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H. 57.31.1. Kard Vas és fa. Utóbbi a 
markolati része. 
(tüzérségi) 

Vas és fa Kromofág, 
Ferropassit, 
drótkefe, dörzsi, 

polírozás kézi 
csiszológéppel, 

lenolaj, Xylomon, 
Akril lakk 

61.154. Harci kés Gyengén ívelő vésett 
groteszk alakkal, vas 

markolattal, szaru 
markolatborítással keleti 

harci kés, foka zegzugos 
díszítéssel  

Vas és 
szaru a 

markolata 

Kromofág, 
Ferropassit, 

drótkefe, dörzsi, 
polírozás kézi 

csiszológéppel, 
lenolaj, Xylomon, 
Akril lakk 

61.28.1-2. Francia szurony 

19. sz. második 
fele 

Szurony francia. Felirat: 

”16.Red. ÁRMES de 
ST. ETTIENE MARS 

1880” aláhajló 
keresztvassal, 
famarkolat, gombbal, 

acél hüvely 

Fa, réz, vas Réztisztító 

folyadék, vatta, 
lenolaj 

61.121. Vadész kés XVII. 
sz. 

Markolattal, egyélű 
pengével, őzpata lakú 

markolatgombbal, öntött 
réz barokkos 
markolattal, szarú 

markolat betéttel és 
alakban hajló 

keresztvassal. 

Réz, 
agancs, vas 

Réztisztító 
folyadék, vatta 

61.166. Mellvért XIX. 
század közepe 

Dragonyos, erőteljes 
feketített lemezből 

kovácsolva, peremén 
végigfutó hengeres 
áttörésekkel. Három 

gombbal két szíjtartó 

vassal, próba lövés 

nyomával 

feketített 
lemezből 

kovácsolva 

Csiszolóvászon, 
mechanikus 

tisztítás 

61.148.  Pajzs Keleti ököl pajzs, 
hiányosan aranyozott 
keleties díszítéssel, 

később Jézust tartó 

Bőr, fa Faragasztó, 
kétkomponenses 
ragasztó 
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Mária alakjával 

körkörösen három 
aranysávval, felerősítő 
csapokkal 

61.182. Bicska Balkáni ívelt, vésett 

pengelappal, levélindás 
díszítésű tokkal, 

négylevelű lóherére 
emlékeztető rozettával. 
Hosszú lánccal, két tartó 

karikával. 

Ezüst és vas Ezüst tisztító 

folyadék, vatta, 
Akril lakk 

61.222. Evőkészség bőr 
tokja 

Bőrből készült  Bőr  bőrápoló 

61.122.1-

5. 

Evőkészség Egy db. késből, két db. 

villából, két db. árból 
vadászkészség. Késen 

német szöveg, ezüst 
markolat az egyik villa 
markolaton három-

három rozetta dísz, 
másik csont markolat.  

Réz, 

agancs, fa, 
ezüst és vas 

Citromsav, ezüst 

tisztító folyadék, 
schellakk, 

Alkonek, dörzsi, 
polírozás 
csiszológéppel, 

vatta 

57.33.1. Alabárd, 

kastélydísz 

Vas, bárd szerű éllel, 

hegyes fokkal, 
hullámszerű heggyel. 

Vas Kromofág, Evipas, 

drótkefe, polírozás 
csiszológéppel, 
Akril lakk 

61.54. Patkó Vasból peremén hat 

szegecs lyukkal, 
félköríves kivágással, 

kifelé hajló 
kapaszkodókkal. 

Vas Evipas, kromofág, 

drótkefe, polírozás 
csiszológéppel, 

Akril lakk 

61.58. Zabla Vasból készült kúpos 

csuklósan kapcsolódó 
szíjvassal, réz rozettával. 
FOR betűkel, karikával. 

Vas Evipas, kromofág, 

drótkefe, polírozás 
csiszológéppel, 
Akril lakk 

61.57. Zabla Ívben meghajló, oldal 
szárakkal, egy-egy 

karikával, másik oldalán 
szegecselt fülekkel. 

