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Be"'vezetés. 

A lovas csendőr kiképzésére gyalog és lóháton, -- loyar
(lában való oktatásra - és apótlovak idomitására vonatko
zólag a m. kir. honvédlovassági gyakorlati szabályzat I-s6 
része, a lovak gondozása, ápolása, elhelyezése és vasahi . 
sára, nemkülönben az állatgyógyászati szabályokra vonat
kozólag pedig, a m. kir. honvédség lóügyeire vonatkozó 
szabályok I-ső része; végre a lovasitott csendőr öltözetél'e, 
felszerelésére, lovának nyergelés ére, kantározására és 
málházására nézve, a honvédség részére megállapitot t 
»öltözeti és felszerelési « szabályzat nlérvadó. 

l\-iiután azonban a fennemlitett szabályok nagyobb 
része a csendőrség sajátlagos szervezeténél fogva gyakor
latilag nem alkalmazható, ez irányban a csendőrség viszo
nyainak megfelelőleg módositott szabályok fognak annak 
idej én kiada tni. _ 

Addig is miheztartás végett a következő határoz
mányok állapittattak nleg. 

I. 
•• 

Oltözék és szerelék. 
1. Tekintve a csendőrségnél az egyes felszerelési tár

gyaknak eltérő voltát, a lovasitott csendőr rendszeresitett 
szerelvényét, gyalog és lóháton a nyári hónapokon a követ
kezőképen hordja: 

2. A kardkötő a zubbony (dolnlány) alatt akkéllÍ. 
kötendő a derékre. hogyannak első hordszija a bal felső 
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czonlb irányában lógjon és a kard szúrlapja a zubbony 
(dolmány) alsó részétől 1 cm tr. feljebb essék; a hátulsó 
hordszij pedig akként csatolandó, hogy a kard általa egyen
letes helyzetben tartassék. 

3. A zubbony (dolmány) fölé csatolandó derékszijra 
először a szurony-hüvely táska a derékszij nagy csat ja n1ögé, 
ezután pedig a töltény táska huzatik fel. 

4. A szurony-hüvely alsó vége lnindenkor a kard 
hátulsó hordsziján alkalmazott szijkarikába teendő. 

5. Télen, valamint esős időben a lovasitott csendőr 
összes szerelvényét a köpeny felett akkép hordja, hogy 
az előbb elrendelt módon igazitott és közvetlenül a kö
penyre csatolt kardkötőt a derékszij takarja. 

6. Szolgálaton kivül a kardkötő a 92. pont alatt 111011-
dottak szerint csatolandó a derékra. 

7. A forgó pisztoly tok, a két hordcsatlékkal a kardkötő 
derékszijára akasztva, ugy gyalog-, mint lóháton a jobb 
csípő alatt hordatik. 

8. A forgópisztoly-hordzsinór egy nagyobb és egy 
kisebb hurokkal van ellátva; a nagyobbik hurok a nyakba 
akasztásra szolgál, a kisebbik pedig a forgópisztoly kari
kájába s a hol olyan létezik, a hordzsinór kamójába erő
sitendő meg. 

9. A forgópisztoly-hord zsinór 111indig a legfelső 
ruhadarabon viselendő. 

10. A forgópisztolyhoz tartozó kézi lőszer (6 drb. 
töltény) szolgálaton kivül a forgópisztoly tokján alkalmazott 
töltény tartóban rejtendő el. 

11. A tábori palaczk csak huzalnosabb szolgálatba 
viendő el, vagy ha annak elvitele különösen elrendeltetik. 

12. Télen a csendőr felszereléséhez tartozó bundabör
keztyü a jelsipzsinórhoz hason színü zsinóron a karabély 
hordszija alatt viselendő. 

13. Ha a lovasitott csendőr gyalog szolgálatba vezé. 

• 

• 
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nyeltetik ki, öltözet.e és felszerelése csak annyiban külön
bözik, hogy sarkantyút nem visel, kardját a felső hordpánt 
külső karikájánál fogva, a kardkötőn lévő kamóba akasztva, 
tárkarabélyát és köpenyegét pedig a gyalog csendőr hord-
lnódja szerint viseli. I 

Ily szolgálat alkalnlával a forgópisztoly otthon 

hagyandó. 

II. 

Nyergelés, málházás, lótáp és kantározás. 

14. A járőrtáskában ugy gyalog, mint lóháton minden
kor elviendő: 

a) a szolgálati könyvecske, nyomozó könyv, levéltárcza . 
és egyéb irományok; 

b) a guzsláncz és bilincs-készülék erős sötétzöld vászon 
zacskóba téve; 

e) (~//2 mtr. hosszú és 92 mIn. vastagságú zsinór, 1 2 
emtr. hosszában összegöngyölve, a végett, hogy azt nagyobb 
számú letartóztatások aJkalmávallnegkötésre használhassa: 

d) egy darab viaszgyertya; 
e) kénköves gyufa; . 
f) egy varróár és avarráshoz alkaInlas 1 nür.'hosszú-

ságú vékony, de erős spárga. 
15. Ajobb málha-táskában: 
a) fésű; 

b) kézitükör; 
e) egy darab szappan vászonrongyba, ez pedig a törül-

közőbe göngyölitve; 
d) a lőfegyverhez tartozó szerelékek. illetve tisztitó 

eszközök. . . 
16. A b a l m á l h a-t á 8 k á b a n: 
a) lókefe l törülő rongyba 
b) vakaró r tekerve; 
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r J vászonkötény ; 
cl) abrakos tarisznya, é~ 
ej a nyüg. 

17. A P a t k ó s t á s k á b a n: nyáron egy n1ellső és egy 
hátsó patára pontosan igazított tartalékpatkó, 24 darab 
bezsirozott patkószeg, patatisztitófa, télen pedig ezenkivül 8 
tompa és 8 éles csavartámszeg a csavarkulcscsal együtt 
vászonzacskóba téve és lehetőleg laposan fektetve. 

A patkók vászonrongyba tekerendők, a patkószegek 
pedig kis szalmatekeresbe szurandók. 

1~. Rendes körülmények között a járőr csak egy napi 
lótápot visz magával. 

19. Ha előre nem látott okoknál fogva a járőrnek a 
magával vitt lótápja elfogyott, ugya szükséges lótáp a 
községtől, vagy annak közbenjárásával n1agánosoktól sza
bályszerűen kiállitott nyugta alapján veendő fel; mely nyugta 
azután az illető által a szárnyparancsnokságnak kiegyenlités 
és elszámolás végett beküldendő; az őrs pedig egyidejűleg 
felterjeszti az erre vonatkozó indokolt jelentését. 

20. A zabos-zsákot, n1ielőtt a zab beleöntetnék, ki kell 
fordítani, fenekét ránczokba szedni és egy tenyérnyire a 
végétől erősen átkötni, azután visszafordítani. 

Erre a zsákba a kellő mennyiségű zab töltetvén, a 
zsák nyilt vége (szája) hasonlóan beköUetik, s a ránczok 
pedig nlindkét végén kiegyenlittetnek. 

A zab mennyiségét elői~zör két egyenlő részre keH 
osztani' s a zsákot közepén összekötni, azután ismét két
két részre ugy, hogy a zab nagyobb mennyisége a zsák 
végeihez, a kisebb pedig a kápához jusson. 

Az ekként négy részre osztott zabos-zsák a közepével 
il hátsó kápára fektetve~ a három hátsü málhaszij által 
erősen a nyereghez csatoltatik. 

. , 
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A zabos- zsáknak oly hosszúra kell kötve lennie, 
hogy a lovas felső czo1l1bja alá jusson. 

~ 1. A széna n1egfonva s összehajtogatva két egyenlő 
tekercsbe rakandó és a takarmány kötéllel keresztbe kötve 
akként tétetik elől a nyeregre, hogya tekercsek a málha
táskákon egyenlően feküdjenek. 

