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A m. kir. cS'C:l1dőr.ség· ikaton·aiJag szervezett 
örtestület, a ka.tonai szervezettség fogalmától pe
dig elválaszthatatlan az egyenruha fogalma. A 
kötelez.ő egyenruhaviselés egyik főcélja az, hogy 
viselőjét megkülönböztesse embertársaitól. Ez a 
megkülönböztetés azt is jelenti, hogy a katonai
lag srervezett testületele tagj1ai által hordott ru
házati és felszerelé"i ókikek teljesen azonosak 
kell, hogy legyelliE'k, mert külsőleg csak az egy
öntetűség fejezheti ki az illető szervezethez, 
vagy testülethez való hozzátarltozást. Hogy ez 
elérhető legyen, az egyenruházati cikkek színét, 
méretót, formáját, ikivitelét, stb. egydégesen kelJ 
fi:aabályozni. A SZlahályosnak meghatározott ru
házati és felszerelési cikkeket rends'Leresíteni, 
p.zek Tiselési módját pedig szabályozni kell. Az 
p.lőbbi célt az "Egyenruháze.ti és felszerelési SZlll.
bályzat", az utóbbit pedig az "öltözeti Táblá
zat" szolgálja. 

Ezeket a szabályozásokat a testület tagjai
nak ismerniök kell és pOill'Íosan be is kell tarta
niok, mert az ölt.öoz.klödésben csak az előírásoknak 
teljesen megfelelő egyöntetüség fejezheti ki, hogy 
egyenruhát hordunk. Az egyéni kivánság, iz-
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lés és elképzelés szerint készíttetett ruha csak 
egyéni, de nem egyel�ruha. 

A világháború után a 80. sz. Honvédségi 
Rendeleti Közlönyben közzétett 191'9 december 
20...áal kelt 2L170jeln. 39.-1919. súmú H. M. 
körrendelet szabályozta - többek között - a m. 
kir. csendőrség ,egyenruházp,tát, rendfoko�ati jel
vényeit és néhány fonto,;abb felszerelési cik.�ét, 
stb. is. Em váltotta fel az 1921. június 28-án 
kelt 19.043jeln. 5.-1:921. számú H. M. rendeleL 
telldadott ideiglenes ruház3iti és feLszerelési sza
bályzat. 

A csendőrség ruhá:zatánlaJk és felszel'elésének 
a S'zabályozásánál még ma is ez p;z alaprendelet. 
Ennek az alaprendeletnek a kiadásaJ óta eltelt 
több, mint 15 év alatt számos új ruházp,ti és fel
szerelésJ. cikket rendszeresítettek és lIllindezek 
viselési módja is többször szenvedett kisebb
nagyobb változást. úgy az ezekp.t rendszeresítő 
és szabfll�Tozó körrendeleteket, mint az alaprende
leteket is igen sok körrendelet módosította. -
Ezek a különböző időben a Csendőrségi Közlöny 
útján közzétett idegészítő és helyesbítő rendelke .. 

zések zavarják ,az áttekinrtiést és nehézJkessé te
szik a gyors tájékozódáJst. Ezen könnyítendő, 
célszerűnek látszik a ma érvényben álló rendel
kezéseket összevontan és könnyen áttekinthetően 
ismertetni oly mértékben, amennyire a,rra a 
csendőrség tagjainak smikségük lehet. 

Ebben az összefoglalásban a súlY'Pontot az 
egyenruházati yikkek kimerítő ismertetésére 
fektettÜJk, a felszerelési cikkek közül csak a 
legfontosabbakkal foglalkozunk - a lehetőség 
határán belül - részletesen, míg a többit csak 
meg fogjuk említeni. Egyes ruházati ciklkek 
ismerttetéséhez ábrát is adunk 

Az egyes ruházati cikkeket külön-külön fe
jeretben fogjuk ismertetni és mindegyik vég1én 
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felsoroljuk a reá v01lJatkozó. érvényben álló ren
deletek és Ikörrendeletek s�á.mát, hogy a'ZOlc, .aIldL 
nek esetLeg rés�letesebb adatokra van szükségük, 
könnyen megtalálhassák. 

A m. kiT. csendőr:3ég öltözetének történeti 
fejlődését nem ismertetjük, mert ez a Csendőr
ségi Lapok 11935. évi 4. számában már megjel.e;nt. 

Csalk pár szóval említjük meg, hogy a nt. 
kir. csendőrség egyenruháján ak színe mikénIt fej
lődött a ma rendszeresített táboribarnáig. A 
csendőrség egyenruhájállaik a színe általába!ll fl. 
hadseTeg egyenruhájána.k :>ZÍnváltoz'ásához ido
mul. A ikatonaIÍ egyenruhák színének megha.tá
rozáJSIánál régebbe!ll egyik cél a!Z emberi hiúságra 
erősen ható, feltűnést Ikeltő me�különböztetés 
volt, hogy a zsoldos hooseregek minél könnyeb
ben egészíthessék ki sokszor erősen megfogyott 
SQraiikat. 

A m. kir. csendőrség első swlgúlati egyen
ruhájának a színe sötét alapszínű-acélzöld 
volt tele zsinórrp.] és fénylő pitykegomboklkal. 

• A füstnélküli lőpor alkalmazásával a lő
hatás távolsága növekedett és ez váltotta !ki a 
látihatartlanságra, való törekvést. A láthatatlan
ságm való törekvés a!Z ol�a annak, hogy ma csak
nem valamennyi nemzet Ikatonaruhájának a 
színe már alig különbözik egym{vstól; v.alemlmnYJ 
a terephez s a környezethez legjobban sÍInulo 
barna zöld és szürke színkeverékből álló szÍn-
árnyalatok közül való (mimiikr�). ." 

A volt monarchia, hadi"eregeben a vilaghabo
rút megelőző évek csukaszürke egyenruhája h 
lenJtotte ennek a fejlődésnek a kezdetét. A csend
őrség a világháború aJoatti alkal

,
m�Z'áisakor

. 
vet�e 

át ennek az elvnek az 8Jlkalillla7ja�at és azota le
pést tart a honvédségi egyen��a sZÍI;vál�o�á
sával, amelynek egy-egy lepcsoJe a tabornold 
és tábori barna. 
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I. 

AL'rALANOS R�SZ. 

TisztJek (hasonlóáIlásúa:k) a részükre rendsze
resített és viselésre megengedett ruhá:ta.ti és fel
szerelési cikkeket maguk kötelesek beszerezni. 

LegénYlSégi állományúak (karpaszomány vi
selésére jogosultaJk kivételével) kamgarn szöv<!t
ből készült ruházati cikkeket - a részükre rend
szeresített könrnyű nyári szövetből készült ruha 
kivételével - nem viseIhetnek és -a fehér vászon 
nadrágon kívül más ruhálJati cikkeket magán
úton nem szerezhetnek be. (L! 1935. évi 4. Cs. K.
ben megjelent 19.4J99jeln. VI. c. 1935. sz. B. M. 
körrendelet. ) 

A csendörlegénységet a részére rendszeresí
tett ruházattal és felszerelési cikkeld<el tömeg
rendszer alapján látják el. Ennek lényege az, 
hogy a csendörséghez felvett probalCsendőrök, új
ból felvette:k, stb. "elsőtömegbetét"-et és -azután 
havonta számfejtett és folyósított ev� tömeg
átalúnyösszeget l�apnak, illetv'e a számukra meg_ 
határozott első tömegbetétet és az évi tömeg
átalányösszegét .a; 'belügyi kiQ'Jcsto"tr az összesített. 
tömegalap-ba az i.gényjogosultak javára átutalj�. 
A próbacs.endöröket stb. az első tömegbetétjük 
é� az első félévi tömegátalányuk terhére szerelik 
fel. Az igényjogosulta.k azután az évi tömegátalá� 
nyuk temére az előljáró osztályparanc:5nokságuk 
gazdasági hivatala útján igénylik a szükséges cik
keket, amely a központi beszerzést intéző felsze-
1'elési anyagraktárparancsnokságMl kéri azok ,:d
adását. A ruházati é:5 felszerelési ciklkek J eg
to'bbje igényilés szerint kürönbözö méretben ké-

szül. Az igénylést a "Cs -1<1." jelzésrÜ "Ruhet
gazdálkodási Utasitás" szabályozza. Egyes cik
keknél, - melyeknél különö:5en fontos, h�gy a 
viselője testméretével pontosan megegyezzek, -
pl. a lábbelieket, nemcsak kész állapotban ad ki 
a felszereIési a'l1Yl'l'graktárparancsnokság, hanem 
az igénylő kívánsága szerint, a hozzávaló össz.es 
kellékaket "egységcsomag"-ban is. Az ellkészítte
tésről, - a ikiadott leírás és rajz (mintadarab) 
után, - a gazdasági hi<vatalolmak, esetleg magá
nak az igénylönek kel� gondostkodnia. Ez az ellátási 
reoosrer biztosftja minden szempontbÓl az egy
öntetüséget és a lehető legjutányosa,bb áron való 
beszerz,ést, ami úgy a kincstáI'nak, mint a le�y
ségnek fontos érdeke. 

A rendszeresített ruházati és felszerelési 
cikkek 1-1 darabját, mint mintadarab·ot, a bel
ügyminisztérium csendőrségi osztályaiJlak a ve
zetöi hitelesítik 

A felszerelési anyagraktárnál a rendszere"i
tett ruházati és felsZierelési cikl."'<.ek hitelesített 
mintadarnbj.ainaik az őrzésére mintaraktár van. 
(L! az 1927. évi 17/Cs. �('-iben megjelent 120.889. 
ein. VI---.c. sz,. B. M. körrendeletet.) 

A mintal"aktár rendeltetése a cseooönségnéJ 
a rendszeresítéskor szahályosnak elismert ruhá
zati é:5 felszerelési cikkek mintadarabjainak és. 
ezek pontos műszaki leírásának az örzésén kívül, 
a váUalkozó szállítóknak a szabványdarabok be
mutatása, átvételkor - szükség esetén - hite-
les erejű bizonyíték szolgáltatása és végül - ké
tes esetel"ben - a kerületi parancsnokságak'l1ak: 
felvilágosítás nyujtása. 
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II. 287 

RENDSZERESfiETT RUHAZATI :f;S FEL
SZEREL:f;SI CIlíKEK. 

A csendőrség szolgálati egyenruháza.tának 
a színe : táboribarna, minősége: csendőröknél és 
próbacsendőröknél közönséges, őrmestereknél és 
törzsőrmestereknél, valamint a rang1Qsztályba 
nem sorolt havidíj,rusoknál félfinom. tiszte1:nél 
(hasonlóállásúaknál) finom. Valóságban - a tel
jesen egyöntetű öltö;cl{ödés céljáMI -az összes 
legénységi állományúa:k félfinom minőségű an,Y1ag· 
ból készült tábori barna egyen ruhát ho:r<k\nak. 

TOLLAS 'CSENDORKALAP. 

A tollas csendőrJ�a1ap a "cs�ndőr"-nek el
yálaszthaJtatlan ikülső jel:képe és egyidős a e�nd
ő!1ség�1. A �u:lás1JaJti tisztcl( és csendőr állat
orvosok kivételével a csendőrség Ö.sszes tagjai 
réSZJére rendszeresítve van. 

A tollas CSe'l1dőrlmllilp fekete keményített 
gyapjúlemezböl készül. 

A kalaptető mél1sékelten kidomborodik. A 
kalap karimája elől és hátul 15-17 mm-re lefelé 
és mindkét oldalO'l1 35-40 mm-ig felfelé van 
hajlitva. A kaIrup kJarimájáinalk széle hajlított 
acéldrótial Va'l1 körülvéve, :mely a karima 's7Jélé
nek belső felén van felvarrVla és az így mereví
tett karima egy darabból álló lresken.y felke te 
la,ld{iborjúbörrel va,n beszegve. 

' 

A fej nyíl ás belsejében s1Jattyánool'böl készült 
és egy darabból álló barnaszínű ve'I'Ítékbő". oly 
módOill. van varrva, hogy az a kala,p.nyi1ás szélén 
be van varrva és befelé f1el van hajtva. 

A !kaLap teteje bE'lülről sellaikos papírral van 
bel12g&."Ztva s ,azutám az egész kalap oly módO'l1 

van felkete klottal bélelve, hogy ,a Idot a klalap
tető és oldalfalakhoz kaucsukkal van hozzá
mgasztva. A tisrtek kalapja fehér selyemmel van 
bélelve. 

A kalap kúp bel.:liejében, közvetlenül a tető 
szélén, mindkét oldaU 1-1 tövisnélküli görgős 
rézcsat van felerősítve. 
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A k!ala,pkúp hal felső oldalán a kala'Ptetötől 
20-30 mm-nyire feketére fényezett lemezecskével 
körülszegett, 7 mm átmérőjű szelelőlyuk van 
átütve. 

U gyanezen az oldalon, elől a ikarima helső 
szélétől 6 mm-'l1yire a kalaplemezből készült >és 
mérsekelten hátrafelé hajló tollforgótartó van rá
öltve, mely a tollforgótartó és a tábori jelvény fel
tüzésére szolgál. A toHforgótartó magassága elől 
50 mm, hátul 45 mm, szélessége fent 36 mm, lent 
26 mm és úgy Vlan fel varrva, hogy alsó szélének 
közepe a bal szem vom.aI.ába esik. 

A tollforgó tartó felső két sarka fölött közvet
lenül, a szelelőlyukkal azonos 1-1 lyuk van át
ütve, melyek a tollforgónak a kal,aphoz va.Ió meg
erősítésére $zolgálnak. 

A kalapzsinór 5 mm vastag és mindkét végén 
1-1 fametkk-ban végződik. A famakk hossza 27 
mm, legkisebb átmérője 7 mm, a legnagyobb át
mérője pedig 18 mm. A makk fonállal he van 
vonv,a és a felső részén hálószerű kötéssel van 
ellátva. 

A kalapzsinór a kalaipkarimán hátulról 
kezdve, balról-jobb felé egyszeresen, illetve két_ 
szeresen fut a kal.ap körül. A kéts7eres �sinórok 
egymás felett feküsznek. A z.sinór(llk végeit toló
csokor tarbja össze. 

A zsinór végei akként 'kerülnek a 1re.1ap ka
rimája hátsó réwének közepére, hogy a maklwk 
felső részei a kalap karimájának szélével érint
keznek. A ka1ap2j8inór 'a ikalapkúp körül tűzdelés
sei van megerősítve. 

A kalapzsinór és a makkok a legénységnéI 
törzsörmesterig bezáróan fűzöldszínű ispahán_ 
ból, az örspp,l'ancsnokképző iskolát végzett törzs
órmesterelmél és tiszthelyetteseknél egysoros. al
hadnagydlmál kétsoros pirossal á,tszőtt ezüstö-
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zött, a tisztelrnél egysoros pir'ossal át.szőtt ara
nyozott fémfonálból j�észülnek. 

A koronás kalap címer sárgaréz ötvözetből 
van sajtolva. A tisz,wk kalapcímere aranyozott, 
A címer hátsó felére két fülec.s van forrasztv.a. 
amelyele a címer felerősít,é..«ére szolgálnak. 

A kalapcímer feler'ősítése követikewkép tör
ténik: 

A címer két fÜlecs"ét a tollforgótartó meL 
lett, megfelelő nagyságúr,a vágott nyíl'ásokom a 
kialapkúp oldalfalán kell átnyomni, miáltal a ka
la,pcímer a tollforgótartót eltakarja és annak 
megfelelően rézsutosan feklszik. 

A kalapcímert úgy kell feliJleszteni, hogy 
arunak a'lsó swle a kalapzsinór felett 2 mm-re és 
elülről nézve a címer köz,épvonala a Ik.alapkúp 
jobboldali szélének vom-lával pá.rhuz3Jffios legyen. 

A tollforgó természetes :kékes l3JCélz,öld, sötét
színű kJakastollakból kész,ül, melyek a kakas fark
tollazatának alakjáb3Jn vasdróCra varunak 'kötve. 
A drót csupasz vége a toHforgónalk a tartóban 
való rögzítése céljából hun�l<JI:a van görbítve. A 
tollforgó h'pos íVJalakúra V3Jn kötv'e és az.t úgy 
kell a tollforgótartóba illeszteni, hogy a toll
bokréta legmagasabb része a kalap teteje fölé 
6-10 cm-re emelkedjék és a tollak végei a 
kalap !karimája alá ne érjenek. 

A tollforgó se túlságosan nagy és feltűnő, 
de viszont szegényes se legyen, 

A cser.dőrkalap-állszíj 20 mm széles, feke
tére llllkkozott borjúbőrből készül, melynek egyik 
végén görgős sárgaréz csat és csaJtc.sukor V3Jn al
kalmazva. 

Az áUszíjat sZJabad végével a ka:la,pkúp bel
sejében lévő tövisnélküli görgős csatokon ilrell át
hú mi és a fejnagyságnak megfelelő helyen ki
Jyuk3JSZtva össwcsatolni úgy, hogy az ál1sz.ij <l 

19 
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fejen mérsé'keIten meghúzva legyen. Az állszíjat 
úgy kell ,az áll alá húzni, hogy a felfelé irányí_ 
tott osat görgője a baloldali fülcimpa alsó szé
lével egymagasságb3lIl legyen. 

A kalapot - egyenesen - úgy kell fel tenni, 
hogy a csendőr a karima alatt akadálytalanul 
láthasson. A kalapot a tarkóra vágni tilos. 

Tábori jelvény-nyel elrendelt díszkivo'nulás 
esetén, körülbelül 16 cm mag'3lS és 13 cm széles 
tölgy- vagy fenyőgaly-at keU a tollforgó előtt a 
tollforgótartóba tűzni. 

A tollaJs csendőrkalap - itt ismertetett le
írá.sát - a 415.194/eln. VII. c. 1933. sz. B. M. kör
rendelet (Ll 4/Cs. K.-1933.) közölte. Az örs
parancsnokképzö iskolát végzett törzsőrmesterek 
kalapkarimájára vonatkozó kiegészítést a 19.615f 
eIn. VI. c. 1935. sz. B. M. !körrendelet (L! 19. 
Cs. K. - 1935.) közölte. 

SAPKAK. 

RendszeresÍltve van: táboribarna- és nyári 
fehér-, fekete- és társasági 'SaJpka. 

a) Tábori sapka. 

(1) A tábori sapka leírása. 

A tábori sapka a fejrészből és a Bocskai
díszböl áll. 

A felsörész-böl és a két oldalrész-böl össze
varrott fejrész a legénységi ,sapkánál tá.bori 
barna bélésvászonnal, a rangosztályba nem so
rolt havidíja.soknál é,; a tiszte1mél (hasonlóáIlú
sua:knál) ha,;onló színű gyapotbélésszövettel (vagy 
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klottal) van bélelve és a ibelső alsó széle mentén 
veritékbör-rel borítva. 

A fejrész elülső részén a sapkarózsa és a 
rendfokozati jelek vannak alkalmazva. 

A 3 cm átmérőjű és kb. 8--10 mm vastag 
domborított sapkarózsa a osendőr és a próba
.csendőr részére! táboribarnál1a , oxidált tom
bakból (pótIásuI ihorganybádogból), vagy tábori 
barnára bevont horganyzott vasbádogból van 
sajtolva, a rózsa !középső része nemzeti szín
ben van díszítve. A sapkarózsa az őrmesteri 
és magasabb rendfokozatú legénység részére 
szorosan zárkózó ezüst-, a tisztek és hasonló 
állásúak részére pedig arany sodralék-ból 
készül, középen nemzeti színű, domborított zo
mánc ,betét-tel. A színek vízszinJtesen feksze-

19" 



292 

nek. A legénY'ségi sapkarózsa lapos hátsó 
részére egy vékony 'Sodrony van felerősitve, 
amely a sapkarózsát a sapkához erősíti. 

A két Irészböl összetűzött nyakvédő a fej
rész alsó szélén a' szemernyőig terjedően van 
felvarrva. A nyakvédőt kétrétben, a fejrész köré 
hajtjuk és a bal szárnyat a jobb szárnyon 
aLkalmazott ,két 15 mm átmérőjű dombor nyo
mású koronás kisgomb-ra gombolj,uk. A kisgom
bok a csendfunél. és a próbaosendörnél tábori
barna színűek, az őrmesternél és az ennél ma
gasabb rendfokozatú legénységnél ezüstözöttek, 
a tiszteknél és hasonló álláJsúaknál homályooan 
aranyozottak. 

A szemernyő kétrétben összehajtott, a 
sapka színével megegyező posztóból készül, kb. 
6-7 cm ,a legnagyobb szélességben és <könnyen 
fel- és lehajtható. 

A VÍ7SZÍ.ntesen és részarányooan elhelyezett 
3 topánzsinór - Bocskai-dísz - a sapka 
baloldalán a nyakvédöre, a felső szélén 4.5 cm 
széles és a sapka alsó szegélyétöl 1 cm-re alkal
mazott háromszög alakban lenyuló, a csendőrség 
hajtókájának megfelelő színű és minőségű haj
tókaposztó darabra akként van felvarrva, hogy 
a hajtókapos;oW darab hosszközepe a sapka bal 
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oldalának 2. ötödére essék. A gazdászati tisztek 
és az állaoorvosok sapka hajtókáját a részükre 
rendszeresített színű hajtóka-posztóból kell ké
szíteni. 

A topánok 2 gömbölyű és egyenkint 3 
mm vastag zsinól'ból ikészülnelk, melyeket köze
pükön egy szövött gyűrű tart össze, végükön 
pedig a zsinór anyagából készült galamb-kosár
kák borítanak. 

A topánzsinórok hossza: felső zsinór 5.6 cm, 
középső 4.4 cm, alsó 3.4 cm. 

A galambkosárkáT, átmérője L2 cm. 
A sapka-topánok (zsinórozáil és galamb

kosár) anuaga tiszte.:mél és hailonlóállásúaknál 
arany, legénységnél őrmesterrol felfelé ezüst, a 
többinél kávébarna ispahán (gyapjú, vagy cér
názott pamut) fonal. 

P) Rendfokozati jelek a tábori sapkán. 

A rendfolKozatokat a tábori sapíkán rend
fokozati csíkok és paszományok jeHilik. A rend
fokozati csíkdkat ,és paszományokat a sapka első 
réilzén a saplro.rózsa alatt derékszögalaJkban varr-
jü �. 

. 
A rendfdk07latok feltüntetésére a következő 

jelek szolgálnak: 

1. Legénységnél. 

Próbacsendőr : 2 kleskeny, 3 mm-es acélzöld 
ispahánból készült sujtás; 

Csendőr: 3 ke�keny, 3 mm-es acélzőld ispa
hánból készült sújtás; 

Őrmester: 1 keskeny, 3 mm-€'s ezüstcsíik; 
Törzsőrmester: 2 keskeny, 3 mm-.eil ezüst

csík; 
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Tiszthelyettes:  3 !keskeny, 3 mm-es ezüst
csík. 

Alhadnagy: 1 széles, 6 mm-€s e'LÜstsáv. 

2. Tiszteknél (hasonlóálIásúaknál). 

Hadnagy : 1 keskeny, 4.5 mm-es rendfokozati 
es�k; 

Főhadnagy :  2 keskeny, 4.5 mm-es rendfoko
zati csík; 

Százados : 3 keskeny, 4.5 mm-es rendfokozati 
cs&; 

r'!rnaqy: 1 széles, 8 mm-es rendfokozati pa
szomany es 1 kesk€ny, 3 mm-es l1endfokozati esTI;:; 

A lezredes: 1 széles, 8 mm-es rendfokozati pa
swmány és 2 !keskeny, 3 mm-es rendfokozati esik; 

IFzre�es : 1 széles, 8 mm-es rendfoko�a:ti pa
szomany es 3 ,keskeny, 3 "mm-es rendfokozati esik. 

A zászlós a srupkán olyan rendfokozati csíkot 
visel, mint a hadnagy, azon!ban a rendfokozati 
csík hullámalakban vonul 'Végig. 

Tisztele rés2'iére a rendfokozati cslkdk és pa
szományok arenyfOlIlalból készülnek. 

'y) A tábori sapkák viselése. 

A tábori g'a!pkát általában mindama alIk.'lI
makkor keH vi'selni, amikor a kalap viselése elő
írva és a fekete (társasági) sa,plka viselése meg
engedve nines. A tábori sapkát a sapkában tör
ténő kivonulásoknál úgy a kivonuló csapatba be
OllztOttaJk, mint a csapattal külön lkivonulók vi
selni kötelesek. 

A "apMt ak1k'ént kell feltenni, hogy a sapka
rózsa az arc közepe f"61é jusson. 

Eső vagy hideg ellen való védekezés céljá
ból kivonulásOtknál, stb. a nyakvédő - a pa-

295 

rancsnok engedélyével - lehúzható és a gombok 
segélyével az áll közepe alatt begombolható. 

A tábori sapkát általában felhajtott szem
ernyővcl kell viselni. A nap és ,az eső elleni véde
kezésül a szemernyő lehajtva is vi-selhető és pe
dig: kivonulásoknál a kivonuló csapat parancs
noka rendelkezései szerint, egyébként pedig az 
egyesek bélátása szerint. A tábori "apkák vise
lési módját eg-yébMnt az "öltözeti Táblázat" sza
bályozza. 

b) Fehér nyári sapka. 