 Evipas, kromofág, 
drótkefe, polírozás 

csiszológéppel, 
Akril lakk 

65.3.1. Kengyel Kovácsolt vas, alul 
laposra kiképezve a 

lábnak, felül téglalap 
alakú vágat a kengyel 

szíjnak.  

Kovácsolt 
vas 

Evipas, kromofág, 
drótkefe, polírozás 

csiszológéppel, 
Akril lakk 

80.1.7.1-
2. 

Kengyel Vas ikertalppal, íves 
ívszárakkal. 

Vas Evipas, kromofág, 
drótkefe, polírozás 

csiszológéppel, 
Akril lakk 

61.80. Írókészlet  Balkáni ezüstből 
tolltartóval, mellé 

forrasztott tinta tartóval, 

Ezüst Ezüst 
tisztítófolyadék, 

Argentol, vatta 
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csuklós fedőlapja 

hiányzik, virágdíszes 
kígyó sas alak. 

61.77.1. Öv csatja Kettős ovális övcsat, kék 
évkövekkel, 14 bog 

liliomos gombok 

Réz Aceton, citromsav, 
alkohol, polírozás 

csiszológéppel  

61.128. Lőportartó Szarú lemezből préselve, 
középen szegecs sorral 

összeállítva, 
rézkarikával, szájkarikán 

pontok. Fitz Wien 
felirattal. 

Szarú, réz Tisztítás 
mosószerrel, réz 

polírozása 

61.129. Lőportartó Hengeres testtel, két 
kiöntő csappal, két 

füleccsel körbefutó 
forrasztás nyomaival, 

bádogból. 

bádog Mechanikus 
tisztítás, Akril lakk 

61.78.  Öv csatja Balkáni bronzból két 
csuklósan kapcsolódó, 
zeg-zugos sárga, kék, 

piros zománcos keret, 
négy körben kettő-kettő 

kék zománcos karika. 
Talán másolat 

Réz Selecton B2, vatta, 
aceton, alkohol, 
Paraloid 

61.60. Lőportartó Vörös rézből, sárgaréz 
karikával. 

Vörösréz, 
sárgaréz  

Citromsav, Akril 
lakk 

57.9.1. Ónkupa  Ón, oldalán két mulató 
férfi nyomásos 
alakjaival. Fedelén két 

katonai híradóval, német 
szöveggel. 

Ón Lemosás és 
mechanikus 
tisztítás, polírozás 

74.1.1. Óntányér 1479 évszámú óntál, un. 

zsidó (páska) tál 

Ón Lemosás és 

mechanikus 
tisztítás, polírozás 

 Azonossági jel 
tokja 

dögcédula Réz Selecton, Akril 
lakk 

63.75.1. Közös hadsereg 
övcsatja XIX sz. 

Sárgaréz, domborított 
kétfejű sasos címerrel. 

Réz Citromsav, 
réztisztító 
folyadék, Akril lak 

61.69. Csappantyús 

pisztoly XIX. sz.  

Párbajpisztoly, vékony 

díszes markolattal 

Fém, fa Fémtisztító dörzsi, 

faápoló, denaturált 
szesz, prevent 

fémtisztító, csavar 
lazító olaj, aceton 

61.68. Csappantyús 
pisztoly XIX. sz.  

Pepita markolattal Fém, fa Fémtisztító dörzsi, 
faápoló, denaturált 

szesz, prevent 
fémtisztító, csavar 

lazító olaj, alkohol 

61.93. Csappantyús Párbajpisztoly töltő Fa, vas Fémtisztító dörzsi,  
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pisztoly XIX. sz. 

eleje 

vesszővel, hengeres 

pontokkal díszített 
markolat gombbal.  

faápoló, denaturált 

szesz, prevent 
fémtisztító, csavar 
lazító olaj, alkohol 

61.85. Csappantyús 

pisztoly XIX. sz. 

Nyolcszögű csővel, levél 

indás csőrszaggató 
nyúlvánnyal, kakassal, 

lakatszerkezettel, fa 
ágyazattal, csuklós 
tetővesszővel. 

