
Helló, tudomány!

A koponyától az eleven arcig

A szobrászi arcrekonstrukció 
lényege az arc lágyrészeinek 
visszaépítése a koponyára. A 
munka főbb lépéseit egy fi atal 
ókori egyiptomi nő koponyáján 
mutatjuk be:

Hortesznaht múmiája az 
Ahmim városához kötődő Kr. e. 
3. századi temetkezési együtte-
sekhez kapcsolható, amelybe 
nagyrészt a helyi Min-templom 
papságának tagjait temették. A 
Budapest Múmia Projekt kere-
tében a fi atal nő koponyájáról készített CT-felvételek ré-
vén Hortesznaht egykori arcvonásait több mint kétezer 
év elteltével sikerült megeleveníteni. 

A CT-felvétel 3D-s modelljén a múmia fejéről csak a 
csontrészeket (ami tulajdonképpen maga a koponya) 
választottuk ki, és azokból egy digitális modellt hoz-
tunk létre (1 –2. kép). A 3D modell képén jól látszik az 
agykoponya hátrafelé megnyúlt alakja, a nőiesen dom-
ború homlok, az ívelt nyakszirt és az 

erősen előreálló felső fogsor. 
A koponya arányai és formai 
jellegzetességei már előreve-
títik az arc alapkarakterét.

Első lépésként nem invazív, 
úgynevezett rapid prototyping 
(RP) eljárással másolatot készí-
tettünk a múmia koponyájáról, 
hogy azon végezhessük el a 
szobrászi arcrekonstrukciót. 

ÉLETRE
Kustár Ágnes – Árpás Károly – Balikó András – Vollmuth Krisztián – Magyar Lóránt

A koponya alapján felépített tudományos 
szobrászi arcrekonstrukciók segítségével az 
egykor élt emberek visszakapják „valósághű” 
arcukat és „mesélni kezdenek”. Mesélnek a 
legendás Szent László király ismeretlen „hét-
köznapi” arcáról; Mátyás király „Janus arcú” tu-
dós püspökének „valós” arcmásáról és hiteles 
korabeli ábrázolásának felfedezéséről; arról, 
hogy hogyan vált Semmelweis a 19. századi 
magyar orvoslás ikonjává, de akár egy fi atal 
nőről is, aki mit sem sejtve lubickolt egykor 
az ókori Nílus kék vizében…

A CT (computer tomográf) 
orvosi képalkotásra használt, 

térbeli adatokat megjelenítő 
eszköz. A hagyományos röntgen-

felvétel technikáján alapszik, azon-
ban nem csak egy irányból világítja át 

a tárgyat. A CT-felvételkor a „röntgencső” 
forog a vizsgált tárgy vagy személy körül, a 

hossztengely mentén. A művelet végén 
részletesen megkapjuk az adott 

modell teljes kereszt-
metszetét.

KELTETT TÖRTÉNETEK
KELTETT ARCVONÁSOK

1–2. kép:A kopo-
nya CT-felvétel-
ből rekonstruált 
3D modellje
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AAAÉletre keltett arcvonások – Életre keltett történetek
A koponya műanyagból készített 

másolatán a lágyrészek vastagságának 
megfelelő méretű töviseket rögzítet-
tünk az antropológiai mérőpontokon 
(3. kép). Ezek a szobrászi mintázási fo-
lyamat során mindvégig tapinthatók 
maradtak. A fejtartást a koponya 
vízszintes helyzetbe állításával ad-
tuk meg. A nyakizmok fejlettségét 
és irányát a nyakszirtcsont reliefj ei 
alapján következtettük ki. Az izmok közül 
elsőként a nyakizmokat, majd a rágóizmokat 
mintáztuk meg plasztilinből [a plasztilin egy gli-
cerinnel képlékennyé tett gyurmatípus – a 
szerk.]. 

Az orr szélességét az orrüreg szé-
lessége és alakja alapján határoztuk 
meg. A porcos orrhát alakja köve-
ti az orrcsontok és a felső állcsont 
homloknyúlványának formáját. A 
csontos formák szerint az orrhát 
keskeny, kiemelkedő és enyhén ívelt 
lehetett (3. kép). A szemgolyók mére-
tét a szemüregek nagysága és mély-
sége alapján becsültük. A szemrés irányát 
a szemzugok helyzete adja meg, melyek a 
szemüreg peremén a szemhéjfüggesztő szalagok 
tapadási pontjánál találhatók. Hortesznaht eseté-
ben a szemrések kissé a külső szemzugok irányába 
lejtenek, a szemhéjak fölött gyenge másodlagos 
szemredő látható (4., 6. kép). 

