
NAGY Istvan 

Egy 19. szazad eleji keleti 
puska restauralasa 

(Kivonat) 
A dolgozat egy nagyon megrongalt alla
potu mult szazad eleji (1812?) angol fel 
iraru keleti puska restauralasat frja le, 
ugy a faresz, mint a femreszek (cso~ zar
szerkezet, stb.) eseteben. A puska a csik
szeredai Csiki Szekely Muzeum tulajdo
na. 

A târgy adatainak leirâsa 

A keleti puska a 19. szazad elejerol val6. 
Eredetere es tulajdonosara vonatkoz6 adatokat 
nem ismeriink. 1952-tol a Csiki Szekely Muze
um tulajdonaban van. A leltarkănyvben 80-as 
szammal vadaszpuskakent szerepel 

Hossza: 
- 1444 mm, 
- csohossz: 1095 mm, 

· - csofarnyulvany: 55 mm, 
- (frmeret: 15 mm. 
Francia kovacs szerkezeti rendszerrel, 

mely a korabbi zartipusok legelonyăsebb tulajdon
sagait foglalja magaba: egy darabb61 a116 t:Uzcsiho-
16 acel es frizzen (loporserpenyo fedel), rrieg a 
frizzenrug6, melyek a lakatlemez ktilso felen talal
hat6k a kakassal, mi a f6rug6, kengyel, billen6c
sukl6, elcsattan6 csap es rug6ja a lakatlemez belso 
felen, a lofegyver oldalaba siillyesztve helyezked
nek el. Katonai teriileten ez lett a gy\ljt6zar ut6dja. 
Keves valtozassal ezt a tipust hasznaltak kb. 1830-
ig. A lakatszerkezetet mararassal diszitettek. 1 Jelen 
esetben a lakatszerkezet feliileten indâk, levelek, 
madarak, a lakatlemezen a ,,LONDON WAPAN-

TED" felirat olvashat6. A puska satorvasat kova
csolassal vasb6l keszitettek, lakatosmunkaval ala
kitottak, feliilete sima, disztelen. 

A puskacso sima furatu, kiilvilaga a nyi
lâs feloli reszen hengeres, majd k6nuszosan foly
tat6dik. A loporkamrai reszen elcsucsosod6, 
damaszkolt2, eziisttel tausirozott3 (indak, leve
lek, pontocskak). A cso celgămbbel es răvidva
gas(1 iranyzekkal van ellatva. A csofarnyulvany 
is tausirozott diszitesu, az emlitett mintâk mellett 
1812 felirat (val6szinuleg evszam -N.I.) lathat6. 
Vegen furat talalhat6. Ezen.keresztiil răgzitheto -
csavarral - a cso a tushoz. A fegyvernek mester
jegye nincs, arnit altalaban a csăvăn jeleznek. 

A di6fab61 kesziil t. tusa es a faagyazat ket 
reszbol van kidolgozva, a tus nyakanal ăsszeil
lesztve, ragasztva es ket csappal biztositva. 
Mindezt berakott gyăngyhazlapocskak, 6nleme
zek, ebenfacsapok valamint a kăzeji.ik vert rez
szegek - ekelessel is ri:igzftik a lapocskâkat - df
szitik. A tus gerincen vesett ezi.istcsfk van, als6 
reszen indamotivumokkal domboritott, cizellalt, 
kovacsoltvas szegekkel răgzitett eziistsav talal
hat6.4 A csorăgzito bilincsek es a puskavesszo 
tarto is eziistbol, ezzel az eljarassal kesziilt. 

A târgy âllapota 
(restauralas elott, 1-8. kep) 

A restauralast az allapot leirasa elOzte 
meg, amelyet restauratorlapon is răgzitettem. Az 
allapotot fenykepekkel is dokumentaltam. 

A puska nagyon megrongalt allapotban 
keriilt restauralasra. Muzeumba keri.ilese elott 
korabban mar javftottâk, arni a targy legnagyobb 
karosodasat okozta. A tarolasi kăriilmenyek sem 
voltak megfeleloek. 

