok meg a következő, Muravidéket érintő kérdésekről, hogy igazak vagy hamisak-e! (10 pont)

a) Muravidék ma Szlovéniához tartozik.     I H
b) Muravidék területe három másik országgal is határos.   I  H
c) A Muravidék azonos a Muraköz kifejezéssel.    I  H
d) Muravidék legjelentősebb folyója a Mura.    I H
e) A legfontosabb folyón kívül a Lendva és a Kerka jelentősek.  I H
f) A térség fő központja Lendva.      I  H
g) Muraszombat a Lendva folyó partján fekszik.    I  H
h) A Vendvidék a szlovéniai magyarokról kapta a nevét.   I  H
i) A Muravidék természetes határa a Mura folyó.    I H
j) Muravidék területe 948,48 km2.      I H

5

KATEDRA-VERSENYEK