A mimikai izmok rétegről rétegre történő 
pontos visszaépítése azért lényeges, 
mert irányuk, méretük és lefutásuk 
közrejátszik a száj, valamint az áll 
egyedi formájának kialakításában 
(4. kép). A száj formáját és teltségét 
több tényező együttesen – úgy, 
mint, a fogmederi nyúlvány előreál-
lása, a szájhoz vezető izmok iránya 
és tömege, a fogsorív alakja és a fo-
gak mérete – alakítja ki. A szájformát 
a „harapási forma” is befolyásolja. Hor-
tesznahtra az úgynevezett „mély harapás” 
volt jellemző, azaz a felső fogsor jóval előre-
állóbb az alsónál, így záródáskor teljesen elfedi az 
alsó fogsort. Az ajkak közepesen teltek, s a nagy 

méretű metszőfogak a zárt ajkak mögül is 
előbukkannak (1–2., és 6. kép).

Az izmok felépítését a rekonstruk-
ció szobrászi fázisa követte, amelynek 

során az arc formáit megmintázva a 
lágyrészeket bőrrel vontuk be. Az 

elkészült plasztilinmodellről végül 
szilikon-mintavétel után egy gip-
szöntvény készült, amelyet utolsó 

lépésként a bőrszín megfestésével 
Máger Ágnes festőművész tett életszerűvé 

(5–6. kép). A haj és szemöldök rekonstrukcióját 
a nem és az életkor függvényében a történelmi kor 

és etnikum divatjának megfelelően akár több 
variációban is elkészíthettük volna, mivel 

azonban Hortesznaht esetében nem 
találtunk az egyéni hajviselet jellegére 
utaló biztos kiindulópontot, a tudomá-
nyos hitelesség érdekében nem készí-

tettük el 
a haj re-
konstruk-
cióját.

A mu-
mifi kált test 

radiológiai vizs-
gálata során megfi gyelt elváltozá-
sokból a kutatók arra következtet-

tek, hogy az egyiptomi métely okozta 
Hortesznaht halálát [a métely élősködő 

laposféreg, amely édesvizekből a szájon vagy a bőrön 
keresztül juthat be a szervezetbe – a szerk.]. A 

fi atal nő nem is sejthette, hogy fürdés köz-
ben korának legpusztítóbb betegsége 

leselkedik rá a Nílus kék vizében. 

Vajon hasonlít-e a rekonstruált 
arc az egykor élő személyre? 

A hasonlóságot ismert történelmi 
szereplők arcrekonstrukciójának és hi-

teles arcmásának egybevetése révén elle-
nőrizhetjük. A Semmelweis Ignác szülészorvos 

halálának 150. évfordulójára készült kiállí-
táson az arcrekonstrukciója meglepő 

A rapid prototyping, vagyis 
a gyors prototípusgyártás a 

háromdimenziós képalkotás 
kézzelfogható eredményének 

előállítását jelenti, amikor a tervező- 
vagy modellezőprogramban megraj-

zolt testek valamilyen háromdimenziós 
modellező technikával elkészülnek. Kopo-

nyamodellünk esetében a háromdi-
menziós nyomtatás (3 DP) 

technikát alkal-
maztuk.

3. kép: A szemek üvegből 
készülnek. A külső orr 
viaszból felépített porcos váza 
megadja az orrhát kontúrját 
és az orrcsúcs helyzetét is 