A sâtorvas hianyos es korrodalt, az ilin
csek elszakitva, feliiletiikăn eziistszulfid fekete 
szinezodese lâthat6. Illeszteskor nyilvanval6va 
valt, hogy a fegyver tartozekai . A faagyazaton 
meg a csăvăn leit nyomok a bilincsek szâmara 
es helyere utalnak. A cso elhajlott, a faâgyazat
hoz bâdoglemezbol kesziilt ket darab bilinccsel 
es csontenyvvel volt răgzitve, durvan atfurtâk 
„megsiiketitettek". A faagyazatb61 ket darab, egy 



138 mm-es es egy 150 mm hosszu (bhltmeret(J) 
resz hiănyzik. Amikor a csovet az ăgyazatb61 ne
hezen kiszabaditottam, megăllapftottam, hogy 
hiănyos, megrepedezett, hosszan hasadt ăgyaza
tot egy csontenyvvel beragasztott văszondarab 
tartotta ossze az ugyancsak beragasztott csovel. 
A tus nyakănăl az illesztes ossze volt szegelve. A 
puska nem teljes, hiânyoznak: 1 db. cizellâlt 
ezi.ist sâv (a robban6kamra alatt), 151 db. 
gyongyhăz-berakâs, 8 db. 6nlemez, 216 db. 
ebenfacsap, 1 db. si.illyesztett fejfi, 46 mm hosszu 
M5xl,70-es csofarnyulvăny-szorit6 csavar, 1 db, 
gombOly(i feju, 40 mm hosszu M5xl,70-es lakat
szerkezetet leszorit6 csavar, 13 db. 8 mm-es kovă
csolt kismeretfi vasszeg, a faâgyazatot el<'.51 lezăr6 
ezi.istlemez, a t0lt<'.5vesszo es szămtalan rezszeg. 

A berakâsok kozti fareszek az el<'.5z<'.5 javf
tâskor toredezhettek le. A hiânyz6 berakâsokat 
csontenyvb<'.51, gipszool es homokb61 keszi.ilt keve
rekekkel tOltottek ki. A teljes faanyagot csont
enyvvel măzoltâk be. A lakatszerkezet es a tuszăr6 
lap nagyon korrodălt. A cs<'.5 kfvi.il enyMn korro
dălt, mivel el<'.5z61eg teljes hosszăban csiszol6vă
szonnal megcsiszoltâk. Belvilăga korrodălt, nem 
volt tisztitva. A fegyver egesz feli.ilete olajos-zsf
ros szennyezodessel telftett. A feladat az eloz<'.5 ja
vftâsok hibâinak a helyrehozatala volt, es a puskăt 
ugy kellett restaurâlnom es kiegeszftenem, hogy 
az kiâllfthat6vâ vâljek, es ne szenvedjen tovâbbi 
kărosodâst. A kiegeszfteskor figyelnem kellett ar
ra, hogy betartsam az esztetikum es a tărgy ăllapo
ta megkovetelte hatărt, jelezve a p6tlâsokat. · 

Anyagvizsgalatok 

Az anyagvizsgâlatokat a lehetosegek 
szerint ki.ilOnboz<'.5 intezmenyek szakembereivel -
laborănsokkal - keszfttettem el. 

Tisztftas, restauraJas 
(9-20. kep) 

Faresz 

Miutân a târgy anyagât megismertem, 
hozzăkezdtem a tisztitâsâhoz. A cs<'.5 utân kulon-
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vălasztottam a fât61 a tobbi femreszeket (szerel
venyeket) is. A puska fareszer<'.51 az olajos-zsfros 
szennyez<'.5deseket rovidre nyfrt ecsettel, alkohol
lal tisztitottam meg. Ezt kovet<'.5en a mâzolt csont
enyv reteget tobbrendbeli 35-40°C-os desztillâlt 
vfz es kemeny sorteju kefevel es puha, szăraz 
ronggyal val6 letorlessel tâvolftottam el. A diszi
t<'.5mintâkat kiegeszft<'.5 homok-gipszenyv vizes 
vattâval âztattam, majd helyi.ikrol szikevel pat
togtattam ki. Ekkor jottem râ, hogy a gyongyhăz
lemezek j6reszet az el<'.5zo javftâskor nem tettek a 
helyere. Ezt a lemezeken lev<'.5, letoredezett-lecsf
pett ebenfacsapok es a fâban levo furatok igazol
jăk. Ezeket a gyongyhăzlemezeket is el kellett tâ
volftanom. Tisztităs utân a făt 2%-os denaturâlt 
szeszben oldott pentakl6r-fenol oldattal kezeltem 
es fert<'.5tlenftettem. 