Fa, vas Fémtisztító dörzsi, 

faápoló, denaturált 
szesz, prevent 

fémtisztító, csavar 
lazító olaj, alkohol 

61.62. Csappantyús 
pisztoly XIX. sz. 
eleje 

Párbaj pisztoly sima 
aggyal, 
markolatgömbbel, 

levélindás 
ravaszkengyellel, 

gyutacsos szerkezettel. 

Fa, vas Fémtisztító dörzsi, 
faápoló, denaturált 
szesz, prevent 

fémtisztító, csavar 
lazító olaj 

61.106. Kovás pisztoly 
XIX. sz. eleje 

Nyolcszögletű csővel, a 
csövén végigfutó 
hullámos motívummal 

irány éllel célzó léggyel. 
„BENCH A 

WASARHELY” 

Fa, vas Fémtisztító dörzsi, 
faápoló, denaturált 
szesz, prevent 

fémtisztító, csavar 
lazító, olaj 

61.39.  Csappantyús 
pisztoly XIX. sz. 

  Fémtisztító dörzsi,  
faápoló, denaturált 
szesz, prevent 

fémtisztító, csavar 
lazító olaj, alkohol 

61.88. Csappantyús 

pisztoly XIX. sz. 

Nyolcszögletű vésett 

levélmintás 
lakatszerkezettel, barna 
fa agyazattal, tömője 

előre áll. 

Fa, fém Fémtisztító dörzsi,  

faápoló, denaturált 
szesz, prevent 
fémtisztító, csavar 

lazító olaj, aceton 

65.7.1. Csappantyús 
pisztoly XIX. sz. 

eleje 

Sárgaréz veretes fa 
nyéllel hétszög 

keresztmetszetű 
vascsővel. Ravasz alatti 

ív rézből  

Réz Fémtisztító dörzsi,  
faápoló, denaturált 

szesz, prevent 
fémtisztító, csavar 

lazító olaj, alkohol 

65.6.1. Csappantyús 
pisztoly 1800-as 
évek eleje 

Recésen kiképzett fa 
fogórész vascsővel, vas 
kakassal, gazdagon 

díszített vas 
berakásokkal. Törött 

nyelű sárkányos 

Fa, vas Fémtisztító dörzsi,  
faápoló, denaturált 
szesz, prevent 

fémtisztító, csavar 
lazító olaj, 

csavarlazító, 
aceton 

61.83. Hatcsövű 
Mariette 

„borsszóró” XIX. 
sz. eleje 

Hat hengeres 
forgócsővel, fa 

markolatú vas ágyazattal 
„Mariette” felirattal.  

Fa, vas Fémtisztító dörzsi, 
faápoló, denaturált 

szesz, prevent 
fémtisztító, csavar 

lazító olaj 

65.1.1. Csappantyús Faragott fanyelű vas Vas, fa Fémtisztító dörzsi,  
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pisztoly XIX. sz. csővel, vas kakassal, 

fejrészén stilizált 
levélminta, lyukas nyelű 
sötétbarna  

faápoló, denaturált 

szesz, prevent 
fémtisztító, csavar 
lazító olaj, 

csavarlazító, 
alkohol 

61.113. Kétcsövű 

csappantyús 
pisztoly 
XIX. sz. 

  Fémtisztító dörzsi, 

faápoló, denaturált 
szesz, prevent 
fémtisztító, csavar 

lazító olaj, 
csavarlazító, 

aceton 

61.183. Kétcsövű 
csappantyús 

pisztoly XIX. sz. 
vége 

Tercelot rendszerű két 
egymás alatti hengeres 

sima furatú csővel, a 
felső csövön E 
mesterjeggyel. Barna 

faborítású markolattal, 
gombos végű 

Fa, vas Fémtisztító dörzsi, 
schellakk, faápoló, 

denaturált szesz, 
prevent fémtisztító, 
csavar lazító olaj, 

csavarlazító, 
aceton 

61.82. Balkáni típusú  

kováspisztoly 
XIX. sz. 