A fehér nyári sapka kizárólag tisztek (hason 1ó
állásúalk) részére van rends-reresítve. Fehér finom, 
illetve félfinom vászonból készült ruhához fehér 
finom, illetve félfinom vászonból, a zsávolyruhá
hoz pedig a zsávO'lyruha anyagáb61 kell készíteni. 

A fehér vászon nyári sapka alakja olya'l1, 
minI!; a táboribarna sapkáé. 

Méretei: Az oldalrészek magassága elől kb. 
10 cm, hátul kb. 7 cm, az oldalrészelk alsó hossza, 
a fej -alkatának megfelelő méretben. 

A felső rész (sapkatető) s'liélessége 13-16 
cm, a köz,ép hoss2'ia a fej allkatánaik. megf,el!p.lően 
kb. 22-25 cm. 

A szemernyőés a r.yakvédő méretei általában 
a fenti mére1m.agyságokhoz ig'Rzodnak. 

A verítékbőr első és hátsó S2'!éles:3ége kb 4 cm. 
A sapkarózsa, a rendfokozati jelek, továbbá 

a "Bocskay-dísz" a megfelelő hajtókapOSZ'tóval, 
valamint a sapkagombok kivi-tele, mérete és el
helyezése ugyanolyan, mint a táboribarna sap
kánál. 

c) Fekete sapka. 

A tisztel< és hasonlóállásúak részérE_ az 
"A-26." szolglálatti könyv I. Rész 113. lapoldalán 
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lévő ábrán fel tüntetett al·akban és méretlben (elől 
1 1-12 om, a körepen hátul pedig 13-14 cm 
magas; a szemernyő legnagyobb szélessége 4.5 
cm és mérsékelten lefelé hajlik), aZOJ1Jban az ott 
leírt gombok és sapkarózsák helyett a tábori sap
kánál előírt (aranyozott dombornyomású koro
nás) fémgomb és saplkaróz,;,a alkalmazásával. 

A fekete sapka szolgálaton kívül, vaIa,mint 
irodai szolgálatban a tábori ruhá7Jathoz is visel

hető, azonban a tábori sapka is hordható ezen 
aLkaImaildwr. 

d) Társasági sapka. 

Az összes legénységi állományúak rreszere. 
Alakja és mérere, mint a fekete salPkáé. őrmes
tert ől felfelé megyszínvörössel átszőtt eziist
zsinórozással és a tábori sapkánál előírt ezüst
gombo'kJka'l és ezüst sapkarózsá'Val. 

CsendőrOk és próbacsendőrök réS7Jére pedig 
a tábori sapkánál előírt gombokkal, 'sapkarózsá
val és táboribarna zsinórozássaL. 

A társasági sapka félfilllom anyagból gyár
tott t:á!boribarn,a saplkaszOvetből készül. A szem
ernyő és az itllszíj :lnyaga tábori barna lakkbőr. 

* 

A csendőrségnél a tábori sapk.át az 1919. évi 
80. sz. H. R. K.-ben megjelent 21.170/eln. 39.-
1919. sz. H. M. körrendelet rendszeresíItette, ka
kastoll...forgóval, mint "Bocskay-süve .q'1-et. A mai 
alaJkjálban pedig a 38.804/eln. 5.-1922. sz. H. M. 
rendelet hOlllosította meg. A rendfokozati jeleket 
mooosították ,a 121.400/eln. VI-c. 1925. (Ll 3. 
Cs. K. 1925.); a 1 3.250/eln. VI-c. 1935. (Ll 5. 
Cs. K. 1935.); a 143.302jVI-c. 1935. (Ll 9. 
Cs. K. 1935.) és a 144.382jVI-c. 1935. (LIll. 
Cs. K. 1935. sz. B. M. körren,deletek. . 
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A táborioarna társasági sapkát az 1923. évi 4. 
sz. Cs. K.-ben közzétett 120.706/eln. VI-c. 19�2. s� B. M. körrendelet rendszeresítette. Ezt módos 1-
totta a 121.087 leln. VI-c. 1926. sz. B. M. kör
rendelet 1. pontja). (L! 24. Cs. K. 1926.) . A fehér vász,on tábori sapk.át az 1935. éVI 
22. sz. Gs. ,K-ben !közzétett 440.765/2.-1935. sz. 
H. M. körrendelet 5. p. rendszeresítette. 

DOLMANY. 

Csalk a rangosztályba sorolt havidíjasok ré
szére van rendszeresítve. 

1. Altalános leírása : 
A dolmány finom acélzöld szövetböl (posztó

ból) készül, a derék és az ujjak, valamint az alj 
selyemmel vagy gyapjú-klottal (serge) van bélelve. 

A dolllllány mellrész-én Ikét sorballl 9-9 ara
nyozott d01nború (pityke) fé1ng01nb egymástól 
egyenlő távolságl1a van felvarrva, melyek segít
ségével a ,baloldali mellrészt a jobboldalon be
g ombol j U!k:. A legfelső gombok a gallérilleszték. 
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varrást6l 2 cm-nyire, a legalsó gombOtk pedig a 
derékvarrás-on vannak felvarrva. 

A begombolt dolmánynál a legfelső két gom� 
kb. 16 cm-nyi, a legalsó két gomb kb. 10 CIn-nYI 
tá.volságra áll egy-Jnástól. 

Az aljrész-ék elől, valamint hátul (a hátré�z 
alsó széle:>ségében) egymásra fekszenek. 

Az alj rész la hátvarrások vonalában egy-egy 
ráncot képez és ()tt, ahol a ráncok a hátvarrás
hoz érnek, egy-€>gy pity!ke�omb van f�lvarl'v:;. 
Mindkét ráncba egy--egy kiétszeresem klkanyan
tott és két-két pityIkegombbal el1átott zsebfedő 
van 'Varrva. A zsebfedök az alj rész bélésébe füg
gőlegesen vágott egy-egy zsebet talkarnak. 

Az ujjak egy d,arabból �abva, !llsó :é
,
szei

ken zsinórral, illetve paszomannyal es sUJtássaI 
vanna.k díszítve és a zsinórozásig, iHewe a pa
szomá.nyozásig hajtélkákkal vannak borítva. 

A gallér álló és merevített betéttel készül 
és mérsékelten legömbölyített csúcsai a begom
bolt dolmánynál mérsékel t "V"-alakú kivágást 
képeznek. A ga}1ér zárás�hoz a.lu.l egy 

J
.e.ke�e 

kapocspár szolgaI. A ga:!lert h!'lJtoka b�ntJ!'l ,
es 

szabad :>zél ei , v.alamint annak tlleszték-el zsrunor
ral vannak díszítve. E zsin6rszegély a gallér bal
oldali alsó sarkán a nőkapocs mellett kezdődik 
körülfutja a gallér szaba.d széleit, azutim a gal
lér illesztékhelyét födve, ennek hátsó !közepén, egy 
fölfelé álló hárma:> !karikát képez. 

A dolmány szélei, az előrészek, alj rész és 
zsebfedők mentén posztószegély-lyel, míg a hát
és ujjavarl'ások posztóbeeresztés-se1 vannak el
látva. 
_ Mindkét vállon, vitézkötés-sel a váll :külső 
része feJJé, egy-egy vállfonat v:an felillesztve 
olyképen, h()gy a vitézkötés ikü!ső 'Ilzéle a vál1-
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varratig, míg a vállfonat másilk végének széle a. 
gallérillesztéket fedő zsinórig ér. 

A domború fémgombok (pitykék) símák és 
aramyozottak, átmérőjük 17 mm, domborulatuk 
magassága 9 mm. 

A dolmány zsinórzata 5 mm 'tlzéles és 3 mm 
magas, négyélű sötétbordó selyemmel átszőtt 
aranyzsinórból áll. 

2. Ujjdíszítések: 

a) Főtiszteknél : a zsinórdísz az ujjt01'kolat 
varrásánál kezdődilk, ahol a zsinór vége a pOS2'r 
tóba van beE're3ztve, onnan felfelé !kanyarodik és 
ennek legmagasabb pontja úgy az ujjvarrástól, 
mint az ujj torkolattól kb. 5.5 cm-nyire fe:kszilk, 
onnan az ujjtorkolat felé mérsékelten, kb. 1.5 
cm-.es kanyarodátlsal lefelé halad, majd pedig az 
ujj külső harmadában egy 1,itézkötés-t iképez, 
melyből azután laz előbb leírtakhoz hasonló kd
nyarodásolkikaI a zsinór kezdő végéhez vissretér 
és azt, valamint az ujjvarrást födve, az ujj tor
kol�ttól 5 cm-re az ujjvarrásba beerellztve vég
ződik. Ezen zsinórvégződés és a posztóbeeresztks 
találkozásánaJk pontján egy kis aranyozott pityke
gomb van fel varrva. A vitéZlkötés hossza 14.5 cm, 
legnagyobb Ilzélessége pedi,g 7.1 cm. 

A Zlsinór az 1. pontban van leírva. A kis 
pitllkegomb átmérője 13 mm, míg domborulata 
7 mm magll? 

b) Tö"zstiszteknél: a dolmány ujjain az 
arany törzstiszti gaUérpaszománnyal azonos pa
szomány van. alkalmazva és arany sujtással dí
szítve. A sujtás szélessége 3 mm. 

Az ujjvarrás mentén visszahajtott ,paszomány 
szélén, az újj beeresztésen, egy - a főtiszti ujj
díszítésnek megfelelő helyen alkalmazott - kis 
aranyozott pityfkegomb van felvarrva. 
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3. Vállfonatok: az 1. pontban leírt arany
ZS'inórból kés�lnek. 

a) Főtiszteknél: négyagu fonat, melynek 
egyik vége pozsonyi vitézlkötésben végződik és a 
vité�kötés közepén egy - a (2/a.) pontb3Jl 
leírt - kis rp1tykegomb van. 

b) Törzstiszteknél : hatágú fonat, melyneK 
egyik vége pozsonyi - kihajtásos - vité.7Jkötés
ben végződik és a vitézköoo;:; Ikörepén egy, az 1. 
pontban leírt ,pitykegomb van. 

. 

4. Hajtókák, szegélyezések és posztóbeereszlé
sek színe: 

Csapatállományú tiszteknél világos buzér-
vö:oös. 

GazdMzati tiszteknél: lkarmin'Vörös, de a 
tengerzöld hajtókával 'készült dolmány t határidő 
nélkül kihordhatják. új dolmányt azonban már 
r.sak karmimrörös hajtókával és szegéllyel készít
tethetnak. 

Csendőr állatorvosoknál : sötétlkék (gullér és 
ujjhajtáka bársonyból) . 

5. Rendfokozati jelek: 
a) Főtiszteknél: galléron aralllycsillagdk; 
b) Törzstiszteknél: a gallér akként van 

arany törzstiszti paszománny-al körül beborítva, 
hogy a gallér felső z;;;inórja és a paszomány felső 
széle kö�ött 5 mm hajtóka�sáv maradjon. Elől a 
paszomány sarolcra van fekitetve és a felső zsi
nór alsó ,széléig ér. A paszományon ezüst csillagok 
vannak. 

. 

A mell baJ oldalán viselendő rendjelek és dí
szítmények felillesztése a dolmány hal oldalán 
alkalmazott és fekete selyemzsinórból készült 
éremtartókon történik Az éremtJartók 1 cm-nyire 
a 'gallér zárata alatt a mell közepétől 1.5 cm
nyire kezdődnek. 

* 

f 
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A dolmányt - mai alakjában - a 45.500. 
eln.-VI-c.-1929. sz. B. M. körrendelet (LI26. 
Cs. K. 1929.) rendszeresíteilte. A gazdásmti tiS2:
tek dolunányá!ll a hajtólka, szegélyezések és posztó
beereszresek színét a 19.615/eIn. VI-c.-1935. sz. 
B. M. ikörrendelet (L! 19. Gs. K. 1935.) változ
tatta meg. 

ZUBBONYOlí. 

Rendszeresítve van: társasági rtáJbor:ibarna 
és fehér ny.ári zubbony. 

' 

a) Társasági zubbony. 

A tár,sr.sági zubbony, - mint a dolmány 
az összes csendörtisrlek (hasonlóállásuak) 

, 
re

szére rendszeresítve van. 

a) Csapattisztek részére: 

a társasági zubbony alapszíne acélzöld. Szabása és 
r:Iíszítése azono;; az "A-26." jel'1lésü szolgálati 
könyv III. rész 32. lapoldalán Jeírt (volt honvéd
h�szártiszti) zsinóros zubbony-éval, awn .különb
seggel, hogy ahátrészMt dar,aJbból áll és a hát kö
zepén alul 25 cm hosszúságoan fel van hasítva. A 
zubbony jobboldali előrésze 7.5 cm-nyi,re, a bal
oldali 1.5 cm-nyi're terjed túl a test függöl'eges 
középvonal án. Gombolásnál a baloldali rész fedi a 
jobboldalit. A ?nellzsinórok úgy vannak alkal
mazva, hogy a malokgombo1c a baloldali előrészre 
vannak felvarrva; a ,gomblyukat képező zsinór
hurok pedig a jobboldali előrészre. A zsir,órzat 
meggyszínvörös selyemmel van átszőve. A 1Jáll
zsinór a jobbvállon van, azonban a közepén al
kalmazott aranygyürü nélkü!. A gallér mindkét 
oldalon hajtókával van ellátva, melynek hossza 
fötisztekll'él 8.5 cm és törzstiszteknél 9 cm. Tör�
tiszteknél a gallérpasz01nány olyan és úgy van 
alkalmazva, mint a dolmányon, azonban a hajt.ó-
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kára cs!l'k 8.� � h?s�z�ságb� !ehát a gallér
paszomany hat&) szelemel a haJtóka Y. cm-nmre 
kilátszik. � • 

Hajtókaszín : a csapattisztek-nél világos 
buzérvörös ; 

fJ Gazdászati tisztek és csendőr állat
orvosok részére: 

� • tá.rsasági
. 

zu�bot;y al�pszíne fekete, a haJtóka a gazdaszati tlllz1Jeknel karminvörös 
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posztóból, az állatorvosokOOl pedig sötétkék bár
sonyból készül. Egyébként olyan, mint a csapat
tiszti társalSági zubbony. 

Téves értelmezés folytá.n - az 1932-ben ki
adott 46.562jeln. VII. c. 1932. számú B. M. 
Ikörrendelet (L. ! 22jCs. K. 1932.) megjelenése 
előtt - a szabályokkal ellentétes gombolással 
készült társasági zubbonyokat az érdekeltek 
minden korláttozás nélkül eJviselhetik. 

b) Táboribarna zubbony. 

A zubbony a de?'ék�ből az ujjak-ból, a váll
szalagok-ból (tiszteknél vállzsin6r-ból) ,  az álló 
gallér-ból és a rendfokozati jelekkel ellátott haj
tóká-ból áll. 

aj Legénységi. 

.ot\. zubbony hossza a lábközmagasságig terjed. 
illetve oly hosszúnak kell lennie, hogy az üllepet 
teljesen fedje. 

A derék két előrészböl, két oldalrédZ-Ml és 
egy hátrész-MI van összeállítva. 
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Az eüh'észek derékva-rrással készülnek és a 
jol?,bo�da1i el�él �entén 9 cm-nyi, a baloldali 
eloszel menten pedig 6 cm-nyi széles behajtással 
vannak borítva. Az előrészek felül egy-egy zub
bonyszövetböl készült, ráncos me llzseb-beÍ az 
alsórészen egy�egy ráncos aljzseb-lbel l átt�tna.k 

el. melyek torkolatát ugyancsak zubbonyszövet
ből készült zsebfedők takarják. A zsebek alsó 
sarkai mél1s'ék�lten lelkerElkítve, a mellz:lebek 
ogyenes, az a}.Jzsebek pe.dig ré�SlUtoSl zsebnyilá
sokkal és lefelé trapézszerűen szélesbítve 
készülnek. 

Az előrészek alsó sarkai lekJerekítettek. A7. 
előrészek 5, a 7Jsebek 1-1 ,látható 22 mm 'átmé 
rőjű doonbornyorruí.sú 'koronás közép nagysigú 
fémgombbaJ begombolhatók. 

A zubbonyon a te:ltméretnek arányosan 
megfelelő aaul lkisrelesedő tág alsó zseb-eket 
kell készíteni. Ezek JegJásebb méretei : zsebnyilás 
18. cm,. zsebközepének széle:lsége 20 cm, zseb alsó 
szelessege 22 cm, 7Jsebhossza (mélysége) 18 cm 
és a z:lebfedő belső széle 19 cm. 

Az oldalrészek a hónalj alatt a derékvar
l'álSig terj ednek. 

A legénységi zubbony hátrész-e egy darab· 
ból, tehát derék- és ik>özépvarrás nélküa k,észül. 

A zubbony a mell és hónalj körül tábori 
barna bélésvászonnal van ,bélelve. 

Az ujjak két ré:l1lböl, al:ló és felső !"észből 
s7ia-batna:k. Az ujjak a legénységnél simák gom-
bok nél,kül , készülnek. 

' 

Az álló gallér kissé mer,evítve van és össze
k�pcs.olhatá�a céljából a baloldali alisó végére 
t�bon b�a:a lakkozott nőkapoc:l, a jobbolda
lára pe�l,g ihlmkapocs van felvarrva. A gallér 
magasSlaga a nYUJkhos.szúságánUJk megfelelően 
4-6 cm. 
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A zubbonyon az aljrész-t - UJ  testméret 
szerinti derékho.sszon túl oly hOS:lzúra kell 

készíteni, hogy az legalább 25 cm hosszú legyen. 
Természetes, h(}gy a zubbony alj rész derékhosz

szának, maga:labb termetű egyénaknél arányo

sabban hosszabbnak kell lennie. Az alj rész hátsó 

részének hossza arányosan igazodjék az aljrész 

elülső ré:lzének hosszához. A zubbonynak felül

ről számftott 5. gombja a derékvarrá3Jba esik. A 

der'ékszíj (vállszíj,as bőröv) a felülr,ől számított 

4. és 5. zUlbbonygomOOk közé kerül. 

A Iegénységi zubbonyon mindkét vállra egy

egy, a szabad végeken lekerekített, visszahajtoás

:lal kéts:lieres rubbonyposztóból toldás n éllkül ké
szült '/Jállszalag van az ujja-k varratába beil

lesztve és ezen varrásoktól 1-1.5 cm-re ruzőöl

tésű varrássa-l a vállakra leWzve és cérnaretesz

szel lezárva. 
A gallérilleszték helyétől 2-2.5 cm-re mind

\ét 'VálJ,ra 1-1 koron�:l dombornyomású kisgomb 

van felvarrva, ezekhez való gombolás céljából 

pedig a j obbvállon aLkalmazott vá'llszalag kettő, 

a ibalvállon alka1mazott vállszalag pedig három 

cérnával tkihurkolt gomblyUJkkal van ellátva. 

A váJllszalagok hosszúsá,gát a vállméret, to
vábbá a jobb- vagy balváHon való alkalmazásuk 
határozza meg. Begomboláskor a gallériJleszték 
helyétől 1 cm-nél távolabb nem lehetnek. Széles
ségij,k : 4--4.5 cm. Két ho;;�'"Wlda!lulkon s a szabad 
végekJen - a kerekitésbcn - 1-1.5 cm-re gép 

varrás'sal vannak letűzve. 
A váHtelkercs tartására a jobb vállon - a 

vállszalag letűzövarrásától 2-2.5 cm-re, 0.7-
0.8 cm széles kétszeres va:ltagságú és kéziöltés
seI összevarrt zubbonyposztóból készült csukor
darab van fe1varrva. 
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� !itboriba
.:

na zubbony egyszeru állógallélrján 
a !w-��ka az

, 
oss�es 

, 
(csap�t-

. 
és sZ3Jkszolgálatot 

�IJesIto) legenysegnél ·acelzold alapon buzér
vörös posztó. 

, f táboribama zubbonyon koronás dombornyo
masu fémgomb-ok vanna.k, a "csendör"-rendfoko
zatúaktól fölfelé homályosan ezüstözött a próba
csendöröknek pedig sötétkávébarna f�-böl ké-
szülnek. 

. 

, 
Rendfokozati ;'lvények: A legénység :re

szere rendszeresített rendfokozati jel'vényeket az 
1�35. évi 5. számú Csendőrségi Közlönyben köz
zetP.tt 1S.250/eIn. VI-c. 1935. 'számú B. M. kör
Te?d«;let 

"
A) �ell�kleteként ,kiadott ,,Áttekintési 

Tablazat 7. fuggoleges rovata tünteti fel. 
Megkülönböztető jelzés gyanánt a kinevezett 

IIzakasz ... , örs- és különítményparancsno!rok va
l�miI!.t az örsp�rancsnOlkképzö iskolát vJgzett 
��rzsonnesU;rek reszére a zubbonygaitér hajtóká
J al} -::- a s�l�s ez�tpa�zomány .közepe mögött az 
acelZlOld hajtoka kozepen - egy-egy homályosan 
E'ZÜS�?�ött, koronás dombornyomású, 15 mm át
m:éroJu femgomb van rendszeresítve. 

Legénység részére nyári ruházatnak "köny
nyű szövet"-böl készült táboribarn,a zubbony ts 
van rendszeresítve, mely úgy SQ:olgáIatban mint 
szolgálaton kívül hordha;t;ó. 

, 

fl) Tiszti. 

Mérete és kivitele a l'egénységivel azonos, az 
alábbi eltérésekkel : 

Tisztek részére a zubbony<Xll, a jobb Vlállon 
az "A-26." jelzésű �olg:álati könyv 3. Függeláke 
II. 3/a. pontjában elöírt arany vállzsinór 
van rendszeresítve. Azonban a 'Vállzsinórra a 
fonott aranygyüru nem alk:31lmazható, ,gombo-
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lására pedig kis aranyozott koronás dombor
nyomású gombot kelJ felvarrni. 

A galléron a hajtóka színe a kaJtona-állo

mányú tiszteknél azonos a legénység hajtókájá

val, míg a gazdászati tiszteké ikarminvörös 

posztó, a cdendör-'állatorvosoké pedig sötétkék 

bársony. 
Rendfokozati jelvénye1,: Tisztek (hasonló 

állásúak) részére rends7JeresÍtebt rendfoikozati jelvé

nyeket a 75.694/Elnökség A. 1920. és a 21.170/em. 

39-1919. számú H. M. körrendeletekIkel módo

sított 1919. éva 55 számú Rendeleti l{Jözlönyben 

megjeLent 212.228/42. számú H. M. körrendelet 

sorolj a fel . 
Az ujj3lk a1só burkolatánál hajtóka-tűzés és 

3 dar3lb 15 mm étmSröjű, homályosan aranyozott 

dombornyomású koronás fémgomb van alkal

mazva. Az újjak gyapotbéléssel vannak bélelve. 

A tisztek (hasonlóállásúak) és mindazok a 

legénységi állományúak is, ,akik saját ruha be
»zerzésére és viselésére jogosultak, illetve arra 

�. 
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engedéllyel ,bírnaik (pl. ikarpaszomány viselésére 
jogosultak) , táboribarna zubbonyánaik h átrésze két 
darabból áll és a hátrész közepén - ellentétben 
a legénységi zubbony hátrészével - csupán egy 
kib. 25 cm hosszú középha"íték ;van. Az egy
hasítékú zubbony úgy szolgálatban, mint szol
gálaton !kívül hordható. Kivétel ez aMI a sorban 
és rend�n való díszöltözet, aanikor a legénységi 
állományúaikna-k ikéthasíté'ko" tábori barna zub
bonyt kell viselniök. 

A táiboriba.rna rubbony anya'ga tisztek (ha
sonlóállásúa-k) részére finoan karrngarn szövet. 
Díszöltözet kivételével posztóból készültet is 
hordhatnak. 

c) Nyári fehér zubbony. 

Kizáróla-g a tiszteik 
szére van rendszeresítve. 
finom fehér vászon, vagy 
( zsávoly) vászon. 

(h asonlóállásúa-k) r�
Anyaga: félfinom és 
pedig nyersszínű len-

A nyári zubbony alakja és szabása: .a.z 
"A-26." jelzéRű Ut3."ítás I. rész 4. fej. A) pont, 
44 .. baloldalán leírt lenzubbony ala!kjában, fedett 
gombollással, azonban hátul a középen kb. 2\5 cm 
ha:sítékkal. 

Méretei a testalkatnaik megfelelően. 
A gallér méretei: az álló (belső) rész : elől 

kb. 2.5-3.5 cm, hátul kb. 3-4 am, a lehajtott 
(külső) rész : elől kb. 4.5-6 cm, hátul kb. 

5-6.5 cm. 
A gaIMr összekapcsolhatá$a céljából az álló

rész ,baloldali végére két nökaipocs, míg a j obb
oldali végére két hítrJikapocs van felIVarrva. 

A gallérhaitóka alakját és a. rendfokozati 
jeleiket az A-26. 3. függ. 40-44. ábrái szerint 
kell alka:lmazni ; a hajtókáknaJk az aranysujtás
sal való sze�élyezé"e azonban elmarad, de tá-
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bornokok stb. IV. rangosztálytol felfelé, a haj· 

tókán, az ar�nypaszomány mögött:,
. 
az ,,A-26", 

3. függ. 24. A) 3. pont c) ·alpontJlI;b� megha

tározott babér- és tölgyfagal'Yl3.t Vlselik. 