A zsfros szennyezodest<'.51 reszlegesen 
megtisztitott csovet ket egyforma kemenyfa 
hasâbra helyezve kezipres alatt megegyengettem. 
A cs<'.5 es az âgyazat koze papfrt helyeztem, hogy 
a szoritâskor kipreselodott ragaszt6t a csot<'.51 eltâ
volftsam. A csovet ideiglenesen visszaszereltem 
a helyere, hogy az âgyazaton tobb helyen lev<'.5 re
pedesek pontosan illeszkedhessenek egymâshoz. 
A tus es a csoagyazat illeszteset kovetoen a mun
kaasztalon ket leszegezett fa kozott, oldalszori
t6kkal lefogva 2 db. 0=6 mm-es di6facsappal 
csapoztam es ragasztottam. Az el<'.5z<'.5leg bei.itott 
szegek helyet di6fâval tămitettem , elti.intettem. 
Az ugyancsak zsfrtalanftott, de meg pucolatlan 
lakatszerkezetet ideiglenesen a cs<'.5 melle helyez
tem (visszaszereltem), mivel a ragasztâsok es hi
anyz6 fareszek kiszerkeszteset csak ily m6don 
lehetett pontosan elvegezni. 

Az osszeragasztott testen hozzăkezdhet
tem immăr a hiânyok p6tlâsâhoz. Egy letort kis 
reszbol megtudtam âllapftani az âgyazat teljes 
hosszât. Ebb<'.51 kiindulva anal6giăk es nehăny 
fenykep segftsegevel tisztâz6dott a hiănyz6 re
szek hossza es alakja. 

A hiânyz6 fareszeket egy 138x42x52 
mm-es es egy 150x22x18 mm-es hosszusâgu di6-
fahasâbb61 egeszitettem ki. Ezekre a hasâbokra 
rajzoltam az 1-es es 2-es âbrăkon lâthat6 szer
keszteseket, melyek szerint ki.ilonbOz<'.5 profilu ve-



s61<lcel kifaragtam. Ezutân kăvetkezett az illesz
tes, amelyet a 3-4-es âbra es a 10-11-12-es kep il
lusztrâl. Az illesztesek egyenes es V alaku feliile
tek. Ezek kialakitâsâhoz sztikseges volt az eredeti 
faresz hason16 kialakitâsa, faragâsa. Oldalankent 
3-5 mm-es vesztesegetjelentett. Mivel az egysze
ru ragasztâst nem talâltam eleg biztonsâgosnak, 
kenytelen voltam az er6sfteshez di6facsapot hasz
nâlni. Ezt megel6z6en ket hasonl6 profilu, azonos 
tartasu fadarabot csapoltam ăssze hagyomânyo
san 2 db. 04x20 mm-es csappal es epoxigyanta 
alapu UHU-PLUS-al ragasztottam ăssze (5. âb
ra). Az fgy nyert darabot ket vegen alâtâmasztva 
kezipres ală helyeztem. A pressel addig szoritot
tam, amfg a darab eltărătt, de nem a ragasztâst61, 
hanem a csapfurat fenekenel. Megâllapftâsom 
szerint - ahogy az 5/c âbrân lâthat6 -, a csapveg es 
a furatfenek nem illeszkedett ăssze . A pr6badarab 
a nem kităltătt tiregnel es a furatfenek-vâllnâl to
rott el. A mâsodik kiserletnel k6nuszos vegti csa
pot es ennek megfelel6 furatot alkalmaztam (6. 
âbra). Megismeteltem ugyanazt a pr6bât. Az eltă
reshez hasznâlt er6t năveltem. (Az er6ktilănbseg 
preciz meresere nem volt lehet6segem.) A megol
dâst mas esetekben is j6nak !atom. 

