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Kustár, Á., Pap, I., Végvári, Zs., Kristóf, L. A., Pálfi, Gy., Karlinger, K., Kovács, 15., Szikossy,
I.: Using of 3D virtual reconstruction for pathological investigation and facial reconstruction of 
Antónia Tauber an 18th century mummified nun from Hungary. A large series o f well- 
documented, naturally mummified individuals came to light during reconstruction work at the 
Dominican Church in Vác, Hungary, in 1994-95. The anthropological material o f the crypt is 
stored in the Department o f Anthropology o f the Hungarian Natural History Museum, Budapest. 
One o f the specimens, a nun, the late baroness Antónia Tauber (1749-1786), had an extremely 
deformed body and facial shape. We tried to figure out the cause o f her disease with the help o f 
medical imaging technique and virtual 3D reconstruction. We reconstructed the virtual 3D model 
o f the deformed vertebrae using CT scan data o f the vertebral column, in order to investigate each 
effected bones' morphology. After this, we produced a real three-dimensional copy o f the skull 
with a non-invasive rapid prototyping (RP) technology in order to make a facial reconstruction. 
The essence o f our method is the anatomic-sculpturing reconstruction o f mimic and masticatory 
muscles. The muscle volumes were deduced from the grade o f expressedness o f muscle insertions. 
The facial features were modelled using the morphological correlations between the hard and soft 
tissue o f the face. The results o f the multidisciplinary approach (3D image reconstruction, 
pathological investigation, RP technique, and facial reconstruction) in investigating the mummies 
give us an opportunity to put together the pieces o f the past.
Keywords: Vác mummies; 18th centuty; 3D medical imaging; Pathology; Rapid prototyping; Sculpting 
craniofacial reconstruction.

Bevezetés

A váci Fehérek templomának 1994-95-ben zajlott felújítása során a harangtorony 
falában egy befalazott lejárat került elő, amely a templom alatti kriptába vezetett. A 
XVIII. században Vác lakosai temetkezési helyként használták a kriptát. Az altemplom 
tele volt egymás tetejére halmozott, gazdagon díszített koporsókkal. A néprajzi 
leletmentést Zomborka Márta és Ráduly Emil néprajzkutatók vezetésével végezték 
(Zomborka 1996). Antropológusként dr. Susa Éva igazságügyi antropológus szakértő vett 
részt rendszeresen a feltáráson. A leletmentés során 265 egyén maradványai kerültek elő a 
koporsókból. A betemetettek nagy része mumifikálódott.
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Az antropológiai lelet-együttes a Váci Püspökség hozzájárulásával a Magyar 
Természettudományi Múzeum Embertani Tárába került. A feltárás során előkerült 
koporsókat, a halotti rítus tárgyait és a halotti textíliák maradványait a váci Tragor Ignác 
Múzeum gyűjteménye őrzi.

Az antropológiai lelet-együttes különlegessége, hogy a betemetettek mintegy 70%-a 
természetes úton mumifikálódott, ami lehetőséget ad a kétszáz éven át megőrződött 
morfológiai jellegek és szövetek vizsgálatára. Az antropológiai kutatások eredményeit a 
korabeli, a plébánián fennmaradt anyakönyvek adatai még teljesebbé teszik. A halotti 
anyakönyvben megtalálhatók a betemetettek személyes adatai, nevük, haláluk időpontja, 
esetleg oka. Bizonyos esetekben fény derül az elhunyt foglalkozására és akár családi 
kapcsolataira is.

A koporsókon olvasható feliratokból tudjuk, hogy a váci kriptába egyházi és világi 
személyek egyaránt temetkeztek. A 17 dominikánus szerzetes dísztelen, jeltelen koporsóit 
a váci polgárok díszes koporsóitól elkülönítetve helyezték el az altemplomban. Három 
apáca is nyugodott a kriptában, az ő koporsóikat azonban nem különítették el az elhunyt 
váci lakosokétól.

Jelen tanulmányunk a váci múmiák jelenleg is nemzetközi együttműködésben zajló 
interdiszciplináris kutatásának része (Pap és mtsai 1997, Pap és mtsai 2007, Szikossy és 
mtsai 2007).

