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A) szöveg 
Királyok Völgye 
 
A Királyok Völgye a Nílus bal part-
ján terül el, az ókori Théba városával 
szemben. Thébát ma Luxornak neve-
zik, és ez volt a fáraók hivatalos tar-
tózkodási helye. Az Újbirodalom ide-
jén a nyugati parton húzódó halottak 
városa (nekropolisz) az egyik legfon-
tosabb temetkezési hely volt az ókori 
Egyiptomban (XVIII. és XX. dinasz-
tiák, Kr. e. 1550-1070 között). Szinte 
az Újbirodalom összes uralkodóját 
itt helyezték nyugalomra, de egyedül 
Tutanhamon sírja maradt érintetlenül. 

B) szöveg 
Howard Carter felfedezi 
a sírt 1922-ben
 
Howard Carter először 17 éves korá-
ban, 1891-ben utazott Egyiptomba. 
Az angol Lord Georg Herbert Car-
narvon szintén Egyiptomban töltött 
némi időt. Ez felébresztette érdek-
lődését Egyiptom iránt, és rendelke-
zésére álltak az ásatások költségei-
nek fedezéséhez szükséges források. 
1907-ben a Theodore M. Davis ása-
tásán dolgozó csapat talált egy ak-
nát a Királyok Völgyében, benne bal-
zsamozáshoz használt anyagokat és 
Tutanhamon temetési szertartásának 
maradékait. Utána 1909-ben Theo-
dore M. Davis talált egy kirabolt sírt, 
amelyről azt feltételezte, hogy Tutan-
hamoné volt, és azt nyilatkozta, hogy 

ezzel a Királyok Völgyének felfedezé-
se teljesnek tekinthető. 
Howard Carter másként gondolta, és 
meggyőzte Lord Carnarvont, hogy 
fektessen pénzt a Királyok Völgyé-
ben folytatandó ásatásokba. 1914-
ben Carnarvon átvette Davis ásatásra 
szóló engedélyét, és Howard Cartert 
bízta meg az ásatási munkálatokkal, 
hogy találja meg a Királyok Völgyében 
Tutanhamon sírját. Az első világhá-
ború megzavarta az előkészületeket, 
ezért csak 1917 őszén kezdték meg 
Tutanhamon sírjának szisztematikus 
keresését a Királyok Völgyében. Car-
ter figyelembe vette a Tutanhamonra 
utaló nyomok megtalálásának helyét, 
és a térképen négyzetekre osztotta 
fel a területet. Ez azt jelentette, hogy 
minden ásatási munkát rögzíteni tu-

1. Howard Carter felfedezése

Tutanhamon sírjához vezető lépcsők 
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dott az összes lelettel együtt. Öt év 
elteltével csaknem az egész területet 
átvizsgálták már, csak a VI. Ramszesz 
sírjának bejáratánál, az ókori építő-
munkások kunyhója alatt lévő terület 
maradt hátra. Ez volt az a hely, ahol 
az ásatást végző csapat az utolsó ter-
vezett ásatási szezonban munkának 
látott. Howard Carter 1922. novem-
ber 4-én pár lépcsőt fedezett fel az 
építők kunyhói alatt. Elküldött Lord 
Carnarvonért, hogy Angliából utaz-
zon oda. 1922. november 26-án Car-
ter Carnarvon és lánya, Lady Evelyn 
Herbert meg Carter kollégája, Arthur 
Callender jelenlétében megbontot-
ta az előteret elzáró falat. Carnarvon 
megkérdezte Cartert, hogy lát-e va-
lamit. Ekkor hangzott el Carter híres 
válasza: „Igen, csodálatos dolgokat.” 
A csapat hamarosan meggyőződött 
róla, hogy Tutanhamon sírját fedez-
ték fel. A sír felfedezéséről az első 
újságcikket a The Times angol újság, 
közölte november 30-án. A felfede-
zést mindenütt a világon az egész saj-
tó szenzációként üdvözölte. Howard 
Carter azonnal szakértőkből álló csa-
patot állított össze. A kamrákat ala-
posan és a tárgyakat tudományosan 
katalogizálva pakolták ki. Ez 10 évet 

vett igénybe. A „Tutanhamon – sírja 
és kincsei kiállítás” olyan formában 
mutatja be a sírkamrákat, ahogyan 
Howard Carter és Lord Carnarvon ta-
lálta azokat a felfedezés idején. 