Török-spanyol lakattal, 

hengeres csővel, réz 
pánttal. Réz ágyazatban 
réz markolattal turbános 

markolatgömbbel. 

Fa, réz, vas Fémtisztító dörzsi, 

schellakk, faápoló, 
denaturált szesz, 
prevent fémtisztító, 

csavar lazító olaj, 
réz tisztító, Akril 

lakk, csavarlazító, 
aceton 

66.1.10.1-
2. 

Sarkantyú XIX-
XX. sz. 

Ezüstből készült 
rovátkolt díszítésű 

sarkantyú. 

Ezüst Alkohollal 
áttörölve 

61.44. Sarkantyú XI-
XII. sz. 

Vasból, felemás felkötő 
füllel, rövid nyakkal 

négy oldalán gubós 
tüskével, hegyes végű. 

Vas Fémtisztító dörzsi, 
schellakk, faápoló, 

denaturált szesz, 
prevent fémtisztító, 
csavar lazító olaj 

csiszolóvászon, 
kézi csiszológép 

Akril lakk 

61.45. Sarkantyú XI-
XII. sz. 

Vasból, megtört 
sarokkal felemás felkötő 

füllel, rövid nyakkal 
négy old. tüskével. 

Vas RO55, Evipas 

61.34. Sarkantyú XV. 
sz. eleje 

Vasból, rongált, kettős 
füllel. 

(hosszú) 

Vas Evipas 

61.36. Sarkantyú XIX-
XX. sz. 

Vasból lapos szárakkal, 
kettős füllel, az egyiken 

kiemelkedés, közepes 
nagyságú tarajjal és réz 

Vas, réz Evipas, réztisztító 
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forgóval 

61.33. Gótikus 

sarkantyú XV sz. 

Vasból, gyengén ívelt, 

egy-egy felén három-
három áttöréssel nyolc 
ágú taréjjal  

Vas Evipas, Akril lakk 

65.5.1.1-
4. 

Huszársarkantyú 
XIX. sz. vége 

Vas, csillagos forgóval, 
két szíjtartóval 

 Evipas, Akril lakk 

61.51. Sarkantyú XVII-
XVIII. Sz. 

Vas, huszonnégy szögű 
felkötő füllel, aláhajló 

nyakkal, harminchét ágú 
tarajjal, nyolc küllőre 

osztott, díszes. 

Vas RO55 csiszoló 
gép, Akril lakk 

61.117. Huszársarkantyú 
XIV. sz. 

Vasból, ívelt szárakkal, 
kettős füllel, fülekhez 
felkötő csattal rövid 

nyakában hatágú taréjjal 
„terpeszes” 

Vas RO55 csiszoló 
gép, Akril lakk 

61.14.1-2. Díszmagyar 

szablya XIX sz. 
vége 

Un. Bach korszakbeli 

császári koronás Ferenc 
József védjegy 

boglárokkal türkizkővel 
díszített, kék bársony 
hüvely  

Bársony, 

réz, türkiz, 
ezüst  

UHU, két komp. 

Ragasztó, 
citromsav, 

üvegszálas 
tisztítótoll, 
bársonykefe, ecset, 

kézi csiszoló, 
polírozó fej 

61.143. Díszmagyar 

szablya XIX. sz. 
vége 

Díszszablya perzsa réz 

karcolt virágindás 
markolattal S- alakú 
keresztvassal egyélű 

törthegyű pengével 

Réz, vas Két komp. 

Ragasztó, polir 
papír, réz tisztító 
folyadék, polírozás 

csiszológéppel, 
Akril lakk 

65.11.1. Szovjetkozák 

saska 1937 

Acélpenge, hosszú 

vércsatornával  
nyele két sárgaréz darab 
közé fogott vájatosan 

kiképzett vas, penge 
hegyén lyuk. 

