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Görög utazó, akit 
enyűgözött Egyiptom 
 
A görög tudós, Hérodotosz (kb. Kr. 
e. 484-425) Kisázsiában, Halikarnasz-
szoszban született. Sokat utazott, és 
megismerte Mezopotámia földjeit, a 
keleti parttól a Fekete-tengerig, Szi-
cíliát és Afrika partjait. Jó megfigyelő 
képességgel rendelkezett, és mindig 
nagyon odafigyelt arra, amit a helyi-
ek elmondtak neki, bár néha kissé túl 
hiszékenynek bizonyult. Görög-per-
zsa háborúk  címen megjelent művét 
a valaha írt első történelemkönyvnek 

tekintik, őt pe-
dig a „történe-
lem atyjának”.
 Kr. e. 450 körül 
Hérodotosz át-
utazott Egyip-
tomon. A Gö-
rögországból 
érkezett embert 
számos dolog 
lenyűgözte, amit 
látott és hallott. 
Hérodotosz me-
séli el nekünk, hogy az ártól függően 
háromféle balzsamozást végeztek. 
Tutanhamon, a fáraó számára csak a 
legjobb eljárás jöhetett szóba. Héro-

1. Múmiák  

a) feladat

1. Történelemkönyved vagy lexikon segítségével tudd 
meg, hogy mit jelent a múmia szó.

2. Nézz utána, hogy az ókori Egyiptomban honnan 
jött a mumifikálás gyakorlata, és írj egy listát az 

egyiptomiak túlvilági élettel kapcsolatos hiedelmeiről. 

3. Olvasd el az alábbi A szöveget, benne 
Hérodotosz beszámolóját az ókori 
Egyiptom mumifikálási eljárásáról.

4. A kiállításon megnézheted a Tutanhamon igazi 
múmiájáról készült képeket. Hasonlítsd össze 

a képeket a rekonstrukcióval. 

5. Rajzolj vagy fess egy képet Tutanhamonról, 
úgy, amilyennek elképzeled őt.

Hérodotosz
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dotosz így írta le: „... először az agy 
egy részét az orrlyukon keresztül egy 
vashorog segítségével kiszedik, a 
többi részbe bizonyos szereket injek-
tálnak. Ezt követően a lágyékot ko-
vakő késsel felnyitják és az összes be-
let eltávolítják, a hasüreget alaposan 
kimossák pálmaborral, majd össze-
tört füstölőszerekkel újra kitisztítják; 
megtöltik összetört mirhával, kasszi-

ával, és más illatos füstölőszerekkel – 
csak tömjénnel nem – és összevarr-
ják. Majd a testet bevonják nátronnal, 
úgy, hogy teljesen befedje, hetven 
napra, sohasem többre; amikor a het-
ven nap letelt, a testet megmossák és 
a fejétől a lábáig szalagokra vágott 
vásznakba csomagolják, bekenik gu-
mival, melyet az egyiptomiak gyakran 
használtak enyv helyett.”

Tutanhamon múmiája
1. Múmiák  

b) feladat

1. A kiállításon tájékozódj a balzsamozásról.

2. Készíts jegyzeteket az alábbiakról:
Miért mumifikálták halottaikat az egyiptomiak? Írd le 

a mumifikálás folyamatát; milyen eszközöket használtak?

3. A kiállításon láthatsz kanópusz edényeket. 
Ezek olyan tároló edények, amelyekben az elhunyt 

személyek belső szerveit tartósították. 
Írd le mely szerveket tartották az egyiptomiak 

a legfontosabbnak! Ezeket a kanópusz edényekben 
helyezték el. Ki tudod találni, hogy milyen vallásos 
hiedelmek kapcsolódtak a kanópusz edényekhez?
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Élet a túlvilágon

a) feladat

Az ókori Egyiptomban az emberek 
úgy hitték, hogy az embereknek lelke 
van, és ennek a teljes testre szüksége 

van a túlvilági élethez. 
Tudj meg többet a túlvilággal 

kapcsolatos hiedelmeikről a kiállításon! 
Utána írj összefoglalót 

a legfontosabb pontokról!

3. Sír
 
Howard Carter gyanította, hogy 
Tutanhamon sírja a Királyok Völgyé-
ben a VI. Ramszesz sírját építő ókori 
munkások kunyhójának romjai alatt 
lehet.
A sír négy, sziklából kivájt földalatti 
kamrából áll. 
Ezek közül a kamrák közül a kiállítás 
hármat mutat be pontosan úgy el-
rendezve, ahogyan Howard Carter 
felfedezte őket. Az előtérben körül-
belül 700 tárgyat találtak. A legelő-
ször 1923-ban felnyitott sírkamrában 
egy aranyból készült szentély volt, és 
benne három másik szentély.

A négy szentélyben egy kvarcitból 
készült szarkofág pihent. Az szenté-
lyek eltávolítására valamint a szarko-
fág és a belső koporsók felnyitására 
1932 novembere és 1924 májusa kö-
zött került sor. 
Volt még egy kamra, amelyet első-
sorban a temetkezés tárgyainak tar-

A sír vázlatos rajza  
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tottak fenn, ezt kincstárnak nevezték 
el. Többek között egy mennyezetes 
szentélyt és egy Anubisz szentélyt 
találtak itt. Az oldalsó kamrában 
készleteket találtak különböző kor-
sók, olajos palackok, gyümölcsökkel 
megrakott kosarak és bútorok for-
májában. 

A szertartások során használt ágyak az előtérben

Anubisz szentélye

a) feladat

Most már sokat tanultál a balzsamozásról és Tutanhamon sírjáról. 
A kiállításon megtapasztalhatod, hogy pontosan hogy 

néztek ki a sírkamrák, amikor Howard Carter megtalálta őket. 

1. Jegyzeteid felhasználásával készíts faliújságot.
 

2. Írj újságban megjelenő riportot Tutanhamon temetési 
szertartásáról a sír tartalmának leírásával.

3. Építsd meg Tutanhamon sírkamráját kartondobozokból.
 A csoportban mindenkinek legyen saját feladata. 

A sírkamra modelljében helyezzetek el papírból és kartonból 
készült miniatűr tárgyakat, szentélyeket és egy szarkofágot.

4. Olvasd fel az újság számára írt riportot hangosan, 
mutasd be a faliújságodat és a sír modelljét az egész osztálynak.