4. kép:A külső orr, a mimikai izmok 
és az agykoponyát beborító lágyrészek 
előzetes hálója plasztilinből készül
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eredményt hozott (7. kép). Bár a rekonstruált arcvonások nagyfokú 
egyezést mutatnak a korabeli fotóval (8. kép), meglepő, hogy a 
legnagyobb eltérés a homlokon és a koponyatetőn mutatkozik. A 
tüzetesebb úgynevezett igazságügyi szuperimpozíciós vizsgálat 
kimutatta, hogy a fotót retusálták, ami nem volt szokatlan abban 
az időben, mégis kérdéses, hogy miért volt szükség Semmelweis 
amúgy is magas koponyájának további megmagasítására. A választ 
a 19. századi magyar orvostársadalom frusztrációja és kiútkeresése 
nyújthatja, mely során „igény” jelentkezett a nemzetközi szakmai 
elismertség megteremtésére is. Ehhez szükség volt egy olyan tu-
dós orvosra, akinek ikonikus alakja méltán képviselhette a magyar 
orvostudományt. Az imázs kiala-
kításán buzgólkodó 19. századi 
„PR-szakemberek” a fotó retu-
sálásával járultak hozzá a magas 
homlokú „olümposzi tudós” mí-
toszának megteremtéséhez, ami 
nem derült volna ki a modern arc-
rekonstrukció elkészítése nélkül. 

Milyen új felismerésekhez vezet-
het az arcrekonstrukció?

Mátyás király tudós püspöke, 
Janus Pannonius „új arca” is ve-
gyes fogadtatásra talált (9. kép). 
A tudósok kétkedve fogadták 
a markáns arcrekonstrukciót, 
hisz az erőteljes, kissé durva arcvonások cseppet sem hasonlí-
tanak az Andrea Mantegna által festett, közismert reneszánsz 

Életre keltett arcvonások – Életre keltett történetek

6. kép: Az elkészült 
arcrekonstrukció 
natúr gipszöntvénye 

7. kép: Semmelweis Ignác Fülöp 
(1818–1865) szobrászi arcrekonstruk-
ciója (készítette: Kustár Ágnes és Balikó 
András, Magyar Természettudományi 
Múzeum, fotó: Kustár Ágnes)

8. kép: Semmelweis arcképe, 1860 (Fo-
tográfi a. Az eredeti példány elveszett. 
Reprodukció: Bruck Jakab: Semmelweis 
Ignác Fülöp. Bp., 1885. – belső címoldal.
A SOM Foto Archívumából)

5. kép: Hortesznaht 
arcrekonstrukciója 
élethű színezéssel. Kr. 
e 3. század, Ahmim; 
Szépművészeti 
Múzeum Egyiptomi 
Gyűjteménye (készí-
tette: Kustár Ágnes és 
Vollmuth Krisztián, 
Magyar Természettu-
dományi Múzeum,
fotó: Kustár Ágnes és 
Végvári Zsófi a)
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Janus-portrékra. Az arcrekonstrukció új tudományos kér-
dés elé állította a kutatókat: Vajon melyik lehet Janus igazi 
arca? A leírások szerint Mantegna személyesen ismerte 
és festette meg Janus Pannoniust, az arcrekonstrukció 
pedig 500 évvel a halála után készült. Amennyiben az 
arcrekonstrukciós módszer megbízható, mivel magya-
rázható, hogy a végeredmény ennyire eltér a még életé-
ben készült festményektől? A kérdést izgalmas nyomozás 
követte. Igazságügyi szuperimpozíciós módszerrel sorra 
megvizsgálva Mantegna megfestett alakjait, végül egy 
padovai freskón rábukkantunk a keresett „markáns arcú” 
emberünkre, akire korábban senki sem gondolt, hisz az 
arcrekonstrukciót megelőzően a kutatók nem is tudhatták 
pontosan, milyen arcot is kellene keresniük. Igazoltuk azt 
is, hogy a háttérben középen, az oszlop mögött álló piros 
sapkás ifj ú arcvonásai szinte teljesen megegyeznek az 
arcrekonstrukcióval (10. kép). 

A király hétköznapi arca

Szent László, Árpád-házi magyar királyról ugyan nem 
maradt fenn életében készült hiteles ábrázolás, azon-
ban elképzelt legendás alakját számos középkori temp-
lom-freskón örökítették meg évszázadokkal később. A 
győri Szent László-herma jó 300 évvel László halála után 
készült, így az ötvösművész sem ismerhette a király arc-
vonásait (11. kép). Az aranyozott ezüstből készült, nemes 
arcvonású ötvösremek csodálatosan jelképezi az ural-
kodói szentséget. Ám a Győri Egyházmegyei Kincstár 
és Könyvtár Látogatóközpontja számára készített arcre-
konstrukció célja már nem a „szakrális király szimbólumá-

nak” megjelenítése volt, hanem a lovagkirály 
„világi arcának” megismerése (12. kép). 