A hajWkák általában oly s�lessé&:?en 
,
k�

szüljenek, hogy a hajták:; al�ó e" f;l'so . ;;�en 

túl a gallér 2-3 mm szelessegben meg kiallJon. 
, 

A nyáIri zubbonyon u
.
�aJ;ol�an '}Jáll�sinórt 

kell viselni, mint a szövetbőil Ikeszult talbonbarna 

zubbonyon. 
A galléron a hajtókát, valamint 'a vállzsin

.
órt 

akként kell alkJalmazni, hogy azo� a ruibbony tisz

títása miatt, könnyen fel- e" levehetok le-

gyenek. 
A zubbony ujjai végének alsó felén, egy

egy kb. 1 cm átmérőjű fehér csontgombot kell 

vj'selna. * 

A csendőT'csa.pattisztclk. rés7Jére a társasági 

zubbonyt a 45.540jeln. VI-c. 1931. sz. E. �. 
körrendelet (L. ! 10. Cs. K. 1

,
931.) re�d,,�rcsl

tette. A gazdászati tisztek es csendor • :;lla!

orvosok társasági rubbonyánllik az alapsQ;met es 

a hajtóka színét a 46.527/eln. VII-c. 1932. sz. 

E. M. körrendelet (L. ! 21. C". K. 1932.) ren

dezte. 
A táboribarna �u�nyt - eredetileg tábo.rizöld 

alapszínn€ll - az 1919. évi 80. számú H. �.-<ben 
közzétett 21.170/eln. 39-1919. �z. H. M;. 

k?Trer;

delet rendszeresítette a m. kir. csendorIlIeg re

gzére. A 19.043�eln.
, 

5-1921: �zát;tú H. �. alap
rendelet ezt mooosItotta. Klvlteleben azota be

állott fontosabb változtatásokat a 121.087/eln. 

VI-c. 1926 ( L !  24/C". K. 1926. ) , 54.4561eln. 

VI-c. 1929. ( L !  9. Cs. K. 1929.) , 45.391/eIn. 

VI-c. 1930. ( L !  10. Cs. K. 1930.) , 46.866/eIn. 
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VII--.c. 1932. (L l l/Cs. K. 1933.) , 51. 270/eIn. VI--.c. 1936. (L l 16/0s. K. 1936.) és a 141.623/VI--.c. 1936 (Ll  19/Cs. K. 1936.) számú B. M. körrende-letek köz1ölték. 
• A nyári fehér ZUJbbonyt a mai alaikjában az 1 935. évi 22. számú Csendörségi Közlönyben megjelent 440.265/2-1935. ISzámú H. M. körrendelet szabályozta. 

A csendőrlegénység reszere a zsávoly .  �ubbony viselését a 46.095/eln. VII--.c. 1933. smmú körrendelet II. pontja tiltotta be. (L l 13/Cs. K. 1933.) 

NADRAGOK. 

Rendszeresítve 'van: fekete-, tábori.barnaés fehér nyári pantalló és táboribarna lovaglónadrág. Táboribarna pantaIlóból csizmanadrág átaLakítása és hordása - később tárgyalandó kor.1átozások mellett - meg van engedlve. 

a) Táboribarna pantalló. 

CsaJk a Legénj'loogi állományúak rés�ére van rendszeresítve. 
A táboriibarna pantalló két, egy-egy elő- és hátrészből összeállított tes,tméretili.ez illő hosS'Z'Úságú lábszWr-ból és a zseb ek· ből áll. Elől egy begombo1hatásra berendezett hasíték-kJal van el. látva. 
A pantalló derék-kerülete belülről halSonl6 színű gyapotbélésszövettel van borítva. Háts6 közepének felső szélén egy háromszögletű, 6 cm mély hasíték van. 
Az előrészeken két nagy zseb, a j obboldali zseb felett egy kis órazseb és a hátsó részeken pedig két begombolható, úgynevezett revolverzseb van beillesztve. A zsebek nyílása 18 cm, a 

tartós nyers len
anyagból készíten
dő zsebe-k szé
lessége és hossza 
- kész állapotban 
- egyaránt 18-
1'8 cm-nél keve
sebb nem lehet. 

Az elől lévő 
hasíték mindkét 

szélén tábori-
barna bélésvá

szonnal van bé
lelve, ezenfelül a 
baloldali résMez 
egy nadrágszövet
ből készült és bé
lésvászonnnal al-

jazott, továbbá 
gomblyukakkal el-

látott sáv van 
felillesztve. A ha
síték (elülső) be
gombolásár� (f�
Iül ) egy par so-

tétkávébarnára 
laJckozott kapocs 

és sötétkávébarna 
gombOL1c sZ(}lgálnaJk. 

A hasíték meg
hosszabbításában 

a lábközvarrás 
mindkét oldalán 

lbé1ésvászon ból 
egy-egy darab láb
közerősítő van. 

A pantallónak 
a deréJcban való 
bővíthetésére és 
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Csizmanadrág. 
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szűkíthetésére a lábrészeken két deréknyelv van, amelyek egy csattaI összefoglalhatók. A nadrágtartó használatára elől és hátul sötétkávébarna gombok vannak. A pantal'ló tartására nadrágtartó szolgál, de a nadrágszíj <használata is meg van engedve. 
A gyalog �mományú legénység a tálboribarna pantallói közül egyet - amennyiben mrrnt ilyen már kevésbbé viselhető - és ha ezen felül még me'gfalelő számú táboribama pantaUója marad, csizmanad1'ág-gá átalaildthat. Pantallót l ovaglónadrággá azonban átalakítani nem szaJbad. 

b) Fekete pantalló. 

A fekete pantalló alakra és kivi1elre (Ilyan, mint a táboribarna pantalló, az aIáJbbi eltérésekkel : 
Mindkét oldalvarl1ása, a csÍoőtől a liábtorkolatáig, 4 mm széles buzérvörös posztószegélyzet-tel van eIlá tva. 
A IV. és ennél magasabb ramgosztályba tartozó tiszteik (t.ábornokok) a nadrágot vüágos sJrorlátvörös szegélyzettel, ezenfelül a szegélyze<t mindkét oldalán allkalmazo1Jt 3-3 cm széles, világos sikarlátV'öl'ös posztósávokka! (Iam,paSlSz:!l ) viselik 
A fekete pantalló a tisztek (hasonló állásúak) éS! az őrmesternél magasahb rendfolrozatú legénység részére van rendszeresítve. Viselési módját az "Öltözeti Táblázat" sza:bályOZ'Za. 

c) FeMr nyári pantalló. 

A tisztek (hasonlóállásúak) részére rend'Szeresítve van, a ,legénységi állományúa!k részére viselésre - egyszerű -és kényelmes öltö�thez - megengedve. 
Anyaga a fehér nyári zubbonynál m<>ndottak 
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szerint. Mérete és kivitele, mint a táboribarna 
pantallóé. Csak azonos anyagból kész;ült zubbonyt 
és p antaliót (sapkát) szabad egyidejűleg viselni. 

d) Táboribarna lovaglónadrág. 

A bőrfolt néllcüli táboribarna lovaglónadrág 
a tisztel< (hasonló állásúa.k) és a lovas csendőrl� 
génység, valam,int ,a közl�edés! őr�ökre �osztott 
motoros állomanyu csendorlegf>..l1yseg részere va� 
rendszeresítve. Tisztek lóháton bőrfolttal is visel· 
hetik a tábori barna lovaoglónadrágot, de a bö�.
folt mérete nem azonos a később ismertetendo 
"csendőrségi bőrfolt"-tal, amelyet csak a. legény
ségi lovaglónadrágokra �z�bad , 

f�lvarrm., " .. 

Anyaga: khaki , szmu, felfmom �eszItés�, 
irányított szálú egyseges zubbony-nadragposzto. 

Két eIőrészből, k.'ét hátsó rés:z;ből és két láb-
ikrarészből készül. , 

A combrész-ek cSÍpőtől kezdődően a térd ah;o 
részéig bűbuggyo's ,("b:ics�sz") �zabásúak és 
innen kezdve az also labszarhoz SImulnak. , A nadrág felső része (��rék) ,nye�s .. l� va
szonna! van bélelve. A felso szele n  ík�vulro! 1

.
8 

mm-es, 4 lyukas tá!borilbarna (ik�aki� �Mdw
gomb van felvarrv,a a n�drágtarto sza�ara: A combrészek es far,reszek egy-egy, OSSZe.3en 
négy, nyers len zsebvás'Zonból Jcés:z;ült ferqe (l:u
szár) zseb -bel vanna:k ellátva. A zsebek sz�!�sege 
a nyílásnál 16 cm, mélységüik 18 cm., Az eloresz,en 
a j obboldali zseb fölött 9 cm széLes es 9 cm, mely 
órru;seb van. Az összes :z;sebek �egomb�lhat?k., .. A lábikra rész-en, a nadrag , also , ::eszetol 
18-21 cm-re az oldal varrás menten nYIlas van, 
mely nyílás kb. 4--4.5 cm szélességben a , nad
rágszár aJsó szél� pedig ikJb 2 �� 'szél�ssegben 
nyers len :z;sebvászonnal van alatetszeruen sze-
gélyezve. 

ri A nyílús begombolására az al.;;ó részen 3 a-
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Tab - ",-rányosan elosztott - kis, 14 mm-es lyulk
kal ellátott tábodbama (kahki) színű ködió
gomb van felvarrva, s a felső részen pedig ennek 
megfélelően 'három gomblyuik van a:1kalmazva. 

A hátrész-ek lrozépvarraJtának felső részén leg
alább 8 cm mély "V "-alakú hasíték van. A hasí
ték felső sarlcaiba táboribarna (nmaiki) SZInU 
klotból készült 0.5 cm széles, 6-'1 cm hosszú 
('/'kasztó van bevarrva. 

Az elől lévő hasíték - mindikét ,szélén - tábori
barna (khaki) bélésvászonnal van béle,lve. Ezen
fp.liil a baloldali részhez a nadrág posztójából ké
szült és táboribarna (khaki) IbélésválSzonnal al
jazott, négy gomblyukkal ellátott sáv van felil
lesztve ; -a hasíték begomboIására pedig a jobb
oldali rész.en 4 darab 14 mm-es, négy lyuklkal el
látott táborihama (Ikhaiki) kődiógomb van fel
varrva, a hasíték derékrészénél a nadrág ÖSS-M)
fogására 1 pár felke tére lakkozott kapocs szolgál. 

A 'hasíték meghosszabbításában a láJbközvar
rás mindkét belső oldalán nyem len bé1ésvlászon
ból egy-egy lábközerősítő van. 

A nadrágnalk a derékban való szűkítésére vagy 
bővítésére a nadrág anyagából készült kettős és 
középen összetűzött jobb- és baloldali szorító van 
alkalmazva, melyek egy feketére lakikozott, ket
OOS tüSkéjű acélcsattai kapcsolhatók össze. A csat 
a baloldali szorítóra van felvarrva. A csattos 
rész : a nadrág anyagából készüIt 1 cm széles km
tős vastagságú, 'középen összewzött és a nadrágra 
rávarrt 5-6 cm hosszú bujtató csukor-ral van 
ellátva. 

A !kész állapotban lévő nadrág derékbeli 
hátsó részének a derékbeIi első részénél 8-10 
cm-rel magasabbnak kell lennie. 

A lovas legénység díszöltlözetéhez csak folt
nélküli lovagló nadrágot, egyébként pedig barna 
bórfolttal ellátott lovagló nradrágot viselhet. 
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Ha a lovascsendör foltnélküli lovagló nad
rágja - viselte$Sége folytán - díszöltÖz.etéhea 
már nem alikalmas, úgy arra kell az általa igény
lendö börfoltot rávarratni. 

A bőrfolt mérete feldolgozatlan állapotban : 

Hossza : Farcsúcsrol lábsmrlOO:1lépig 84 cm 
A nyíláscsúcstól lábszárközépig 63 cm 
A lábköztől l<ábszárlközépig 57 om 
Gomlbszélessége 42 cm 
Térdbősé!ge 24 cm 
A'lsó szél(\ 20 em 
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A börfoltot lehetően úgy kell fehnarrni, hogy 
a lábikra hasFtékának felső végződéséig leérjen. 

Tisztek részére ezenkívül meg van engedve a 
fekete- és fehér nyári lovagló nadrág, valamint az 
"A-26." jelzésű Szabályzat 53. olda-Ián írtak sze
rint készített térdnadrág viselése is. A fekete 
és fehér lovagló nadrág megfelelő színárnya
latú börfolttal is ellátható. A viselési alkalma
kat az "öl1tözeti Táblázat" szabályozza. A köz
l,:kedési őrsöik motoros állományú legénysége 
telen, a motorkerékpáron teljesítendő szolgála
ta alatt fekete bőr nadrág-ot �s 'Viselhet. 

* 

A felsorolt nadrágok rendszeresítését elren
delő rendeletek" 'Val-amint ezeket helyesbítő fonto
sabb rendeletek számai : 

19.043/eln. 5.-1921. sz. H. M .  rendelet. 
120.794}eln. VI-c. 1922 (L! lllCs. K. 1923.) , 
121.087/eln. VI-c. 1926. (L! 24jCs. K. 1926. ) ,  
45.391/eln. VI-c. 1930, 
146.646jVI-c. 1932. 4.-5. pont (12/Gs. K. 

1932.) , 
46.866/eln. VII-c. 1932. 4. p. (L! l/Cs. K. 

1933.) , 
ll8.346jVII-e. 1933., 
16.499/eln. VII-c. 1934. (L! 4jCs. K. 1935.) , 
160.267/VII-c. 1934. (L! 4/Cs. K.. 1934.) , 
164.051/VII-c. 1934. (L! 19/Cs. K. 1934.) , 
147.270fVI-e. 1935. (L! 20/Cs. K. 1935.) , 
138.868/VI-c. 1936. (L! 13/Cs. K. 1936.) és 

végül 
139.062/VI-c. 1936. (L! 13/Cs. K. 1936.) 

sz. B. M. körrende'etek, i-l�etve rendeletek. 
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KöPENY. 

A köpeny a derék�böl, ujjakAból , a vállszalar 
gok-'ból (tiszteilrnél vállhurok-ból) , a derékszala!)
ból és a nyakszalag-gal ellátott gallér _ból áll. 

a) Gyalogcsendör (legénységi) köpeny : 

Méretei olyanok, hogy alatta a zubbony vi
sehllető és a test, a földtől számított 25 cm kivé
telével teljesen takarv·a legyen. 

A köpeny minda,ét előrészén 6--6 darab nagy 
(26 mm-es) dombornyomás ú koronás fémgomb 
egymástól egyenlő távo1sá�balJ'l van felvarrva és 
ezekmek meglfelelően az előrészek l:zélén 6--6 
gomblyuk van kivrurrva. A legfeLső gomb a gal
lér illeszték helyétől 3.3 cm-nyire, a le�1só pe
dig az előrész hossz közepén ak!ként van feL 
varl'V8 , hogy ha az előrésozek egymásra fektetve 
begO'IDbol1Jatruruk, a két legfelső gomb fülecsei egy
mástól 16 cm-nyire, a két legal.sóé pedig 13 cm
nyire fekszenek. 

Az előrészek belül, a széll"k mentén egy-egy 
felülről lefelé keskenyedő, felül kb. 20 cm., alul 
kb. 10 om széles köpenyszövetből készült betét.. 
tel van:naik eUátva. 

Az előrészek szárny,aliban egy-egy tá:bori
barna színű bélésváRwnból készült zseb réz9Úto
SaKl v,an alkalmazva, melyek köpenys:zövetböl ké_ 
szült zsebfödelek által ·befödherok. A bal zseben 
a köpeny p'latt hordott kard részére köpeny
swvf;ttel szeg'lélyezett, kardhasíték van. Az oldal
zsebek nyiJ.ása 18 cm, a zseb szélessége 20 CIJ'll, a 
hossza (mélysége) pedig kb;z állapotban 28 em
nél ilrevese.bb nem lehet. A �ebbélés tartós len
anyagból kés�ül. A köpenyzsebeket a flanelbélés
nek el kell' takarruia. 

A hátrész a középen egy a gallériJleszték 
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helyétől szabadQIII l efelé haladó szétágazó ketMs 
ránc-ban van fektetve és ·az alsó végén egy 50 
cm hosszú járhasítékkal van ellátva. A j'árbasíték 
mindkét olda'lán és pedig a jobboldalon egy �ö
penyszövetböl készült 4 cm széles borítássa!l és 
baloldalon egy 4 cm széles, köpenyszövetből ké
szült szegéllyel van ellátva. A hasíték begombo
lá sára a jobboldali hasítékon 5 kis dombornyo

mású koronág fémgomb és a baloldali szegélyen 
kivarrott 5 'gomblyu..k szolgál. Erősítés céljából 
ott, ahol a ránc a gaIJ.ért érinti, egy 1 cm hosszú 
cérnaretesz rvan alkaLmazva. 

A ;köpeny elő- és hátr.és�ei belül a deréldg 
táboribarna gyapj úflanelIel vannak bél'elve és a 
j obb mellrészen belül egy belsőzsebbel ellátva. 

A. legénységi J,;öpenye!i.en mindkét vállra 
egy-egy a szabad végeken lekerekített, vissza_ 
hiajtáss� kéu,zeres köpeonyposztóból toldás nél
kül készült vállszalag van az ujjak: va,rratába 
beillesztve és ezen varrásoktól 1-1.5 cm-re tüzö
ölté&'Ü v'arrással a vál1aJkra letűzve és cérna
reteBszel lezárva .. 

A galtérillesztek helyétől 2-2;5 cm-re mind
két vállra 1�1 dombornyomású koronás nagy 
fémgomb van feUvarrva;  ez:ekhez való gombolás 
céljából pedig a jobbvállon alkalmazott vállsza.. 
lag - a válltekercs ill'lkalmasabb rög.zíthetése 
végett - kettő, a balvállon alkalmazott válLsza
lag pedig egy cérnával kihul'kolt gomblyulkkal 
van ellátva 

A vállszala,gok hosszúságát a vállméret, to
vábbá jobb- Vlligy balvállon való alkalmaz.ásuk 
határo�za meg. Begomboláskor a· gallérilleszték 
helyétől 1 cm-nél távolabb nem lehetnek. Széles
ségük : 4-4.5 cm. Két hosswldalukon s a smbud 
végelken .kerekítésben 1-1.5 'cm-re gépvarrással 
vannaJk letüzrve. 
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A váll tekercs <tartására a j obb vállon a válL 
szalag letűzővarráJStól 2��.5

, 
cm�r��. O; 7-0 .. � cm 

széles kéb:;zeres vw:tagsagu es kezlOltéssel ossze
varrt köpenyposztóból ,készült csukordarab van 
felvarrva. 

A jobb váUszaJagot ugyanúgy �el1 hasz
nálni, mint a zubbonyon levő jobb válh·zalagot.

, A bővíthető és szűkíthető derékszalag Mt 
részből áll amelynek egyik vége a derékkeret 
magaSl&ágá'ban az előrészt és a há tré�z� öss;ze
fog}'aJó varrásba. v�m beille.szty�, a mélSlk veg� le van gömbölyftve. A baloldalI rész 10 cm-nYI 
távolságra 2 gomblywkkal, a jobbold�li rész 
ugyanilyen távolságra � dombornyomásu 

, 
koro

nás Ill·agy (26 mm-es) femgombbaJ van ellatva:. 
A táboribarna klottal bélelt ujjak két dar 

rabból vannruk szabva ; a .kézcsu<klónál köpeny
szövetből készült, �b. 2() cm széles felhajtás van 
alk.aJmazva. 

A köpeny anyagából készült és betéttJel el
látott álló- és leha'jtott részböl álló fel- és lehajt
ható gallér �egletein le va.n gömbölyítve. Az 
állórész magassága elől kb. 5, hátul kb. 6 cm :  a 
lehajtott rész s2lélessége elől kb. 13 és hátul kb. 
9 cm. A gallért a gallérilles�té�be akikén�. k.�ll 
illeszteni hogy) a rendfokozati Jelek a feloltott 
és teljes�n begombolt köpenynél is könnyen fel
ismerhetők legyenek. 

A mallér felső részének mindkét vé�;t e'6!:eg} 
hajtólca V811l. Anyaga a zubbonyon levo haJtól�a7 val megegyező. Alakja ésT .��ete az 1��4., eVl 
10. 5zámú Csendőrségi Kozlonyben kozzetett 
162.309IVII.-c. 1934. számú B. M. körrendelet
tel kiadott minta szerinti . A hajtóka rézsutos 
vége a galléron lévő V'arráson fell{,szik és azzal 
pá.rhuzamosan halM. 

A gallér baloldali aLsó ré.szének belső olda-
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lám ll. k öpenyszövetböl készült nyakszalag két 
gombbal VMl felgombolya. A .iobbold alri rulsoÓ ré
szen pedig �gy gomb vam felvarrva, mely a g�
lér felhajtása €."setén, ll. nyakszalag begombola
sára szolgál. 

Elől a gallér illes7Jtékhelyén lévő varrásra 
a !köpenyszövettel hasonló színű ispahánból ké
szült, két részből álló köpenyhurokkötés van 
felerősítve. 

A köpeny felaJk,aswására, .kétl�tJben össze-
hajtott bélésanya,g1ból készült hurolc .sa;olgál, mely 
belülről a gallér alsó végének l((izepére ViaIIl fel
varrva. 

A tiszthelyetesek és alhadnag1/ok köpenye 
alakra és kivitelre nézve olyan, mint - a később 
ismertetendő - tisztiköpeny, azonban a követ
kező eltérésel{!kel : 

a) anyaga félfinom posztó ; 
b) a gallér posztóból készül, mint az elő

zőkben leírt legénységi ,köpenynél ; 
e) a köpeny ihajtókán a kis gombok elma

radnaJk ázonban különleges jelek gyanámt a vég
leg és ideiglenesen kinevezett sza1<Ja!Sz-, őrs- (kü
lönítmény-) paran'csno!kok részér·e homályosan 
ezüstözött koronás dombornyomású 115 mm át
mérőjű fémgomb van a köpeny gallérhajtóJroján 
rendszere:sítve; 

d) az aramyozott gombdk: helyett homályo
san ezüstözött gQiIDlbok alk!almaztJat'll'a'k ; 

e) az előrészek, ujjfelh8,jtáJsok, zsebfedők és 
dorélks'Z!llagok széleinek szegélyezése elmarad ; 

f)! voállhurok helyett válls7JalagoJkkal van 
ellátva. 

A próbacseooőrök kivételével, a többi le-
gén)"ség köpeny gomb jai homályosan ezüstözöt
tek, míg a próbacse'tldőröké sötét káv,ébarnák. 
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fl) Lovascsendőr (legénységi) köpeny : 

Lovas tiszlthelyettesi ( alhadnagyi ) köpeny. 

A lovascsendőr (legénységi) !köpenye azonos 
a gyalogc'sendőr (legénységi) iköpenyével az 
alábbi eltéréssel : 

A lovascseI'dőr termetére készült köpenyé
reIk járhasítéka a farcsíkcsont magasságáíg ér 
és a gyalogCSffildőr köpenyénél leírt gombol.ási 
módnak (belső, külsőleg nem l átható) megfel€
lően 5 gomb helyett 7 gombbal ván ellátva ak.. 
ként, hogy az alulról számított első gomb a kö
peny alsószélétő1 10 cm-re, míg a többi 6 gomb 
- az első gQmb felvarrásától a j árhasíték vé
géig terjedő részein egymástól egyenlő (,aTá
r.y(3) távolságra v.an felvarrva. 

A ],ovascsendőr - la lovon teljesített szolgá-
21 



322 

latok kivételével - a já�h:a.síték fel5ő két gomb
ját begombol va talltozik viselni. 

r) Tiszti kQpeny: 

Alalln'a és kivitelre olyan, mint a gyalog
csendőr legénységi köpeny. Eltérések : 

A vállszallagok helyett a jobbvállon a kö_ 
peny színének megfelelő színű selyemből készült 
vállhurkot egy hasonló anyagból késWlt gomb
bal kehl alJmlma'zni, úgy, hogy ,a gomb a lehaj
tott gallér által el legyen födve. A vállszíj at a 
vállhurok aLatt kell viselni. A gombok homályo
san amnyozottak. A köpeny elő- és hátrészei be
lülről egészen az alsó sz.éléi.g táboribarna színű 
gyapotbélé.sszövettel vagy klottal vannak bélel�e. 

A gallér felső része sötét kávébarna bár
sonnyal van borítva. A galléron Mvő hajtóka 
alaikra és méretre egyezik a legénységi köpeny 
hajtókájával ; színe a katonaállományú tisztek_ 
nél acélzöld alapon bUnér"örös ; a gazdá=ti 
tismE'knél karminvörö s posztó, a csendőr állat
orvosok részére pedig sötétkék bársony. 

A hátrész mindkét oldalán 'a deréksZJalagok 
alatt egy-egy zsebfedő utánzat-tal van ellátva. 

Az előrészek, ujjfelhajtások, zsebfedők és a 
derékszalag, a katonaállományú tiszteknél acél
zöld-, a gazdászati tiszteknél karminvörös- és a 
csendőr állatorvosoknál sötétkék posztóval va:n
nak 8zegély_ezve. 