A széna leesésének meggátlása végett, ez amálhatáska 
kötdarabjának csokrához erősitendő, s az első málha
szijak végei a szénatekercsen áthuzandók és annak felső 

lapján összecsatolandók. 
~2. Az itató \'eder, fenekével kifelé a jobboldali széna

tekercshez illesztve, sodrott zsinegével ahhoz erősitendő. 
Ha pedig széna nem vitetik, akkor az itató veder a n1álha
szij alatt a jobboldali málhatáskához erősitendő. 

23. A szolgálatba mindig elviendő bőrkötőfékszár vége 
a rnálhatáska két összekötő nyakszijára a baloldalon hurokba 
kötve akként erősitendő meg, hogya szügygödörig érjen. 

24. A lovasság lnozgékonysága és kitartása lénye
gesen a jó nyergeléstől függ, mert roszul igazitott nyereg 
nyeregnyolnást idéz elő s a ló szabad mozgását és lélegzését 

is akadályozza. 
~5. A nyergelésnél legelőször is a ló hátát szőrmen-

tében tisztán le kell törülni, s aztán a négyrét ö8szehajtott 
pokróczot a ló n1arjától hátrafelé akként a ló hátára húzni, 
hogya pokrócz első vége a ló marjára, közepe pedig a ló 
hátgerinczére jusson. Ezután a nyereglapok (nyeregtalp) 
első végén a ló lapoczkái mögé fektetendők, a pokrócz elől 
és hátul az ágasok közé emelendő, hogy a lónak hátgerin
czét a levegő érinthesse és a nyereg lnegcsatlása után a 
pokrócz ne feszüljön ; Inert máskülönben a ló mozgásánál 
szerfölötti surlócüis idézietnék elő, nü által a ló hátán gyula
dások vagyis nyeregnyomások keletkeznének A lópokrócz 
eme felhuzása az ágas ok közé főleg a lTIelegehb évszakban, 
a legnagyobb fontossággal bir. 
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26. Az alsó hevedernek oly hosszúnak kell lennie, 
hogy csat jai a nyeregtalp alól kiálló pokróczra jussanak, a 
ló testét azonban sohase érintsék. 

Az alsó hevedernek szerfölötti meghuzása igen ártal
nlas és gyakran heveder , sőt nyeregnyomást is idéz elő. 

úJ7. A felső hevedert soha sem szabad az alsó heve
dernél jobban vagy éppen akként meghúzni, hogy az 
utóbbi ránczokat kapjon; mert ez 'mindenesetre nyereg
vagy hevedernyomást okozna. 

28. A lópokróczot minden használat után jól meg kell 
száritani, kiporozni és minden nyergelés előtt két egyén 
által kiráz ni és újonnan szabályszerüleg összehajtani. 

29. Helyes kantározás nélküllehetetJen a lovat aka
ratunkhoz képest és testünk egyensúlyban tarthatása mellett 
ovagolni; minélfogva a kantározásra mindég kellő figye
e m és gond forditandó. 

- A csendőrségi lovaknál általában véve mindég a 
könnyebb kantározásra (zablázásra) kell törekedni. 

30. A feszitő zabla összes részei a ló szájának széles
sége és az állkapocs luagassága szerint igazodnak. 

_ A száj szélessége határozza meg a zabla bőségét, ille-
tőleg a zablarúd (szájvas) szélességét. 

31. Az álladzó-láncz hosszusága kamók nélkül egyenlő 
feszitő-zablarúdnak (szájvasnak) másfél hosszával. 

32. A feszitő-zabla rúdjának (száj vasnak) úgy kell a· 
ló szájában feküdni, hogy az állgödörrel egy vonalban legyen 
és a ló agyarát ne érje. 

33. A csikó-zabla a csikófék pofaszíjakra oly nlagasan 
csatoltatik, hogy az a ló szája szélét érje, de felfelé ne húzza. 

34. Az álladzóláncznak az állgödörben kell laposan 
feküdnie; s azt akként kell beakasztani, hogy ha a kantár
szárak nincsenek nleghúzva, alája két ujjat könnyen be 
lehessen dllgni. 

f 



III. 

A lovak gondozása és ápolása. 

35. A lovak gondozása nlagában foglalja: ajó elhelye
zést, tisztántartást, táplálást, a megfelelő mozgást és ezen 
nemes állat fentartására megkivántató minden elővigyázati 
rendszabályok szoros betartását. 

36. A jó lovas lovát szereti - s nlindenkor kiválóan 

gondoskodik róla . 
A ki lovát rosszul ápolja vagy rosz bánás által abban 

kárt tesz, felelősségre, esetleg a körülményekhez képest had
törvényszéki vizsgálat alá vonatik. 

37. De rnás részről gondolja és fontolja nleg jól minden 
csendőr, hogy lovának ép állapota, jóindulata és gyors 
engedelmességétől függ gyakorta élete, egészsége vagy testi 
, , 
epsege. 

Rosz bánásmód által a legjánlborabb ló is makacscsá 

válik. 
38. A fark rendszerint minden 4 hónapban a csánk 

magasságában lenyirandó; nli tekintetben mindannyiszor 
a szemlélő szakasz-parancsnok bevárandó~ kinek jelen
létében ezen farlnnegrövidités eszközlendő. 

39. A napi lótáp 4,200 gr. zab, 3,400 gr. széna és 

1,700 gr. alomszalrnából áll. 
40. A jó zab száraz, tiszta clohosszag nélküli legyen: 

poros és idegen nlaggal vegyitett zab aszállitónak vissza-

utasitandó. 
41. A szénának minőségre nézve egészséges, száraz, 

iszapnélküli, jószagú, por- és dohnélkülinek kell lennie. 
42. Alótáp előlegesen - nagyobb őrsökön 10 napra, 

kisebb őrsökben 15 napra - és pedig minden hó t-én 
és 16 -án, illetőleg l-én, l1-én és :2l-én 2 ('sendőr és az 

• 
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őrsparancsnok, utóbbinak távollétében pedig helye(tese 
ciltal veendő át a szállitótól. 

43. A napi zab- és széna-adag háronlszori etetésre 
o<;:!ztandó el; az etetés rendszerint reggel, délben és este· 
történjék. 

44. A zab adag minden ló elé külön töltendő a jászolba, 
a zabevés alatt pedig minden csenc1örnek saját lova mellett, 
vagy a reá bizott két ló között kell állania, nehogy aló 
azabot kiszórja. 

45. A zab elfogyasztása után a szén a- adag a lovak 
elé teendő, a széna elfogyasztása után pedig a lovak meg
itatandók. 

Az itató-edény tiszta és szagtalan legyen. 
46. Az itatásra legjobb a frissen nleritett kútvi~ azon

ban nagyon hidegnek ennek sem szabad lennie. 
47. Izzadt lovakat a teljes lehűlés és ledörzsölés előtt 

etetni vagy itatni nem szabad, - ha azonban egyes lovak 
még teljes lehűlésök után sem akarnak enni, ez esetben 
próbaképen kevés vizzel lnegkinálanc1ók. 

48. A kifogástalan elhelyezésért első sornan a szakasz
para ncsnokot terheli a felelősség. 

49. A z istálló szellős, világos éR kellő térfogatú legyen 
s abban minden egyes ló állásának vál aszrudakkal és állás 
oszlopokkal kell ellátva lennie. 

50. Az istálló megfelelt) szellőztetése czéljából nyáron, 
át az egyik oldalon levő ablakok folyton, télen pedig a szük
$éghez képest nyitva tartanclók ; azonban mindig figyelembe 
veendő a különlbség az istálló káros befolyású fngyos lég
lnérséklete és a nlegfelelö szellőztetés között. 

51. A lovat, hogy bármikor kényelmesen lefekHdhessék, 
elegendő hosszúra kell megkötni. E végre avaskarikán 
keresztül huzandó kötőfékszár végére 8 centiméter átmérőjű 
fagolyó kö tendő, mely azonban se élrsszögű, se igrn nehéz 

• 

I 
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ne legyen; Inert különben annak a ló első lábaihoz való 
ütődése által könnyen sérülés okoztatnék. 

A rövidre kötés büntetésre Inéltó, Inert ez által a leg
erösebb ló is hamar tönkre tétetik. 