Kutatásunk célja, hogy antropológiai, patológiai és mikrotörténeti kutatás segítségével 
megválaszoljuk: 1) Milyen betegségre vezethető vissza Tauber Antónia bárónő testi 
fogyatékossága? 2) Mi vezetett idő előtti halálához? 3) Valóban csúf és rémisztő volt-e az 
arca életében? (1. ábra). A testi rendellenességekről a gerinc CT felvétele alapján készült 
3D virtuális rekonstrukcióval, arcvonásainak felelevenítéséről pedig szobrászi 
arcrekonstrukció segítségével alkotunk képet.

Anyag és módszer

A súlyos púposság okának kiderítésére radiológiai vizsgálatot végeztünk. Az apáca 
múmiájának teljes testre kiterjedő CT vizsgálatát 2009-ben, a Semmelweis Egyetem
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1. ábra: Tauber Antónia mumifíkálódott feje. 
Figure 1: Antónia Tauber’s naturally mummified head.



Radiológiai és Onkoterápiás Klinikáján (Budapest) végeztük, Philips Brillance multislice 
spirál CT készülékkel. A beállítási paraméterek közül a hajlásszög 0,5 pitch, az 
emelkedés mértéke 0,4 mm, a szelet vastagság 0,8 mm volt. A gerincről és a koponyáról 3 
dimenziós (3D) virtuális rekonstrukciót is készítettünk. Ez alapján pontos térbeli képet 
kaptunk a gerinc torzultságáról (2-3. ábra).

2. ábra: Az eltorzult gerinc CT felvétel alapján készült 3D rekonstrukciója. 
Figure 2: 3D reconstruction from the CT-scan of the distorted columna vertebralis.

3. ábra: Kinagyított részlet az eltorzult gerinc szakasz CT felvétel alapján készült 
3D rekonstrukciójából.

Figure 3: Magnified section of the 3D reconstruction from the CT-scan of 
the distorted vertebrae.
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A paleo-mikrobiológiai vizsgálatokat, melyek során bakteriális DNS jelenlétét 
kerestük a mumifikálódott szövetekben, a University College London munkatársaival 
együttműködésben végeztük el (Fletcher és mtsai 2003a).

Az arcrekonstrukció módszere lehetővé teszi a múltban élt személyek arcvonásainak 
közvetlen megjelenítését, legyen az honfoglaló magyar vitéz (Kustár és Skultéty 1996), 
Árpád-házi magyar királyi pár (Árpás 2006) vagy 18. századi apáca. Az arcrekonstrukció 
alapja a koponya és az arc anatómiai ismeretén túl az egyedi karaktervonások 
tanulmányozása a koponyán (Sobotta 1990). Az arcrekonstrukciós módszer lényege, a 
mimikái és a rágóizmok visszaépítése a koponyára a csontok izomtapadási felszínei 
alapján (Árpás in Sjovold 1981, Árpás 2006, Kustár és Árpás 2008). Az izmok és lágy 
szövetek vastagságát az izomtapadási felszínek fejlettségi foka alapján becsültük a 
koponya 45 mérőpontján Röhrer-Ertl és Helmer (1984) táblázatba foglalt adatai alapján 
(in Kustár és Skultéty 1996). Az antropometriai és morfológiai jellegeket a koponyáról 
készült másolaton tanulmányoztuk. Az arcvonásokat a koponyacsontok és az arcfelszín 
formai összefüggései alapján mintáztuk Geraszimov (1949, 1971), Kustár és Skultéty
(1996), Prag és Neave (1997) valamint Taylor (2001) módszetani útmutatóit követve.

A 3D műanyag koponyamásolatot a Tondo SP1 Kft. közreműködésével készítettük el 
(www.tondo.hu). A nyers koponya CT felvételekből először 3D virtuális (számítógépes) 
rekonstrukciót készítettünk, majd a virtuális koponya modellt 0,089 mm-es szeletekre 
osztottuk fel a MIMICS 10.01. 3D szoftver segítségével (MIMICS 10.01; 4. ábra). A 
kézbe vehető műanyag koponyamásolatot Zcorp Designmate CX Colour 3D nyomtatóval 
állítottuk elő (por- és kötőanyag eljárással; Végvári és mtsai 2008, Tondo 2009, Kristóf 
és mtsai 2008a). Mivel a halott állkapcsa nyitott helyzetben volt, a mumifikálódás során 
ebben az állapotban rögzült. Ez nehézséget okozott volna az arcrekonstrukció 
elkészítésében, ezért az állkapcsot még a nyomtatás előtt leválasztottuk a digitális 
koponyamodellről. így az állkapcsot és a koponyát egymástól elválasztva tudtuk 
kinyomtatni, majd utólag visszahelyeztük eredeti anatómai helyzetébe (5-6. ábra).

