
I. forduló 

 

1. A történelem segédtudományainak nevét találhatjátok ki, ha a betűket megfelelő sorrendbe 

rakjátok. Mivel a szavak latinul vannak, fordítsátok is le őket! 

 

KATILOMPIDA 

LEOFIAGRÁPA 

IPEGFIARÁ 

KILÓGADOOKI 

ZIMUNAKATIM 

DALAHERKI 

GÓLROKONIA 

 
2. Néhány település neve nagyon kifejező, nem véletlenül hívták így őket. Miért? Mihez vagy 

kihez kötődnek?  

 

TILOS 

ŐR 

KOPUS 

 

Írjatok még néhány (3-4 db) ilyen kifejező somogyi helységnevet! 

 

 

3. Válaszoljatok a következő kérdésekre! 

 

a. Mit nevezünk "természetes határvédő rendszernek"? 

 

b. Hova építették a tanulmányban szereplő várakat? Miért pont ide? 

 

c. Hogyan keletkezett az úgynevezett "vörös sánc"? 

 

d. Hol húzódott a "kettős korai védővonal"? 

 

e. Honnan ered a Rupol helynév? 

 

 

4. TOTÓ 

 

1. Mit jelent a "gyepű" szó? 

 1. lakatlan terület 

 2. határvédelem 

 3. lószerszám 

 

2. Mi a zsupa szó jelentése? 

 1. terület 

 2. háztető 

 3. kerület 

 

3. Melyik ország volt "Turkia"? 

 1. Törökország 

 2. Görögország 



 3. Magyarország 

 

4. Kik a windischek? 

 1. tótok 

 2. horvátok 

 3. avarok 

 

5. Kinek a kezébe került Zselickislak-Ropolypuszta-Várhely vára? 

 1. Koppány 

 2. Monoszló nemzetség 

 3. Csovonya nemzetség 

 

6. Mi a "ducatus" szó jelentése? 

 1. pénzérme 

 2. királyi birtok 

 3. hercegség 

 

7. Mi a sáncvár? 

 1. kazettás faszerkezetű vár 

 2. határon lévő vár 

 3. földhalommal körbevett vár 

 

8. Kinek a vára lehetett az Őr településen megtalálható földvár? 

 1. Őr-nemzetségé 

 2. határőröké 

 3. a település földesuráé 

 

9. Ki az a híres császár, aki a X. században már műveiben ír a magyarok által lakott 

területekről? 

 1. III. Henrik 

 2. I. Ottó 

 3. Bíborbanszületett Konstantin 

 

10. Milyen céllal érkeztek Magyarországra a XI. század elején a remeték? 

 1. téríteni 

 2. a világtól elzárva szerettek volna élni 

 3. földművelést tanulmányozni 

 

 

 

Javasolt irodalom:  

Dr. Magyar Kálmán: A 10-11. századi magyar határvédelem (gyepű) várainak kutatása I. 

                                   (Újabb adatok a déli és az északkelet korai határvárak vizsgálatához) 

(a  www.noszlopy-marcali.hu oldalon megtalálható) 

 

Beküldési határidő: 2016. november 15.  

 

A megoldásokat a zajcsukne.pahi.katalin@noszlopy-marcali.hu e-mail címre küldjétek. 

 

 

Marcali, 2016. október 16.               Üdvözlettel: 

 

                                                                                       Zajcsukné Páhi Katalin  

 

mailto:zajcsukne.pahi.katalin@noszlopy-marcali.hu