5~. Tekintettel a csendőrségi ló terhes szolgálatára, , 

lnely szükségessé teszi, hogy aló nappal is lefeküdhessék 
és nyugodhassék, az istállóban az állandó alom alkal-
111azandó - melynél szigorúan arra kell figyelni, hogy az 
alonl fel ne rázassék, szárazon tartassék és a ganaj az állás· 

. 
ból minden ganajozás után azonnal eltávolliltilssék. 

Azon esetben, hogy ha az istálló minősége kivételesen 
az állandó alom alkahnazására épenséggel nenl volna aIktIl
mas, úgy ennek bövebb indokolása mellett az attól való 
eltérhelésre vonatkozó engedély a csendőr- kerületi parallcs
nokságtól kikérendő. 

~)3. Beteg lovak részére kijelölt istállókban állandó 
alOln soha sem alkalmazandó. 

54. Ha valamely állandó alon111lal ellátott istállóban 
ragályos (járványos) betegség ütne ki, akkor az alonl 

eltávolítandó. 
55. Az állandó alonl alkalnHlzáMánál következő tar

tandó még szem előtt: 
a) Azon lóállások, l1lelyek agyngburkolattal vannak 

ellátva, az alom lerakása előtt 3 -4 centiméterre gipsz
porral vagy hamuval feltöltendők; - a gipszporért ese
dékes összeg az átalányból lesz kiutalványozandó. 

b) Az őrs rendszeresitett alomszahna-illetékéből minden 
negyedév kezdetén, u. m. január, április, julius és október 
l-én az első havi illeték 2/3 része, tehát minden ló 
és állás után 34 kgr. réteg alakulag, hosszában és széles-

. ségben, vagy csak szélességben, lnég pedig egylnás ellen 
rakott kalászokkal, egyszerre a lovak aId. alnl0zand6, a fen .. 
maradI') 1/

3
, azaz lovanként 566 grm. Pl,dig naponta utána 
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szórandó. A 2-ik éR 3-ik hónapban ellenben az illetékes 
alomszalma 1,700 grm. naponta utánszórandó. 

c) HároIn hó elteltével az alapalom megújitandó, tehát 
a régi alom az istállóból kihányandó, minden egyes 
használatban volt állás gondosan kitisztitandó, az istálló 
kellőleg kiszellőzendő és a száraz szalma a régi alomból 
újra felhasználandó és, ha szükséges, a gipsz vagy hamu
réteg, esetleg az agyagburkolat felső része is nlegújitandó. 

Magától értetődik, hogy ezen eljárás alatt a lovaknak 
az istállóban lenni neITI szabad. 

56. Alótrágya értékesitéséből befolyó ös~zeg kizárólag' 
az állallc1ó alon1 kifogástalall karball tartására é~ az istálló-

<..: 

világitásnál előfordult kiadási többlet fedezésére forditandó. 

A trágyáért befolyó, valamint az istálló-szükségletre 
kiadott összegek, egyátalában minden bevétel és kiadás 
tekintet nélkül, az átalány pénztári naplóban szabályszerüen 
okmányilag kezelendők, ha azonban a trágya pénzért érté
kesithető nem volna, ugy az cserébe szalnláért. különös 
okmányolás nélkül is oda adható. 

57. Az istálló állás-oszlopok alsó 3/s részei, valanlint 
a válaszrudaknak az oszloptól számitott 1/4 részei fonott 
szalma-kötelékkel csinosan befonandók; hol az erre szük
séges szalma beszerzése a csendőröknek túlkiadást okozna, 
az ezért esedékes összeget a szakaszparancsnokságok fel
terjesztésére a szárnyparancsnokságok az átalány búl ki
utalványozhat ják. 

Minden állás-oszlopon a kantárszög fölött 20 cnlÍerre 
egy, a következő minta szerinti 7 cm. lnagas és 11 cnl· 
széles, zöld papirral szegélyezett hiblácska alkalmazandó, 
melyre a lovasnak és lónak neve, s ez utóbbinak anya
könyvi- és avatási Rzáma irandük. 

. . 
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M. k. II. sz. csendőr ·kerületi parancsnokság. 1 szárny. -
2·ik 8zámú horgosi lov. rős. 

"Bál vá.,ny~~ 
herélt 

• 

szaaa 
anyakÖnYVi). 438 

avatási 922 

lovagolja: 

Fekete .T ózsef 
csendőr. 

58. A lovak rendes tisztogatása naponta kétszer
reggel és délután - eszközöltetik a napirendben meghatá
rozott órában. 

59. A lovat a tisztogatásnál először addig kell szal ... 
mával csutakolni, míg a bőre át ne111 melegedett és a szőre . 
nem fénylik, azután pedig addig kefélni, mig egészen tiszta. 

A kefélés után a sörény és farkszőr megnedvesittetik, 
a ló szemei, orrlyukai, a fark aldtt levő részek és a paták friss 
vizzel megmosatnak és utóbbbiak sótalan zsirral bekenetnek. 

60. Ha a ló nagyon megizzadva érkezik haza, akkor 
meleg és csendes időben: megeresztett heveclerrel és ki
vetett álladzó-lánczczal a szabadban addig vezetgetendő, 
nlig teljesen ki nem hült; ellenben rossz időben azonnal az 
is tállóba vezetendő, le nyergelendő, szainHival teljesen 
szárazra dörzsölendő s azután tisztára kefélendő. 

61. Az őrs lovai között előforduló minden betegségi eset 
n, szakaszparancsnokságnak azonnal bejelelltendő. 

6'2. A beteg lovak gyógykezelése elsö sorban honvéd-, 
ennek nem létében küz ,. 1 dReregbeli állatorvos vagy 

;:; p. M, ..1-1/ ~ 
. !-I':Pi M1'/7 r ,·/. , ~ 
• • • l i l·I~ 1 ,r- i f I . - - .1 , 

\o " I .... 
4 • 'I . "\ • _ ___________ ~"""'-~/v~/VT~..:.;..·,,_'~..r _____ _ 
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gyógykovács s végre állami, megyei vagy városi állatorvos 
által eszközlendő. 

63. A beteg lovak rendszerint a szárny vagy szakasz 
állomásra bevonandók, kisebb betegségeknél azonban, ha 
az őrs állomásh~lyén állatorvo~ létezik, otthelyt gyógy
kezelendők. 

64. Csekélyebb betegségeknél, állatorvos hiányában, 
az őrsparancsnok alóügyekre vona1kozó szabályok 68. 
§-ában foglalt utmutatás, a nyereg- és hevedernyomásnál 
pedig a következők szerint járjon el : 

1. Nyeregnyomás a hátgerinczen és a háton, a börnek 
és az alatta fekvő részeknek a nyereg általi horzsolása 
folytán kisebb vagy nagyobb daganat alakjában, a heveder
nyomás pedig a heveder fekvésének megfelelőleg az alatt. 
vagy annak széleinél keletkezik. 

2. Ha a nyeregnyomás igen csekély, akkor az puha 
tapintatú duzzadásból áll, melyen sem fokozott hevültség, 
sem különös érzékenység nem észlelhető. 

Erősebb feltörésnél a nyomás helye sokkal melegebb, 
az ujjakkal való érintésnél fájdalmas, a daganat kemény 
vagy a bőr fel van horzsolva és sebesre dörzsölve. 

3. A nyeregnyomást nagyobbára a rosz nyergelés és 
málházás, továbbá a lovas nyugtalan és hanyag ülése 

idézi elő. 
4. A hevedernyomást főleg a hevedernek száraz, 

kemény és kérges volta idézi elő, nemkülönben ha a felső 
heveder erősebben huzatik meg, mint az alsó. 

5. A legcsekélyebb nyereg- vagy hevedernyonllÍsnál 
is, 36 órán át szakadatlanul -- tehát éjjel és nappal-
négyrét, vagy többször összehajtott, hideg vizzel nedvesi
tett vászon darabbal való borogatások, vagy eczetes hideg 
vízzel 111eglocsolt fris gyepszeletek alkalmazandók. 