4. ábra: A koponya CT felvételből készült 3D virtuális rekonstrukciója. 
Figure 4: Virtual 3D reconstruction of the skull from the CT-scan.
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5. ábra: Rapid prototyping (RP) eljárással 6. ábra: Rapid prototyping (RP) eljárással
előállított műanyag koponyamásolat, elölnézet. előállított műanyag koponyamásolat, oldalnézet. 

Figure 5: 3D rapid prototyping way printed Figure 6: 3D rapid prototyping way printed skull 
skull cast, frontal view. cast, lateral view.

Eredmények

A 97-es számú koporsóban fekvő múmia kinézetében különbözött a többi váci 
múmiától: teste eltorzult, arcára pedig ijesztő halálsikoly dermedt (1. ábra). A holttestet 
drága, díszes keményfa koporsóban helyezték örök nyugalomra. A koporsó anyaga, már 
önmagában is vagyonos családi hátteret sejtet. A fedelére erősített finoman megmunkált 
vörösréz tábla német nyelvű feliratán ez állt: „Tauber Antónia bárónő 37 éves. 11 évet 
töltött a Mária Intézetben. 1786. július 19-én hunyt el”. Annak dacára, hogy a felirat 
szerint bárói családból származott, ruházata arról tanúskodik, hogy apáca volt az 
angolkisasszonyok rendjében. A temetéskor a halotti ruhán kívül, még egy szemfedéllel is 
letakarták a halott arcát.

A múmia jó  megtartási állapotú. A gerincen szembetűnő púp alapján első pillantásra 
akár „Pott féle” kórra vagy egyéb súlyos fejlődési rendellenességre is következtethetnénk. 
A meglehetősen torz arc, megdöbbentő látványt nyújt. Noha a múmiák arcvonásai 
gyakran rémisztőek, óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy az ilyen nagymértékű torzulás, 
tulajdonítható-e pusztán a kiszáradás következményének. A szemlélő eltűnődik, talán a 
haláltusában torzultak el vonásai, vagy már életében is csúf lehetett az arca? Néhány 
korábbi feltevés szerint „Tauber Antónia arca feltehetőleg már életében is torz lehetett”. 
Kristóf és mtsai (2008b) szerint talán éppen ez indokolta, hogy a halott apáca arcát 
letakarták szemfodéllel, noha szemfedél csak polgári személyek koporsójában fordult elő. 
Ezt az egy esetet kivéve, egyházi személyeknél nem használtak szemfedelet. Ugyanakkor, 
mivel a koporsó és az egyéb temetési kellékek egyaránt eltérnek az egyházi 
személyekétől, valószínűbb, hogy a szemfodél alkalmazása is ezzel magyarázható, azaz a 
szemfedél a gazdagabbak temetkezési tartozéka lehetett.

Egy szerencsés felfedezés lehetővé tette azt is, hogy kissé közelebbről 
megismerhessük Tauber Antónia küllemét és jellemét. St. Pöltenben, az Angol
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Kisasszonyok Rendi Levéltárában előkerült egy régi, kézzel írott német nyelvű feljegyzés, 
amely szerint: „Tauber Antónia bárónő aprótermetű és egyszerű (küllemében nem 
szép/nem csinos/csúnya), de erényekben és becsületességben gazdag teremtés volt, 
szorgalmas a nemes ifjúság nevelésében -  buzgó és kedves lélek. Brünnben, 
Morvaországban született 1749-ben, Budán, Magyarországon öltözött be 1775-ben (akkor 
lépett be a rendbe vagy szentelték fel) és Pesten hunyt el 1788-ban.” A bejegyzés, amelyet 
minden bizonnyal valamelyik őt személyesen ismerő rendtársnője írt, alátámasztja a 
feltételezést, hogy Tauber Antónia már életében sem lehetett túlságosan „szemrevaló 
teremtés” (Kristóf és mtsai 2008b).