Réz, fa vas Evipas, lenolaj, 

réztisztító 
folyadék, polírozás 
kézi 

csiszológéppel, 
selllakk, Akril lakk  

67.30.1.1. Lovassági 

szablya XIX. sz. 
vége 

Csak penge  Evipas, dörzsi, 

polírozás kézi 
csiszoló géppel, 
Akril lakk 

68.71.  Pallos XIX. sz. Csak penge, széles  Evipas, dörzsi, 
polírozás kézi 
csiszoló géppel, 

Akril lakk 

61.20.1. Porosz pallos Kosaras, egyenes 
vércsatornás pengével, 

levélindás markolat 
lyukkal és markolat 
gyűrűvel.  

Réz, fa, vas Evipas, lenolaj, 
polírozás kézi 

csiszolóval, réz 
tisztító folyadék 
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61.11.1-2. Díszmagyar 

szablya XIX sz. 
vége 

Un. Bach huszár osztrák 

császári koronával hadi 
trófeákkal díszített 
oroszlánfejes fekete 

hüvelyben.  

Réz, fa, vas Evipas, lenolaj, 

bőrpuhító, 
polírozás kézi 
csiszolóval, Akril 

lakk 

61.10. Orosz tiszti saska 
1863 

Ívelt pengével, penge 
oldalán 1873 évszám, 

hiányos faborítás 
kézvédő pánttal, 
rézmarkolat gömbbel. 

Réz, fa, vas Evipas, lenolaj, 
réztisztító 

folyadék, polírozás 
kézi 
csiszológéppel, 

schellakk, Akril 
lakk 

61.164. Orosz tüzérségi 

kard, 1837 

Egyenes kétélű pengével 

réz keresztvassal, csigás 
kidolgozással, bordás 

markolattal. 

Réz, vas Citromsav, 

fémtisztító dörzsi, 
RO55 polírozás 

kézi csiszolóval, 
Akril lakk 

61.151.1. Handzsár hüvely 
XIX. sz. 

Hüvelye dúsan 
állatalakos véséssel 

díszített. 

Fa, ezüst Lenolaj, Selecton 
B2, polírozás kézi 

csiszolóval, Akril 
lakk 

61.151.2. Handzsár XIX. 

sz. 

Ívelt vércsatornás, 

ezüsttel tansírozott, 
török szöveggel négy 
rozettával, három piros 

ékkővel markolatán. 

Fém, ezüst Citromsav, 

kétkomponensű 
ragasztó, 
pillanatragasztó 

68.1.1. Szovjetkozák 
saska 1937 

Kardból kialakított tőr 
címerrel ellátva. 

Réz, fa, vas Evipas, lenolaj, 
réztisztító 

folyadék, polírozás 
kézi 
csiszológéppel, 

schellakk, Akril 
lakk 

61.158. Handzsár hüvely  Réz, bőr, fa UHU, bőrápoló,  

lenolaj, polírozás 
kézi csiszolóval 

61.146. Tőr Kétélű, csúcsba futó 

pengével, négy 
horonnyal, facsavart 
markolattal, állatfejes 

markolatgömbbel, 
rozettás fakeresztvassal. 

Faragott fa nyél. 

Fém, fa Lenolaj, mosószer, 

Te tol, Akril lakk 

65.10.1. Kés XIX. századi kardból 
átalakított fanyelű kés. 

Fa, vas RO55, 
csiszológép, Akril 
lakk, len olaj, 

sellak, bőrpuhító 

61.161.2. Hüvely Fekete bőr hüvely. Bőr, fa, réz, 
ón 

Bőrpuhító, lenolaj, 
polírozás csiszoló 

géppel 
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65.12.1. Szovjetkozák 

saska 1937 

Acélpenge 

vércsatornával, két 
sárgaréz darab között 
vas nyéllel, a réz rész 

díszített orosz címerrel. 

Fa, réz, vas Evipas, lenolaj, 

réztisztító 
folyadék, polírozás 
kézi 

csiszológéppel, 
schellakk, Akril 

lakk 

61.15. Szovjetkozák 
saska 1937 

Orosz katonai 
évszámmal ötágú 
szovjet csillag, sarló 

kalapácsos 

Fa, réz, vas Evipas, lenolaj, 
réztisztító 
folyadék, polírozás 

kézi 
csiszológéppel, 

schellakk, Akril 
lakk 

68.2.1. Díszszablya 

plusz hüvely 

  RO55, dörzsi, 

csersav, Akril lakk 

65.4.1. Egy gyalogos 
tiszti szablya 
XIX-XX. sz. 

Bőr markolatból cérna 
lóg 

Bőr, vas Bőrápoló, RO55 

61.18. Orosz tüzérségi 

kindzsál 1913 

Tőr pengéje, réz 

csatornákkal díszített, 
kaukázusi markolattal 

két réz szegeccsel. 