A tábornokok köpenyha:jtókáj.a 1 cm-rel na
gyobb, baloldaloo aranyfonaIból himzett babér
gallyaI, jobb oldalon pedig aranyfOI1JMból hímzett 
tölgyfa:galJyal van dísrzítve. 
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CSENDORS1tGI UJJAS V ALLGALL1tR. 

A csendörségi ujjas vállgallér csak a le
génységi állományúak részére van rendszeresítve. 

Az ujjas vállgaJlér anyaga : táboribarna 
színű félfinom, egységes zubbony-;nadrágposztó
ból készül. 

Részei : 
1. a nyakgalJér a hajtókákk>al, az ö.sszekötő 

nyakpánttal é� a táhoribama színű (köpeny) hu
rOlklcötés 'a makkgombbal ; 

2. a két előrész ,a zsebekllcel ; 
3. a Mtrész ; 
4. a két ujj a szűkítőpántokkal ; 
5. a két válhozala g ;  
6 .  a két hordszalag; 
7. bélés gyanánt a gumírozott (mosatic) 

vízhatlan vászon, továbbá a táborlbarna színű 
klotbélé.s ; 

8. a 1 1  darab na:gyobb- és 2 darrub kisebb ikő
dió-, 6 d,al'lab koronás középgomb. 

ad 1. A n1Jakgallér alsó 60; fel,ső részből áll. 
A felsőrész egy darabból. az alsórész pedig két 
darabból van szabva. 

A beva!3aJt alsó nyakgallér össze van varrvoa 
és szét van vasalva. A belső oldalára - hosszirá
nyú ívaltakban E'gymástól kb. I cm távolságra esö 
tűzésekokel - betétvászor.. van letűzve, olyképen, 
hogy 1 cm távolságra l<!b. 7-8 öltés essék. Az 
alsógallér alsó része a vállgallérra és annak bé
lésére van rávarrva, áthajtva és letüzve. 

A felső nyakgallér a,z alsó nyakgalolér felső 
rés-renek belső oldalára van áthajtva és kézi var
rással leVlal'rva, - az alsó része pedig a �r;i,1I-

21· 
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glaUér alártétekhe!Z és 'a ibéléshez kéziv,31rvással 
hozzá varrva, a végeken pedig záróöltéSisel elr!!- ' 
teszelve. 

A be- és leva,s'alt nyakgallér szélessége kész 
állapotban : lközép€lI1 !!Qb. 10-12" 'a végeken pedig 
- ar,ámyosan Ikeslkenyedv,e - kb. 10-1'0.5 cm. 

A nyakgalllér felső részén allkalmazott haj
tóka színe, mintája és méretel'Jése, ,annak a nyak
glaJlérra való feIi1lesztése aiZonos a köpeny hajtó
ktájával. 

A l11�akg1allér a'J,só részére a ba.Ioldalon., a 
\llégtől kb. 0.6�0.8 cm távoLságra, a V'állglal1él' 
anyaglából készült kétrétű, ,sűrűn, kétS'zeresen 
egymásra tűzött, a sZe had v�en }'eJ�erekített s 
egy gomblyukJkJal ellátott, 9 cm hosszú és 6 cm 
szé1es összekötő nyakpánt 'V'an ,kiézjv;anással oda
v3lrrva. Az összeikiÖtő nyakppánt 1.5 cm áJtmérőj1í 
négylyulka,s, a n:yakpánt gomblyul�ámJaJk meg-fe
lelő távo}ságra felvarrt kődiógombbal felg<m1ibol
ható és '8Z alsó nywkgurlIér jobboldali részére -
aJllll1a<k végétől kb. 4.5--15 cm-re - felvarrt ugyan
ilyen méretű !kődiógomhbaJ átgOtmoolható. 

A nyakg1a:llér begombolá.sára a gallériIlesz
ték felett ikb. 1 cm-n', felvarrt táJbo,ribarna színű 
p3lffiutból készüJt hurokkötésmakkgO'mb szol
gál, - a nya,kgaUér jolJboloda:l'ára ,a maJlclms, 8. 
baloldalára pedig a hUl'Ikos, rész vean felvarrva. 
EZel�, külső végl�i hasonló anyagból készült ga
lambkosár-ral veannaJk fedve. 

,ad 2: A vállgallér jobboldali előrészéhez -

a sZa!bad széle mentén - egy saját anyagból ké
szült <kb. 8.5 cm széles alátét van ' nozzávarrva 
és letűzve, olymódon., �ogy ,a letűzés a külső szélé
től 1 cm-re, a bdS'ő szélétől ped�g 0.3 cm-re 
essék. A nyatkgaller-ill[esztéktől 8 cm-re kiálló 
j obbodali eJ.örészre 3 00rab 2 cm átmérőjű 
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négylywkas kődiógomb van a baloldali 'l"észen 
lévő gomblyukaknak megfelelően felvarrva. 

A baloldali előrész a 'szabad széle mentén 
kb. 6 cm-re vissza \"an hajtva és a j obboldali 
résznél leírt módon le van tŰZIVIe. Ezen v1ssza
hajtás a nyakg21lér-illesztéktől lefelé hal,adva -
testmérethez igazodva - kb. 26�0 centiméter 
hosszan fel van hasítva. A felhasítás beIső része 
táboribarna klottal bélelve és a haJsítás elő
része ugyanewn bélésanyagglal kb. 0.5 cm-re van 
beszegve. EZlen felhasított és klottal bél'elt rész 
képezi a gomblYU;k borítását, amelyen a hasítás 
hosszúságának megfel.eJően egyenlő térköZiben 
három cérnával kikötött gomblyuk v�.n. A gomb
lyukak tél1közei a hasítás két részénelk kel'eszt
öltéssel való összeerősítésével el vannak J'ete
szelve. 

A váHgalIér előrészeÍnek belső oldalára sa
ját anyagából egy darabból szabva, kb. 23 'em 
sZIéles é" kb. 25 cm mély belső zseb van a bélése
ken kieresztül I1Műme. A zsebek alJsó részén a 
sarkok le vannalk kerekítve s szélei tábori bar.'1la 
!klattaI 0.5 cm szélességben beszegve. A zs.cb
nyílásnál a ,két sal'lkon a rátűzés erősítésére a 
vállgallér posztója és a két bélés kÖZlé 2.5 cm át
mérőjű kerek!)osztó alátétet kell tenni. A zseb
nyílásánál a posztó kb. 4 cm széles&égben, a zseb 
belseje felé vissza van hajtva és kétszeresen le
tűzve. Az első tűzés a nyílá,stól kb. 0.5 cm-re van, 
a második pedig ettől kb. 3.5 cm-re. 

ad 3. A hátrész egy darabból van sZlahva. 

ad. 4. Az ujjak l<>ét részből : felső- és alsó 
ujjreszből V'afJ1llak szpbva, tábori barna klottal 
és a P0sztó és a ' Idot /között gumirozott (mo
satic) vízhatlan vás,zonnal toldás nélkül bétlelve, 
olymódon, hogy az ujjak al,só végétől számítva 
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a vállgalMr posztó anyaga ikb. 4 om-re vissza 
van hajtva - az .ujj belseje felé - és le van 
tűzve. Az így felhajtott ujjak alsó végéhez van 
a tábori barna klot, valamint a gumirozott 
vízhatJ.an bélés visszahajto1Jtan ráva'l"rv·a. .<\.z 

ujjabélések felső szélei az első és hátrész bél é
séhez behajtva kézivarrással vannak hozzáV1arrva. 

A vállgruIlér hónalj án - az előrészeken -
4-5 milliméter átmérőjű barnaszínű lemez-. 
gyűrűvel ellátott öt szellőztető lyuk van két sor
ban alkalmazva, olymódon, hogy az ujja bevrur
rástól l efelé kib. 3-4 cm távolságra levő felső 
sol'ban 3, ezektől lefelé kb. 3 cm-re lévő másodilk 
sorban pedig 2 wellőztető lyuk Vaal. A srellőz-. 
tető lyukak úgy a felső- mint az ,alsó ,sorban 
egymástól kb. 4-5 cm�re fekszenek. 

]''Iindkét felső u.ijaTés�en. az ui;ak alsó vé
g�töl !kb. 7 cm-re egy-egy a vállga:llér anyagából 
készült és t.áboribarna klotúal. bélelt 18 cm hosz
szúsá.,oú, a hajtókia formáj ához hasonló nyílalakú 
s a nyíl végétől számítva 5 cm-re egy, a koronás 
kőzépgomb (22 mm átmérőjű) nagymgának meg
felelő gamblyukikal ellátott ujjszűkítőpánt van !(j,Z 
ujJak elmső v21rratálba 5 em szélességlxm bevarrva. 
Az ujjszűkítőpánt nyíla�akú szabadon lévő része 
egy !koronás középgombbal van a felső ujjarészre 
rágombolva. Az ujjszŰJkítőpánt a szaJbad sre
lektől 1.5 cm�e IkIörül !V'an varrva. 

Az ujjaik. elszííkítésére szolgál az alsó ujja
részekre va.rrt 1-1 koronás közép gomb, melyek 
az ujjak hátsó varrásától az ujjak szélességének, 
illetve a csrulkIó vastagságánaJk: megfelelően, 3-4 
cm�re vannak felvarrva. 

ad. 5. A vállszalagok : a vállgallér anyagá
ból, kettős pos7!tóból, toldás nélkül Mszülnelk. 
Hosszméretük a test vál1méretéhez, továbbá a 

329 

j obb- és baloldali rendeltetésük szerÍlIlt igazodik, 
s begomboláslkor a nyakgallér bevarrásá.tól 1 em
nél távolabb nem lehetnek. Szélességiilk : 4-4.1) 
cm, a két hosszoldalllikon, valamint a begombo
l ásM szolgáló felsőrészükön, szélességi i'l"ányban 
1-1.5 c.m-;re gépV'arrással vannak J.etűzve. 
A váll�lagok az ujjvarrásba vannak bevarrva 
és eutől a bevarrástól 1-1.5 ,cm-tre gépvarnással 
a vállgaJllér vállához vannak letűzvc. és mind
két szélén, záróöltéssel elretewelve. 

A jobboldali váilszalagnál, ennek letűzésétől 
2--2.5 c.m-l"e egy 0.7-0.8 om �éles, kétszeres 
vastagságú és kéziöltéssel összevarrt csukor van 
alkialmazva a vállszalag áthuzása és a vállte
�l'OS talo:t:'..sa. végett. A csukor felvarrásának 

megerősítésére a vállgallér anyaga és a béléseIk 
közé poszt6alátétet !kell tenni. A 'VáBszalag SZla
bad és szögletes végén !két gomblyuk van. Az 
egyik a válLszalag végétől 1.5-2 cm-re, a másik 
az első végétől 2 cm-re. Ha aláhajtjuk a vállsza
l:ag végét, a gomblYU�\JaÍknak egymást fedJniök 
kelt A Igomblyulkalk: lkivarrottalk, nagysá&'Uk a 
vállszal,agok begombolására szolgáló koronás kö
zépgombhoz igazodik. 

A balolda,li vállszalag csukornélküli, nem 
visszahajtós és csak egy gombbal 'Van ellátva. 

ad 6. A hordszalagok a vállgtallér körgalIér
'Szerű hordására szolgálnak. A hordszalagok kész 
állapotban 4 cm széles egymásratűzött !kettős, 

posztóból készülnek s felső 'Végcik a nyaik.galIér
illes:Look vaITásáho-z; olyképpen vannak hozZ'lÍ
varrva, hogy azok a nYaJkgalIér belső oldalán a 
vállvarrás magasságában az alsó és felsőgallér 
kJözé kerüljenek. Hosszúságuk a tes1mérethez 
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igazodik, de 65 cm-nél rövidebbek nem lehetnek. 
.Mindkét hordszalag végződése sarkos és le van 
tűzve. A végüktől számítva - a hosdzirány
han - 2 cm-re a 2.2 cm átmérőjű kődiógombnak 
megfelelő egy�gy gomblyuk van kivarrva. A 
hordszalagok belső oldalán, azok végétől szá
mítva - a gomb közepét véve irányadóul - 6 
cm-re, ettől újból 6 cm--re, továbbá ettől az 
utóbbi gombtól 12 cm-re és ettől újabb 6 cm-re 
1-1 (összesen 4-4 drb) , 2.2 cm átmérőjű 4 
lyukas lapos kődió gomb van felvarrva, melyek 
a vállgallér horddzalagjainalk a derékszíjjon való 
átgombolására szolgálnak. 

ad 7. A vállgallér elő- és hátrésrei, tábori
barna színű klottal, az alatt gumírozott vízhat
lan v�zo1lJlal van bélelve. 

A táboribarna szÍnü klot-bélés hossza a 
testmérethez igazodik Qlymódon, hogy a vesét és 
a

. 
farmedence csontjait feltétlenül takarja, egyéb

kemt a nyakgallér bevarrásától számítva ikörös
körül 50-55 cm-nél rövidebb nem lehet. A bé
lés felül az aldó gallér alá van illes7itve, �ent és 
fent pedig 1-1 cm aláhajtással letűzve. 

A klotbétés a1att ugyanilyen méretű gu
mirozott vízhatlan vászon van ugyan
úgy aláhajtva és beszegve, mint a klot-bélés. 
A kettős bélést úgy, mint a köpenynél, helyen
ként a vállgallérhoz kell rejtett öltédsel hozzá
ölteni. A váll gallér felakasztására a nyakgallér 
belső és hátsó közepén egy - kész állapotban 
9 cm hosszú, kétsorosan 0.7 cm széles - tábo=i� 
barna klot akasztót úgy kell alkalmazni, hogy 
az akasztó végei a nyakgallér posztó anyagába 
bebujtatva beIill legyemek eIlő.sen ibevarrva. 
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A vállgalléT()Ik hoSsza: a földtől felfelé 
mérve egylSégesen 30 cm. Az alsó vége pedig 
nyitott széllel marad. 

A vállgallér teljes bősége : alsó peremen 
mérve, 350-360 cm. Ez a bőség a testméretek 
'dzerint v�lt;a,kozhatik ugyan, de ezt a méretet, 
mint leg1ldsebb (minimális) méretadatot kell  te
kintetbe vemni. 

A vállgallér széled, nyakgallérj a, válls7ialag
jai, hordszala.gjai, az elő- és hátrés.ze1< és a bé
lések összeállítását, illetve géppel való összetű
zését olymódon ken eSZJközölni, hogy a varrás a 
szélektől, valamint a kettős varrás között 1-1.5 
cm távolságra legyen. Az egyes öltések távolsá
gát akként kell szabályozni, hogy a 30/2X2 szá
mú angol számozás szerinti táboribarna pa.mut
gépvarró cérnából 1 cm-re legalább 5 öltés kerül
jön. Az itt meg nem említett többi varrásokat 
gondos /kézimunkával, sűrű öltésekXe1 ikell esz
közölni. A gomblyukakat géppel is ki lehet 
varrni, ha a gépvarrás sem a tartósságra, sem 
a külső csinra nincsen káros befolyással. Az ÖdZ
szes gombokat 24/3X2 számú angol számozás 
szerinti táboribarna pamut kézivarró cérnával 
nyakhur'koládsal kell a leggondosabban felvarrní 
és a cél1Ila végződését elvarrni. A cérna színe a 
váll gallér anyaga színének megflelelő és sZÍn
tartó legyen, annál világosatbb nem lehet. 

Toldás csakis a nyal(lgallér belső részén és 
az alátéteknél van megengedve, még pedig min
denütt csak egy helyen, a nyaknál pedig csak a 
középen szabad toldani. A nyakgalléron és az 
alátéte<k alatt betétvásznat is kell a1ka.lmazni. 
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A2. ujjas vállgallér viselési módja. 

I Gyalog legén y-ségnél 

,w,olglá!llaton 
srrolgálatblllll kívül 

Felöltve és 
begombolv,a a , 

szerelvény (kard. szu- Pel öltve és 
rnll y lJ ii \'e ly, begombolva, 

jár/lr- és töl-
témytáska) 

felett. 

vagy fel nem 
vagy fel nem öltve hord-

öltve hordsu- 8zalagokkal lagokknl (a (vá!llon át a 
nölténytáskák bÓlJJalj al.att mellett) n de- átbúzvla és a rék-szljrn hát közepén 
gombolva és öSSlZegQm-
háton csüng- b ol'v a) a há-

ve. ton csüngve. 

Az ujjas Vlállgallért ' mITa 
nyókára velve viselni thlos. 

MENTE. 

Lovas legénységlllól 

&wlg4liatbam 

lóval 
való 
k ive- gyalog 

zény-
léskor 

bI) 
Z 'CD .. 
?, '" lÓ 

] 
'4> 
� 

... � bI) � d  - '"  � "' Po  a! ""'0 
�.!O � bI) 
� 
v> a! 
a! 

'f;' :; 
'S 

fektetve va.gy 

'" � 
� �  ' ,. t:ID �  
"2 til 

pa-

Az összes tisztek és a lovas csendőröú< ré
szére vam. rendszeresítve. A mente a derék-hől, 
az aljrészek-ből, az ujjak-ból, a lehajt6 gallér
ból és a vállzsin6r-ból áll . Méretei olyanok, hogy 
alatta a zubbony (társasági) is kénye!mesen vi
selhető ; hOi!sza olyan, mint a zubbOOl)'é, azaz láb
középmaga'sságig ér. 

I 
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a) Lovascsendőr legénységi mente. 

A derék a bélésvászonnal erősített két elő
részből (mellrés2'iből) és egy hátrész-ből alakul, 
melyek oldalrészek által vannak összekötve ; elől 
a gallértól az aljig terjedőleg öt sötét kávébarna 
fém makkgomb és mellzsin6r által zárható. A 
jobboldali előrész Mlésében a gallér illeszbékhe
lyétől 18 cm-nyire éi! a bélés szélétől 6 cm-nyire 
egy zi!eb van bélésvászonból beillesztve, melynek 
15 cm MJéles tork&ata egy kétrétben fektetett 
.szőrtelen báránybőr sávval van erősbítve. 

Az aljrészek hátul egy hasítékban végződ
nek. A mente hátul hátrészzsin6rdísz-szel van 
ellátva. 

Mindkét aljreszen szlövetböl készült egy--egy 
'Zseb van ferde irányban alikalmazva, melyek tor
kolatad kétrrétben fektetett, felül egyszerű, alul 
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pedIg hármas kariJkát képező zsinórral vannak 
szegélyeme. 

A derék- és a:ljrészek fehér szőnnés Ibárány
bőrrel vamnak bélelve. 

A mellrészek kívülről kávébarna gyapjúzsi
nórokikal és galambkosarakkal vannak díszítve. 

A mellzsinórzat és a hátrészzsinórdísz 8 mm 
széles, 4 mm vastag, lapos, sötét kávéoan1Ja színű 
gyapjú (Vl'gy pamut) fonalakból vannak hoil'
golva. A galambkosUl/"ak 30 mm átmérőjű$. 

A bélésvászonna:l bélelt ujjak két darabból 
vannak szabva és teljesen símák. 

A lehajtó gallér a kétrétben fektetett bélés�á
sZOOlbetét által erősbített kétrétben letűzött, men
teszövetből készült galléraljból és a sötét kávé-
barna festett szörméből alkotott ga:11érborításból 
áll. 

A galléralj balold:alán nyakszalag van fel
varrva. 

A galléralj inesztékvarratán elől - la zsi
nór mellett - köpenyhurokkötés van. Ezen felül 
a gallérrészek belső oldalán egy 5 mm széles, 
négyélű, sötét �áivébarna gyapjuzsínór mente
kötő i,s van. 

A bal vál10n egy kétrétbe fektetett sötét 
káV'ébarna fonott gyűrűvel és ki" gombbal ellá
tott vállzsinór van. 

A tis�thelyettesek és alhadnagydk mentéjé
nek zsinórUlta és galambkosa'rai sötét kávébarna 
selyemből, a többieké pedig ugyanolyan �ínú 
gyapjúból készülnek. 

P) Tisztek mentéje. 

A tiszti mente alakra és kivitelre nézve 
olyan, mint a legénységi mente. azonban a kö
vetkező el téréseklkel : 
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Az elülső részek és az alj részek szaJbadon 
álló szélei, - utóbbiaknál a hátsó hasítékot i:l 
beleértve -, továbbá az ujjak alsó s:bélei és a 
külsö zsebek szélei sötét kávébarna szőnnével 
prémezettek és a begombolt menténél az elül"ő 
baloldali prémezet a jobboldalin fekszik. 

A derék- és alj részek báránybőrrel vanna'k 
bélelve. A váll�sinór kivitele és felillesztése azo
nos a �bbony vállzsinórjával. 

A meIlz:lÍnórzat és a hátrészzsinórdísz gé-
pen szövött 8 mm széles, 4 mm vastag, lapos 
:z.sinórdkból 

'
van fonva. A lapos zsinórok közepén 

egy 3 mm széles arany csík van besz,őve, .. 
ilzélei 

pedig sötét kávébarna, de arannyal atszott se
Iyemfonalakból készülnek. A galambk�ara,k 30 
mm-es átmérőjfi közepü!kön 12 mm széles;;egben 
arany szálakból tovább folytatólagosan arannyal 
áttört sötét kivébarna selyemfonalból vannak 
hor,golva. 

* 

A köpenyre, az ujjavállgl'Jlérra és a 
mentér,e ,az alábbi számú rendelkezések vo
natkoznak : 21.170/eln. 39.-1919. s�Ctmú H. 
M. 'körrendelet (L l 80. sz. H .  K.-1919.) 
és a 19.043/eln. 5.-1921. sz. H. M. rendelet, 
121.087jeln. VI-c-1926. (Ll 24. Cs. K.-1926.) ,  
45.510/eln. VI-c.-1929. (Ll 9. Cs. K.-1929.) , 
45.391jeln. VI-c.-1930. (L l 10. Cs. K.-1930.) , 
45.560/eln. VI-c.-1931. (Ll 10. Cs. K.-1931.) , 
160.707/VII-c.-1934. (Ll 5. Cs. K.-1934.) , 
162.309jVII-c.-1934. (Ll 10. Cs. K.-1934.) ,  
142.438/VI-c.-1935. (L l 7. Cs. K.-1935.) J 

és 19.615jeln. VI-c.-1935. (LI 19. Os. K.-
1935.) sz. B. M. körrendeletek. 
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LABBELIEli. 

Úgy a gyalog-, TIÚn.t a loV'as legénység ré
s�re l�ndS'reresítve van a. c.sendőrségi hosszú
szárú- és félszárú csizma. Mindkettő felsőrés:zei
nek anyaga teljesen 3IZO!ll0S és kétf�e 'anyag>ool 
állítható elő : 

növényileg cserzett ,barna zsíros (húsos oL 
dial ával kifelé fordított) borjúbőrből ; vagy 

fe�ete (borjú vagy hízott tinóbőrből k�í
tett) mastbox ,bőrből. 

A próbacsendőrök boxbőrből készült csizmát 
nem igényelhetnek. A zsíros borjúbőrből _ a 
gyártcí.s minőségének könnyebb ellenőrizlhetése 
végett barna színben - készült csjzmákat be 
kell feketíteni. Járőrszolgálatban csak rendsze
resített lábbelit .E;'zabad vj�dni. 

a) Cselldörségi hosszúszárú csizma. 
Ez a Lajta csimna jobb- és ballábm külön, 

30-47-es n1agyság1oan és 5, 6 és 7-'es bőségben 
JOOszül. 

A csizma alakja a francia és fél<amerikai 
forma ��özötti úgynevezeltt svájci forma, lekere
kített orral. 

Talpak elől le vannak l!ömbölyítve és vaJa
mivel szélesebbek, TIÚnt a lábfejrésze'k. 

Sarkak 6-8 sarokfoltool állanwk és körül. 
belül 2.5 cm magasak 

A szár magasság>a - a test3Jlkathoz képest 
- 40-48 cm és cseres juhbőr és vászonbéléssel 
van merevítve. 

A szárnJa'k ívalakban (magyarosan) kivá_ 

gott és Iapos 21sjnórrottal szegélyezett: torkolata 

VaJn. A kivágott tol1kolat 'elől 2 cm átmérő ' "  r'-
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d" t A. lapos zsinór2lat és az 
z�ácskávaJ van 1= ve. : , b" ből készí-

b- b "l fOlJott rózsácska. vekonyloott or 
p. o • f '  tett 5 mm széles harmas onas. 

... � 

i 
i 1 

--1--_. 

• b " to 'tott hegyű ékalalkú 
A 8{Jffkantyu 01' �pl , ' , _ 

tal bőr1böl készül és a csruzma sarkara a �r:eg al 

. , P 
k k el...b réS'lével a twlp szelere -

J ara - es eny 'u 

faS'legeklkel van ráerősítve. 



338 

b) Csendőrségi félszárú csizma. 

A lakja ugyaQ'lQlyan, mint a �sendőrségi hosszúszál'ú csizmáé. 

------------------- ---- ---,'f.-

� 

l 
7 

�=,��--J-
t 

� 
b
�

' 
33 

el
-36 cm 

b ,
magas szár sima, cseres szatyyan orr van elelve. 

� szár torkolata sima;, egyen-es vágású. 
Sarkantyúbőr nélkül készül. 