A testről készült CT felvétel 3D rekonstrukcióján a gerincen súlyos fokú torsios 
scoliosis látható. A csigolyák -  különösen a thoracalis szakaszon -  megnyúltak, 
deformáltak. A cervicalis lordosis kiegyenesedettnek tűnik, a thoracalis kyphosis 
fokozott, a lumbalis lordosis ismét kiegyenesedett. A csigolyákban másodlagos 
arthroticus elváltozások nem láthatók. Néhány porcrésben chondrocalcinosisra utaló 
mészdenzitás látható. A LTV. csigolyatestben Schmorl-csomó és egy kisebb hemangiomára 
utaló szerkezeti elváltozás látható. A bordák a súlyos gerinc deformitásnak megfelelően 
szabálytalan lefutásúak, jobb oldalon bordapúp van. Ezek következtében a mellkasban és a 
hasüregben a szervmaradványok rendellenes helyzetben, dorsalisan helyezkednek el.

A múmiából vett szövetminták molekuláris biológiai vizsgálatából a MTB complex 
(Mycobacterium tuberculosis) DNS maradványait mutattuk ki. Az eredmények arról 
tanúskodnak, hogy Tauber Antónia TBC fertőzésben szenvedett, s bár a kórokozó jelen 
volt a tüdőben és a belső szervekben, a csigolyatesteket még nem támadta meg a betegség 
(Pap és mtsai 1999, Pálfi és mtsai 1999, Pálfi és mtsai 2001, Fletcher és mtsai 2003a, b).

Az arcrerkonstrukcióhoz szükséges 3D rapid prototyping (RP) eljárással készült 
koponyamásolat kellő pontosságú és részletgazdag. A koponya gracilis, az arckoponya erősen 
aszimmetrikus, a baloldal lejjebb ereszkedő. Az arckoponya proporcionálisán nagy. A homlok 
meredek, domború, az agykoponya a fossa temporalis mögött hirtelen kiszélesedő.

Míg a felsőarc finom csontozatú, az állkapocs viszonylag nagy és erőteljes, ami az 
arckoponyának diszharmonikus jelleget kölcsönöz. A középarc prognath, mindkét 
fogmedri nyúlvány előreálló. A fogak épek, a postmortalisan hiányzó fogakat viaszból 
pótoltuk. Az alveolusok mérete és iránya alapján a front fogak nagyok és kiállóak voltak, 
nyitott harapási formát eredményezve. Az orrgyök sekély és keskeny; az orrhát enyhén 
hullámos. Az apertura pyriformis anthropin. Az orrtövis Broca szerinti 3. fokozatú, 
enyhén lefelé irányuló, ami lefelé hajló orrcsúcsot jósol. Az orbita szögletes. A mentum 
széles, gyengén kettéosztott, lekerekített formájú (5-6. ábra). A rekonstruált arc -  amely 
szintén hordozza a koponya részaránytalanságát -  keskeny és gracilis, a homlok domború. 
A nyak vékony, előrenyúló és gyengén ívelt. Az orr hosszú és keskeny; az orrprofil az arc 
síkjából kiugró, enyhén konvex, mérsékelten lehajló orrcsúccsal. A fogak nagyok és 
előreállók, a nyitott harapási fonna miatt a front fogak kilátszanak az ajkak közül. A 
testen megfigyelt meglehetős alultápláltság összhangban van a hosszan elhúzódó 
betegséggel. Ezért az arcrekonstrukció tápláltsági foka is ezt a lesoványodott állapotot 
tükrözi (7-8. ábra). Az arcrekonstrukcióhoz felhasznált lágyrész vastagsági adatokat az 1. 
táblázatban tesszük közzé. A 9. ábrán látható fejfedő nem az eredeti viselet alapján 
készült, csupán jelzi, hogy Tauber Antónia apáca volt. Hajviselete egyszerű lehetett, 
amelyet eltakart a rendi fejfedő.
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/. táblázat. Lágyrész vastagsági adatok megoszlása Tauber Antónia koponyáján 
(Vác, Fehérek temploma, 97. koporsó, leltári szám: 2009.19.97.).