6. A vászondarab, valamint. a fris gyepszelet. nlelynek 
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mindig hidegnek és nedvesnek kell lennie, a felső heveder
rel erősittetik a nyereg- illetőleg hevedernyomásra. 

7. Ha a daganat, a legszorgalmasabb borogatások 
·daczára sem mulik el 36 óra lefolyása alatt, akkor hala
déktalanul állatorvos hivandó s a ló állatorvosilag gyógy
kezelendő. 

8. Mardaganatnál a ló azonnal állatorvosi gyógykeze
lés alá veendő, s addig is, mig az állatorvos megjelenik, 
szorosan az 5-ik pont szerint járandó el. 

65. Ragályos betegségben (takonykór, bőrféreg, tüdő
takonykór stb.) gyanús lovak haladéktalanul elkülöniten
dők, szigorú állatorvosi felügyelet alá helyezendők és más 
lovakkal nem érintkező külön löápolóval látandók el. 
Egyébként a honvédség lóügyeire vonatkozó szabályok G9., 
70. és 71. §s. hatál'ozványai szigorúan szem előtt tartandúk. 

66. Ha az őrsön egy ló elhullott, az eset azonnal a 
szakaszparancsnokságnak táviratilag jelentendő. A hulla 
egyelőre az istállób ól kiviC'ndő s egy fedett helyre helye
zendő, hol mindaddig marad, mig az e végre kiküldött 
bizottság a hulla megvizsgálására és esetleg bonczolására 
meg nem érkezett s a további intézkedéseket nleg nenl 
tette. 

67. A beteg lovakról, minden lovasitott őrs az alábbi 
minta szerint gyengélkedő könyvet tartozik vezetni . 
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M. k. III. számú c!lendör-kerületi parancsnokság. 1 szán1.Y. 

li-ik számú, monori lov. örs. 

Cyengélkedök könyve 

• 

A lónak 
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68. A helyes vasalás kiváló fontosságát és azon körül
Inényt véve tekintetbe, hogy csakis jó vasalás ált?-l jut a 
ló azon helyzetbe. hogy nlindazon szolgálatot teljesitheti, 
Inelyre különben testalkatánál fogva képesített, - rendeF~

tik, hogy mindenütt, hol katonai vagy honvéd gyógy-, illetve 
patkoló-kovács rendelkezésre áll, első sorban ez veendő 

igénybe, a hol azonban ez lehetetlen volna, n1indenekelőtt. 

a legügyesebb polgári patkoló-kovács kiszemelendő és vele 
az őrsön levő összes lovak vasalásának kiállitására a sza
kasz-parancsnok közbenjárása lne II ett szerződésszerü meg
állapodás létesiten(lö, nlelybe tekintetbe véve az őrsön 

z 
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ID 

\ 

í 

a 

f 
I 

, 
t 

. 
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levő lovak patáit, a talaj nlinőségét, a patkolási. eljárásra 
vonatkozó rövid uhnutatás befoglalandó. 

69. A lovak vasalásánál lnindig két egyénnek kell 
jelen lennie és pedig: a lóápolónak és a ló lovasának; ha 
utóbbi akadályozva volna, ugy helyette egy más csendőr 
rendelendő ki. 

A vasalás alkabnával a lónak felkantározva és csikó
zablával kell ellátva lennie. 

70. A paták ápolása tekintetében az erre vonatkozó 
szabályok szigorúan betartandók és ugy nlenetközben, mint 
pihenés alkalmával is, az illető lovas lovának patáját, vala
n1Ínt a vasalást alaposan megvizsgálni és ez alkalommal 
télen a srófos-vas meghuzását, illetve az éles sarkok ki
vevésének szükségét szigorúan megfigyelni tartozik. 

71 . Rendes viszonyok közt a lovat nlinden hat hétben 
kell újonnan vasalni; azonban a vasalás lninden megújitása 
alkalmával neIn szükséges új patkót felverni, de apaták 
épségben tartására nézve elkerülhetlen szükséges, hogy 
akkor, ha azok nagyon megnőnek, ismét lefaragtassanak. 

Hogy új patkók szükségesek-e. vagy a régiek verhetök-e 
föl, ez a talaj minőségétől és a ló járásától függ. 

Tapasztalat szerint a vasalá~ lninden lnegújitásánál 
2 új és 2 régi patkó ~zükséges; az itteni talajviszonyok 
általában lehetővé teszik lninden patkó kétszeri felverését, 
é. pedig az új vasak a me1l8ő patákra verendők; mig a 
mell ső patkók rend szerint hát:~ó patkók gyanánt használ
h~jtók fel. Ha a patkók nlár nagyon elkopottak, akkor két 
ócska patkóból egy új készittetendö. 

Ezen eljárást luinden csendőr gazdászati Rzempontból, 
fiaját érdekében is szigorúan ~zelU elött tartsa. 

72. Minden lónak vaR(llá~a (patkolása) egy 
a nlellékelt lninla ~zerint vezetendö jegyzékben, 
bevezetendi), illeUHeg nyilv<intnrtnndó. 

., .. az orRon 
pontosan 
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ll. k. II. számú csendőr-kerületi parancsnokság. 1. szárny 

3-ik 8zá'ni1{, doro,zsmai örs. 

Lóvasalási jegyzék 
a fenti őrsön előfordult lóvasalAs vagy patkó-újitásról. 
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73. Miután a lóvasalási költségek az illetö lovasit ott 
csendőr tönlege rovására nlegtérittetnek. ugy az őrsök a 
havonkint előfordult vasalásokról a szárnyparancsnoksá
gokhoz ezen jegyzék alapján egy kimutatást terjesztenek 
be, nlelyben a lónak anyakönyvi és avatási szánla, lovasá
nak neve és a végbevitt vasalás nlódja éR ideje feltünte
tendő (Minta a lóvasalási jegyzék). Ezen kimutatás alapján 
az esedékes összeg nyugta mellett leendő kifizetés végett 
a szárnyparancsnokság által közvetlen a vállalkozónak 
megküldetik. 

A szabályszerü nyári és téli tartalékpatkók beszerzése 
természetszerűleg az egyéni tÖ111eg terhére törlénik; azok 
s nemkülönben a tartalékpatkószegek is lletaláni felha z
nálá~ után aZ01111i11 pótlalldök. 
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74. Oly lovaknak vasalása, Inelyeknek tényleg lovasuk 
nincsen, mindenkor a kincstár terhére számitandó fel és 
pedig az illető kovácsluesternek szabályszerüen bé lyegzett 
külön nyugtája alapján az illető havi számadásban 
~ Különféle költségek« czímü rovat alatt. 

IV. 

Lószerelvény és annak gondozása. 
75. A nyerges kanlrában a nyeregbak fölött a fogas 

ugy helyezendő el, hogy luinden nyereg fölött a hozzá 
tartozó kantár függjön, a fogas hátsó részére pedig a kan
tártól balra az alábbi minta szerinti 6 cm. lnagas éR 9 Clll. 

!Széles, zöld szegélyü táblácska, Inelyre a lovaR neve s a 
lónak anyakönyvi. avatási és Rzerelvény-szálna ir~ndó, 

erősitendő Il1eg. 

M. k. III. sz. csendőr-kerületi parancsnokság. 1 szárny 

17. száUHí ?IWII01"i lOL'. órs. 

Fehér Gábor 
csendőr. 

l anyakönyvi l 414 
a lónak avatási J száma 953 

szerel vény 73 

76. Minden lónak szereivénye 3, ha~onszánlú, 11;~ cm. 
széles és 3 cm. hosszú pléh táblácskávallátandó el, Inelyek
hől egy a balpofaszij közepén a fejszij alá, a Inásodik a 
nyereglapon balról 6 cm-re a kengyelszijnyilástól és a 3-ik 
pedig a pokrócznak egyik sarkába erősitendö illeg. 

77. A pokrócz összehajtásánál azonban a pléhtáblácska 

nlindig a belső részre essék. 
78. A lábnyüg \"égének azon része (hurok), nlely a 

l(;c~üdre csatoltatik, ócska (Rzürke) posztóval bevonandó, 
]lOgy ez ~í.ltal a csüd InegRérülése elkerült e~~ék. 