A ragasztâsok utân, aho! lehet6seg volt 
râ, lecsiszoltam, mâshol levestem a fălăsleget, 

majd ăsszedolgoztam . A gyăngyhâzelemek he
lyet kifaragtam. Ezutân az eltâvolftott gyăngy
hâzelemeket megszabadftottam a letăredezett es 
lecsipett ebenfacsapokt61, s igy a formâk meg a 
furatok szerint - nehezen -, de megtalâltam az 
eredeti helytiket, es ebenfa csapokkal, rezszegek
kel valamint egy keves UHU-PLUS ragaszt6val 
răgzitettem . A hiânyz6 enlemezeket szinten 
unlemez betetekkel egeszitettem ki. Miutân a 46 
db. gyăngyhâzlap a helyere visszakertilt, hozzâ
kezdtem a hiânyz6 reszek kiegeszitesehez. A 
gyăngyhâzlapokat keszen vâsârolt gyăngyutân
zattal p6toltam. Ezeket a mozaikszeru lapocskâ
kat lombftiresszel vâgtam ki, ăsszesen 151 db.
ot. A mintâk folytonossâgât minden esetben meg 
lehetett âllapitani, formâja a szimmetrikus meg
munkâlâs miatt egyertelmtien mutatkozott. A la
pocskâk kirakâsa utân az egyenes kăzăkbe az 
alapanyagnak megfelel6en 1-2 mm-es di6fale-

mezekkel ragasztottam be (13-18. kep). A gărbe, 
megmintâzott kăzăket UHU-PLUSZ ragaszt6ba 
kevert di6fa reszelekkel egeszitettem ki. A mti
gyanta kikemenyedese utân a p6tolt reszek meg
munkâlâsât finom ves.6kkel, . kesekkel, szikevel, 
reszel6vel vegeztem. Utoljâra hagytam akis 
ebenfa csapok helyenek a kifurâsât, majd az âlta
lam keszitett 0 2x4 mm-es es 0 4x4 mm-es 
ebenfa csapok, rezgytiruîc es 0 lx4 mm-es rez
szegek betiteset. Miutân a fegyver fareszen p6-
toltam a hiânyz6 berakâsokat, kiegeszitettem, 
ăsszedolgoztam, poliroztam (19-20. kep) es 
megfelel6keppen patinâztam, a teljes fareszt len
magolajjal âttărăltem. Ezâltal egyseges fenyt ka
pott. A tovâbbi munkâlatokig a fareszt megfele-
16keppen târoltam. 

Femresz 

-Cs0 

Mivel az el6z61eg megtărălt, zsirtalani
tott cs6r61 a lăvegzârat nem lehetett leszerelni, 
mert nem menettel, hanem bekovâcsolva volt fel
szerelve, nagyon megnehezftette az amugy is 
korrodâlt belvilâg pucolâsât. Mas megoldâsom 
nem volt, mint, hogy az elektrolitikus kezelest al
kalmazzam, de ugy, hogy az eztisttel tausirozott 
cs6 ktilvilâgât a kezeles ne erje. Ezert a 7. âbrân 
bemutatott megoldâst hasznâltam. (A gyujt6- es 
a „stiketit6''-lyukat fadug6val bedugtam.) Az el
jârâst el6zoleg egy darab korrodâlt vizvezetek 
csăvăn kipr6bâltam. A kiserlet utân a hosszâban 
elvâgott vfzcs6 egy reszen megâllapftottam, hogy 
az eredmeny kielegit6. (Fesztiltseg: 12 V; kezde
ti âramer6sseg: 6 Ndm2, kesobb 3 Ndm2 ; elekt
rolit: 5%-os NaOH; an6d: 1080 mm x 04 mm-es 
rozsdamentes huzal.) 

A fiirdot tăbbszăr megismeteltem az âram
er6sseg âlland6 csăkkentesevel, kăzben 20%-os 
zsir-alkohol-szulfonâtos melegvfzzel, puskacs6ke
fevel kefeltem. Az eljârâst addig ismeteltem, mfg 
egeszen tiszta ăblft6vizet pem nyertem. 

Kiilănăs gondot igenyelt a tausirozott 
ktils6 feltilet, melyet răvid ideig EVIPASS-al ke
zeltem, majd mechanikusan tisztitottam, tigyel-
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ve, hogy a meglevo tausirozott reszek ki ne hull
janak. Mivel az elozOleg csiszolt ktilso feltileten 
durva hosszanti csiszolasnyomok latszottak (az 
elozo tisztitas nyomai - N.I.), a pucolas utan eny
hen filccel es kr6mtisztit6 pasztaval, eloszor ke
reszt-, majd hosszanti iranyban poliroztam. Ezt 
kovet&:n zsir-alkohol-szulfonatos meleg vizzel 
mostam at, azutan desztillalt viz fiirdoben tobb
szor kifOztem. Toroltem, es kb. lOO°C-on szari
tottam. EVIPASS-al kivtil-beltil vekonyan atken
tem, s azt puha ronggyal j61 bedorzsoltem a feli.i
letbe, t.1jb61 szaritottam, es a „si.iketitest" dia
mantgittel tornitet~m, majd fegyverapol6 -
MINOL-B 11 - aeroszollal kezeltem. 