, A féIszá!'ú csizma viselhető a pantalló alatt es a pantallo felett. Ez utóbbi viselésj módnál - mely csa;kis járőr- és hasonló szolgálatoknáÍ aL�ah;l�ható - a pantallót a félszárú csizma szaraI boI akként -kell visszahajtani, hogy a 'Vis� 
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smhajtás (lehajtás) a csizma szárának peremét 
8--10 cm szélességben eltakarja. -

A gyalog csendőrök féllizárú csizmái közül 
l�al:1bb egyet zsíros borjúbőrből és egyet box_ 
bőrből ; a lovas csendőrök hosszúszárú csizmái 
közül pedig egyet �íros borjúbörből és egyet pe
dig boxbőrből kell készíttetni. A lovas csendőr 
félszárú csizmája anyagát tetszés szerint vá-
laszthatja meg. . 

. 
Tisztek részére dí�zítés nélküli fekete fű

zős és gumibetétes (cugos) hosszú,szárú box, 
vaLamint gumibetétes laJ,kbőrből készült' cipő és 
box IOVJagló csizma van rendszeresítve. 

* 

A lábbeliek rendszere-sítésére és a rendszere
sítéí rendeletp.k heJyesbítésére az alábbi rendelke
zések vOQ'latkoznak : 

1 9.043/elQ'l. 5.-1921. számú H. M. rendelet, 
120.545/eln. VI-c. 1926. (L I 13/Cs. K. 1926.) . 
93.398/VI-b. 1925. ( L I  3/Cs. K. 1926.) . 
121.406!eJn. VI-c. 1925. (L I 3/Cs. K. 1926.) . 

121.087/eJn. VI-c_ 1926. (L !  24/Cs. K. 1926.) _ 
45.635/eJn. VI-c. 1928. ( L !  13/0s, K. 1928,) . 
45.740/eln. VI-c. 1929. (L ! 18/Cs. K. 1929.) . 
46.162/eJn. VI-c. 1929. ( L !  20/Cs. K. 1929.) .  
46.717/eJn. VII-c. 1932. (L I 6. Cs. K. 1933.) .  

127.346/VI-b. 1936. (L ! 9./Cs. K. 1936.) sz. 
E. M. körrelIdeletek. 

SARKANTY1l'K. 

Háromféle sarkantyú van rendsZleresítve : a 
felcsatolh�tó és egysz;erű sarkantyú, valamint a 
sarkantyú-pánt. Mindhárom 1935. évi mintájú
( ,,1935. M.") . 
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A )  Felcsatolható sarkantyú. 

A felcsatolható sal'ka:nltyú a tulajdonlrepeni sarkantyúból é3 a felcsatolásra szoLgáló saVkan� 
tyú-szíj ból áll. 

l. A felcsatolható sarkantyú leírása. 

a) Legénység részére. 

Anyaga : s..--.6 mm v,a:smg, 10-11 mm széles 
hengerelt fémgöm:bvas, mely iköszörülve és külső 
felületén csiswlva van. A sarkantyú egy 25 mm 
hosszúságú nyak<ból és ebből kétfelé ág'a:zó a 
�siz:na�éreg g,ör:bületéneik megftelelOOn! hajlított aghol all, melyek köl'iül a külső 5 mm-rel hosszaJbb. 

,
A nyr;k a,z ág

, 
hátsó !k,özépső részéhez, szege

cselesszerucn kameny ( sárgaréz ) forrasztással van erősítve, kissé lefelé irányítva 16-,1.'7 mm 
á1mél'ŐjÜ, hasított görnb/ejjel végződik amelynek 
hasíté�:íba egy 20-21 mm átmérőj� kb. 28 
tompított csipkével eUátott acéltaraj �am moz
gathatóaJn akMnt beerősítve, hogy a taraj csip kéi 
egyenletesen kiemelkedjenek. A csipkék mél�ge �b. 1 mm. 
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A sarkantyú külső (hoSSZ3Jbb) ága végére egy 
5 mm vast3lg, 13 mm hosszú esztergált gKimbvas
ból készült gornb van szegecselve. Erre a gombra 
osuu<!ópánt segítségéve! 14X16 mm-es öntöttvasból 
készült kettő,s szíj csat van erősítve. A sal'kantyú 
belső ágának vége pedig, 15-16 mm szélességb<>n 
lapított és két, egymással párhuzamosan haladó, 
16X3 mm-es nyílássa! (hasít�) v,an ellJátva, 
mely nyil'ások a sarkantyúszíj .ithú�ására szol
gálnak. 

E sarkalJlJtyiÚ két méretnagyság1hain ikészül. 
Az 1. smmú méretnagyságnál az ágaik végénél 
lévő belső távolság 85 mm, míg a nyWillosz
irányban haladó mélység 90 mm. A 2. s�ámú mé

retnagyságnál a belső távolság 80 mm, a nyak
hosszirányban hahJdó mélység 80 mm. 

Az 1. számú sarkantyú súlya páronkint szíj 
nélkül 23.5 dg. A 2. számú s3Irkamtyní súlya pá
ronkint &zij nélkül 22.5 dg. 

b) Tisztek részére. 

Anyagd, alakja és mérete álta:M:ban olyan. 
mint a legénység részére rendszeresített fel
csa.tolható sarkanty1Úé. 

Különbség : Minden allrotrész nikkelerett. Az 
ágaik vastags,ága 4-5 mm, szélessége 9-10 
mm, a belső ág lapított végének szélessége 13-
14 mm, a nyakgömb átmérője 13-14 mm, a 
taréj áttméröje 16-17 mm. 

2. A sarl,antyúszíj leírása. 

A sarkantY'Úszíj a legénység és tisztek ré
szére egyforma. J óminőségü fekete, 2.2 mm VM
tag, 15 mm széles fénybőrből, ikét méretnagy
ság1ban készül. Az 1. számú méretnagyságú szíj 
50 om, a 2. számú méretnrugyságú szíj 45 cm 
hoss�ú. A szíj egyik végén a széltől k!b. 10 mm-re 
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egy 10 mm hosszú hasíték van a. sark!a'llty , 
�ombra való felgombolhatá.sa v€g'ett m' �
Sl� v�g� �érsékelten keskenyített, a�el-y�� � ��= 
n!! ��olsagra �z elsö, majd ettöl 12 mm-nyí 
táV'kczökben tovabbi 6 összesen 7 W' . l k 

E
' , ViS yu van 

gy par sarkantyúszíj Súlya általában 300 
. 

.. A �elcsatolható sarkantyú és a sarkant úszI[: 
osszeálM�sánál a sarkantyút a:kként kell t 

y
t OJ 

hogy a kio ' lef l '  " , 
ar 2.11, 

, , • �SJe e e ll-aJlyttva készUlt gö bf . l _ 
fele ,aUJon. 

m eJ e 

B) Egyszerű sarkantyú. 

k 
t
A;t,yaua : mint ra. tiszti felcsatolható sar

an yue. 
m A sal!'k�n�yúszáralk szélessége a végekoo 10 

m, a nyaK'Ilal 9 mm, vastagsága 2--3 

rak 
A
k" 

ny�k 'l
hosszúsága 25 mm, szélessége

m
:�za' _  

. ozepene 9 mm " 
2 3 

' a ve gen 10 mm vastagsága 
-: 

H
' mm. A nyak ha!Sítékálba illeszt�tt taréj át

�
eroJe 16 Illl? A taréj csipkéine:k mélysége kb 

h m
t·m. ,Az 

l
e�esz sarkaI1ltyú nik!kelezve van. Visel� 

e o geppe es felsz'egezve is. 

e) Sarkantyú-pánt. 

An�aga, ��t � .egyszerü sarkantYÚé. Al!'"k 'a ' 
ny:a�- �s tareJnelkuh egyszeru sarkantyú Mér�te: 
egyoebkent az egyszerű sarkantyní méret : l 

l 

egyeznek. 
elve meg-

* 

hár 
A ka�oJla.állománYÚ tábomokolk részére mind

,-'_ o'!?l 
( tIszti) sarkantyú 'aranyozott !kivitelben 

"""-,,zu . 
Sarkantyúk viselése. 

a) Csendőrlegénység : 
és �k a . ",

té,,!Yleg Zovasított"-ak viselhetnek 
g ikIizárolag rukkelezetlen, felcsatolható 
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sa.rkantYÚt. Tehát a legénységi állományba tarto
zók közül senki sem viselhet egyszerü sarkan
tyút vagy sarkantyúpántot. A sarkantyúviselés a 
tényleg lovasított legénység részére a díszöltözet
hez és a lovaglócsizma viselésekor nem jog, ha
nem kötelesség. " Tényleg lovasított"-nak csak azt 
a lovascs'endől't lehet tekinteni, aki olyan beosz
tásban van, ahol valóban lovon teljesítik a '  szol
gálatot (pl. lovas őrs, lovas tan alosztály stb.),  ha 
átmenetileg nincs i3  ló a neV'ér·e írva. Tehát pl. 
az irodai szolgálatra beosztott, de még lovas
állománY'ba tartoz'ók nem tekinthetők tényleg 10-
vasítottaknak és így sarka'IlJtyút sem viselhetnf>"k. 
Az ilyen, tényleg nem lovasított lovascsendőrak 
díszöltözethez sem viselhetnek sarkantyilt, ki
véve, ha az egyöntetű öltözködés érdekében 
az külön el lett rendelve. Tehát a csizma visel
hetése nem jelenti a sal"kantyú V'iselhetésének a 
jogát is, mert azt kizárólag a tényleg lovasított
ság, vagy a "lovaglás" ténye adjaJ meg. 

A tényleg lovasított c;;endört, ha. (gyalog) 
tanfolyamakra verenyiik, a tanfolyam tartama 
alatt továbbm is tényleg lovasítottnak keH te
idnte.'li. Tehát díszöltözethez és a csizma bármely 
más alkalom!kQr való viselésekor felcsatolható 
sarkantyút köteles viselni, ha csak adott esetek
ben - az egyöntetű öltözködés érdekében -

másként nem intéa1redtek. Lovascsendőr-átJképzé
sen levö gyalogcsendört a tanfolyam tartamáig 
tényleg lovasítottna.k kell tekinteni.  

Lovag/ásnál, tekintet nélkül az állomány
viszonyára és rendfokozatára, valamint arra, 
hogy tknyleg lovasított-e vagy sem, minden le
génységi állományú csendőr-egyén részére meg 
",an engedve a felcsatolható sarkantyú viselése 
a 10vaJglócsizmán vagy börlábszárvédövel cipön, 
az oda- és visszameneteIt is beleértve. 
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b) Csendőrtisztek : 
A tényleg lov:asítottak rendfolkozatukra való 

tekintet nélikül, míg a többiek - a csendőr
séghez szolg1á1attételre beosztott hadJbírákat és 
orvosokat :is beleértve - csak a századosi 
rendfokozatúaJktól kezdv.! viselhetncl<: sarkan
tyút. A sartkantyú viJSelésére j ogoSl\llt tisz
teknek a felcsatol ható s�,rkantyú v1selése köte
lező a díszöltözethez és a lovruglócsizma "'agy a 
lábszárvédővel cipő viselésekor. A lovagláshoz 
- álJománycso.portra és rendfokozatra való te
kintet nélkül - mind€lIl csendőrtiszt viselhet 
felcsatolha;tó Slal"lkiantyút úgy a lovaglócsizmán, 
mint lábW:Írvédővel cipÖ'l1, az ooa- és visszamene_ 
teIt is beleszámítva. Tehiát a csizmán,ak Illem fel
tétlen tartozéka a �ark:antyú, de a sarkantyú vi
selésére való jogosultságg'al velejár a csizma stb. 
viseIésekor a felcsatolható sarkanrtyúviselés kö
telezettsége. 

Az egyszeru s3Il'kantyút és a sark2mtyúpán
tot csallüs gumiJbetétes cipőhöz S7Jalbad viselni. 
Tehát csizmán, bőrlábszárvédővel cipőn, fűzős 
Clpon stb. nem viselhetők. A sarkantyú viselésére 
jogosult tisztek r�ére az egyszerű sark'antYÍl 
viselése kötelező mindig, $Ilikor gumibetétes 
cipőt viselnek. Kivétel, amikor a'z egyszeru srur
ka�tyú v1selésére jogosult tiszt bálaIkon, tánc_ 
estélyeken stb. jelenik meg, ,ahol részére a 8ar
kantyúpánt viselése kötelező. 

Az 1933. évi 4. sz. Csendőrségi Köz)önyben 
közzétett 45.107/eln. VII-c. 1933. SIl;. B. M. kör
rendelettel rendszeresített felcsatolhartó sar'kam
tyút ta legénység 1944. év végéig viseLheti. 

Az 1934. évi 5. sz. Honvédségi Közlönyben 
közzétett 1573/eln. 2.-1934. és az ezt hely:esbítő 
3083/EInökség-1934. (L l 7. H. K. 1934.) sza.mú 
H. M. körrendeleteklkel rendszeresített felcsatol-
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h ató [rÖtVidnyakú, tompa fogazattal, vagy taraj 
helyett gombbal kiészült (angol ) ]  sarkantyút és 
egyszerű [hegyes vagy recézett tarajú, c�avarok
kal vagy géppel felerősíthetően készült (úgyneve
zett huszár-) ] sartkantyút a tisztele 1938. év vé
géig visel hetik. 

* 

A sarktantyúra a 19.043/eln. 5. 1921. számú 
H. M. rendelet, a 45.107/eln. VII-c. 1933. (Ll  4. 
Cs. K. 1934.) és az 50.3l 5/eIn. VI-c. 1936. 
( L l  8. Cs. K. 1'936.) sz:í.mú B. M körrendeletek 
vonatkoznak 

TALPALó. 

Anyaga: bőr, gumi, posztó vagy . .szövet. 
Színe : tekintet nélkül arra, hogy melyik pam.-
1Jallóhoz viselik, csak fekete lehet. 

A talpaló viselése a sarkantyú viselésér� 
jogosult tisztek részére !kötelező az egyszeru 
sarkantyú és a sarkantyúpánt viseléSf>ll;:or, egyéb
ként - az egyse;erű és kényelmes bltözethez -
úgy szolgál'atban, mint szolgálaton kívül, ha. egy
szeru sarkantyút nem is viselnek, meg v�n en
gedve. Minden csendőrtiszt, állománycsoportjára 
és rerulfokozatára való te..l{intet nélkül, jogosult 
a fekete-, pej?,csevics- és fehér vászonpan,tal,lóhoz 
és bármely cipőhöz talpalót viselni. Tehát t�p�
lót bármely színű pantallóhoz és bármely ClpO_ 
höz minden tiszt viselhet. 

* 

Csendőraltisztek - á1Jományulkra és rend
fokozatukra vdó tekintet nélkül és hogy tény
leg lovasÍtottaJk-e vagy sem - csakis szolgála
ton kívül 'Viselhetnek, � részükre rendszeresített, 
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i1�etve vis�l&,;ére , m�gengedett [,Jiliruki-, fekete(ormestertol lefele) es fehér vászon-] pantal l '-hoz ta1paIót. o 

* 

A talpalóro az 1932. évi 12 sz H K ben k?��étett 3180/eln. 14. 1932. és ' az 
. 
ezt' hei;esln to 79:6/eln. 2. 1935. (L l 12. H. K. 1936.) sz. H. M. es az 50.31J5/eln. VI-c. 1936. (Ll  8. Cs. K. 1936.) sz. B. M. Ikörrendeletek vonatko1ll1iaJk. 

FEImRNEMVEK. 

Le��ég. r�szére rend.szeI:esitve van a pamu.tvaszo,nbol keszült : széles ujjké�el&klkel ellátott mg, vaszonsza1agokkal össreköthető gatya zsebkendő és négyszögala.kban szabott kapca. 
' 

sí ' � "Cs-14." j�lzésü "Ruhagazdálkodási uta-tas . 6; .�-.a . hat�r?zza meg azt. hogy milyen ��.nnYIse� lancstarI fehérneművel kell a csendor�k�t ellat�i 31 . tömeg, terhére. Azonban minden 3; e:'l ,csend,ors';g! szolgalati évét betöltött legényseg! allomanyu egyén köteles a tömeg terhére �s�erzett �ehéI"?e.�� készletét - tetszés szerin,ti kivItelben �s mmo'segben - úgy kiegészíteni és �enntartanl, hogy állandóan 6 inggel, 3 háló
�ggel, 6 gatyáva:l, 12 zsebkendővel 12 pár kap�v�1 és ,6. �ár harisnyával rendeIk�k. (Ezek közül 1 télI mg és 1 téli alsónadrág.) 

A téli óvócikkek : 

RendsZleresítve van: 
, . -r:�?oribaTlla színű flaneIlböl készült baslik, �� ko�?tt s�ett�r, téli, kap�?" haskötő gyapjúszov,;tbol, , sz

.
ormes,-melleny, orköpeny és botos. A ket utobbl a tél tartamára csak őrsé�k ré-
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szére SQ;olgá.I. Az eddig fe1sorc1t téli óvócik
kek a csendőrségnél általában nincsenek kiadva. 
A srormés-mellény helyett a bőrmellény van 
használatban. 

A felsoroltakon kívül rendszeresitve van 
még a téli gyapoting a gyalogos és lovas 
legénység, a téli gyapot alsónadrág pedig 
csak a gyalogos legénység részére. A lovas 
legénység rész.ére ülepfoltos téli alsónadrágot a 
köreljövőben rend'Szeresítenek, addig a gyalog
ooendőr részére rendszeresített téli gyapot a1só
nadrágot ők is viselhetik. 

A téli gyapot a1sóruhá7Jat anyag{Jj: 20/1 és 
3'0/1 fésült maco fonal. 

Színe : világos nyers maoo szín, festése vég
ben történik. 

Kötése : A szövet 24-es finom körszövőgépen 
készül olymódon, hogy a két fonalat . párhuzamo
san adagolja a gép és 2 cm. szélességben 19 
szemoszlop, hosszúságban pedig 24 szemsor van. 

Az ing ujja és az alsónadrág szára végeire, 
mint azok tartozéka, az érmelegítőhöz hasonló 
szegély van rávarrva. 

Téli gyapot ing. 

Az ing 4 méretm'lgyságban IlOCwiil Az ing 
összeállítMa 3 szálú öf;szevarrógépen, a szegély 
3 szálú díszvarrógéppel rávarrva történik. Az 
ujjak a karlyuk bővítésére a hónaljb� toldva 
vannak. 

Az ingnyak saját anyagból 2 cm magasság
ban - kívül-belül letüzve - van szegélyezve, 
az ing alsó része pedig visszahajtáS'sal 1.5 cm-re 
van beszegve. 

A mellha:síúélk gombos és gomblyukas része 
az m,g anyagánaJk megfelelő színű klotból ké· 
szült grunbpánttal van ellátva, melyre. 3 darab 
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20�as 4 lyukas csontgOimb van felvarrva. A goonb
lyukas pánt ékaLakban végződik. A gomblyukak 
a pánt sz;é!ességi irányában vanak kivágva. U gy 
a gombok. mint a lyukak a nyaktól kezdődően 
a hasíték n.agyságához i�azod'Va, arányosan van

�k kivágva, illetve felvarrva. Az első gomb, 
Illetve lyuk a nyakpánton van. 

A nyakikivágás hátsó részén" saját anya
gából készü],t - viss71ahajtott és rátüzött betét
tel van erősítve. 

Téli gyapot cdsónadrág. 
Az aLsónadrág 4 méretnagy: ágban készül. 

Az alsónadrág ö<:szeálJítása 3 szálú össze
v,arrógépem.. a szegély 3 szálú díszvarrógéppel rá
varrva történik. 

A smrak bővítése az ágazatnál - s'?J'át egyba
swOOtt Uillyagból - betoldással törtéJrik. 

A derék,böség elérésére a derékrész jobb- és 
baloldalán 1-1 bevarrással (ráncszeruen) van 
szűkítve. A derék- és hasrész külső része - az 
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aJJ..yag,hoz hasonló színű - klottal V,aJl 'borítV?,. 
melynek szélessége hátul a csípöig 5-6 cm és 
innen az első hasítékig 12 cm-re íval�ban � 
lesedi!k. 

Az rusónadl'lwg d�rékré..."Zén�k elejél
:
e - �nd

két oldalm - a fenti klot-anyag<bol VISSza,. 

hajtva öss:zew rrt 1 em széles és 116--17 cm 

hosszú, a végeken és a középen letüzött nadTág
tartó áthúzópánt VIan felvarrva. 

A dJerékl'észen hátul ékalakú klotJbetéttel el

látott hasíték van 'a ·bőség '.l2'JabálY01Já.sára. 

A hasiték mindkét oldalán 2.--2 kivarrotJt goonb-
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lyuk vap s erekibe 0.5 cm széles köppersmlag van befuzve. 
f, nadrágnaik .az előrés'Zben klottal szegett �aSItéka van. A hasíték felső-külső részén a Jobboldilion 3 darab 24-es 4 lyukas csontgomb a baloldalon ennek megfelelően 3 kivarrott gombl� 

,
v.aJ�: Ugy a gombok, mint a lyukak a

, 
felso �esztol 1 cm-re kezdődően a klot-b3rÍtason aranyosan vannak kivágva illetve fel-varrva. ' 

* 

A fehérneműre és a téli óvócikkekre a 
19.043/eln. 5�19�1. számú H. M. és a 46.401feln. 
VI-c. 1929. szamu B. M. rendeletek 70 931 VI-b 
193

,
0 (L !  7fCs. K. 1930. ) ,  164.1'70/Vir-c: 1�3.1; 

(I.  i 16/Cs. K. 1934.) és a 141.317/VI-c. 1936. 
.cL; 19 Cs. K. 1936.) számú B. M. körn-endeletek 
mtezkedne-k. 

KESZTYŰK. 

RendszeresítNe van : 

, �egénys,ég részére : fehér szarvasbőr-, érme-
1,egItfível

. 
eIIatott táboribama téli kötött gya 'ú-

es truoonbarna nyári kötött kesztyű. 
PJ 

. 
Tiszte� ré�;ére : a fehér szarvrusbőr és tá

bonbaTna Juhbor kesztyű. 

Fehér 8zwrvasbőrkesztyű. 

�jj  ágazatainál ujj közötti ékek (asa'l6-beté
�k) es a belső alsó szélén 6-6.5 cm hosszú ha-

. 

BItek van. A hasíték összeikapcsolására egy fehér 
lapos, gomb és egy oorreI szegélyezett gomblyuk 
szolgál. 
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A felső része - fehér selyemből - három 
kettős tűzövarrással van díszítve. Ezek a díszítő 
varrások a mutatá-, közép-, gyűrűs- és kisujjak 
csuklóközeitől a kézcsukló felé összehajló irány
ban. az alsó szegély től számított 6.4 cm-ig ér
n ek s itt egymástól 0.9 cm távközökben vég
ződnek. 

Táboribarna juhbőrkesztyú. 

Csak színben ikülönbözik a fehér szarvas
börkesztYŰtől. 

Érmelegítővel ellátott táboribarna téli kötött 
gyapjúkesztyú. 

Szövete 20-as számú goromba körszövő
gépen 48/2-es zefir tiszta gyapjúfonálból ké
szül, olyképpen, hogy egy bécsi hüvelykre szé
lességben 5 hurokvonal esik, kötése láncirány
ban szintén 1 bécsi hüvelykre 7 hurok. 

A szövet felső része 48/2-es zefir ti's�ta. 
gyapjúfolllalból, bélése dupla 12 mm-es fésűs
gyapjp kócfonal, bolyhozva, illetve elfilcelve 
(nemezelve) .  

A kesztyűszövet külső része eredeti kötés
ben marad" tpíg a belső része, vagyis a bélése 
bolyhozva és elsímítva (nemezelve) készül. 

A kesztyű tartozékát 'képező érmelegítő 
48/2-es zefir tiszta gyapjúfonalból 4Yo hüvelyk 
átmérőjű körs@lgépen készül 184 tűvel. 

A kesztyű súlya szabott állapotban - ér
melegítő nélkül - nagyság szerint 86-96 gremm. 

Az érmelegítő súlya szabott kettős (vissza
hajtott) állapotbpll páronként 25 gramm. 

A kész kesztyű súlY'a, leszámítva a kikészí
tésmél, illetve varrásnál leeső szövetdarebokat. 
páronként érmelegítővel együtt 
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10-es méretnagyságban 
ll-es 
12-es 
13�s 

" 

" 

70 gramm. 
80 gramm. 
90 gramm. 

lOG gramm. 

, J,Gyártás! E!;gyenetJlc;nség"-re "súlY'különbözét" 
cn'nA'!n 5 % súlymgladozas engedélyezhető. 

Az émnelegítJö a kes2JtyÜJszövethez láncöltéssei van hoz
,
záerösítve, illetve lá.ncöltéssel beszegve (hozza endHzve ) .  

, 
A z  émn�legítő hOSlSza általában 1(l-ll szelessége 5-8 . té ' cm, 

. 
od ' 

cm, SZill n a IDA'!retnagys,s·O'hoz Igaz oan. ...,.,. 

�
ln

k
k
esztYÜk a következő méretna.g'ylSáglban készu e : 10, 11" 12, 13.  

bA kesztk yű fejerés:llén diszvarrás - a polgári gom os esztyütől eltérőe.n - nincs. 
SZlabásnáJ. az ujj közötti ékek egy síkban vannak szabV'a, v�gyis az ujjak között ezen ékek� nem lehet ket darnbból összevarrni és az uJJ.�ba belevarrni. 
Szín; : táboriharna (khaki ) .  
Festese : fonalban Itörténik. 

