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Doktori értekezésem témája az ókori eszterga és viaszesztergálás közötti összefüggések
kutatása. A kutatáshoz elemeztem az egyetlen, fennmaradt, római kori esztergaábrázolást és
megfigyeléseket, vizsgálatokat végeztem esztergálásra utaló nyomokat őrző, római kori
tárgyakon. Kutatómunkám nem korlátozódott csak a római kori leletek vizsgálatára, mert úgy
gondoltam, hogy a görög és egyiptomi tárgyak, ábrázolások figyelmen kívül hagyásával nem
kapnék teljes képet a kor technikai fejlettségéről.
Munkám során sok olyan római kori bronztárggyal találkoztam, melyek elkészítésének
módja számomra nem volt egyértelmű. Bizonyos tárgytípusoknál úgy éreztem, hogy a
hordozott készítéstechnikai nyomok ellenére nem készülhettek fémesztergán, tehát formájukat
még a viaszmodellen alakíthatták ki. Elméletem bizonyításához olyan tárgyakat kellett
keresnem, melyek egyértelműen kizárják a fémesztergálás lehetőségét, ami pedig indirekt
módon bizonyíthatja a viaszesztergálás-forgácsolás – mint forgástest létrehozására alkalmas
technológia – létezését.
A kutatás során kiválasztottam négy, Budapest területén előkerült római kori bronztárgyat,
melyek feltételezésem szerint bizonyíthatják álláspontomat.
Úgy gondolom, hogy kutatásom eredményei esetleg alátámaszthatják egy eddig nem ismert
vagy nem bizonyított készítési technika létezését, a viaszesztergálást. Értekezésemet azon

kutatóknak, régészeknek és a restaurátoroknak szánom, akik a régészeti fémtárgyak
készítésének technológiáját kutatják.
Az ókorban készült, nagyszámban előkerült, forgástesteket tartalmazó fémtárgyak
vizsgálatai több készítési technológiát is valószínűsítenek, mégis úgy érzem, alaptalanul
helyeznek túl nagy hangsúlyt a fémeszterga alkalmazására.
Úgy gondolom, a forgástesteket tartalmazó fémtárgyak formájának kialakítása az esetek
túlnyomó többségében a viaszmodell esztergálásával kezdődött és sokszor az öntvény
utánesztergálása nélkül, vagy minimális utánesztergálással fejeződött be. Mindez
természetesen nem zárja ki a fémeszterga római korban való létezését, de úgy vélem a tárgyak
készítési folyamatának súlypontja a viaszmodell esztergálása volt.

1. Viaszesztergálás
Viaszesztergálás-forgácsolás alatt értek minden olyan folyamatot, mely során, tetszőleges
forgó rendszer alkalmazásával, a dermedt viasz felületét anyagleválasztással formálják.
Viaszesztergáláshoz számomra a leghatékonyabbnak és kézenfekvőbbnek a
kerámiaedények készítéséhez is használt korongozóasztal tűnik.
Indoklás:
1. Szinte minden nagyobb ókori településen működtek fazekas-műhelyek.
2. A korongozó asztal egy irányba forog, tömegéből adódóan pedig lendkerékként működik,
tehát kellő nagyságú tehetetlenségi nyomatékkal rendelkezik ahhoz, hogy viasz esztergálására
alkalmas legyen.
3. A korongozó asztalon elkészített, fémedények belső magját adó agyagtömbre minden
különösebb gond nélkül, több rétegben felvihető az olvadt méhviasz.
4. A dermedt méhviasz, az agyaghoz hasonlóan könnyen esztergálható.
5. Viaszveszejtéses öntéshez nélkülözhetetlen a magot és a beágyazó anyagot alkotó,
különböző tulajdonságú agyagok ismerete.
6. A korongozó asztalon esztergált-forgácsolt viasz felületén a nyomok éppúgy folyamatos
és egyirányú forgó mozgásra utalnak, mint amilyen nyomokat a római fémtárgyakon lehet
azonosítani. Ez a készítéstechnikai nyom vagy végtelenített szalaggal hajtott eszterga vagy
korongozó asztal alkalmazásával hozható létre.

