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Feladatlap 12-14 éveseknek
Magyar utazók Ázsiában

1. feladat
Ki írta, vagy kiről írhatták az alábbi idézeteket?

2. feladat
Vámbéry Ármin második útján dervis ruhát öltött, hogy ne derüljön fény európai 
származására. Milyen külső jegyek és belső tulajdonságok segítették még abban 
Vámbéry Ármint, hogy sikeresen eltitkolja európai származását? Sorolj fel minél 
többet! Próbáld magad Vámbéry Ármin helyébe képzelni!

3. feladat
Totó – Karikázd be a helyes választ!

„Péter kibontotta a magunkkal hozott kis háromszínű lobogót, s rúdra 
erősítve, amelyet hosszú ágból metszett, s fáradhatatlanul cipelt fel 
magával, kitűztem az Elbrusz csúcs havába. Hazám színeit ott lobogtatta 
a szél a Kaukázus legmagasabb ormán.”

Ki írta? Déchy Mór
„Ott ő a lámával és egy szolgával kilenc négyzetlábnyi helységben szorult 
össze, 3-4 hónapon át el volt szigetelve. Szobácskájából nem mert egyikük 
sem kimozdulni, a környék hóval volt fedve és a hévmérő rendszerint 10-16 
fokon állott, zéró alatt. Ott ült ő birkabőr bundába burkolózva, összefont 
karokkal, s ebben a helyzetben reggeltől estig olvasott, tanult, melegítő tűz 
és alkonyat után világító mécses nélkül. A padlón aludt és csak az egyszerű, 
csupasz falak nyújtottak oltalmat az éghajlat zordonságával szemben.”

Kiről írhatták? Kőrösi Csoma Sándor 
„….Emlékezem még határozottan arra a reggelre, midőn lábfájással 
ébredtem és sántítani kezdtem. Ez volt az idő, mikor a csípőfájás betege 
lettem, s a bal lábamra megbénultam. E bajomra aztán gyógyulást nem 
is leltem soha.”

Ki írta? Vámbéry Ármin

a.)

b.)

c.)

Vámbéry Ármin igazi nyelvtehetség volt, a közép-ázsiai 
nyelveket jól ismerte és használta. A nyelvtudáson túl ismerte 
a közép-ázsiai emberek szokásait, gesztusait, és vallási előírá-
saikat is, melyeket be is tartott. Sokszor azonban így is csak 
lélekjelenlétének volt köszönhető, hogy nem derült ki, hogy 
európai származású Vámbéry Ármin. 

1. Hol halt meg Kőrösi Csoma Sándor?
1. Dardzsiling   2. Kalkutta  x. Delhi

2. Mit jelent a dervis szó?
1. kolduló szerzetes  2. pap   x. hittérítő

3. A Volga menti finnugor népeket kutatta. Ki volt ő?
1. Vámbéry Ármin  2. Prinz Gyula  x. Reguly Antal

4. Melyik hegység legmagasabb pontja az Elbrusz?
1. Tien-san   2. Kaukázus  x. Himalája

5. Melyik utazónk járt első magyarként a Fuji szent hegyén?
1. Prinz Gyula   2. Lóczy Lajos   x. Széchenyi Béla

6. Ki írta a Középázsiai utazás című könyvet?
1. Vámbéry Ármin  2. Prinz Gyula  x. Déchy Mór

7. Ki térképezte fel az Észak-Ural területét?
1. Cholnoky Jenő  2. Lóczy Lajos   x.Reguly Antal

8. Második, 1862-es Közép-Ázsiába tett útját az akadémia támogatta. Ki ő?
1. Vámbéry Ármin  2. Prinz Gyula  x. Déchy Mór

9. A Kaukázus kutatója volt. Ki ő?
1. Cholnoky Jenő  2. Déchy Mór   x. Prinz Gyula

10. Mi volt Isztambul neve Vámbéry Ármin idejében?
1. Tripoli    2. Tunhuang  x. Konstantinápoly

11. Stein Aurél számára ő hozott hírt az Ezer Buddha barlangtemplomokról. Ki ő?
1. Cholnoky Jenő  2. Lóczy Lajos   x. Reguly Antal

12. Mikor indult el a Széchenyi Béla vezette expedíció Ázsiába?
1. 1848    2. 1877   x. 1492

13. Ki készítette el a Tibet-Angol Szótárt?
1. Kőrösi Csoma Sándor  2. Vámbéry Ármin x. Reguly Antal

13+1. Sok földrajztudós hatására vált Ázsia kutatóvá. Ki volt ő?
1. Cholnoky Jenő  2. Lóczy Lajos   x. Gubányi Károly

megoldás



TÁMOGATÓNK:

Tibeti népviselet 
Széchenyi Béla könyvéből

4. feladat
Szómagyarázat – Fejtsd ki néhány mondatban mit jelentenek az alábbi Ázsiához 
kapcsolódó szavak, kifejezések! Használd az internetet!

5. feladat
Vámbéry Ármin eljutott a Szir-darja és az Amu-darja által táplált tó déli partjára, 
melynek légifotóját itt láthatod. Melyik tó lehet ez és mi történt vele? 
Írd le néhány mondatban! 

• Tibeti láma: A korai utazók tévesen valamennyi buddhista 
  szerzetesre használták ezt a kifejezést, de csak 
  a kolostorvezetőket, spirituális tanítókat illeti meg ez a cím.

Tó neve: Aral-tó

Változás okai: Egyes vélemények szerint a globális felmelegedés az oka 
az Aral-tó területi csökkenésének, a valódi felelős azonban az emberi 
tevékenység. A Szir-darja és az Amu-darja folyók vizének öntözőcsa-
tornákba vezetése a rizs- és gyapotföldekre a valódi oka a vízutánpótlás 
elmaradásának és a vízszint csökkenésének. A tó ennek hatására vízmen-
nyiségének 90%-át elvesztette, jelenleg 4 kisebb tó található a területén. 

• Mandzsúria: A mai Északkelet-Kína történeti neve. Mandzsúria
  a történelem nagy részében nem tartozott Kínához, 
  hanem különböző lovas nomád törzsek szállásterülete 
  volt. Ezek a törzsek támadásaikkal gyakran veszélyeztették  
  Kínát. 1949-től Kína része. A terület rendkívül gazdag  
  ásványkincsekben, szénben és vasércben. 

• Lösz:  Sárga színű üledékes kőzet, mely a földtörténeti 
  negyedidőszakban rakodott le. A világ legtermékenyebb 
  mezőgazdasági területei helyezednek el rajta. Kínában 
  a Lösz-fennsík szintén az ország legtermékenyebb területe, 
  melyet az északi nomád törzsek elől a kínai nagyfal védett. 