2* 
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79. .A ló~zerelvény ö8szes vas-alkatrészeit, D1elyek 
ónozva vannak, Illeg kell 11losni és szárazra törülni, a 
nem ónozott vasrészek ellenben csak szárazra törlelldők 
s törött bécsi mészszel fényesre tisztitandók. 

80. A nyerget 11linden nap Illeg kell vizsgálni, a 
portóI, netaláni sártól jól Illegtisztitani s Illinden 14 nap
ban a farészeket tiszta faolajjal bekenni, illetőleg az 
olajat a fába jól bedörzsölni és a vasrészeket szükségkép 
vékonyan belakkozni, mely czélra a. kereskedésekhen be
szerezhető vaslakk használandó. 

81. A fekete szijszerszám az alább leirt terpentin-
111ázzal, a barna bőrből készült szijszerszálll és a legény
ség ugyanazon szinű szijazata pedig nyereg-szappannal 
tisztítandó. 

82. Azonkivül a fekete szijszerszánl, tekintettel a 
csendőrségi szolgálatra, a szükséghez képest, de lninden 
2 hónapban legalább is egyszer sótalan zsirral j ól he
kenendő. 

83. A terpentinmáz alkatrészei: 
3 súlyrész terpentinolaj, 1 súlyrész sárga-viasz s 

l/s ' súlyrész kinrusz. A sárga-viasz helyett nem szabad 
fehéret használni, 111ert ez stearinnal lévén vegyítve, ez 
által a Ináz porhallyóvá és szürke szinűvé válik. 

A terpentinlnáz kész.itésénél az apróra vakart viaszt 
egy palaczkba kell tenni és a terpentinolajat reá önteni. 
Közönséges szobai hŐInérséknél ezen keverék, ha jól be 
van dugaszolva és ha gyakran keverietik, 48 óra alatt 
teljesen felolvad. EZután az égetett killrusz keverietik 
közé, lni által a nláz a közönséges festék kenH~nységét 

nyeri és használhatóvá válik. 
Ezen nláz elkészithető egy óra alatt is, ha a viaszt 

gyenge tüznél felolvaszt juk s a terpentinolaj at, de gyulé
konysága miatt csak lassan és ('sak adagonként, a meleg 
viaszra önt jük s a kinrllszt pzntán közé keverjük. 

• 

. , 

. , 
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Ezen Ináz minden időben készithető; használhatósá
~'ára a hőmérséklet nincs befolyással. 

Ha a viaszoldatot sikárolt kövek közt dörgölve ele
gyitjük a kinruszszal össze, akkor a Ináz fényesebb és 
feketébb lesz. Ily alkalommal a kinrusz l/s_a helyett 
spodiumot is lehet használni, mely a máz feketeségét és 
fényét növeli a nélkül, hogy ily csekély adag aszijak há nl
lását vonná maga után. 

A máz az ezen czélra készült szelenczében tartatik. 
Szükséges, hogya máz jól el legyen zárva, különben a 
terpentin elpárolog és a por is belepi; kiszáradt és nleg
kenlényedett Ináz terpentinolajjal feleresztve, ismét higgá 
és használhatóvá válik. 

A szijat egy kemény kefével, melyet nem mártunk 
nagyon a mázba, be kell kenni, a mázt j ól bedörzsölnj s 
-ezután kemény kefével egyszerüen fényesre kefélni. 

A tisztitáshoz semmi különös készülék nem szükséges. 
A tisztitandó szjj felaggatva vagy kézben tisztittatik. 

Egy 6 lovas csendőrrel rendszeresitett őrs fekete szij
zatának egyszeri befeketitésére elégséges, ha veszünk: 

48 gramm terpentin olajat._ 
16 » sárga viaszt, 
2 i> kinruszt, 
O·g» spodiumot. 

84. A nyeregszappan készitéséhez egy 6 lovas csend
őrből álló lovas őrs száInára sZlIkséges 265 gram nl közön
ség"es fekete szappan, 175 centiliter édes tej és egy czit

rom leve. 
A szappant késsel a tejbe vakarjuk, hogy igy apró 

darabokban könnyebben olvadjon fel. Az egészet egy 
lábasban vagy serpenyőben tüznél összeolvaszt juk s ha 
111ár teljesen felolvadt, a czitr0111 levét belefacsarjuk és az 

egészet jól átkavarjuk. 



A szijszel'számot ezen szappannal következőkép kell 
tisztitani. 

A bőr előbb szappanos vízzel jól lemosatik és. 
árnyékos helyen kiszárittatik; ezután a folyós állapotban 
levő nyel'egszappannal egyenlően bekenetik és 15 perezre 
árnyékba tétetik; ezután pedig posztó - vagy ami még 
jobb - flanelldal'abbal jól bedörzsöltetik. 

85. A terpentin -máz, nyel'egszappan és sótalan zsir
közös használatra a közgazdálkodásból egy egész hóra 
az őrsparancsnok felügyelete alatt készitendő, illetőleg 

szerzendő be. Ezen tisztító szerekből, melyek a nyerges 
kamrában helyezendők el, nlindig megfelelő készletnek 
kell lennie. 

v. 

Oktatás. 

86. Tekintettel azon körülményre, hogy egyrészt a 
ovasitott csendőrök között lnég sok gyenge lovas van,. 

másrészt azonban hosszantartó szolgálat következtében a 
lovak a szár és czomb iránt könnyen érzéketlenek lesz
nek, a lovardában való oktatásra kiváló gond forditandó 
és az lehetőleg gyakran előveendő. 

87. Az oktatásnál legelső sorban szilárd és 11lély 
ülésre, szabályszerű kitartásra, illetőleg yezetésre kell il 

legnagyobb figyeln1et forditani. 
88. A nagy körbeni lovaglásra, lnint az előbb jelzeUek 

elsajátitásához igen hasznos oktatásra, fősúly fektetendő; 
mert ugya lovak hajlitását, Inint a lovas kellő vezetését 
feltételezi. 

89. Alapelvül szolgáljon továbbá, hogy mÜlden 
lovaglási oktatásnál a kard és forgópisztoly használati 
módja alaposan és szabályszerüen gyakoroltassék. 

90. Különös súly fektetendő arr:1, hogya lovas-csendőr 

. . 

. , 
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lovát n1Índen alkalonl111al a lueghatározott pontra s a 
kiszabott időben - szükségtelen zaklatás nélkül - lova
golni tudja; miért is szorgalmasan oktatandó, hogya lovak 
a sorbóI' minden járnlódban határozottan és minden habo
zás nélkül ki111enjenek. 

Ennek oktatására a következő szolgáljon irányadóul: 
Minden lovarda-lovaglás után a lovasoknak egyenként 

ki kell lovagolniok az arczvonalból. 
Ha valaluelyik ló a sor közelébe érve a felé zárkózni 

akar, akkor az illető lovasnak többször a sor elé ki kell 
lovagolnia és ha a ló készségesen tova haladt, a sortól 
távolabb eső ponton leszállni. 

Minden oktatás végén az okta tó egy-egy lövést tegyen. 
A pisztolyt (VeUerli-karabélyt) eleinte a lovaktól 

elforditva és azokhoz nem igen közel kell elsütni. 
A lovak lövés után az oktató felé -lovagolandók, ki 

még nehány lépést hátrál és lassanként luagát utoléretvén, 
megáll és a lovaknak hizeleg, esetleg zabot ad. 

Ha a lovak már többé ner11 félnek, akkor Inialatt azok 

állnak, előttük és lnögöttük teendő a lövés. 

V égre nlÍnden lovas luaga is lőjjön, a pisztolyt azonban 
nem szabad igen közel a ló fejéhez tartani. 

Ha valamely ló ezen gyakorlat alatt nyugtalankodik, 
azt megbüntetni nem szabad, miután nyugtalanságának oka 
nenl roszakarat, hanem félelem. 