Fa, réz, vas Lenolaj, schellakk, 

RO55, polírozás 
csiszoló géppel 

61.161.2. Kés tokja Bőrrel bevont hüvely. Fa, réz, bőr, 
ón 

Bőrápoló, len olaj, 
Sadolin, polírozás 
csiszoló géppel 

57.5.1-2. Díszfegyver 
plusz hüvely 

Acél, mélynyomással és 
réz betéttel. Tokja 
keményfa, réz fehérfém 

és piros kő 
berakásokkal. 

Fa, réz, 
ezüst 

Ezüsttisztító 
folyadék, len olaj, 
Akril lakk, 

polírozás csiszoló 
géppel 

63.76.1. Közös 

hadseregbeli 
csákó címer I. 
világháború 

Sárgaréz, domborított, 

kétfejű sas. 

Réz Citromsav, Akril 

lakk 

65.6.1. Cserkész fokos 

1933 

Sárgaréz, egyik feje 

tulipándíszes 
kiképzéssel, egyik 

oldalán betyár, másikon 
1933 felírás  

Réz Citromsav, Akril 

lakk 

64.37.1. Kiöntő Sárgarézből készült, 

kerek alakú talp, belül 
kerek mezőben kehely 
és „Kis F ötvös tanár”. 

Alpaka 

ezüstözve 

Réztisztító 

folyadék, 
citromsav, Akril 
lakk 

 

63.77.1. Címer, dísz Sárgaréz domborítás, 
kihúzott karcolt tartó 

sisakos.  

Réz Selecton B2 

66.1.6.2. Díszmagyar öv 
része 

Ötvösmunkával ezüstből 
készült neoreneszánsz 

Ezüst Selecton B2, 
ékszertisztító, 
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stílusú. üvegszálas fémtoll 

66.1.7.1. Díszmagyar csat Ötvösmunkával ezüstből 

készült középen 
kapcsolódó 
neoreneszánsz, 3 db. 

rozettára emlékeztető 
díszítéssel, korall és 

türkiz ékkövekkel. 

Ezüst, 

türkiz, 
korall 

Selecton B2, 

ékszertisztító, 
üvegszálas fémtoll 

66.1.8. Díszmagyar öv Ötvösmunkával ezüstből 
készült neoreneszánsz, 

brokátból készült 
béléssel. 

Fém, textil Folyékony 
mosószer, 

molyirtó, cérna, tű 

72.11.1. Dísztárgy Vas, kályha, házak 
„Debrecen patkógyár” 

hamutartó 

Öntött vas Evipas, csersav, 
Akril lakk 

57.3.71.1. Kosárka Drótból készítve 
kézműves munka, 

kézimunkakosár. 

Vas Evipas 

68.2.4. Cilinder Pléhből készült 
kulcslyuk díszítő, 

kolostori ajtódísz. 

Vas Kromofág, Evipas, 
csiszolóvászon 

68.2.3. Kereszt Hegyes végű vaskereszt, 
kolostori ajtódísz. 

Vas Evipas, csersav, 
Akril lakk, 
csiszolóvászon 

68.2.2. Kereszt Vasból készült kereszt, 

kolostori ajtódísz. 

Öntött vas Evipas,  

63.112.1. Gyümölcsöskosár Pávás, mázas fajansz, 
drótkarimával. 

Kerámia, 
vas 

Evipas, dörzsi, 
Akril lakk 

63.59.1. „Kaftán” Kékes-lila alapon 

gazdag zsinórdíszítés. 