Table 1. Soft tissue thickness on the skull of Antonia Tauber 
(Dominican Chuch, Vác, Hungary, Coffin 97, Inv. Nr. 2009.19.97.).

Mérőpontok -  Landmarks mm

Bregma 4

Metopion 4

Glabella 5

Nasion 4

Rhinion 2

Phyltrum (ns-pr) 7

Labiomentale 7

Pogonion 8

Gnathion 7

Superciliare mediale (orbita medialis széle fölött -  above the medial edge of orbita) 6

Superciliare laterale (orbita lateralis széle fölött -  above the lateral edge of orbita) 4

Ektokonchion 3

Orbitale 3

Maxillofrontale 2

Lacrymale 2

Alare 2

Angulare (apertura pyriformis alsó ívelése közepén -  in the middle of the lower arch of 3
aperture piriformis)

Subspinale 9

Condylare (caput mandibulae) 3

Gonion 3

Zygion 2

Facies zygomaticus 4

Zygomaxillare 3

Processus mastoideus (legnagyobb szélesség -  largest length) 3

Lambda 4

Opisthocranion 4

Ajakvastagság -  Lip width 13

Ajakmagasság — Lip height 14

M. masseter elülső tapadási pontja a mandibulán -  Frontal insertion point of M. masseter 8
on the mandible



7. ábra: Tauber Antónia félig kész 
arcrekonstrukciója.

Figure 7; The half-finished facial 
reconstruction of Antonia Tauber.

8. ábra: Tauber Antónia elkészült 
arcrekonstrukciója.

Figure 8: The complete facial reconstruction of 
Antónia Tauber.

9. ábra: Tauber Antónia arcrenkonstrukciója, stilizált rendi fejfedővel.
Figure 9: Antónia Tauber’s facial reconstruction, covered by the conventionalized nun’s headwear.

Következtetések

Tauber Antónia esetében lehetőségünk nyílt a mumifikálódott test antropológiai és 
patológiai vizsgálatán túl, a mikro-történeti kutatás eredményeit — a családi háttér, a 
szocio-kulturális környezet és a személyiségvonások felderítésével -  felhasználva, 
bepillantást nyernünk életébe. A célkitűzésben megfogalmazott kérdéseket megválaszolva 
kirajzolódik előttünk egy 200 évvel ezelőtt élt apáca hiteles portréja, mely által képet 
alkothatunk testi adottságairól, személyiségéről és sorsáról. A kérdésekre különböző
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természettudományi és társadalomtudományi szakterületek kutatási eredményei alapján 
adtunk választ.