- Zărszerkezet 

Darabjaira szereltem, es elektrolitikus 
kezelesnek vetettem ala. A fiirdobe helyezeskor 
i.igyeltem arra, hogy a targyak a legnagyobb feli.i
leti.ikkel forduljanak az an6d fele. (Feszi.iltseg: 12 
V; aramerosseg: 3 A/dm2; elektrolit 5% NaOH; 
an6d: 3 mm-es kr6mnikkel Iernez.) Tobbszori 
forgatas utân gepi es kezi vas-karc kefevel atke
feltem. Ez elosegitette a rozsda lazulasat. Kozben 
a melyben levo ăla korr6zi6s g6cokat ki kellett 
pattintgatnom. A folyamat, bar igen hosszadal
mas, j6 eredmennyre vezetett. Az acelreszeket 
(rug6k) nem ajânlatos az emlitett m6don tisztita
ni, mert feli.ileti edzest eredmenyezhet, es ujabb 
fesziteskor eltorhetnek. A rug6k tisztitasat me
chanikusan vegeztem. Az elektrolizist mechani
kus tisztitassal parositva a korr6zi6s terinek teljes 
eltavolitâsaig folytattam. A megtisztitott szerke
zeteket desztillalt vizben fâztem, szaritottam, 
EVIPASS-al passzivaltam, es MINOL-B 11 
fegyverpucol6 aeroszollal kezeltem. 

-Satorvas 

Tisztitasat a lakatszerkezet darabjaival 
egyszerre vegeztem. Ezt kovette a hianyz6 0 6-
os rozetta elkeszitese, felhegesztese, Uireszelâk
kel val6 osszedolgozasa, a 0 2,5-os furat elkeszi
tese es zenkolasa. A passzivalast az elazoleg be
mutatott m6don vegeztem. 
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- Csavarok 

A hiânyz6 csofarnyulvânyt es lakatszer
kezetet leszorit6 csavarok hosszat a fegyveren ta
lalhat6 furatok hossza-, a menet lepteket a femre
szen levo menetelt furatok- , meg egy eredeti csa
vardarab szerint rekonstrualtam. A csavarokat 
melegen kovacsoltam, majd a meneteket eszter
gapadon, pontosan kiszamitott menetemelkedes 
szerint, magam keszitette profilkessel vagtam (8. 
abra). Ezt a muveletet azert vegeztem igy, mert a 
csavarok menetemelkedese es profilja elter a ma 
hasznalatban lev61<tal, es nem talaltam megfelelo 
korabeli szerszamot. Elkeszitesi.ik utan hevitessel 
olajban patinaztam. 

- Szegek 

A 13 db. hianyz6 8 mm-es kis szeget a 
meglevo 4 db. mintajara, magam keszitette szer
szam segitsegevel kovacsoltam, majd hevitessel 
olajban barnitottam. 

- Toltovesszo 

A puskahoz tartoz6 toltovessza hiâny
zott. Azt anal6giakent felhasznalt hason16kr61 
keszitett fot6k alapjan rekonstrualtam. 

A csavarokat, a szegeket es a tO!tavesz
szot (OL 15-os5) betonvasb61 keszitettem. 

- Szijtart6k 

Megfelela allapotban voltak. EVIP ASS
al es kr6mtisztit6 pasztaval tisztitottam azokat. 

- Eziist diszitesek, szerelvenyek 

A megleva reszeket - a tus vegen es az 
agyazaton leva veretek, a tusgerincen leva csik, a 
toltavesszâhi.ively, az oldallemez es a 4 db. cso
szorit6 bilincs feli.iletet - az olajos szennyezades 
alatt - fekete ezi.ist-szulfid korr6zi6 boritotta. A 
szennyezadeseket zsir-alkohol-szulfonatos lemo
sassal tavolitottam el. Mivel az alkatreszek a fe
mig tisztithat6k voltak, - nie116 vagy aranyozas-



mentesek -, ARGENTOL ezi.isttisztit6 oldatban 
val6 atmosassal, tobbszori atecsetelessel es 
KOMFORT altalanos femtisztit6val takaritot
tam. A megtisztftott alkatreszeket egyszer csap
vfzben: majd desztillalt vfzben aztattam, majd 
kozombosftes vegett kifOztem. 