Fémszálas 

hímzés, réz, 
ezüst 

Üvegszálas tisztító 

toll, ruhafesték, 
molyirtó, tű, cérna, 

gyöngyfűzőtű, 
puhaecset, 
alátámasztó 

vászon, színfogó 
kendő (a bélés 

kimosásához), 
ruhakefe, 
bársonykefe,  

65.6.1. Szivarvágó Papagály alakú, vas, 

sárgaréz fejjel. 

Réz, vas Kromofág, 

drótkefe, 
bronzkefe, 

réztisztító folyadék 

61.76. Díszmagyar öv Piros bársony szalagon 
arany paszparton 14 
boglár, rézből aranyozott 

ezüst, liliomos gömb, 
két vége csuklós 

övcsattal. 

Bársony, 
réz, üveg, 
bőr 

Új bársony anyag, 
cérna, tű, 
folyékony 

mosószer, 
bőrpuhító, 

kétkomponenses 
ragasztó, bőr 
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varrótű, Selecton 

B2, üvegszálas 
fémtisztító toll, 
aceton, alkohol, 

puha ecset 

75.28.1-3. Teafőzőbetét Kör alakú domború 
lemez fogóval. 

Vas Evipas 

88.25.1. Hamuzó Réz lövedékből készült 

1945-49. 

Réz Citromsav, Akril 

lakk, fémtisztító 
dörzsi 

72.12.1. Ékszerdoboz Ón barokk ékszerdoboz. Ón Mechanikus 

tisztítás, puha 
ecset, ragasztó 

71.1.3. Cukor csipesz  Ezüst, gólya stilizált 
alakja, lába alatt két 

ellipszis fogó, két kör 
alakú lemezzel 

Ezüst Selecton B2, 
üvegszálas tisztító 

toll 

65.12.1. Réz dísz 

„tojástartó” 

Rézből készült, kör 

alakú talpból kiinduló 
három lábbal, felső 

részén stilizált 
levéldíszítés 

Alpaka Selecton B2, 

üvegszálas tisztító 
toll 

57.31.1. Kard 1853 mintájú utász kard 
(tüzérségi) 

Fa, vas Evipas, lenolaj, 
drótkefe polírozás 

csiszoló géppel 
Akril lakk 

68.8.3. Pohárka Fémből, magas nyakkal 

szecessziós stílusban 

Réz Réz tisztító 

folyadék, 
citromsav, Akril 
lakk 

61.69. Csappantyús 

pisztoly XIX. sz. 
eleje 

Párbaj pisztoly, 

damaskolt csővel, 
levélmintás bélyeges 

csőfarral, cakkos töltő 
vesszővel. 

Fém Fémtisztító dörzsi, 

schellakk, faápoló, 
denaturált szesz, 

prevent fémtisztító, 
csavar lazító olaj, 
csavarlazító, 

aceton 

68.91.2. Férfifej Ólomból öntött férfifej. Ón vagy 
ólom 

Mechanikus 
tisztítás 

2009.1.1. Kanál Alpaka, nyele ívesen 

díszített, a nyél 
hátoldalán „1835 

WALLACE” felirat. 
Étkezésnél használták. 

Alpaka Mechanikus 

tisztítás, puha ecset 

64.9.1. Szivarvágós 
dohánykészlet 

Fa doboz, tetején fémből 
készült papagáj, csőre 

szivarvágásra alkalmas 

Fa, fém Tetol, Sadolin, 
faragasztó, 

folyékony fa, 
csavarlazító, 

Evipas, denaturált 
szesz, szilikon 
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spray, Akril lakk 

68.6.11. Erzsébet 

királynét 
ábrázoló plakett  

Ovális alakú, középen 

Erzsébet királyné 
portréja, amelyet felirat 
keretez: 

„ZÁSZLÓNKHOZ 
TÖRHETETLENÜL 

HŰEN FELSÉGES 
ANYJÁHOZ 
HERVADHATATLAN 

KEGYELETTEL”. A 
portré alatt: „EGYES 

HONVÉD”. A portré bal 
oldalán kis méretű 
betűkkel: Berján Lajos 

1917. 

Réz Selecton B2, Akril 

lakk 

  