Táboribarna nyWri kötött cérnakesztyű. 

Alakja és kivitele hasonló a fehér szarvas
bőr kesztyühöz. 

* 

A kesztyüikre a 19.043/eln. 5-1921. S7Jámú 
H. M. rendelet, 46.095/eJn. VII-c 1933 (L' 

13/Cs. K. 1933. ) ,  166.426./VII-c. 1934 ( L "  6/Cs 
. 

K. 1935.)
, 

és
, 

137.423/VI-c. 1936. ( L l  6/Cs.  K: 
1936.) szamu B. M. körrendeleteIk vonatJ{Q:mJak. 
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NADRAGSZIJ. 

A nadrágszíj bama fejböl1böl !készül, egyik 
végén sötét kávébarna, egy tövises csatban 
végződik., a másik vége hegyesített és a fel
csatolá.shoz tövislyukakkal van ellátva. Széles
sége 2.5 cm. Kétféle méretnagyságbam készül : 
l-es hossZla 1 .10 méter, a 2-esé 1 méter. (L l 
19.043/eln. 5-1921. sz. H. M. rendeletet.) 

LŐ- ElS OLDAL ( SZAL-) FEGYVEREK. 

Rendszeresítve van az 1931. M. iSlffiétlöpuS!ka 
(lovasoknak karabély) a diöfőszuronnyal és az 
ismétlő Frommer-'Pisztoly, a hozzávaló táskával, 
csendőr gyalogsági és csendőr lovassági kard. 
Ezenkívül a ti'szteík és a legénység részére -
örmestertől fölfelé - a gyalogtiszti kard. 

LegW1ység gyal ogti szti kardot magánúton 
nem szerezhet be, hanem csak a csendőrségi fel
Rzerelési anyagraktárparanc:lnokság útján. En
nek igénylé.oét az 1936. évi 12. sz. Cs. K._ben 
megjelent 129.221/VI-b. 1936. sZ!ámú B. M. !kör
rendelet szabályozza. 

A lő- és oldal- (szál-) fegyverek és ezek ta,r
tozékainak leírását stb. a "Cs-3." és "F-ll/� .. " 

jelzésű utasítások tartalmazzák. Azonban a 
csendőr gyalogsági- és lovassági kardok fogantyú i 
az eddig használt cápa,bőrrel bevont bükkfa he
lyett tömörgUJnibóI készülnek. A tömörglUmi
kardfogantyú nyersgumitallt,alma 38 % • iS!líne : 
szüríkésfekete. A fogantyún - a kard fogásának 
hiztosabbá tételére - 7 hullámos borda van. 

A fogan,tyú, ugy;ancsak a kard fogásának bizto· 
sabbá tétdére, cápabőr utánzatának megfelelően, 
pikikelysz.eruen van kiképe�ve, úgy hogy 1 cm
nyi felületre ikb. 25 kiemelkedő 'Pikkely esik. 

23 
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L l  az 1936. évi 12. Cs. K.-ben megjelent 138.379. 
VI-c. 1936. sz. B. M. körrendeletet. 

KARDKöTő. 

A �isztek r�zére aranyhímzésű- és az altiS'L
tek - ?rmestertol fölfelé - részére ezüsthímzésű 
pli;szomannyal 

.
van rendszeresítve. A lovas-állo

�a�yba �-:.t<?zo csendőrök részére csendőr lova� 
Bag! kardkoto van rendszeresítve. 

a) Tiszti kardkÖW. 

0 0 0 0 0 0  

A derék:szíjból és csatos daraIbokkal ellátott két hordszíjból áll. 

• 
A .. �.

eré.'�:íj 2.5 cm. széles vörös szattyánbőrh?,l, kulonbozo ho.sszúságb8n készül barna fény'bor�l .van b�
.
lel::e. Két részből áll : a

' 
17 cm hosszú 1 tovlJSes� gor�ocsatos csatosdarabból és a 73-78 cm hosszu ,  csucsban végződő csatIékdarabból A k 't darab egy 3.5 cm átmérőjű, sárgarézk:arikáv�l v:n 
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összekötve. A csartlékdarabon, a csúcsos végétől 
6.6 CJn-re 6, sárgaréz-kapocs szemmel ellátott 
tövislyuk van, amelyek egymástól 3 cm-re esnek. 
A csatos darabon csatcsukor és eltol haJtó bőr
csukor is van. A klarikára van az elülső hordszíj 
felerősítve, míg a hátulsó e mögé, a derékszíj ra 
van ráJhúzva. 

A hordszíjak 2.5 cm szélesek, alsó végük 
hegyben végződik, vörös sZP.ttyánbőrböl készül
nek, kül oldalukon aranyhímzésű, hosszközepén 
2 mm széles, meggyszínvörös fonáibi átszőtt 
paszománnyal vannak borítva. A hordszíjak 
csatlékdarabjain lévő sárg1a1rézcsatok aranyozV1a 
va:nnak. Az elülső hordszíj 25 cm, a hátulsó 42 
cm hosszú. A hátulsó hordszíj felső végle 2.5 ern 
széles tolna,tó ferde csukrot képez. 

A llordszíjakon lévő kis sárgaréz csattai és 
csukorral ellátott csatosdambok a kard be_ 
aka.sztására szolgálnak, mely célból a csatlékok 
végeit a hardhüvely karikáin áthúzzuk é;; a bü
rüs cSatba csatoljuk. 

A kardkötőt a nadrág fölött aikként csatol
juk 'a, derékl'a, hogy az elüIső hordszíj a bal felső 
comb mentén lelógjon úgy, hogy a hüvely a föl. 
det ne érintse ; a hárítólrup pedig a zubbony (dol
mány) alsó szélét �h·intse. A hátsó hordszíjat 
pedig akként csatoljuk, hogy a ikiard általa is 
egyenletesen tartassék. 

A köpeny felöltése esetén a kard mal'kola
tát a bal köpenyzs'eb ha.sítékán akként dugjuk 
át, hogy az, a rajta levő lkardboj ttal együtt kívül 
legyen. 

b) Altiszti kardkötlS. 

Olyan mint 'a tiszti, de a ka!rdtart6 paszo
mánya amny helyett ezüsuhimzésű. 

:/3. 
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c) Csendtir lovassági kardkötő. 

Ba:gariaszeru felső
ből'ool készül, derékszíj
ból, két hordszíjból és 
két csatos darabból áll. 
A vascsatok csiszolva 
vannak. A del'ékszíj 3.3 
cm széles és testméret 
szerint !különböző ihossz
méretben és 7-9 tövis
lyukkal készü!. A hordszíjaiK természetes színükben 

• .  • • . 
vannak hagyva. A hátsó hordsz�� a derékszlJl'a van rögzítve. Az elülső hor� l�. 26

. 
cm, a hátulsó 50 cm hosszú és mindk�tto fuggolegesen lóg le. Egyebekben - ál tabban - megegyezik aQ; előbb leírt kardkötökkel. 

* 

lA �ardlkötőre ta 19.043/elJn. 5. 1J921. smmÍl 
H. M. rendelet és 46.866/e1n. VII-c. 1932. (L ! 1 .  
Cs, . K. 1933.) számú B .  M. d{örrendelet vonat
kozik. 

SZURONYBOJT. 

Rendszeresítve van : a tiszte:k részére taranv
fo�lból, az altisrlek részére - őrmestertöl fÖI
fele -;;- .. ezü�tfo

.
nalból és ta csendőrök és próba

csendorok . reszere t�?o�barna gyapjúból szőtt 
s�urOir.yboJt. A C?endo�s��él - a legénység kö_ 
z�l - s:zmr�Y'boJ tot bzarola'g csak a gyalogo,oJc 
vlseln(,k, f'ZIert "esendő?' gyalogsági (CiSlukott\ 
kardbojt"-na!k is nevezik. . 

. 
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a) Tiszti arany szuronybojt. 

A szuronybojt a csukott bojtból és szalag
ból áll. 

A bojt a rojtokka1 borított magból és a 
gombból van összeállít\ra. 

A mag egy toj ásdad a'lakú puha fadarab, 
amely a gombig gyapotfonalakkal van bevonva, 
miáltal ez megfelelő gömbölyüséget nyer. A 
magra egy rétegben illesztett 2 mm vastag és 
5 cm hosszú rojtok pamutzsinórból készülnek, 
amelyek: egy-egy aranyfonallal vannak körül
fogva. 

A rojtok akként vanlIll3.lk alakítva" hogy a 
zsinórok �rosan egymáshoz illel"ztett és meg
határozott hosszúságú hurko}{at képeznek, ta hur
kok pedig rojttagokká vannak sodorva. 

A rojtolmak erős bojttá kapcsolása cél�á
ból ta hurok végén egy erős gyapotfonál Vll'lll at
húzva és megfeszítve, míg az egymással kapcso
latban álló rojttagok felső végei két gyengébb 
minőségű iliyen fonal által lánchurkolá�sal vannak 
megkötve. 

A gomb mindMt oldalán 8-8 mm széles pi
ros-fehér-zöld (nemzeti szín) lSZíncic ahlcalmaztat
nak amelyeket ta gomb mindkét oldalán a ma_ 
gya� szentkorona - fényes arp;nyból hímezve -
díszít A nemz.eti szlnek közül a piros és zöld 
piros

' 
illetve zöld eérnáwtt selyemből, a fehér 

ezüstfonállal körülfont pamutfonalból készülnek. 
A gomb hosszm;élei fényes szálakkal vmmaJk víz
szintes irányblo'Jl beszegve. . 

A szalag-illeszték helye két, a rojtoké négy 
sor k€tszer.esen sodrott aranyzsinórral van 
fedve. 

A kétrétben fektetve 33 cm hosszú, 1 .5 cm 
széles arany szalag a hosszirányban két fénytelen 
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aranyfonállal van csfkozva és mindkét ' 
bojtgombra van erősítve. 

vege a 

A bojt feneke aranysárga Idottal van fedve. 

b) Altiszti ezüst szuronybojt. 

Általánosságban a 
tis�ti . .arany szurony
bOJthoz hasonló, de arany 
helyett ezüst és a ma
g;.'al' szentkorona arany
s:u-ga selyemből készül. 

c) Táboribarna 
szuronybojt. 

Táboribarna gyap
�úból (ispahánból) készül 
es a szala'gjáJban tábori 
barna gyapotcsíkok van
r;ak. A boj:t gombja tel
Jesen, a rojtok illeszték
helye pedig hat SOT 
nemzetiszínű gy3ipjúból 
k�szü1t 2 mm vastag zsi
n?I'�all van fedve, illetve 
díszItve. 

A gyapjúfonalak he
lyett pamutfonala!k is 
használh3Jtók. 

A szuronyboj,t !kizá
rólag szoronyhoz és 
csendÖir gyalogsági kard
hoz viselhető. Ha a le
génység szolg.álatJban szu
ronyt és kardot is visel, 
a szuroo'YIa bojt nem 
köthető. 
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A bojtnalk oa. szuronyro való felillesztése az 
alábbiak szerint történik : 

A szalagot felülről lefelé a szurony kengye
lén átdugjuk, azután a bojtot a szalaghurkon 
átbujtatjuk és a védővas kamója körül kétsr.er 
áthajt juk és a bojtot a markolat és a s2',alagnalk 
azzal érintJkező része között hátulról akk';nt dug
juk át, hogy a bojt a szuronyhüvely mentén sza
badon lelógjon és a szurony a puskára akadúly
talanul feltűzhető legyen. A csendőr-döfő
szuronyra szuronybojtot nem szabad feltenni. 

A c::endőr gyalogsági kardra a szuronybojt 
íelHlesztése ugyanúgy történik, mint a később 
ismertetendő kardbojtnak a gyalog tiszti kardra 
(faló illesztése. 

• 

A szuronybojtra az 19043jeln. 5. 1921. s?;. 
H. M. rendp1et, valamint a 45.910jeln. VI-c. 
1928. (L ! 14. Cs. K. 1928.) és a 16.224/cln. 
VII-c. 1934. ( L !  20. Cs. K. 1934.) sz. B. M. kör
rendeletek vonatkoznak 

KARDBOJT. 

Háromféle kardbojt van rendszeresítve : a 
tisztek részére arany-, legénység részére őrmes
tertől fölfelé alti'szti ezüst- és táboribarna kard
bojt a lovas osendőrök és a lovas próbacsendőrök 
részére. 

a) Tiszti arany kardbojt. 

Bojtból és szalagból áll. A bojt gombból és 
í5ooraléikokból áll. A fagoonb mindkét oldalíin 
8-8 mm széles p iros-fehér-zöld (nemreti) szín 
van alkalmazva, amelyeket a gomb mincíkét ol
dalán az aranyból hímzett magyar szentkorona 
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díszít. A nemzeti színek éspedig a piros és zöld 
színek ;piros, illetve zöld cérnázott ilelyem-, a 
fehér ezüstfonállal körülfont pamutzsinórból ké
szülnek. 

A gomb szélei fényes aranyszálllikkal vann�ik 
vízszintes irányban beszegve. A gomb alsó szélé
hez két, esetleg három sorban illesztett sodralé
k()k hossza 7 cm és vastagiláguk 1 .5-2 mm. 
A sodraJékok külső sorai fényes aranyból, a belső 
töltelék pedig arannyal átszőtt tábori barna se
lyemJből van. 

A 82 cm hosilzú, 2 cm széles szalag a hossz
irányban három fénytelen aranyfonállal van csí
kozva és barna bőrrel bélelve. 

A gyalogtiszti kardra a ikaJl'dbojtot a kö;vet
kezőképen ikell felerősíteni : 

A kardot a ]"a<rdbojt felkötésekor a kengyelI el 
s7iembe álIítjuk. Azután a kardbojt szalagját 
j obbról a kard markolata körül áthurkoljuk oly 
módon, hogy előbb a kardbojtot a szal3igon át
bujtat juk. A s7ialagot a hárítólap mentén a ken
gyelig tovább vezetjük és azt jobbról kezdve a 
kengyel ,kliirül !kétszer ikörülteikerjü!k, majd a 
bojtot a 'ilzalag és hárítóJap iköwtt hátulról előre 
húzzuk. 

b) Altiszti kardbojt. 

A tiszti kardbojthoz hasonló, de arany helyett 
ezüstből és a magyar szentkorona aranysárga 
selyemből készül. 

Lovaslegénység részére rendszeresített kard
bojtszalag bőralátéttel van ellátva. 

A csendőr lovassági ke,rdra a (lovaJSsági) 
kardbojtot úgy erősít jük fel, hogy a szalagot a 
kard'kosár végén lévő egyik hosszúkás nyíláson 
át felülről lefelé, azután a másikon át, alulról 
felfelé átdugjuk és a bojtot a kardbojtszalag ál-
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tal alkotott hurkon ikeresztül
húzzuk ; ezután a szalagot a 
kardmarkolat külső oldala 
mentén a kengyel felé vezet
jük és az utóbbi átövezése 
után a bojtot hátulról a szaIdg 
és a hárítólap között áthúz
zuk. A tolócsukrot a marko
lathoz közel húzzuk. 

Kardbojt kizárólag a gya
Jog tiszti és a csendőr lovas
ság� kardhoz viselhető. 

c) Táboribarna kardbojt. 

Lovas csendőrök é s  prób 11-
csendőrök ré"Szére van rendsze
l'esítve : kivitele általánosság
ban az altiszti ezüst kardbojt
hoz hasonló, csakhogy ,a kard
bojt gombjainak és a rojtok 
illesztékhelyének díszítése a 
táboribarna szuronybojt díszí
tésével 81l0nos. Az összes ré
szek selyem és ezüst helyett 
gyapjú- vagy pamutfonálból 
(ispahánból) kés,züJ.nek. 

* 

A kardbojtra a 19.0�3/eln. 
.s. 1921. sz. H. M. rendelet sé 
a 16.2241eln. VII-c. 1934. ( L I  
20 .  Cs. K .  1934.) ,  45.9lü/eln. 
VI-c. 1928. ( L I  14-:- Cs. K. 
1 928) , 46.866/eln. VII-c. 1,932. 
( L I  1. Cs. Ko 1933.) SIl. B. M. 
körrendeletek vonatkoznak. 
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DER1lKSZIJ. 

Kétféle derékszíj van rendszeresítve: gya

logsági a gyalogos- és lovassági a lovascdendőrök 

részére. '.' 

Gyalogsági derékszíj. 

Barna felsőbőrböl készül és egyik végén 

sötét kávébarnaszínű, egy tövises csatban 

végződik! a másik vége pedig mérsékelten 

gömbölyített és a becsatoláshoz öt tövi s

lyuld<.al van ellátv,a. Ezenkívül egy 2 cm szé

led, eltolható bőrcsukor is hozzátartozi,k a derék

szíjhoz, mely alá kell buj tatni - a felcsatolás

kor - a csatnélküli szíj végét. Szélessége 5 cm, 

hossza a testméret szerint különböző. 

A derékszíj at a legfeldő ruhadarab felett 

a.kként kell a test körül venni, hogy az alsó széle 

a két csípore feküdjön, a cilat pedig - tÖVlSé
vel előre fordítva - a zubbony 5. és 4. gombjai 

közé essék. A derékszijat oly szorosan kelJ ödsze

húzni, hogy a csípökről le ne csúszhassék és hogy 

a lapod kéz a derékszíj és a legfelső ruhadarab 

közé még bedugható legyen. 

;Lovassági derékszíj. 

(gD� . . . .  ?::l 

Anyaga és hoss2'Ja azonos a gyalogsági

val. Kivitele abban ;b."Ülönoozik a gyalog

sági derékszíjtól, hogy egy csatcsukorba 

foglalt egyes tövisű vadcsat és egy sodrott zsineg 

körül duzzadékszerüleg összevarrt és öt tövis

lyukkal ellátott csatIék is van rajta. Felcsato- . 
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láskor a nagy csat - tövisével előre fordítva -
a hal csípő fölött és valamiel az előtt, a kis csat 
{"Ilenben a jobb csípő fölé - fekve - '  jusson. 

* 

A derékszíj - a vállszíjas oorövvel fel 
nem 'SZel1eltek részére - ügyeleti és iküJdönc-szol
gálatban szolgálati j elrvényül is szolgál éspedilg 
a gyalogtiszti karddal fel nem szerelte!k részére 
tölténytáskákkal együtt. 

M2gánderékszíjat viselni nem s21abad. 
L l  19.043/eln. 5. 1921. sz. H. M. és 1794jRes. 

VII-b. 1934. számú B. M. rendeleteket. 

BőRöV V ALLSZIJJAL. 

A bőröv vállszíjjal - szolgál2,ti jelvény
ként - az össres csendőr csapat- és gazdászati 
tisz1i"'.J\:, va�amint la csendőr állatorvosolL és az 
altisztek közül 2(1; összes 'alhadnagyok és a 
szakaszparancsnaknak kinevezett tiszthelyettesek 
l'észére van rendszeresítve. 

A v'áHszíjas bőrőv két részböl áll : a bőrőVlböl 
és a vállszíjból. 

A bőröv körülbelül 3 mm v'asoog te=é
szetes, barnaszínű övbőrből, három mérem2,gy
ságban készü!. Kiszabott állapotban : az l-es 129, 
a: 2-es 124 és a 3-as 119 cm, míg kész álLapot
ban : az Les 125, ,a 2-es 120 és a 3-as méret
nagyságú 115 cm hos:szú. S�éle.ssége 5.3 cm. 

A bőröv egyik végéne.\ 4 cm hosszú behaj
tásában egy, az öv szélességéne.,1< megfelelő és 
sár�arézböl készült, ké.t tövissel ellátott kettős 
csat van, csatalátéttel együttesen tűzőöltéssel 
bevarrva. A bőröv ugyanezen végén egy - a 
csatalátét anyagából készült - kb. 12.5 cm 
hosszú és 1.6 cm széles eltolható cs�or is van. 
Az öv másik szabad vége pedig kb. 5 cm hosszú-
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ságban mérsékieltJen elgömbölyítv� va:n kih.�gye
sítve és ettől 12.5 cm távolsagra kezdödoen 
3-3 om távközökben 7 kettős tövislyuk van. 

A vállszíj kisza:bott áll�,potb�n, !kb. 115 cm 
hosszú, 2.5 cm széles, egyIk veg��ek . 4.5 • cI? 
hosszú behajtásáJban egy, a vállszlJ szeles..<;e� 
nek megfelelő kettős, legömbölyített SIa::k?" 
hosszúkás tégla alakú sárgarézcsat van tuzo-
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öltéssel ,bevarrva. A vállszíj csatos végétől kb. 
�O" cm-re, a ,  vá�.l�íj szaMly�zh8,tása céljából, 
2.<>-2.5 cm ?vkozokben 7 ,töVISlYUk és egy kb. 
7 cm. hosszu, l.� cm széles eltolható cswkor 
van. A vállszíj másik vége 6.5 CIn. hosszú be
hajtásban tűzőöltéssel van felvarrva. 

!-- vállszíj mindkét végén egy_egy félkör
aJaku sárgaréz NI',rikáva'] ellátott 17 cm hosszú 
�s 2.2, cm. széles hordcsuko'r van, mely a bőröv 
a!h�zasra szolg�l., A bőrövre a hórdcsukroikat a 
bőrov csatos vegen lévő eltc1l'ható csukor mögé 
k�H f�lhúzni. A hordcsukrok .közül az egyik a 
vallszÍJ csattaI ellátott végére, .a málSjk pedi,," 
6.5 cm hosszú behajtásban tüzőöltéssel van fef. 
varrva. 

A vá]]szíjas bőröv készitéséhez 16/3 számÍ! 
szürke ]encérnát leeli haszntáJni. 

A váHszíjat vállövszerűen a jobbválltól a 
b!clcsípő fE'lé kell viselni. 

' 
A • bőrövet és vállszíjat mindig a felöltött 

l�gfel� ruhadaJrab (zubbony, köpeny) fölött kell 
VIselm. 

� .�'áll�zíjas ,bőrövet úgy IT<e]] felcsatolni, hogy 
a b�rov , �ar�rez c�a�a az arc középvonalába és 
a , val��ZlJ cs�:os re.<;� előre, a meUre jusson. A 
va!ls�lJ ('.satJ�n�k .a zubbony (köpeny) felüli'ől 
szarnitott ? e,s 3. gombjai közé kell jutni. Ha a 
s�.u:'OJly vlsele;;e van elnmdelve, a szurony t a 
b?r�v b�l,ol�al�ra, kell feIa:k3isztani. A vállszíjas 
?or.oyet Ja;ortaslffival ",agy tölténytá.skJá.klkal egy
ideJűleg VISelni nem szabad. 

* 

, � vállszíjas börövre a 19.043/eln. 5.-1921. 
szamu H. M. rendelet, a 45 .115/eln. VI-..c.-1929. 
(L.

, 
5/Cs. K. 1929.) és a 45.248jcln. VI-c. 1929. 

(L . ,6/Cs. K. 1929) számú B. M. ,körrendeletek 
vOIliatkoznak. 
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SZEMÉLYI SEGÉDTISZTI JELVÉNY. 

A személyi::;egédtisztek felismertető jelvénye : 
a rendszeresített bőröv vállszíj án, a vállszíj 
elülső részén egy aJranyozott fémkorong oroszlán
fő, mely száj ában karikát tart, amelyről két da
rab 26 cm hosszú aranyozott fémlánc lóg le. 
E láncok al�ó végéhaz a hasonló anyagból krészült 
és a felső részén aranyozott fémgömb ön végződő 
jelsíp karilkája van erősítve. 

Az oroszJ.ánfővel díszített korong alsó szélé
től 23.5 cm-nyire a Magyal' állam címere aranyo
zott fémből, amellett pedig a vállszíj srelén ara_ 
nyozott fémből készült síphüvely van felerősítve. 
A síphüvely végei aranyozott fémkarikákkal, 
körepen pedig szintén aranyowtt fémből készült 
cserlombckkal vamnak díszítve. 

A jelsípot (használa,ton kívül) hüvelyébe 
dugva kell tartani. 

L l  19.043jeln. 5. 1921. sz. H. M. rendeletet. 

NYAKSZEGÉLY. 
Legénység részére rendm;eresített celluloid 

nyaJkszegély, a ikétrétű nyakszalagból, a celluloid 
szegélyböl. a lebenyből és a két tartózsinórból áll. 

A kétrétben összehajtott kb. 4.5 cm magas 
nyakszalag világos zöldeS-barna szalagalakú 
gyapotszövetből vagy klotból ikészül, melynek 
felső-külső szélén át 1 cm széles ráhajtott 
celluloidszegély van alkrl'.Imazva. A nyakszalag 
merevítve van és két végén ÖsszeV3irrva. 

A lebeny világos zöldes-barna gyapjúszövet
ből a ny>aksza1ag alsó és belső szélének közepére 
van felvarrva. 