. A negy leszorit6 bilincs deformal6dasat 
ki.ilonf~le fog6k segftsegevel hoztam helyre. A 
bilincsek ragasztâsat ezi.istforrasztassal vegez
tem. A forrasztas es tisztitas utân 5 resz kaluim
szulfid, 10 resz amm6nium-karbonat es 1000 
resz vfz hideg oldataban patinaztam es fegyver
olajjal kezeltem. 

A hiânyz6 reszeket- robban6-kamra alat
ti veret, egy db. leszorit6 bilincs, agyazatot leza
r6 Iernez -, 8 latos (gyenge minosegu) eziistle
mezbol keszftettem. A cizellalast az eredetiek 
utan keszftett rajz szerint vegeztem. A kidolgo
zaskor, megki.ilonboztetes vegett, kisse eltertem 
az eredetitol. fgy a p6tlas kozelrol felismerheto, 
de 1-2 m-es tavolsagb61 nem rontja a targy jelle
get. 

A puska alkatreszeinek a letisztftâsat, 
konzervalasat es kiegeszfteset az osszeszereles 
kovette. 

Jegyzet 

I. KCszftesc: a f<:mct viasszal borîtjak. s czt a bcvonatot 4tkarcolj8k, a fc
ltilctCrc savat visznck fe l, ami a karcolăsokon bchatolva bclcmar a fCmbe. 
Ezt k0vet6en elt3volflj8k a vi'aszbcvonatot, a fCmfcltilc tct pcdig kifCnycsf
tik . fgy sztirkCn megjelenik a mClyîtcll minta. 

2. A damaszkolt- vagy m!'ii nCvcn dOmOckOlt acCI ncm kUls6 dfszftCs, ha
ncm a cs6kCszftCs m6djânak megnevczCsc. KUIOnbOzlS szCntartalmU vas . 
Cs acCI Osszcolvasztăsakor, kov<ksolâsakor kcletkczik. Cs6 csetC.bcn a fcl
hevitcll hu zalokat cgy magra csavartak. Cs mclcgen Osszckovm:soM.k, 
majd a magot eltlivoHtou.âk. A fcltilctct savakkal kczclLCk, cz41lal hull ii
mos, mozaikszcrO' âmyalăsok kclctkcztek, aszcrint, hogy a sav a lâgyabb 
vagy a kcmCnyebb reszckct 111.madta-c mcg johban. 

3. A tausfrozâs a ncm ncmesfCmnck ncmesfCmmcl val6 bcrakl1.sos dfszflC
sc. A dfsz[tCsrc kcri.illS uirgyon a mintât vagy annak kOrvonalait kimClyî
tik, kivCsik. Az fgy nycrt Crdcs folUlctrc kalap8.ljtik n1. a vCkony ncmc."fCm 
s:t..alagol, huzalt. 

4. A domborflâs vagy tr~bclCs kidomborod6 dckonki6ra ulal , amil a fCm
Jemez hatoldalanak a kikalapalllsa eredm<!nyez. Ha a domborftott mintal a 
ktils6 feltiletr61 viszik fel pontoz6 s1.crszâmmal Cs vCs6vcl, akkor a dl"z[
t6eljarllst cizellalllsnak nevezztik. Ezt az eljarllst altalllhan domborftllssal 
cgyiill alkalmazzâk. 

5. Roman szabvanyjelzt!s 

Restaurarea. unei puşti 
orientale din sec. XIX. 
(Rezumat) 

Lucrarea descrie restaurarea unei puşti 
orientale (cu inscripţie engleză), de la începutul 
secolului trecut (1812?). S-a restaurat atât partea 
din lemn, cât şi cea metalică (ţeavă, zăvor, etc.). 
Puşca este în proprietatea Muzeului Secuiesc al 
Ciucului (M.-Ciuc). 

The Restoration of an Oriental 
Gun from the 19th Century 
(Abstract) 

The paper describes the restoration of an 
Oriental gun (with an English inscription on it) 
from the beginning of the past century (1812?). 
Both the wooden part as well as the metal part 
(the barrel and the boit) were restored. The rifle 
is to be found in the Szekely Museum of Csfk. 
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