91. Akadályokon való áthatolásnak oktatása csakis a 
tiszteknek van megengedve, kiknek kötelességévé tétetik 
mindannyiszor, a 111időn a talaj minősége luegengedi, a 
gyakorlati szabályzat 1. rész 3. szakasza, 39-44. §. értel
mében azt a legnagyobb óvatossággal oktatni. 

92. Ha azon eset fordulna elő, hogy egy vagy másik 
ló gyökeres helyreiclonlitást igényeIne, ugy az ilyen ló a. 
szakasz, esetleg a szárny székhelyére herendelendö 's itt 
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az illető parancsnokság közvetlen felügyelete alatt eszköz
lendő az idon1itás. 

93. Gyenge lovasoknak a lovaglásban való alaposabb 
bevezetése czéljából a szakasz- és szárnyparancsnokságok 
kötelessége leend a szolgálati viszonyokhoz n1érten az 
illető lovast berendelni és rendszeresebb oktatásban 
részesiteni. 

94. Végül utasittatnak az összes alosztályole hogy 
addig is, mig a lovasitott csendőrség részére szerkesztendő 
szabályok megjelennek, az őrsön levő szolgálati könyvek
nek a lovasságra vonatkozó szabályaiból, de kiválóan a 
lóügyekre vonatkozó szabályok alábbi §-aiból n1indenütt a 
legalaposabb iskolázás tartassék és pedig: 

a szolgálati lovak gondozása és ápolása általában, 
a lovak tisztogatása . 

• 

a lovak etetése, 
a lovak mozgása, 
hátas lovak vasalása, 
eljárás avasalásnáL 
a vasba verő lovak vasalása, 
lovakkal való bánásmód avasalásnál. 
a lovak nevezetesebb betegségei. 
óvrendszabályok ezek meggátlására és gyógyitására, 
óvintézkedések a lóbetegségeknek a lóápolókra való 

ragályozása ellen. 
95. A lovaslegénység fegyvergyakorlatára Yonatko

zólag a magyar kir. honvédlovasság számára kiadott 
»Gyakorlati szabályzat« I. része mérvadó, minek folytán 
szoros ahoztartás végett ezennel rendeltetik, hogy min
den egyes csendőr az emlitett szabályzat I. fejezetéből 

a 2. és 3. szakaszt helyesen és szabatosan értse, az altiszt 
azonban az ezen szakaszokban foglaltakra alárendeltjeit 
alaposan és tökéletesen begyakorolni és oktatni i~ képes 
legyen. 
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96. A lovas legénység tisztelgéseinek szorosan a 
:>Gyakorlati szabályzat a honvéd-lovasság számára« I. rész, 
15., 23., 58. és 70. §§-ai szerint kell történni; miért is a 
legénység ez irányban alaposan oktatandó. 

97. Fősúly fektetendő az iskolázásnál arra, hogy: 
aj n1inden egyes lovas csendőr a szabatos, csinos 

iiszielgést akár lóháton, akár gyalog megadni képes 
leO'ven' ;;, ~ , 

b) a fegyver kezelésében és használatában - akár 
gyalog, akár lóháton - teljes ügyességgel és biztossággal 
bil-jon. 

98. A lovas csendőröktől a gyalogsági gyakorlati sza
bályzat ismerete nen1 követelhető; luiért is a gyalogosok 
számára előirt fegyverfogások velük nem gyakorolhatók. 

99. A lovas csendőr e részben egyedül a szuronyvÍvás 
ismeretére és teljes gyakorlatára van kötelezve. 

100. Ha kivonuló egyes lovas csendőrrel vagy sorral 
a szuronyvÍvás gyakorlata rendeltetik el, akkor az illető 

parancsnok azon figyelmeztetése és illetve vezényszavára 
}\ SzuronyvÍvás « - »S Z u r o II y t f e 1« luinden lovas a tár
karabély t hátáról leeluelvén, szurony t tüz s ennek Illeg
t örténtével minden további vezényszó bevárása nélkül a 
tárkarabélyt gyalogsági módra a vállra veszi. A szurony
vívási gyakorlat befejeztével adandó vezényszól'a ) s z u
r o n y t l e « a szurony levétetik és a tárkarabély ismét 
lovassági módra vállra veendő. 

1 O 1. Kardvívás kizárólag a lovassági gyakorlati 
szabályzatban előirt 11lódozat szerint veendő elő. 

VI. 

Szolgálat. 
102. A lovas járőr n1enetüteme rendes viszon-yGt 

között nündig a lépés. 
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. . 103. Minden lovas csendőr a szolgálatba .való eligazi
tásnál az őrsparancsnok által alaposan Illegvizsgálandó s 
a nlegkivántató utasitáson kivül nlég különösen figyelmez
tetendő a szabályszerű csendes és nyugodt ütemre, melytől 
szolgálata alatt csakis előforduló válságos 1110zzanatoknál 

szabad eltérni. 
104. Behatóan figyelmeztetendő továbbá a lovas járőr, . 

miszerint .lovát minden körülmények között túlfeszités 
nélkül, a legnagyobb kimélettel lovagolja, s hogya lónak 
bárnlinenlu igaz'olatlan zaklatása s az azzal való hen-
czegés, ugratás, futtatás stb. szigorú felelősség terhe alatt 

tiltva van. 
105. A járőr részére a pihenő tartalnára az őrsparanes-

noknak megfelelő helyiséget, illetőleg istállót kell biztosi
tani a községelőljárósággal, pusztán és tunyán pedig az 
illető tulajdonossal egyetértőleg. 

106. De ha a legilledelmesebb lnegkeresés daczára 
sem volna a község, illetőleg puszta- vagy tanyatulajdonos 
hajlandó a megkivántató helyiségeket átengedni, ugy az 
eset orvosolás végett a szakaszparancsnokságnak jelen-

tendő. 
107. A szakaszparancsnok van hivatva az ily -

különben igen ritkán előforduló esetnél - a járási szolga
biróval, esetleg alnegye alispánjával egyetértőleg nleg
határozni, hogyajárőrnek ki tartozik a szükséges és meg
felelő helyiségeket rendelkezésre bocsátani. 

108. A szárny- és szakaszpal'ancsnokok kötelességévé 
tétetik, hogy körutazásuk alkalmával egyes községekben, 
különösen ott, hol a járőrök pihenőt szoktak tartani: 
álljanak meg; tudakozódjanak a közbiztonsági állapotokról, 
azután a csendőrök lllUködéséről s nlagatartásáról; egy
uttal tekints ék meg azon helyiséget is, lllely a község elöl
járósága, illetőleg a puszta vagy tanya t.nlajdonosa által a 
,csendőrök pihenő helyéül ki leti jelölve, illetőleg az i tállót~ 
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melybe a csendőrök lov:ii ilyalkalolnmal beköttetnek s ott, 
hol ez irányban hiányok fordulnának elő, saját hatás-
körükben kellőleg intézkedjenek s ha ez neIn volna lehet
séges, az erre vonatkozó részletes jelentést orvoslás végett 
a csendőrkerületi parancsnokságnak terjesszék fel. 

109. Egy mértföldnyi, illetve 7·5 kilométernyi menetre 
70-80 percz számitandó. 

110. Rendes viszonyok között 111inclen órai nlenet után 
10 perezre a lóról le kell szállani, a hevedert lnegereszteni~ 
nyerget igazítani és az esetleg észlelt egyéb hiányokat 

helyreállitani. 
111. A lovas csendőrnek szolgálata teljesitésénél elvül 

szolgáljon, hogy minden terepet, melyet a gyalog csendőr 
át bir kutatni, azt leportyázni ő is képes legyen és hogy 
lovát annyira kell uralnia, hogy az őt járőr-szolgálatának 
teljesitésében legkevésbé se akadályozza. 

Figyehneztetőül szolgáljon továbbá, hogy lnindazon 
esetekben, a ' midőn a csendőr lováról leszállni és azt nlásra 
bizni kénytelenittetik, lovát csak teljesen iSlnert és nlegbiz
h ató egyénekre szabad biznia, nliután lováért a csendőr 
mindenkor felelős nlarad és csak igen rendkivüli fontos, 
valaluint szerfelett sti.rgős esetekben szabad kivételesen 

ezen elvtől eltérnie . 