Howard Carter a sírkamrában folyó munka 
során 

A) feladat

Keresd meg 
a Királyok Völgyét 

Egyiptom térképén!
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A régészek(idegen szóval archeoló-
gusok) letűnt kultúrák maradványait 
tanulmányozzák. Az általuk képviselt 
tudományág neve régészet, máshogy 
archeológia.Ez a szó görög eredetű, 
jelentése a letűnt idők tudománya. 
A régészek ásatások révén fellelhető 
bizonyítékok után kutatnak, ezek le-
hetnek épületek vagy romok, festmé-
nyek vagy írások, melyeket többnyire 
a földben találnak meg. Európában 
a régészet gyökerei a XVI. száza-
dig nyúlnak vissza. Amikor 1798-ban 
francia csapatok Napóleon vezetésé-
vel meghódították Egyiptomot, akkor 
az éppen az Oszmán Birodalom fenn-
hatósága alatt állt. Napóleon szak-

értőket alkalmazott annak az ókori 
egyiptomi helyszínek tudományos 
vizsgálatára. Az egyik brit szakember 
különösen fontos szerepet játszott az 
egyiptomi régészet tudományának a 
kialakulásában: Sir William Matthew 
Flinders Petrie (1853-1942) volt a Sto-
nehenge területének leírója még fia-
talkorában, és 1880-tól Egyiptomban 
kezdett feltárási munkákba. Első dol-
ga volt lemérni a gízai piramisokat. 
Flinders Petrie különleges módszert 
dolgozott ki a cseréptöredékek korá-
nak meghatározására (ezt mai néven 
sorrenddatálásnak nevezzük), amely 
az „régészet atyjává” tette. Egyúttal 
bizonyos útmutatásokat is összeállí-
tott, hogy az archeológusok aszerint 
végezzék munkájukat. A régészet-
ben Flinders Petrie volt az első, aki 
röntgent használt:  1898-ban röntgen 
vizsgálatnak vetett alá egy múmiát. 

2. A régészek munkája 

C) szöveg 
Mivel foglalkozik 
egy régész?  

B) feladat

1. Még mindig érkeznek a világ minden
tájáról régész-csapatok Egyiptomba. 

Keress rá az Interneten, hogy dolgozik-e 
magyar régészeti expedíciók Egyiptomban! 

2. Régészek nem csak Egyiptomban 
dolgoznak. Végeznek ókori kultúrákkal 
kapcsolatos ásatásokat a lakóhelyed 

közelében?



5

d) feladat

Írj újságcikket arról, hogy hogyan 
fedezte fel a sírt Howard Carter!

Használd az A és B jelű szövegeket, 
és készíts feljegyzéseket a sír felfede-
zéséről. A kiállításon még több infor-
mációt találhatsz Howard Carterről. 

C) feladat

Készíts interjút Howard Carterrel. Az interjú 
időpontja lehet 1932, tíz évvel a sír felfedezése után, 
amikor Carter véglegesen rögzített minden leletet.

A kiállításon további információkat találhatsz Howard Carterről és 
a sír felfedezéséről. A kiállítás felkeresése előtt oszd fel a csopor-

todat két csapatra, és készíts erről jegyzetet. A kiállítás felkeresése 
után a jegyzetek mellett használd a könyvekből és az Internetről 

gyűjtött adatokat is.
Gyűjts adatokat az ásatásokat szponzoráló Lord Carnarvonról. 

A kiállításon készíts jegyzeteket, és egészítsd ki lexikonból 
és az Internetről gyűjtött adatokról készült jegyzeteiddel.

Az első csapat kitalálja a Howard Carternek szóló kérdéseket
 és leírja. A másik csapat megválaszolja a kérdéseket. 

Figyelmet kell fordítanod arra, hogy 1930-ban az emberek
hogyan fejezték ki gondolataikat és az érzéseiket.

Ezután felvehetitek az interjút. A párbeszéd egyik szereplőjeként 
válasszátok ki a riportert, míg a másik szereplő Cartert fogja meg-
személyesíteni. Utána a felvett interjút bemutathatjátok az egész 

osztály előtt. Ha nincs lehetőségetek felvételt készíteni, akkor írjátok 
le az interjút, és az újságból keressetek magatoknak egy minta in-

terjút. Utána rendezzétek el úgy az interjút, mint egy újságkivágást, 
és nagyobb plakát formájában mutassátok be az osztályotoknak. 


