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Az egyik ajtó mögött a szabadság vár!

- a játék menete -

● Fejtsd meg mind a 19 kérdést!
● A válaszok kezdőbetűiből egy anagramma áll össze.
● Találd ki, ki az a személy, akit az anagramma rejt!
● És már csak egy asszociáció, hogy kiderüljön, melyik ajtón lehet kiszabadulni!

Jó szórakozást!

Kérlek ne köss bele: az anagrammában egy helyen hosszú í-nek kellene lennie, 
de a kérdésre adott válaszban és a személy nevében is rövid az i. 



  

1. kérdés

Melyik országról van szó?

Magyarországnál háromszor nagyobb 
ország az Arab-félsziget délkeleti peremén. 
Területéhez tartozik a Hormuzi-szorosra 
„felügyelő”, egykor Kalózpart néven ismert 
Muszandam-félsziget. 

Északnyugaton az Egyesült Arab 
Emírségekkel, délen Jemennel, nyugaton 
Szaúd-Arábiával és a Perzsa-öböllel, keleten 
az Arab-tengerrel, északon az Ománi-öböllel 
határos. Az egyetlen ország a világon, 
amelynek ibádi muszlim többségű a 
lakossága.

Fővárosa Maszkat.



  

2. kérdés

Milyen állatfajta 
látható a képen?



  

3. kérdés

Mi a közös név?



  

4. kérdés

Ki a festő? (A vezetéknév számít)



  

5. kérdés

Melyik ez a népies, régies szó?

Jelentése: zárka, börtön. Kisebb szabadságvesztés, 
büntetés kitöltésére használt épület vagy helyiség, 
főként a katonaságnál.



  

6. kérdés

Melyik együttes diszkográfiája?

● 1989 Pretty Hate Machine

● 1994 The Downward Spiral

● 1999 The Fragile

● 2005 With Teeth

● 2007 Year Zero

● 2008 Ghosts I-IV, The Slip

● 2013 Hesitation Marks



  

7. kérdés

Mi a neve a folyónak?

Az észak-amerikai kontinens északnyugati területének 
legnagyobb folyója. Kanadai területen, az azonos nevű 
territóriumban ered és megközelítően nyugat felé folyik az 
amerikai Alaszka szövetségi államon keresztül és a Bering-
tengerbe torkollik. 

Neve Gwich'in nyelven annyit tesz mint nagy folyó.

A folyó hossza 3190 km. Hírnevét az 1896 és 1903 között 
zajló klondike-i aranyláznak köszönheti, amikor a fő 
szállítási útvonal volt.



  

8. kérdés

Mi a neve ennek a kúpos fejfedőnek, amit 
kb. az 1400-as évek végéig hordtak a nők?



  

9. kérdés

Mik ezek?

argumentum ad logicam 
ignoratio elenchi  
hamis dilemma 
náci kártya
árnyékbokszolás



  

10. kérdés

Melyik szó hiányzik?
Tilosra vált a fény, a földön nincs tovább,
Tilos a kar, ami fölfelé vált.
Mégis megrántom, s nem haragszom rád,
A magasabb lécet így viszed át.

Nagyon jó ez a repülés,
Ez a távoli ragyogás.
Nagyot bámul a vasutas.
Hát felszállás!
Éjszakai __________

Ezeregy tonna húz a háztetők fölé,
A fekete égbe a fény beletép.
Gyöngysor csörömpöl a csillagok közé,
Ahol a sínpár nem kötelék.

Nagyon szép ez a ragyogás,
Nagyon jó ez a repülés.
Nem is hallik az ugatás.
Felszállás!
Éjszakai __________
Felszállás!



  

11. kérdés

Mi a vegyjele annak az elemnek, aminek 
a rendszáma 53?

Neve magyarul ibolyaszínűt jelent. 
Nyelvújításkori magyar nevei: iblany, ibolyó.



  

12. kérdés

Mi a közös megnevezés?
● Az indiánok a legyőzött ellenség levágott fejéből a nyakon 

keresztül távolították el a hátsó koponyarészt, majd néhány 
napig tartó, speciális füsttel való kezelés után az arc-
csontokat is kivették. További aszalás után a végeredmény 
az eredeti arcvonásokat őrző, ökölnyi emberi fej lett. Ezeket 
a trófeákat egyrészt az ellenség elijesztésére, másrészt 
rituális célra is használták a harcosok. Hitték, hogy a legyő-
zött ellenség ereje átszáll a viselőjére.