A celluloid megélyt a • nyakszalag mindkét 
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v�étől .�integy 3 cm..re alkalmazott egy-egy 
vilagO!?-zoldes-barna tartózsin6r tartja szilárdam 

Ttszt�k a táboribarna zubbonyhoz celluloid 
nyakszegely helyett a vászonból készült kétrétű 
nyakszalagban - tartózsinór IlJélkül - ke ' 
.c, h " l l ' " 

meny 
.!'e er: va�n �a er� :s VIselihetnek. A dolmány-
hoz es a kIS tarsasagl zubbonyhoz a gallér csak 
fekete nyakszalagban hordható. , A. nyári zubbonyhoz nyaJ(,SzegklYlként a fehér 
anya,g�ól. (vásZ?nból)  készült lehajtott ' (dupl<a) 
p�lgarl mggallert kell viselni. A gallért elől és 
hatul ,eg'f"'egy i:nggo�lbball kell rögzíteni az ing 
nyakreszehez. A gaUer ma.gassága II nyári zub
bor�-'y gaUé;ját kb. 0.2-0.5 cm-rel hala.dhatja 
fel�l. A .va�n�allért a zubbony g'a:lIérjára kL 
haJtV/a Vlselru tilos. 

* 

Nya'kszegklyre a 19.043/eln. 5-1921. számú 
H. M. rendelet, a 46.866/el'n. VII-c. 1932. sz. 
B., M; (L !  l/Cs. K. 1933) és a 440.265/2-1933. 
�za!llu H. M. (L ! 221Gs. K. 1935.) körrendeletek 
mtez.\ednek. 

. 

VALLTEKERCS. 

A puskával ellátottak zubbonyára válltekercs 
v.an re,nd,szeresítve. A váll tekercs a zubbonyposztó 
anyagJa,bol, ?Jkotott 5 cm hosszú és 3 cm átmérőjű' 
h�gert kepez és acé1zöld posztóból készült 1 .3 cm 
szeles csuko�:al ,van ellátva. A válltekercset a 
csUJkorral !olf�le ,fordítva, a jobboldali váll
szalagl'la It�IJuk es utobbi-t a zubbonyon lévő csUJkor
�arabon athúzva, az első gomblyuk'kal begombol
Juk .. A v�lltelrercset. csak akkor k�ll feItenni ha 
a kIvonulás stb. puskával történik. Köpeny �se-
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l ésénél a váll tekercs et a köpeny jobboldali váll
ezalagjára kell tolni. Válltekercs nékül a zubbony 
jobboldali vállszalagj<át a két egymásra fektetett 
gomblyuk:kal kell begombolni. 

* 

L !  a 19.043/eln. 5. 1921. sz. H. M. rende
letet és a 121.087/eln. VI-c. 1926. sremú B. M. 

körrendeletet. 

BOKAKöTöK. 

A csendőrlegénység részére - a ruhával azo
nos színű anY'!'gból - van rendszeresitve. 

A bo�akötő 8 cm széles, gombokkal vagy 
k<apcsokkal ikészül. Gyakorlatok alkalmával v�e
lik, hogy a p?;ntal1ót a boka fölött összefoglaIJ,a. 
A bOIkakötő hossza - a gombok átvarrása ál
taJ. - a lá.bhoz idomítható. 

Egyelőre csak a csendőri;:;ikolák legénysége rp
szére - selejt ruhad?,rabok anyagából - készí
tik. Az első igénylésnél az iskolaparancsnokság
nak 'a Dokakötők hossZJát a. gazdasági hivatallal 
iközölni ikeH. 

L !  a 19 .043/eln. 5. 1921. számú H .  M., 
120.705Ieln. XV. 1923. sz. B. M. rendeletekEllt és 
120.794/eLn. VI-c. 1922. (L ! ll/Cs. K. 1923.) sz. 
B. M. körrendeletcl. 

1926. M. CSENDöRS:ElGI HATmöRöND :ElS 
l"özöCS:E:SZE VASZONTOKKAL. 

A csendőrségi hátiibörönd a tulajdonképeni 
hátibőröndből és a hordkészülékből álL A háti
börönd tartozékai : 4 üa,rab egy csatos köpenyszÍ j 
és 1 darab egy csatos csészefelcsatolószíj. A hord-
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készülék tartozékai ' 2 d b hordcsatlék 2 darab 
.. �ra hordszíj, 2 darab 

rab deréks�íj-hordcStu����Us csatosdarab és 2 da-

A főzőcsésze az egy darabból sajtolt főző-

csészéböl és a fo th t '  íedőből áH és ta:fo�ék� o fo��tyúvaU ellátott 
vászonból készült főzöcsés�tot�vebarna vitorla-

A hátibőrönd é f" '" , 
gondozását 

.. � ,  ozocsesze reszletes leírását 
málházását :�s

o
e
r
n
z
d
e�:t" :va';};mi.�t oa hátibőrönd 

o. segr .nJUzlony 1926. évi 10. 
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számában közzétett 120.410/eln. VI-c. 1926. sz. 
B. M. körrendelet és a hátibőrönd használatát az 
öltözeti Táblázat s�abályozza. 

BORRUHA.ZAT. 

A 19.043/eln. 5. 1921. számú H. M. rendelet 
( L !  II. fejezet 12. pontját) már rendszeresítette 
a csendőrség részére, de kiadásra cSaJk a 46.15I. 
eIn. VI-c. 1930. számú B .  M. rendelet megjeie
nésekor került sor, amikor a c"endőrség felállí
totta oa közlekedési öl'söket. 

A közlekedési. örsök ál10mányába tartozók 
részére - a rendes ruházaton felül - kiadásra 
került az 1928. mintájú :  bárányszörmé" vendég
gallérral ellátott bőrkabát, a posztónadrág fe
lett viselendő oornadrág (pantal1ó) , bőrsap1{a 
kalkastollas-tollforgóval, fejvédő, börkesztyü és 
börlábszárvédő. Ezenkívül a közlekedési örsök 
emberei szilánkmentes triplex-szemüveggel, talp
szegek és patkó nélküli, levarrt nyelvü baJkancs
csal és vízálló szerelőruhával is fel vannaJk sze
relve. A közlekedési örsök ál10mányába tarto
zóknak 1-1 kaJkastollas toll forgó val ellátott 
(nyári) táiboribarna színü posztósaplkájuk, 2-� 
krukastollas tollforgóval ellátott (téli) bórs3lpká
juk és 1-1 bőrfejvédőjük van. Erős hideg idő
ben a motol'kerékpáron szolgálatot teljesítők a 
bőrfejvédőre veszik fel a börsapkát, ezért az 
egyik bőrsaJPkájuk 3 számmal nagyobb, mint 
amekkorát egyébként a fej méretük szükségessé 
tesz. 

A ibőrruházatot a közlekedési örsök motoros 
ál10mányú legénysége csak a motorkerékpáron 
(gépkocsin) teljesített szolgá1aJt ideje alatt vi
selheti. 

24" 
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KARDHORDó KAMO. 

" � �. ? !� ' 
, k-________ :55 "Vm i 

1--E-.-.. 1Q-�-.----""' 
· . · . · . · . · : 
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'''� ... 

A lows csendőrJ,egén ' " szeresítve. Két részb "l ,rrg rtszere van rend
szíjból és a kardhordZ-ka�Ó�. 

a!I'dhordó-tkamó-
A kardhordó-kamószíj n h '  ' "  

bőrből k�szül. Ki,szabott áIlap�t��n �;oség� szí�-
2 cm szeles. A két le'l - t '  

cm o
,
sszu, 

ban tűz .... lt . el 
e eze t vege 4 cm hosszuság-

miáltal
'� es� van szorosan egymáshoz varrva 

derékszíj 
gm ;:; 5.5 cm hosszú csukrot képez � ' .  � e e .a kardkötő áthúzásám Egyik vegen

A 
a

ka
i a

d
r

h
dhor�ó-kamó van beillesztve 

. 
r ordo-kamó 4 . " , huzalból készül fels"  , mm-e�

r 
onozott .a.cél-

hajtva, mely e
' 

20 
o veg� ova 

}�ra van be
szolgál. A felraJ' tott� szel

l
es SZIJ bevarrására 

l ' esze aposra van kov ' cso va es gombalakhan vég "d'k h 
a

fe1hajtása 35 mm, súlya 25 zo 1
3 ' oss�� , 

4� �, 
eltolódás megengedve) .  

g ( g gyaltasl suly-
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A kardhordó-kamószíjat aJ kardkötő derék
'ozíján, a csatosdarabnak a csat és karika közötti 
részén - az eltolható bőrcsukor mögött - 1{ell 
viselni, akként, hogy a kamó gombaIakban vég
ződő felhajtott réS'Z'e előre (a hardhordó-kamószíj 
tűzőöltéssel ellátott oldala a comb felé) álljon. 

Hasznáilatkor a kaJffiót a csendőr lovasságli 
kardhüvely felső k!arilkájánaik belső fülecsébe 
akasztjruk be. 

* 

A kardhordó-ka.lUÓra a 19.043/eln. 5. 1921. 
számú H. M.  rendelet és a 161.279/VII-c. 1934. 
( L !  11. Cs. K. 1934.) S.zámú B. M. Ikörrendelet 

vonatkozik. 

KER1tKPARRA SZERELHETO KARDTARTO. 

Rendszeresítve van úgy a kerékpáron szol
gálatot teljesitő csendőrök részére, mint a szol
gálaton kívül kerékpáron megjelenők részére, te
hát a csendőrség tagjainak kardot kerékpárra 
másként felszerelni- nem szabad. 

A kerékpárra felszerelhető kardtartó meny
nyaségi jelölése : pár. 

Anyaga : alumínium, nikkelezett acél és vas, 
gumi és bőr. Két egymástól teljesen független 
__ felső és alsó - főrészből áll. Mindkét ffu-é:3z 
két-két egymásBaJI összeszerelt - foglalatot ké
pező - fel erösítő- és y.,ardhüvelytartó részből áll. 
A kardhüvely tartó részek acéllemezei 2-2 alumí
nium-szegeccsel vannak a tartóré,zekhez erő
sítve. A felsőrész felerősít.ő hüvelyének mindkét 
belső oldalához - a csúszás megakadályozása vé
gett - 1-1 recés gumi�,ap van 2--2 aluanÍI1Íum
szeggel erősítve. 
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F.els.éY· f-llrhz 

Als/Y" flJr.ész 

A felsŐ főrésznek csuklós ten
gely körül szétnyitható felerösítőhüvelyét a kerék
pár kormányszarvának baloldali ágára, a kor
mánynyak közelébe ; az alsó förésznek - az előbb 
leírt felső főrészhez hasonló, de nem azonos ki
vitelű és szerkezetű - feJ erősítő résrzét pedig a 
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kerékpár alsó vHIájánalk baloldali szárny�:a, a 

két anyacs'avarral ellátott m��ri'�us . menetu f.�;= 
erösítőcsavarral akként kell rogz!t;nl! ho�y aJo 
rel bélelt kardtartóhüvelyek nyilasru. fugg yes 
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helyzetben legyenek. A ikardtartó--hüvelyrész.e.khez - a kal'dhüvelynek a bőrrel bélelt rugalrrnas acéllemezből készült tartókban való rögzítése céljából - 1-1 ikét részből álló rögzítő bőrszíj van sasszeggel hozzáerősítve. A csatosdarabnak a végén fejes vashuzalból készített bujtató-csukorral e1l'átott egytövises görgőcsat van. A csatlékosdal'ab a hosszabb és 7 tövislyukkal van ellátva:. A r!ögzítő bőrszíjakra 'a csawk és a fémből készült bujtató csukrok Ilzegecsel.éssel vannak felerősítve. 
A szíjak hosszirányú széleiken 1-1.5 mni-re szélezve vannak . 
A csendőr gyalogsági és a gyalog tiszti kardnak a kerékpárra szerelhető kardtartába _ a kardhüvelytáskával, illetve a kard'k ötővel, <vagy enélkül - való e1helyezésének: ,kérdése rmég tárgyalás alatt áll. 
A kerékpárra szerelhető kard tartó rendsreresítésére a 124.335/VI-c. 1936. ( L !  23. Cs. K. 1936.) '$zám'Ú B. M. k'örrendelet vonatkoz1k. 

JARŐRVEZETőI JELVI.:NY. 

A járőrv'ezetői jelvény aranyszínü fémből sajtolt, 4.4 cm átmérőjű gömbölyű kokárda, melynek: 3 cm átmérőjű világos buzérvöröd képmezeje a mlligyar szent korona jelvényével van díszítve. A kokárda .hátlapján 1.5 cm széles rúgós pánt van. 
A járőrvezetői jelvényt úgy kell felillesztelli ,  hogy 
a) zubbonyra : a zubbony jobboldali előrészén a zubbonyzsebgomb függőleges vonalában, a járőrvezetői jelvény alsó széle a zubbony zsebfedőjének felső szélét érintse ; 
b) köpenyre : a köpeny ibaJ előrészén _ a gomblyukJak (gomJbo,k) vonalában - a járör-
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vezetői jelvény az első és rmásodik gom�l�� 
(gombok) Iközötti r�z, köze�é�en :epe� es kwso 
"zélével a köpenyeloresz szelelg erJen , '" 

c) mentére : (a lovascsendőröknél) a m�� 
jobboldali előrészén, a második és iharm l 

, .. .. . , "rvezetői jelvény alsó mellzsinorzat k�zott a
lI J.

az:o 
hármaskarikájának 'l a harmadik me mmor 

" ' I  S2ie � , , ' . . . "rvezetői jelvény felso sze e felso srelet, eS
d:� JaIUO . órdisz hármaskarikájápedig a ma�o, ll1\.

, �e zsm 
nak alsó szelet enntse. 

f l l "  he-A zubbony (lköpe�!, mente) 
t 

me
) 
i,�e

é
� 

íl!k-lyére - a zubbony (kopeny, men e e 

'bo'l  e'gy 13 m m  szé1es és 4 c m  tetett anyaga -
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�o"s::ú cS'Ukr�t �ell �elvarrni, hogy a járőrvezetői Jelv;ny, :!" rugos panttaJ a csukorra aikasztva feltuzheto legyen. 
L !  az 1809/eln. 1895. és 19.043/eJn. 5. 1921. sz. , H. M. rendelet és a 46.297/eln. VI--{!. 1928. ( L .  23. Cs. K. 1 928.) számú B. M. körrendeletet. 

JELSIPZSINÓR A JELSIPPAL. 

A jelsípzsinór zöld színű ispahán-gyapjúból készü!. A zsinórMl, egy tolóliabdából és két labdabojtból áll. 
A 4 mm vastag zsinór felső vége 6 cm hosszú hurokká van összekötve s ettől 5 cm-re - 11 cm hosszúságban - 11 tagban van fonva: A fO�a?ék végétől a zsinór folyt.a.tása 25 cm hosszusagban egyes és 6.5 cm hosszúságban 2 mm v:;stag kettős �onatú hurokban végződik. A zsinor hoss?;a ::- mmdkét huroklrol együtt - 53.5 cm. 

, "�" felso ?uro� és at fonadék között 3 cm átmero}u ,go.lyoaIaku tolólabda van amelyben két J�fe�e logo. 'alsó végükön egy-egy labdabojttal dI..."Zltett 1 5  cm hosszú zsinór van megerősítve. �i,nde,gyik labdabojt két egymáson fekvő laI)(�abol alI, melyek közül a felső 3 az alsó pedig 4 cm átmérőjű ' 
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Mind az öt labdának a magját fagolyók ké
pezik, melyek fölé gyapjú v.an fonva és bársony
szerűen megnyírva. 

A zsinór vékonyabb alsó végére kell a jeL 
sípot felhurkolini. 

A jelsípzsinórt a felöltött legfelsőbb ruha
dareb fölött kell viselni és pedig a felső hurkot 
a balold'l.tJi vállsz·alag (menténél a vá!llzsinór) 
gombjára, az alsó vékonyabb hurkot pedig -
amelyre a jel síp van hurkolva - a zubbonynak 
felülről Jefelé számított harmadik, a köpenynek 
( mentének) pedig jobboldali másoolik gombja 
fölött kell bedugni. 

A kÖJ:eny vállövszerű viselésénél a felső vas
tagabb hurkot a vállszalagon a vállvarrásig kell 
tolni úgy. hogy a labdák a köpeny mellett a bal
kar felső részén, a zsinór pedig a köpeny fölött 
láthatóaIIl lelógjon. 

JARÖRTASKA. 

A járőrtáska a tulajdQl1képeni táskáJbóI és 
hordszíjból áll. 

A j árőrtáska barna felsőbőrböl van Mszítve, 
a,Lsé> szögletein elgömbölyített, fent nyitott 
és födélleI zárt - üregében zsávolIyal ketté
választott - négyszögű börzacskót képez. 

A zacskó előlapból és az ezzel egy daroib
ban szabott oldalrészekböl és fenékből, továbbá 
a hátlapból és az ezzel egy darrubban vágott 
födélből áll. 

Az előlap magassága, 26, szélessége 25 cm. 
Az oidalrészek és a fenék szélessége 2 cm. A hát
lap magassága 27, szélessége 26 cm. A födél 
legnagyobb szélessége 28. a legn'agyobb hossza 
pedig 14 cm.. 
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Az oldalrészek és a {e
.. nék befelé nyomott ránc

ba vannak szedve. Az 
előlap, hátlap és a födél 
szegélyszíjakkal vannak 
egymáshoz erősítve. 

A zacskó üregében zsá
volyválaszték van a hát
lap szegélyszíjával együt
tesen bevarrva. 

A zsávollyal bélelt {e
dél az előlap felső ré
szén ívalakúan terül el 
és - a födél megerősíté
sére - küllapja közepé
nek alsó szélétől 3 cm-re 
19 = hosszú, az illesz
téknél 3, további részén 
pedig 2.5 cm. széles, a 
végén hegyesített bőr
csatlék van felvarrva. A 
oorcsatlék tartozékát ké
pező csatosdarab 4 cm 
hosszú és 3 cm széles, 

az előlap !közepének alsó szélétől 13 cm-re van 
felvarrva és egy tövises görgős csattaI és egy 
1.5 cm széles csatcsukorral v·p;n ellátva.. 

A hátlap Mt felső :::zögletéhez az olda'lsZiél
től 2, � fel�? .. széltől pedig 1 cm-re egy-egy 
2.4 om a.bméroJU hordkanka, egy-egy 4 cm hOilSZÚ 
és 3 cm széles karika-csatlékkal V?.n fel varrva. 
A karika-csatlékok 1-1, a zacskó üregében lévő 
5.5 cm hosszú és 3.3 cm széles bőraljzatokka'l 
vannak megerősítve. 

A, hordszíj e� r
,
övidebb csatos és egy hossrebb 

csa�le�os darab�ol alI. A csatos darab egy buj
tast<r es egy tolocsukonal és a végén egy tövises 
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gör�csattal van ellátva. A h�s.szahb csatl.��os 
dIarab vége kissé hegyezve van es 7 da'rab tOVlS
lyukikal bír. 

A j árőrtáskát a zubbony (köpeny) baloldali 
vállszalagj a al,ágombolt hordszíjra függesztve kell 
a far jobboldalán viselni és pedig úgy, h0l?Y � 
saját súlyánál fogva kissé ferde helyzetben f�go 
járörtáska kkt hordkari�{ája közül a h átulso a 
derékJSzíj felső, az első pedig a derékszíj alsó 
szélét érintse. 

SZURONY- 11:8 'CSENDőR GYALOGSAGI 
KARD-HtlVELYTASIíA. 

Barna bőrool készülnek. Mimikét hüvelytás'!<1a 

előlapból és háUapból áll . 

A kardhüvely táska hátlapjá�f\lk f,elsö 
.. v.�e , 6 

cm hosszúságba'n vissza van hajtva es tuzooltés

sel hordcsukorrá van képezve . Az előlapjára pe
dig egy 7 cm hosszú és 1.5 cm széles szélezett 00" 
Sl'JaUPjg van szegecseléssel felerősítve. Ezenkívül 

az előlapo<n egy hasíték is 'Jan. 

A sznronyh'Üvelytáska hátb.pján egy hasítéik 
van, az előlapján pedig egy lyuk 

A csemőr gyalogsági kardhüvely t ugy i1�.eszt

jük a Ikardhüovelytáskába, hogy a kiardhuvel
.
y 

előlapján lévő szív alakú tartókarnót a kard.hu

velyt:'ieka előlapján lévő hasítékba· rkasztJ,uk. 
A csendőrségi döfőszurony hüvelyét pedig ugy 

kell a szuronyhüvelytásk.ába illeszteni , hogy, a 

szuronyhüvely előfalál} lévő 
"
hos��úká

;
<; 

.:
tartóka

mát a szuronyhüvclytaslca elolapJan levo lyukba 

aikasztjuk. 
Ha a osendőr gyalog;;áJgi lkardot és csendi)r

ségi döf�zuronyt együtt kelJ viselni, akkor 2. 

S7JUrOll1yh'lt velytá.s�a ha:sítklkka� eUátott hátlapjá-
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nak felső végét át iken huzni a kar<ihüvelytá.s.k!a 
előlapján lévő szegecselt bőrcsukron és a kard
hüvely előrészén lévő szívalalkú tartókamóba lkeH 
beaikasziJami. 

A szuronyhüvelytáskánrak oly célú á1ta12ikí
tása, hogy önmagáb am a deréks:zíjra js fe1meszt
het ő legyen, folyamatban van. 

A kardhüvely táskát a der�zíjra úgy 
'
kell 

felhuzni, hogy a hátIapjáv?J a bal csipöről le
lógva a felső combon feküdjön. 

A kardhüvely é.s az ennelk hossmtban nyugvó 
szor01lyhüvely vége egy fektetett nyolcas alakú 
csúsztató szorítócsukorral ellátott kard- és szu
ronyhüvelyt összekötő szíjacská-val van össze
kötve. 

TöLT1::NYTASKA. 

Barna börtből készü!,. A tulajdonképpeni tás
kából, hordcsukorbóI és a fedélcsatlékkal ellátott 
fedélből áll. A táska 1 0  darab töItényt tartal� 
mazó doboz ,alaJkjának felel meg és a fenékkel s 
a két oldJaIlappaJ. egy darabban .szabott elől?iPból és 
aJ hátlapból áll. Az elő- és hátfal felső részén -
a tölténytárak könnyebb megfoghatása végett -

ki vannak vágva. A fedél lezárására szolgál a 
fedélcsatlék és a fenéken lévő ónozott vas-fenék
gomb. 

PISZTOLYTASKA. 

A rendszeresített pisztoly alakjának meg_ 
f.elelő a'1aJkban, barna bőrből készü!. A hátfalán 
egy hordcrukor van, hogy a derékszíjra felhúz
ható legyen. 
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PISZTOLY HORDZSINóR. 

A rugós kamóval ellátott �sen�őrsélP I?isztoly
hordzsinór csak. a lovas legenyseg reszere van 
rendszeresí tve. 

A csendörségi táboribama színű piSZJtoly
hordzsinór 90 szál 12/1-es pamutfonál bé��zál 
fölé 2 szál 20/2-es ispahán fonalból! �

.
ordazott 

szövéssel, kb. 5 mm vastagságban keszül. 
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A zsinór három részre oszlik : a nyakba való 
IIJkasztásra s zolgáló és 40 cm hosszú, a zsinórból 
képzett nagy hurokra, a 6 cm hosszú és kb. 3 mm 
vastag, háromágú sűrűn SO<irott pamutzsinórból 
készült kis huro kra és a két hurok közötti zsinór
",észrp,. 

A zsinór hossza a hur'kokkal együtt: 1103 cm. 

A hurkok � zsinórhoz először pamutszállal, 
majd 1 mm vastag pamutzsinórral vannl1lk át
csavarás által lekötve és ezen átcSl8.vall'ás � vé.. 
kony z,sinórrrJ négyes gerezd re osztva, ilIetve be
végezve. A lekötések hossza 2 cm. 

A rugós kamó 5/2.5 mm-es félgömbölyű <acél
ból készül, fényesítve van. A kamó körte �1akú , 
hoSSZJ3, 4 cm, legnagyobb szélessége 1.7 cm. 

A kamó egyik része fent halfarkszerűen át van 
metszve és lent Sl2rkozattal mozgathatóan akként 
van megerősítve, hogy befelé nyitható és a bent 
átlószerűen a1kalmazott €os a mets.rettel ellentétes 
oldalon szegecseléssel felerősített a.célrugó nyo
mása folytán i'smét elzárható. 

A kettős, 8-as számjegy pJ'alkját mutató for
gatható karika. 2 mm vastag fényes �célhuzalból 
készül. 

A felső karika vége szegfejs21erűen van ki
képezve. Ennek a, szájára illeszkedik kettős kígyó
csav�rással az alsó karika. 

A felső karikia a rugós kamó bekapcsolására 
szolgál, az alsó karill,ába pedig a pisztoly hord
zsinórt hurkoljuk. 

A felső karika külső átmérője 10 mm az 
alsóé pedig 15 mm. 

' 

* 

L !  8jZ 1934. évi 241Gs. K-ben megjelent 16.1781 
eIn. VII-c. 1934. s21ámú B. M. kÖl'rendeletet. 
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KöTöZOSZI.J. 

A polg1ári ruhás nyomozó csendőrök részére 
- a kézibilincs helyett - van rendszeresitve. 

Anyaga: kl'ómos cserzésű gépszíjvarrásra al
kalml:',8 szíj bőr, nagy szakító szilárdsággal kötöző-
szíj céljaira megfelelően zsírozva. 

' 

Méretei: hosszúsága a vaskarikával és szíj
huro!<,kal együtt 160 cm. Szélessége 16 1!l1IIII, vas_ 
tagSIa�I'. 1.5-2.5 mm. 

LeírMa: a ,kjatözőszíj az egyik végén hu
rokJban végződő szíjból és a másik végén a szíj ba 
bevarrt vaskariikából áll. 