112. A kijelölt őrj árat leportyázásánál általános ntmu
tatásul szolgáljon, hogy oly tereptárgyakat, lnelyeket a 
csendőr az előbb luondoUak daczára, ugynlint: szőlök, túl
ságosan sűrű cserjék stb. lóháton eléggé alaposan lepol'
tyázni nem volna képes, gyalog kutatja át. 

113. Tekintve, hogy a jelzett tereptárgyakról az illető 
járőrnek tudomással kell birnia, kötelességének ismerje 
ily esetekben az egész őrjárat.ot szakaszokra beosztani. és 
mindenütt, hol ily gyanus és tüzetesen -csakis gyalog á 
vizsgálható tel'eprész létezik, egyallhoz legközelebb e ö 
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tos tanyát vagy egyéb helyet kiszeIneini, hová lovát enle 
gyalogszolgálatának idejére beállithatja. 

,~, ' 

114. A szolgálat keresztülvitelének módjára nézve 
még szükségesnek tartván az alább jelzett utmutatást, meg
jegyeztetik, hogy ezen pontok csakis általános elvként szol
gáljanak és hogya csendőrségi szolgálat sajátlagos viszo
nyaiban rejlik, miszerint az előforduló különféle eseteket 
tekintetbe véve, egy minden körülmények között mérvadó 
határozott szabályt alkotni nem lehet. 

1. A járór mindkét lovasa egy vonalban egymás mellett 
halad, akadályok esetén egyik a másik után lqvagol, mind
két esetben azonban oly távolságban egymástól, hogy halk 
hangon beszélve értekezhessenek és hogy esetleg kardjuk 
használatáball egymást ne gátolják; hogy tehát eme két 
követelménynek megfelelhessen: 2 lépésnyi távközökkel 
lovagol egymás mellett a járőr két lovasa. 

2. Portyázás és járőrködés lóháton rendszerint ki
vont karddal történik; ha azonban ajárőr községeket, ház
csoportokat nenl érint, nagyobb számú néppel nem talál
kozik és főképen, ha a közbiztonsági viszonyok nagyobb 
elővigyázatot nem követelnek - a kard elrejthető; magá
tól . értetődik azonban, hogy ilylhelyzetben bárkinek is 
megállitása, illetve igazolásra való felszólitása tilos, miért 
is ezt megelőzőleg a helyzethez vip-zonyitott fegyver meg
ragadandó. 

3. Veszélyes viszonyok között és oly helyeken, a hol 
az elővigyázat fokozatos mérvben szükséges, - továbbá Ye
szélyes foglyok kisérésekor vagy üldözések alkalmával a . 
lovasitott járőr megragadott forgópisztolylyal teljesíti 
szolgálatát. 

4. Községek leportyázása mindig gyalog történjék. 
Ezen ezéiból a járőr a lovakat a községházánál vagyabir6-
nál vagy a 105. pontban megjelölt czélra használt istállóba 
beállitja, lekantározza, a kötőfékszijjal megköti és a heve-

• 
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dert 111egereszti. Ennek bevégeztével a csendőrök a csatlót 
megeresztve, a karabély t megragadják, a szurony t feltűzik 

és a fegyvert a gyalog csendőr számára előirt hordmód 
szerint vállra véve, a községet gyalog leportyázzák. A por
tyázás bevégeztével magokat ismét az előbbeni állapotba 
helyezik. Ily alkalommal a lovas csendőr töltött forgó
pisztoly át luindig magával viszi, minélfogva annak ugy meg
töltése, luint kiüritése a tárkarabélyhoz előirt módon és 
időben történik. ' 

5. Ha egy, több gazdasági melléképületekből álló el
szigetelt puszta átvizsgálása válik szükségessé, a csendőr
járőr, feltéve ugyanis, hogy annak tulajdonosában vagy 
gazdatisztében teljesen megbizhatik, épen ugy jár el, mint 
valamely község leportyázása alkalmával és a lovakat a 
tanyán ak egy tiszta istállójába állitva, azokat egy megbiz
ható egyén felügyelete alá helyezi. 

Ha azonban ezen puszta lakói előtte teljesen ismeret
lenek vagy a környékben gyakrabban fordultak elő köz
biztonsági zavarok, vagy éppen rablók, gonosztevők és 
egyéb közártalmúak ottléte feltételezhető, akkor a járőr lo
vait vagy már a legközelebbi luegbizható pusztán vissza
hagyva, ezen helyiséget gyalog portyázza le, vagy pedig ha 
ez már lehetséges nelU volna, akkor a bevezetésben jelzett 
gyanus pusztát, csárdát, tanyát stb. a legnagyobb elővigyá
zattal megközelíti, a lovakat egy fedett helyre állit j a, meg
nyügözi és lehetőleg még egy tárgyhoz köti s azután luint 
gyalogőr folytatja működését. 

Kivételesen és egyes esetekben az utóbb jelzett gyanus 
helyeknek rögtöni 111eglepése is sikert fog eredményezhetni, 
miért is azon eljárás nincs egészen kizárva, miszerint a 
járőr - kivált nyomban való üldözésnél - sebes ütem
ben a tanyára belovagol, a lóról leugrik és lovát a leg-
közelebb kéznél levő alkahuas tárgyhoz akasztva, ut 
tást ri-igtön nleginditja. 
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6. Elvül szolgáljon továbbá. hogy a lovas csendör
nek az erdőt is lóháton kell leportyázni, e tekintetben a 
következők szolgáljanak tájékozásul: 

. Az erdőben való behatolást lnegelözőleg a járőr 

forgópisztoly t ragad és ezen fegyverrel teljesiti ott szol

gálatát. 
Oly erdőben, n1elynek talaja cserjével van fedve, az 

elővigyázat megkettőztetendő. 
Az erdőbe csak azon esetben hatol be a csendőr 

·gyalog, hogy ha annak sürü alj fáj a és szakadékos terepe 
az alapos átkutatást lóháton lehetetlenné lenné vagy 
pedig, ha biztos tudon1ása volna, hogy ott fegyveres csa
vargók vagy rablók tartózkodnak; ez esetben lovát vagy 
már a legközelebbi biztos tanyán beállitja vagy a hely
zet különös sürgősségét feltéve, lovával az 5. pontban 
jelzett Inódon jár el és az erdőt gyalog kutatja át. 

7. Ha a két csendőrből álló járőr egy gyanus 
egyént megállit és a járörvezetö azt igazolványának elörllu
tatására felszólítja, ugy a második csendőr, a szerint a ll1int 
kivont karddal vagy n1egragadt forg:ópisztolylyal portyázott, 
a megállítottat oldalt véve, a kezében levő fegyverrel 
féken tartja, a járől'vezető pedig: az esetleg kezében levő 
forgópisztoly t hengerével a bal nlarkába helyezve vagy 
a kardot csuklójára leeresztve, jobb kezével az igazol-

vánvt átveszi. ,. 

8. Ha kivételesen a n1egállitás és igazolásra való 
felszólit.ás egy csendőr által eszközlendő, ugy ő az előbbi 
pontban a járörvezetőre nézve körülirt eljcirást alkal-

mazza . . 
9. Ha a járőrnek egyszerre több egyént kell luegálli-

tania, akkor eljárása annyiban változik, hogya járörvezető 
a megállitottakat háttal niagafelé fordittatjaés az igazol
ványok átvizsgálása végett őket egyenként szólítja elő; a 
lnásod csendőr pedig n1inden körühnények között forgó-

• 



pisztolyt ragad és az illetők minden mozdulatát a legéberebb 
figyelemmel kisérve, őket az előbb jelzett helyzetben féken 
tartja. 