● Irodalmi művek tartalmának vagy mondanivalójának játék-
jellegű frappáns tömörítése, versben avagy prózában. 
A 19. században alakult ki, hazája Amerika. Magyarországon 
már a 19. század végén játszották irodalmi kávéházakban. 



  

13. kérdés

Melyik ez a város?

● Irányítószáma: 2117

● Körzetszáma: 28

● A Gödöllői-dombságban fekszik

● Első említése 1274-ből való, Ilsuazg néven

● Mátyás király kedvenc vadászterületeihez tartozott

● Petőfi Sándor többször megfordult itt

● Jókai Mór személyesen kérdezősködött a faluban, amikor 
A kőszívű ember fiai című regényéhez gyűjtött anyagot

● 2008. július 1-jei hatállyal Sólyom László városi címet adományozott 
a településnek

● Az esemény, amiről leginkább híres, kimaradt a felsorolásból



  

14. kérdés

Minek a meghatározása?

Megnevezése az olasz „meg nem váltott” 
jelentésű szóból ered.

A nacionalizmussal és a revizionizmussal 
összefüggő eszme vagy mozgalom, 
melynek célja az elvesztett szülőföld 
visszaigénylése és visszafoglalása. 

Területi követeléseit (valós vagy képzelt) 
történelmi és/vagy etnikai összetartozás 
alapján próbálja igazolni. A különféle 
nacionalista és pánnacionalista 
mozgalmak gyakran fogalmaznak meg 
ilyen követeléseket.



  

15. kérdés

Mi a fesztivál neve?

A belgiumi Boom 
városban 2005 óta évente 
megrendezett 
elektronikus zenei 
fesztivál, amelyet már 
ötször választottak a világ 
legjobbjává.

2012-ben kb. 1 óra alatt, 
2013-ban néhány 
másodperc alatt eladták 
az összes elérhető 
(kb. 150.000) jegyet.



  

16. kérdés

Kiknek a zászlaja ez?

A fekete szín az embereket jelképezi, a sárga kör 
a napot, a vörös sáv pedig a földet, amin élnek.  



  

17. kérdés

Milyen játék leírása? (Eredeti helyesírási hibákkal...)

Fogd a kezedbe a golyót, és könnyedén lendítsd el a bábuk 
mellett, úgy, hogy az vissza felé jövet döntse el a bábút. 
Magától értetődőnek tűnhet csak ráirányítani a golyó elölről, 
de nem hátulról kell döntenie a golyónak, ez megadja a 
játék ízét.

Ne lendíts túl nagy erővel és semmi képen sem lépj be a 
lendítési zónába, nehogy a golyó vissza térve eltaláljon. 
Inkább taktikai ész játék, mint sem erő bedobás verseny.

Ha lendítésre játszotok, akkor számolnotok kell hány 
lendítésből sikerült tarolni (minden bábú fekszik). Az nyer aki 
kevesebb lendítésből fektette le az össze bábút.



  

18. kérdés

Milyen szeszes ital kell a következő koktélok 
mindegyikébe?

● Harakiri

● Zorbatini

● Szőrös hónalj

● Vulkán

● Nyolc kard

● Görög tűz



  

19. kérdés

Melyik konyhai folyamat ez?

● A gyümölcsök mosását és szárítását követően a nagyobbakat (mint az ananász, alma, barack, 
citrusfélék) meghámozzák és felkockázzák, míg a kisebbeket (mint pl. a cseresznye, meggy, szőlő) 
megszurkálják, majd egy nagyobb hőálló szűrőbe teszik. A szűrőt egy tágas fémtálba állítják.

● Közben szirupot készítenek. Ezt addig főzik (kb. 105 °C-on), amíg szálat nem húz. Amikor a szirup 
kész, ráöntik a gyümölcsre, úgy, hogy azt teljesen befedje, majd letakarják, s 24 órát állni hagyják.

● Másnap a szűrőt kiemelik, lecsorgatják, a szirupot újra felfőzik, míg 
szálat nem húz, s megint ráöntik a gyümölcsre. S jön 
a 24 órás pihentetés...

● Ezt a folyamatot összesen ötször ismételik meg, úgy, 
hogy az utolsónál a szirupot 108 °C-ra hevítik. 

● Az utolsó egynapos állás után a kiszedett gyümölcsöt rácson 
elterítve - vigyázva, hogy egymáshoz ne érjenek - 
megszárítják. 



  

Olvasd össze a kezdőbetűket és fejtsd meg az anagrammát!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



  

Melyik ajtót nyitod ki?
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