2. Magas óntartalmú római kori bronztükrök
A római kori tükrökön elvégzett SEM/EDS vizsgálatok eredményeiből következtetve a
tükrök összetétele nem teszi lehetővé azok forgácsolással-esztergálással való előállítását, ezért
ily módon történő előállításukat valószínűtlennek tartom. Az ismert adatok egyike sem erősíti
azt a véleményt, mely szerint a nyers öntényt fémes állapotában esztergálták volna meg.
Ugyanakkor a magas óntartalmú bronzból készült, forgó rendszerek alkalmazására utaló,
kerek tükrök viaszesztergálással-forgácsolással elkészíthetőek.

3. Római kori merítőedény
A római kori merítőedény bebélyegzett díszítőeleméről készült keresztmetszeti BSE képek
alapján kijelenthető, hogy az egyébként jól deformálódó ólomzárványok formáján nem látható
olyan elváltozást, ami beütésre utal. Ebből pedig arra lehet következtetni, hogy az edény
formájának kialakítása még a viaszban megtörténhetett. Lévén, hogy a merítő esetében is
forgástestről van szó, egyedüli készítési lehetőségként csak a viasz esztergálása-forgácsolás
vehető számban.
4. Római kori mécses
A római kori kétlángú bronzmécses sztereó-mikroszkópos vizsgálattal a mécses-orrok
mécses-testhez rögzítését, illetve a mécses-test belső profiljának kialakítását vizsgáltam. Az
utóbbin esztergáló szerszám okozta nyomokat találtam, míg a nyak és az orr illesztésénél
semmilyen forrasztásra, vagy applikációra utaló nyomot nem találtam. Úgy gondolom tehát,
hogy a kétlángú bronz mécses teljes formája is öntés előtt, a méhviaszban került kialakításra.

5. Római kori kocsi kerékcsapágy perselye
A római kori kocsi kerékcsapágy perselyeit díszítő, különböző profilú és méretű árkok
kialakításának minősége nagyon eltérő a perselyek között. Úgy gondolom, hogy fémként
esztergálással csak egyenes vagy nagyon nyújtott hullámvonalú körbefutó árkot és bordát
lehet kialakítani, ugyanakkor olyan rövid hullámvonalakat, mint amilyenek az egyik vizsgált
perselyen láthatóak, olyat nem. Meggyőződésem, hogy ezt az árkot lassan mozgó(forgó),
puha, képlékeny anyagban alakították ki, tehát valószínűleg a perselyek modelljeit is
méhviasz esztergálásával-forgácsolásával készíthették.

6. Rekonstrukciók
A római kori bronztükör, a bronz merítőedény és a kétlángú bronzmécses
rekonstrukciójának elkészítése során megtapasztaltam, hogy egy belső agyag vagy kerámia
magra felvitt méhviaszréteg forgácsolásával bizonyos forgástestek könnyen elkészíthetőek
akár esztergán vagy korongozóasztalon is. Az is bizonyítást nyert, hogy a viaszon kialakított
részletgazdag felületek, az esztergálásra, forgácsolásra utaló koncentrikus, körbefutó bordák
és árkok a bronzöntvényen is – közel azonos minőségben – megtalálhatóak. Tehát a
viaszveszejtéses öntési eljárást teljes mértékben alkalmasnak találom a forgástesteket
tartalmazó viaszmodellek fémből történő kiöntésére. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy
következtetéseimet a római kori fémesztergálás – mint technika – létezését elismerve vontam
le, de alapvető és logikus feltételezés, hogy a kézművesek elsősorban a méhviasz-modell
minél részletesebb kidolgozására törekedtek, hogy minimalizálhassák a nehezebben
megmunkálható és jóval keményebb fémmel való munkát.
Az általam bemutatott viaszesztergálást nem mint egyetlen járható utat, hanem mint a
készítéstechnikák egy lehetőségét kívántam ismertetni és felhívni a figyelmet arra, hogy a
fémművesség és a kerámiaművesség mennyire szorosan kapcsolódhatott egymáshoz.
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