10. Ha a letartóztatás szabadban történik és tekintet
tel a vidék jellegére, valamint az illetők veszélyességére, a 
letartóztatottak megbilincselése válnék szükséges8é. ugy ez 
a következőkép eszközlendő : azalatt, nlig a nlásod csendőr 
a letartóztatottakat megragadott fegyverrel féken tartja, 
a járőrvezető fegyverét elrejti, a lóról leszáll és a csikó
zablaszárat a ló nyakáról lehuzva, azt a másod csendőrnek 
átadja és a megbilincselést eszközli, - megjegyeztetik, 
hogy kettőnél többet luegbilincselni szabadban rende;:;en 
nem lehet, hanelu ily esetben a letartózti?-tottak megraga
dott forgópisztolylyal a legközelebbi helységhez kisérendők, 
hol azután megbilincselendők. Letartóztatott és l1legbilin
cselt egyének kivont karddal kisérenc1ők, nleg nenl bilin
cseHek pedig forgó pisztolylyal. 

11. Ha valaluely csendőr lova szolgálatképtelen é3 
vezetékló az őrsön rendelkezésre nenl álL ugy a járőr ll1áso
elik csendőre is gyalog vezénylendő szolgálatba. 

Ez esetben a csendőrök forgópisztoly t DeIn visznek 
ll1agukkal, haneIu akképen szerelik fel lnagukat lllint az a 

13. pontban már jeleztetett. 
12. Az eddigi rendelkezésektől eltérőleg 11leghagyatik 

végül, hogya kitllzött nagyobb pihenő alkahnával - lllely 
czélra 4 órai idő szabandó ki - a ló teljes é.-' alapos gon
dozás alá veendő s ennélfogva lenyergelendő. 

115. Törvényhatósági joggal felruházott városokon a 
járőr rejtett karddal vonnI át s ilyenkor ha felebbvalóval 
Yagy előljáróval találkozik, a n1. kir. honvédlovasság részére 
l~iadott gyakorlati szabályzat I. rész 58. s-a szerint tiszteleg. 

116. Foglyok azonban ily alkalolluual i14 lnindig kivont 
kard(lal kisérendt.k. 
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VII. 

Egyéb megjegyzések. 
117. A lovardában való oktatás luegfelelö keresztül

vitele czéljából az őrs állo1l1áshelyén, lehetőleg alaktanya 
közelében egy a lovaglásra alkalmas hely a község elől
járóságával egyetértőleg (haszonbér-fizetés nélkül) bizto
sítandó. 

118. Az istálló-Iálupáktól eredhető i8tálló-égések lueg
gátlása czéljából rendeltetik: 

1. Az istálló-lámpa felakasztásához luinc1en őrsön két 
darab, a lálupa hátulsó részén levő füleesek nyilásának lneg
felelő szélességű kaluós szeg alkahnazandó s a láll1pa min
den alkalommal mindkét szegen függjön. 

2. Még nagyobb elővigyázat czéljából lninden lovas 
örsön az istálló-lámpa alá egy felálló szélü s igy folyadékot 
tartani képes pléhtálcza szerzendő be az őrs-elszállásolási 
átalányból, s az akként szegezendő a falhoz közvetlen a . 
lálupa alá, hogy ez ugyszólván benne álljon s az olajr 
esetleges kiömlése esetén a tálczában felfogassék. 

Ezen tálcza a lán1pa talpának alakjához mérten akként 
készittetendő, hogy annak minden oldalánál 4 eméterrel 
szélesebb és szélei 3 cm. 111agasak legyenek, a lámpa pedig 
csak oly luélyre állitandó bele, hogy ajtaja kinyitható 
legyen. 

3. A tálcza legfeljebb 40-50 krajczárba kerülhet. 
4. A lámpáknak általános felügyeletét a legnyolllaté

kosabban hangsúlyozván, lneghagyatik, 111 i szerint takarodó 
után annak lángja lllegfelelőleg lecsavarandó, hogy egyrészt 
túlégése lehetetlen legyen, s az istállóban csak éppen annyi 
világosság derengjen, hogy szükség esetén az ott levő 

egyes tárgyak luegkülönböztelhetők legyenek, és igy a lovak 
nyngvása is inkább biztosittassék. 
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119. Végitl megj~gyeztetik, miszerint a lámpa felfüg
gesztésére oly hely szemelendő ki, a melyről az istálló 

megvilágitása a lehető legjobban eszközölhető ugyan, de 
tűzveszély. is biztosan mellőzve legyen. 

1 ~O. Könnyen égő anyagokat cl lámpa alá helyezni 
szigorúan tilos. 

121. Alaktanya égésénél mindent el kell követni a 
kincstári és nlagán vagyon megmentése végett, azonban min

denek előtt a lovak helyezendők biztonságba. 

122. Ha lovak vasuton szállittatnak, ugy a vasutl 
kocsiba legelőször a legnyugodtabb ló vezettetik be s utána 
közvetlen a többi. 

123. Oly kocsiba, hol a lovak fejjel a kocsi közepe felé 
állanak, először a kocsi egyik felét kell betölteni s azután a 
olásikat. 

A bevezetés csendesen és nyugodtan történjék. 

124. Ha egy ló nem akar a kocsiba menni, akkor az 

gyorsan hátra forditandó és az utána következő ló uláll 
vezetendő. 

12fi. Ha ezen kisérlet sem sikerülne, akkor ~ egyén 

egy hevedert fo g s annak segitségével faránál fogva II ko
csiba tolják vagy pedig farával a kocsinjtó felé forditva, 

hátraléptetés által kell a kocsiba elhelyezni. 

126. Ha a lovak már a koc~dban vannak, a vá1asz- PR 
mellrudak azonnal beakasztandók, nyitott (!K feddlpn kOCKik

n á] a kiemelt oldalok gyorsan helyre rakandók. a Jovllk a 
mellrudakhoz kötendők s lenyergelendök. 

Ha a lovakllak fontos ok llliatt nyergelve kelletle 

lI}aradniok, akkor csak a hevedcl'ek eresztendök Illeg. 

~ 127. A szállitás alatt az cletéK j;iszoJlal (!K Kzétltl-

larlúval eJl:HoU kocsikJlál n rendeK IllÓ(lnll türll~lIik,

elIelIben a küzüllKÖgC'S sz:ilJilö ko(·:-\jkll~U il :-\Z(~Il:it kézbül 

a zabot pedig ahrakos tari8znyúl)üJ ](p11 :1 lÓllak adni. 
3 



1 ~8. A lovak, külön()Ren forró éVRzakban, 111indpll S 
öniban legalább egyszer megitatandók. 

! 29. Az itatás a menettervbel1 rnegjelöli állonláROkol1 
történik, - a hol a vasuti igazgatóság az itató ve(h'pket 
kéRzen tartja, 

130. A rendszeresitett bőr-kötőféken kivül még lu'n(len 
csendőr lova részére egy kender-kötőféket szerezzen he az 
előbbinek kimélése czéljából, lnegjegyezvén, hogy en1E~ 

kender-kötőfék, 111ely befeketitendő, kizárólagosall esak az 
istállóban használandó. 
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A könyv a magyarországi Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtárának 

gyűjteményébe tartozik (Sz 12. 834).  

A digitalizálás az intézmény főigazgatójának engedélyével  

és azon cél támogatásával történt, hogy  

a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség és  

a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

közös erőfeszítésével a Magyar Királyi Csendőrség (1881-1945) hányattatott 

sorsú korabeli szakirodalma digitalizálva interneten elérhetővé váljék.  

Közös célunk az, hogy a M. Kir. Csendőrség politikai felhangoktól mentes 

megismertetése által hozzájáruljunk ezen nemzeti rendvédelem-történeti 

örökségünk gazdag tapasztalatainak felhasználásához a közbiztonság és 

nemzetünk fejlődésének elősegítése érdekében. 

 

 

 

This book belongs to the library of the Hungarian Military Institute and 

Museum, and it was copied and posted on the Internet with their 

permission to the MKCsBK and the Szemere Bertalan Magyar 

Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. Their mutual goal is to 

facilitate the exposure of the objective truth, free of political agenda, 

regarding the Hungarian Royal Gendarmerie (Magyar Királyi Csendőrség) 

in the hope of making this valuable national heritage useful for the 

protection of person and property of the rural areas, so necessary for peace 

and progress. 
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