A hurok úgy képződik, hogy a szijló'rt; barI,ás 
oldalával kifelé fordítva 21.5 cm-re visszahrujtjuk 
és ,az így egymásra fektetett szíjat a visszaihaj
tott rész végén a jobb- és baloldali szélétől 
3 mm-re 4.5 om. hosszúságJban 16-0s száJmú via_ 
szolt fonaHal 12 öltéssel összeV'arrjuk. A fOll'Lal
végződés Ikeresztöltéssel vrun eldolgozv,a. 

A hurok hossza li cm. 

A kötőszíj mindkét széloén 3 mm-re szélezve 
van. 

A karika 4 mm va:>�g v3lshuzalból kovácsolt 
forrasztás.c;al, csiszolva és fényezve készül. Külső 
átmérője 3 cm. 

A karika a szíj ba ugyanúgy van bevarTVa 
ugyanolyan méretezéssel -, mint aihogy a 

hurok. van ö:liSZoevarrva, a-zzal a különbséggel, 
hogy Itt csak 5 cm-re kell a sújat VÍSS7Jahajtami. 

* 

L� az 1936. évi 18. sz. Cs. K.-ben megjelent 
139.074/VI-c. 1936. ,számú B. M. körrendeletet. 

-2.'i-
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KÉZmILINCS. 

A kézibilines bilincsláncból, fűzőláncból, 2 
lakatból és 2 lakatkulcsból áll. A laikatokhoz 1-1 
tartalélkkulcs is tartozik. 

A bilincs lánc 35 darab SZIVOS, vert, csiÍszolt 
vasból készült tagból van össZAefűZiVe éspedig: 
33 darab 2)/, cm hosszú és 2 om széles, tojáJSl<Lad
al.a.kú görbített l áncsz·emből és 2 darab 3 cm át
mérőjű k.arikából. Az első karika a bilinoslánc 
egyik végére, a mási'k pedig a 7. és 8. l áncszem 
közé van fo'glalva. 

A füzőlánc 28 daraJb szívós, vert, csli'szolt 
vasból készült tagból ,áll, amelyek közül 27 da

rab 4 7f  cm hos'szú és l7f cm S7léles, hosszúkás, 
egyenes ' láncszem é3 1- darab 4 -cm átmérőjű 
karika. 

Az elforgatható
' 

füllel ellátott Wertheim
rendszerű 3 cm átmérőjű, köralRJkú lakat külső 
borítóköpenye sárgarézből készült. A J,akat hossza 

a betol t füllel együtt - 5 cm. 
A kulcs 3.5 cm hosszú, anyaga vas. 

387 

RENDSZERESITETT EGY:f:;B FELSZEREUSI 
CIKKEK. 

RendszeresítJve van még a gyalogsági és lo
vassági puskaszíjaJk, ikőpenyszíj stb., stb. és a szá
):nos részböl álló lós:rerelvény, a lőfegyvereJdlez 
lőszer és tisztítószerelék stb. 

Mindezek felsorolása é.s leírása túlhaladná 
a Csendőrségi Zsebkönyv megengedhető terjedel
mét, önmagában is egy vaskos kötetet töltene 
meg. úgy véItük, hogy a kitűzött célt elértük 
azzal is, hogy a fontosahb rendszeresített öltözeti 
és felszerelési cilkiketket az adott terjedelemben 
ismertetJtüik. 

III. 

VISEL1;SRE MEGENGEDETT CIKKEK. 

Körköpeny. 

ViseJésre megengedett cikk, kizárólag a ti:lz
tek (hasonló állá.:;úak) részére. Táboribarna 
köpenyszövetböl készül, fél� vagy háromnegyed
kört képez. Hossza, mint a köp enyé. Ugyanolyan 
gallérral és kiöpenyhurokkötéssel bír, mint a 
tiszti ikö.peny. MindIkét elülső részén el7Járható 
hasítékkal készül. 

A körköpeny begomboJhatása céljából a mell
részen fent 3 pár - a tiszti mentén allkalma
zottakhoz hasonló alakú - mellzsin6rzat vit y
kékkel továbbá a baloldali előrészen a Ilnell
zsinór�at alatt folytatólag 3-4 táboribarna kő
dió- V!iJgy csontgomb, a baloJdali szegélyrész belső 
előszéle alatt lévő bOil'ítékrészen pedig megfelelő 
számú gomblyuk van allkalmazva. A :mellzsinór
zat sötét �á:vébarna selyem és a ga.1ambikosaraik 
arany fonal aikból vannak !készítve. A pitykegom
bok hasonlóak, mint a dolmányon. 

25' 
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A gallérdzélek belső oldalára a mentekötő
veI azonos kivitelű gallérkötö van fel�rurrva, me
lyet - ha a köpeny be van gombolva - belül ' 
kell elhelyezni. 

A köl'lköpeny a köpeny bélésmel azOO1O'S bé
Jéssel és a kor!köpeny szö",etéböl készült legom
boLható csuklyával is eHátható. 

V�setlJését az "Öltözeti táJblázat" lizabáJyozza .  
L l  46.866/eln. VII-c. 1932. ( 1 .  'sz. Cs. K .  

1933.) sz. B. M. körrendeletet. 

Esőköpeny. 

Kizárólag a tisztek (hasonló állásúak) ré
szére viselésre megengedet ruházati cikk. 

Az esőköpeny színe : közel legyen a csendőrség 
szolgálati egyenruha színéhez. Anyaga : tetszés 
szerint (impregnált 'pamut, szövet, �mi stb.) ;  
ala,kja: nyakig zárva, oly hosszú, mint a köpeny 
és lehet oly ibő, hogy lóháton a térdeket teljesen 
és biztosan befödje. Díszöltözethez nem, egyéb
ként kiz&r6lag csak esős időben Viiselhető, fel
öltve és begombolva, Vlligy a karon. 

L l  45.342jeln. VI-c. 1930. (9.  Cs. K. 1 930.) 
sz. B. M. lköl'Téndeletet. 

Porköpeny. 

Mint az esőköpeny, szintén cSllik a tisztek 
(hasonló állásúak) részére van viselésre meg
engedve. 

A tisztek (hasonló állásúak) szolgálaton ki
vüli gépkocsizások, motorkerékpározások, vagy 
lóval vontatott egyéb járóműveken való utazásuk 
alatt a városok vámhatárain kívül, a nyári .idő
szakban fehér�Slárgá.s vagy szürke vászonból ké
szült porlOOpenyt viselhetnek. 
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A poI1köpenyt azonban úgy keN vjselni, hogy 
a l'endfolkozati jelek tidztán kivehetők és lát

hatók legyenek. A fent említett járóműve�ről 
való JeszáJ.lás után a por köpenyt le kell vetni. 

L l  118.201/VII-c. 1933. (9. sz. Cs. K. 1933. )  

sz. B. M. körrendeletet. 

Drapp-pejacsevics pantalló. 

Mérete és alakja, nUlIlt a tábor�b�a IP�
tallóé. CS8k tisztek ( h�,,(mJ óállásúak) vlselihetl� . 
Viselési módját az "öltözeti Táblázat" S7Jalbá
lyozza arz.zal, hogy fehér nyári zubbonyihoz nem 
��hcl& 

• L l  19.043/eln. 5. 1921. számu H. M. ren-
deletet 445.116/eln. VI-c. 1929. ( L l  5. Cs. K. 
1929.) ' és W8.838/VI-b. 1929. ( L l  3. Cs. K .  
1930.) számú B. M. körrendeleteket. 

Kesztyűk. 

Legén�ég részére viselésre meg van en

gedve:  a táboribarna juhbőr kesztyü, amely 
azonos a tisztek rés'lJére rendd2íeresítettel. Enge

délYe7Ne van továbbá a fehér kötött nyári 

cérna. ke.s..-hn"\ amely csak szíruben külöl1Ibözik a "'0:1", 
"től táiborj,barna ny,:Í1:i kötött cérna kesztyu . 

A tisztek fehér gl.amé kesztyiít is viselhet
nek a fehér szarvaSi bőr k�tyű helyett. 

Télel!1 a kesz.t}-ük meleg Mléssel is viseL 
hetölk. 

L l  46.071/eln. VII-c. 1933. ( 13. sz. Os. K. 

1933.) 3Z. B. M. kör rendeletet és az A-26. jel

zésű swlgálati könyv 3. függel'ékét. 
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Cipők. 

Az összes legér.ységi állományú.ak l"észére 
meg van engedve a fekete box bőrből késziilt 
gumibetétes (cúgos) - é" a díszítés 'nélküli fűző8-
cipő. 

Ügy a. gumibetétes--, mint a füzőscipő csak 
az úgynevezett svájci formában !készíttethető. 

A cipők talpa lágyéikban V'arrva és egy_ 
sorban szegezve, a többi részen két sorban sze_ 
gezve van.. A varrás belső eltakarására betét 
talpbélés szolgál. A talp legalább 4.5-5 mm-es 
vastagságú, tiszta színbőrből készül. A talp 
- célStlJCrüségi dkokból - festetlen, természetes 
szmű. 
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A cipők ugyanolyan nagyságban készülnek, 
mint a csizmák, tehát 39-47-es méretnagyság
ban és 5, 6, 7� bőségben. Az igénylésekmél te
hát ugyanarra a mér�tnagy8ágra és szárböskgr-: 
kell hivatkozni. 

A fűzőscipőnél, a beftí zésre , fekete erős 
cipőfűzőzsinór Ezolgál. A füzőz.sinór befogadá
sára az elől lévő hasíbék hos.szában, mindkét 
oldalon végig fű zőkarikák , vagy alul fűzölmri
kJáJk és feljebb kapcsok vannak beverve. ( L !  
45.251/eln. VI-c. 1930. sz. B .  M. körrendeletet 
(8. Cs. ' K. 1930. ) .  

Lakkcsizrna, díszítés nél!küli fűzős lakkcipö és 
a bőr lábszár'lJédő viselése a tisztek részére meg 
van engedve. L !  "A-26. 3. Függelék" j elzésű 
egyenruházati szabályzat III. fej . h) pontját. 



392 

Sárcipl5. 

Viselése az összes U:>Ztek és altisztek részére 
az alábbi korlátozással - van megengedve : 

Viselhető : általában eső.s és sáros időbell , 
havazáskor és olvadáskor, továbbá a l?;kóhe>lyre 
való visszamenetel!l1lél. alkkoa: is, ha az elindulás 
idejében volt esős stb. időjárás a visszatérés 
idej ére megV'álto�ott ; nem viselhető: zárt helyre 
(hiv<at?)os helyiséglbe) stb. való beérkezés után, 
továbbá sorban és l'P..ru:lJben, vagy soron és renden 
kívüli díswltözetben, menetöl:tözetJbe:n, egyöntetű . 
megjelenés elrendeIése esetén, csizmáil:\Oz, ügye
leti-, őr- és készültségi swlgálat<ban. 

L !  1011/eln. 2. 1936. sz. H. M. körrendeletet. 
( 1 1. Cs. K. 1936.) 

Kardhordó kamó. 

A rendszeresített felszerelési cikkeknél leírt 
kardhordó lrorrnó viselése a tisztel< és az ezüs t
hímzésű kardkötővel ellátott nem lovas csendőr
l egénység rés�ére is meg van engedve. 

L !  161 .279/VII-c. 1934. (11.  Cs. K. 1934.) 
sz. B. M. körrendeletet. 

Fülvédő. 

Viselése a tisztek és legénység részére meg 
van e'Ilgedve. 

L !  19.043/eln. 5. 1921. smmú H. M. 
és a 46.401/eln. VI-c. 1929. sz. B. M. rendele
teket éS a 4J5.348/eln. VI-c. 193ű. (L ! 9. Cs. K. 
1930.) s:zámú B. M. kÖrrendeletet. 

Szl5rmegalIér a köpenyhez. 

Télen a köpenyen - díszöltözet 'ki'V'étel6-
v el -, ha az egyöntetű öltözködés érdeIreben más 
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elrendelve nincs, fel- és legombolható kávébarna 
színű swmnegallér i s  viselhető. 

L !  45.480/eln. VII-c. 1933. (8. Cs. K. 1933.) 
sz. B. M. körre:ndeletet. 

Szőrmebélés. 

A köpeny béléséül "zőrmét bármi�yen szín
ben az összes tisztek viselhetnek. 

L !  19.043/eln. 5. 1921. sz. H. M. rendeletet. 

Szemüveg és monokli. 

Legénység szemüveget (pápaszemet) csak a 
kerületi orvosfőnök indítványára, a kerületi (ha
"onál1ású) parancsnok engedélye alapján visel
het. Ha rendben és sorban nClll áll, orrcsiptetőt 
is használhat. 

. 

Tiszteknek a szemüveg viseléséhez engedély 
nem szükséges és úgy szolg1álatban, mint szol
gálaton kívül - tehát sorban és rendben is -
pápaszClllet vagy orrcsiptetőt használhatnaJk. 

Csak a tisztel<. vi<se1ili.etnek - 1ciilön csapat
parancsnOlki engedéllyel - monokliIt, ha az orvosi 
vélemény alapján okvetlenül szükséges. A csapat 
éllén, ikivonulásoknál, jelentkezéseknél és kihall
�atásoknM, úgy rendben és sorban. mint renden 
és soron kívül is,  a monokli nem viselihető. 

Azonban a monokli haszná1atára engedél1yel 
bíró tisztek szolgálatban is viselhetik a monoklit, 
olvasásnál, írásnál és tériképtanulmányozásnál, de 
csak ezen ténykedések tartamára. 

L !  A-26. jelzksü szabályzat 3. függelékét, 
az 1932. évi 1. sz. Cs. K.-ben megjelent 9221/eln. 
14. 1931. és az 1935. évi 12. sz. Cs. K.-ben meg
jelent 1318/eln. 2. 1935. olZ. H. M. körrendele
telket. 
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Gyászjelvény. 

Csak a tisztelk részére van a viselése meg
engedve. 

Kétféle gyászfátyolt különböztetünk meg: a 
rövid, 8 cm széles fekete karfátyolt és a nagy, 
8 cm széles fekete fátyolt. 

A rövid karfátyol-t a zubbony (dolmány) bal 
felső karja körül, a könyök-csuhló fölött kell vi
selni. Felöltött köpenynél a ikarfátyolt a köpeny 
bal karján kell viselni. 

A nagyfátyol-t a gyásZlk.íséret paramcsnokául 
beosztott tiszt a legfelső felöltött ruhadarabon, 
a j abb vállról a bal csípő felé viseli. 

Az 1. fokú országos gyász tartama watt a 
zászlókra is fekete fátyolt !keJI erősíteni, a tisz
tek pedig - úgy szolgálatban, mint szolgálaton 
kívül - a karfátyolon �dvül a ikardbojtjukon is 
gyászfátyol t viselnek. 

A ,gyászfátyol viselését az öltö71eti Tábl'á71at 
szabályoz7Ja. 

L !  19 .. <M3jeln. 5. 1921. számú H. M. 
rendeletet és az "A-26." jelzésu szolgálati könyv 
I. Részét és a 3. függeléket, vall11mint a Szolg. 
S71alb. I. RéS'Z 66. § ... át. 

IV. 

POLGARI RUHA VI8EL1::8E. 

Tisztek polgári ruhát szolgálat<ln kívül min
-<ienkor viselhl'1tnek, kivéve az ÜI)nepélyes alkaJ
ma:kat, a:mikor az egyenruha viselése kötelező. 

A felöltött polgári' ruhának mindenko.r ki
fogástalannak és a tiszti állás tekintélyének meg
felelőnek kell lennie. 

A várakozási iHetményekikel, vagy IlllIÍnden 
llLetélk beszüntetésével súb. szabadságolt és a 
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nyugállományú tisztek ,polgári hiva-taJbkban, va
lamint bármily nemű más, nem katonai foglalko
zásnál katonai egyen ruhát nem viselhetnek. 

Tényleges állományú legénység polgári ru
hát - sem szolgMatban, sem szolgálaton lkívü1 -
nem viselhet. Ki.vételt képeznek a szolgálatban 
álló polgári ruhás csendőrnyomozók és a polgári 
próba-szolgálat teljesítésére időlegesen szabad
ságoltak. Ez utóbbiak a polgári .próbaszolgálatuk
ból folyó minden ténykedésiiJk .alatt polgári ruhát 
kötele.s.ek viselni. 

V. 

RENDJELEK 1::8 DI8ZITM1::NYEK. 

A rendj el eket és díS'Zítményeket a vonatkozó 
utasításoikban és alapszabályoikban megállapított 
nagysá·gban, alakban, módon és az "A-26." jel
zésű szabályzat 3. függelék�nek II. fejezet 32. pont
jában me�határozott sON'endben kell viselni. 

Az öltözeti Tábl,ázat-ban megjelölt esetek
ben a rendjelek helyett azok 1 .5  cm szél'es sza
lagjai is viselhetök a mell baloldalán, tehát 
olyanoiké is, amelyeknél a kitüntetés vi sel ési 
módja nem a mell baloldalán van előírva. Csak 
az összes srzalagsávok együttes viselése van meg
engedve. 

A szalagsávokra csak a ,ikils díszítmények" 
és a kardjelvénye-k alkalmazhatók. Ha azonban 
valakinek több egyforma szalagon vi'selendö kitün
tetése van, akkor a kérdéses kitüntetések ikis min
tázott a.lakja is feltűzhető a szaLagsávokra. 

A . szalag"ávokat több sorban, egymás alatt 
f.5 cm sortávolságokban, 4--4 szalagsávot 1-1 
sorban keH viselni. A sortávolságnak 0.5 cm-re 
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való osOOdkentését tervezik. A lciilföldi kitüntetések 
szala�sávjait a belföldi ·kitüntetések szalagdávjai 
alatt, a mell baloldalán !kell külön sorban viselni. 

A vitézi jelvén:y-t a Vitézi Rendbe felvett 
tiJSZtek és altisztek (legénység) a tábori barna 
zubbonyon, a baloldali előrészen, a melIzseb rán
cán vi del ik. A tilszook a társasági és a fehér 
vászonzubbonyon a baloldali felsőzseb közepén, 
míg a dolmányon a baJoIdaIon a felükői számí
tott 6. pitykegOtIllb magllisságában és attól kifelé 
akk!ént, hogy a jelvény Iközepénelk a gomb felé 
eső széle és a gomb széle között 2 cm tér.köz le
gyen. A vitézi jelvény viselését az 1934. évi 13. 
sz. Os. K.�ben m€gje],ent 111.715/2. 1933. sz. H. 
M. körrendelet szabályozta. 

* 

A rendjelek és díszítmények viselésére a már 
említett "A-26" jelzésű szolgálati Ikönyv 3. füg
gelékén Ióvül még a 45.348jeIn. VI-e. ( L l  9. 
Cs. K. 1930.) , 119.966/VII-c. 1933. (L l 15. 
Cs. K. 1933.) és 161.289jVII-c. 1934. (Ll 6. 
Cd. K. 1934.) sz. B. M. körrendeleteIk 'Vonat
koznak. 

VI. 

MEGJEGYZ�SEK. 

A l"eIIl.dSooreS!tett ciklreket az öltözeti- és 
felszerelési szabályzatban előírtaiktól eltérő alak_ 
ban viselni tilos. A kincstár áJtal xi.?dott ruhá
zati- és felsrerelési cikkeken, a tábori ibarna 
pantal.Jónak a már említett csizmanadl"ággá 
való átala'kitásától és a foltnélküli lovagló nad
J.1ág1nak - igényelt - börfolttal való ellátásától 
eltekintve, semmiféle átalakítást esz.közölni nem 
szabad. 

397 

A viselésre megengedett cikkP..k kiV'ételével 
a nem reru:lS2eresitett cikkeknek és rendfoxozatj 
jeleIknek viselése ugyancsak tilos. 

A csendőrségi hajtó.kát csaik: a csendőrség i 
esküt tettek viselhetik éspedig úgy a csendőr
ségi próbaszolgállatot teljesítők, mint a csend
őrség véglegesített tagjai. 

A legénység�ek kiadott minden egyes ruhá
zati stb. cikket a tulajdonos nevével, ilIetve a 
nevének kezdőbetűivel el kell látni. E célból a 
köpeny (mente) és az ujjlas vállgallér baloldali 
belső zsebének mell felé eső belső oldalára, hogy 
a méb kifordítJás,ával a név olvasható legyen ; 
a zubbonyon, a betük felső l1észével a zubbony 
széle felé a 3. és 4. gomb között, a bélés .. 
váswnra ; a nadrágon az elől lévő bal zseb felett 
a nad'rlágbélésre ; a koa,'lap és sa pka tetejének 
belső részébe egy 2 cm széles és 6 cm hos.szú 
fehér vászondarabra nyomtatott névszalagot kel! 
varrni, iHetve ragasztani.  A névcéduaána:k a tu
lajdonos ne'Vét, rendfoík�atát és a ruhadarab 
kezelésének idejét keH tartalimazni. A fehér
nemíLbe a tulajdonos nevének kezdőbetűit be kell 
hímézni. A kesztyűkbe - �rlok belsejébe, 'a gomb
lyuk mellé -, a ny�szegélY'be a belső oldalra 
a; tulajdonos inevének kezdőbetűit jelzötintával 
kell beírni. A járörtáSka fooele bélésvásZ!llának 
kÖ'lJepére, a tölténytáskák fedelének belső lap
jára, a tulajdonos névszalagjá.t úgy !kell f�l
vaJrrni , illetve felra,gasztami, hogy fl. fedél fel
hajvása után la; név olvasható legyen. 

A szakaszparancsnok szolgálati öltözetét. 
felszerelését, fegyverzetét és az általa S2Qlgá
latba elviendő tárgya:kat a 117.6.'l7/VII-c. 1933. 
( L l  16. Cs. K. 1933.) és a 163.307/VII-e. 1004. 
( L l  1:6. Cs. K. 1934.) sz. B. M. körrendeletekkel 
kiadott Attekitntés tünteti fel. 
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A szolgála·tba induló ]aror által elviendö 
tárgyakat a 46.ll1/eIn. VI-c. 1�32. (L! 8. Cs. 
K. 1933. ) ,  45.816/eIn. VII-c. 1933. (L! 11. Os. 
K. 1933.) és a 15.460/eln. VII-c. 1934. ( L !  H. 
Cs. K. 1934.) sz. B. M .. körrr€ndeletekkel kiadott 
A ttekintés sorolj,a fel. 

A m. kir. coondőrségnél használatbamJ lévő 
lovagló szerszámokat és szerelvényeket, valamint 
ezek máJhházá.s,á,t az HJ34. évi 9. sz. Cs. K-ben 
megjelent 120.677/VII---'C. 1933. sz. B. M. kör
rendelett€l ,kiadott Attekintés tárgyalja. 

Az ideiglenesén vezényelt csendőrök által 
elviendő ruhát, fegyverz.etet, felszerelést és 
egyéb tárgyakiat az 1935. évi 12. sz. Cs. K.-beu 
megjelent 144.108/VI-c. 1935. sz. B. M. kör
rendelettel kiadott Kimutatás sorolja :Del. 

Az 1936. évi 19. sz. Cs. K-ben megjelent 
140.150lVI-c. 1936. sz. B. M. körrendelettel kL 
adott öltözeti Táblázat .szabályozza, hogy ,d. 
csendőrség tagj,<d mi'kor, milyen öltözködési mód 
(rendben és sorbani-, vagy renden és soron kív:i!i 
dísz, nagy- vagy kis társasági-, egyszerű-, menet-, 
járör- és kényelmes' öltözet) .szerint kötelesek, 
illetve jogosultak megjelenni és hogy mikor, 
milyen rwház>ati és felszerelési cikk<"ket ·kötel�
sek, illetve jogosultak viselni. 

* 

A bevezetésben hangoztattuk, hogy .1\ kata
nailag szervezett testületekhez való együvétar
tozást külsőleg az egyenruha egyöntetűsége 
fejezi ki. A zonban a katonai szervez·et összessé_ 
gén belül is va;nnak alakulatok, szervek, csopor
tdk, amelyekhez való tartozá.st különféle meg
különböztetések domborít ják ki. 

Minden hadseregben a fegyvernemeIknek, 
..öt gyakran ezeken belül az egyes cSUIpattesteknek 
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is van vaLami - néha kicsi, alig szembe
tűnő - megkülönböztető jelvénye, amelyhez 
dicső hagyományok közös emlékei fűződnek. 
Ezek a megkülönböztető jelvények a leghübb 
őrzői a közszellemnek. 

A csendőrség hagyományos megkülönböz
tetője a ka>lcastoHa.s kalap. 

A k'akastollas kalap külső kifejezője rulnak, 
hogy aki viseli, az :lZ államhataJom képviselője, 
a törvényes rend és béke támasza, az ország 
tközbiztonságának és nyugalmánUlk őre, tehát 
az áJIam és a nemzet bizalmának letéteményese. 
Ezért a kakas tollas kalap megkülönböztetett 
tiszteletet és megbecsülést szerez viselőjének. 
De egyben kötelezi is arra, hogy ezt az előlege
zett bizalmat szolgáJ.atban és szolgáJ.aton kívül 
teljes mértékben kiérdemelje úgy önmag31, mint 
a testület összessége részére. 

Ezért viselje öntudato 8 biiSzkeséggel és bol
dog örömmel minden csendőr It kah·astollas ka_ 
lapot! 