A hús-vér emberé, aki a csatában élen 
lovagolt, harcolt, izzadt, megsebe-
sült, elfáradt, s lepihenvén egy szép 
magyar leány ölébe hajtotta fejét… 
Az elkészült arcrekonstrukció újabb 
kérdéseket vetett fel. Vajon hason-
lít-e a rekonstruált arc a hermára? 
S ha nem, kire hasonlít a herma? 

Egyszer talán majd erre is fény derül. 

Az arcrekonstrukciókról viszont 
az alábbi oldalon bővebben is olvas-

hatnak: www.arcrekonstrukcio.hu 

C C C

Életre keltett arcvonások – Életre keltett történetek

9. kép:Janus Panno-
nius (1434–1472) 
szobrászi arcre-
konstrukciója 
(készítette: Kustár 
Ágnes és Árpás 
Károly, Magyar 
Természettudomá-
nyi Múzeum, fotó: 
Kustár Ágnes)

10. kép: Andrea Mantegna: Trasporto del corpo di San 
Cristoforo decapitato.  (Részletek a freskóról. — Padova, 
Chiesa degli Eremitani, Cappella Ovetari, c. 1457). bal: A 
festmény közepén a háttérben álló fi atal sapkás férfi  arca; 
jobb: A fi atal sapkás férfi  arca és az arcrekonstrukció 
szuperimpozíciója. (fotó: Magyar Lóránt).

11. kép: A győri Szent
László-herma (fotó: Szabó Béla)

12. kép: Szent László (1040–1095) szobrá-
szi arcrekonstrukciója (készítette: Kustár 
Ágnes, Vollmuth Krisztián és Balikó 
András, Magyar Természettudományi 
Múzeum, fotó: Kustár Ágnes)
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eredményt hozott (7. kép). Bár a rekonstruált arcvonások nagyfokú 
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tüzetesebb úgynevezett igazságügyi szuperimpozíciós vizsgálat 
kimutatta, hogy a fotót retusálták, ami nem volt szokatlan abban 
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kításán buzgólkodó 19. századi 
„PR-szakemberek” a fotó retu-
sálásával járultak hozzá a magas 
homlokú „olümposzi tudós” mí-
toszának megteremtéséhez, ami 
nem derült volna ki a modern arc-
rekonstrukció elkészítése nélkül. 

Milyen új felismerésekhez vezet-
het az arcrekonstrukció?

Mátyás király tudós püspöke, 
Janus Pannonius „új arca” is ve-
gyes fogadtatásra talált (9. kép). 
A tudósok kétkedve fogadták 
a markáns arcrekonstrukciót, 
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tanak az Andrea Mantegna által festett, közismert reneszánsz 
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6. kép: Az elkészült 
arcrekonstrukció 
natúr gipszöntvénye 

7. kép: Semmelweis Ignác Fülöp 
(1818–1865) szobrászi arcrekonstruk-
ciója (készítette: Kustár Ágnes és Balikó 
András, Magyar Természettudományi 
Múzeum, fotó: Kustár Ágnes)

8. kép: Semmelweis arcképe, 1860 (Fo-
tográfi a. Az eredeti példány elveszett. 
Reprodukció: Bruck Jakab: Semmelweis 
Ignác Fülöp. Bp., 1885. – belső címoldal.
A SOM Foto Archívumából)

5. kép: Hortesznaht 
arcrekonstrukciója 
élethű színezéssel. Kr. 
e 3. század, Ahmim; 
Szépművészeti 
Múzeum Egyiptomi 
Gyűjteménye (készí-
tette: Kustár Ágnes és 
Vollmuth Krisztián, 
Magyar Természettu-
dományi Múzeum,
fotó: Kustár Ágnes és 
Végvári Zsófi a)
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Janus-portrékra. Az arcrekonstrukció új tudományos kér-
dés elé állította a kutatókat: Vajon melyik lehet Janus igazi 
arca? A leírások szerint Mantegna személyesen ismerte 
és festette meg Janus Pannoniust, az arcrekonstrukció 
pedig 500 évvel a halála után készült. Amennyiben az 
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ben készült festményektől? A kérdést izgalmas nyomozás 
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megvizsgálva Mantegna megfestett alakjait, végül egy 
padovai freskón rábukkantunk a keresett „markáns arcú” 
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pontosan, milyen arcot is kellene keresniük. Igazoltuk azt 
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