1) Tauber Antónia esetében egy fejlődési rendellenesség a gerinc szerkezetét a tér 
minden irányában eldeformálta. A gerinc rendellenes hajlata nem csak oldalirányban 
alakult ki, hanem tengelye mentén nyílirányban is elcsavarodva hát-hasi homorulatot és 
púposságot okozott. A betegség jellegzetes tünete, hogy az ív rendellenes oldalán 
szembetűnő bordapúp is kialakult. A tünet együttes alapján Tauber Antónia idiopathiás 
scoliosisban szenvedett. Az idiopathiás scoliosis ismeretlen eredetű, a csontérést 
megelőző időszakban kialakuló, a gerinc oldalirányú görbületét okozó szerkezeti 
deformitás (Brothwell 1961, Aaro és Dahlborn 1981, Ortner 2003, Sangole és mtsai 
2009). Az idiopathiás scoliosis kialakulásának számos oka lehetséges, akár egyszerre több 
tényező is közrejátszhat megjelenésében. A gerinc fejlődési aszimmetriáját hormonális és 
genetikus tényezők, vagy egyéb lágyszöveti rendellenességek egyaránt okozhatják 
(Barnes 1994, Kouwenhoven és Castelein 2008). A deformáció a gerinc bármely 
szakaszán, bármely életkorban kialakulhat. Az idiopathiás scoliosis kialakulásának 
kezdeti időpontja nagymértékben meghatározza a kialakuló görbület nagyságát, 
kiterjedését. Minél fiatalabb életkorban kezdődik, annál súlyosabb deformitás várható. A 
szerkezeti scoliosisok 80%-a ismeretlen eredetű és elsősorban serdülő lányoknál alakul ki. 
A lányok között sokkal gyakoribb előfordulású (95%), mint a fiúk körében. Bár a legtöbb 
gerincdeformitás kialakulása a serdülőkorra vezethető vissza, előfordul, hogy csak az ifjú 
korban manifesztálódik a kórkép (Prabhakar 2009). A scoliosis az alakbeli 
rendellenességen kívül rokkantságot, fájdalmat és a betegek munkaképtelenségét okozza. 
Súlyos scoliosis esetén (a görbület szöge > 60°) szív- és érrendszeri veszélyeztetettség is 
kialakul. A 60-100°-os gerinc görbülettel élő betegek egyharmada, a 100° fölötti 
betegeknek pedig a fele szív- és érrendszeri szövődményekben szenved. Mellkasi 
görbület esetén a szívbetegségek sokkal gyakrabban fordulnak elő, mint az egyéb 
régiókban kialakuló elváltozások során. A leggyakoribb szív-tüdő szövődmények a 
légzési nehézség, a térszűkítő folyamatból eredő tüdőbaj és a jobboldali szívelégtelenség. 
Ebből kifolyólag a scoliosisban szenvedő betegek halálozási aránya mintegy kétszerese az 
átlag lakosságénak (Prabhakar 2009).

2) Bár a tüdővész hozzájárulhatott Tauber Antónia idő előtti halálához (37 évesen halt 
meg), nem tekinthetjük azt kizárólagos okának. Valószínűbb, hogy a TBC és a scoliosis 
együttesen okozhatták halálát. Az eltorzult gerinc összepréselve és dorsalis helyzetbe 
kényszerítve a melltiregi szerveket, súlyos szív- és vérkeringési, valamint légzési 
nehézségeket okozott. A rendkívüli körülmények pedig az immunrendszert legyengítve 
nagymértékben elősegíthették a fertőző megbetegedések kialakulását. így az amúgy is 
súlyos szív- és érrendszeri, valamint légzési nehézségekkel küzdő szervezet legyengült 
immunrendszere már nem volt képes legyőzni a fertőző megbetegedést, ami a beteg 
halálához vezetett.

3) Az ideális szépség vagy csúnyaság kérdését a mindenkori társadalmi és kulturális 
eszmények döntik el. Tauber Antónia mai szemmel nézve nem tartozott a „kimondott 
szépség” kategóriába, de feltűnően rút sem lehetett. Bár arcszerkezete kissé 
diszharmonikus, rekonstruált arcvonásait mégsem találjuk sem kirívónak sem 
visszataszítónak. Úgy gondoljuk, hogy elsősorban előnytelen testi adottságai miatt nem 
volt lehetősége férjhez menni és családot alapítani. Talán éppen ez vezette ahhoz az 
elhatározáshoz, hogy csatlakozzon a rendhez, ahol előnytelen külsejével és gyenge vagy 
netán már megromlott egészségi állapotában is befogadták, és hasznos tagja lehetett a
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közösségnek. Mint ahogyan arról a St. Pöltenben őrzött kézirat is tanúskodik, élete 
mégsem csupán szenvedésben és boldogtalanságban telt, hisz lelki és szellemi képességei 
ellensúlyozhatták testi gyöngeségét. Elsőrendű tanítónőként, szeretetre méltó, gondos és 
jóravaló jellemként bizonyára megbecsült tagja volt a közösségnek.

*

Köszönetnyilvánítás: A tanulmány megjelenését az OTKA 61155., K73441. és K78555. számú 
pályázatai támogatták. Ezúton mondunk köszönetét Makra Szabolcsnak technikai segítségéért.

Ajánlás: Szeretettel ajánljuk cikkünket Dr. Pap Ildikónak 60. születésnapja alkalmából, aki a MTM 
Embertani Tárának igazgatójaként, kollégaként és barátként immár két évtizede segíti munkánkat, 
támogatja törekvéseinket, bíztat elkeseredésünkben és elnézi hibáinkat.
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