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1855. Salzburg, 1856. 25-26., 261-
262., THÜRHEIM i.m. I. Band 413., 
Schematismus . . . 620. 

7. Geschichte . . . II. Band 125-128., 
THÜRHEIM i.m. II. Band 452-
453., 657., 660., Schematismus . . . 
804. 

8. Geschichte . . . I. Band 259-260., 
THÜRHEIM i.m. II. Band 670-
671., BERKÓ István: A magyar hu
szárság története. Bp. 1918. 48. 

9. Horvát határőrhuszár ábrázolása lát
ható Borosnyay Lukáts László maros
vásárhelyi kir. adószedő (1815) kard
jának pengéjén. (SZENDREI János: 
Magyar hadtörténelmi emlékek az ez
redéves országos kiállításon. Bp. 
1896. 810-811. old. 6942. szám, 
811. old. képe, u.ez: Hadtörténelmi 
Közlemények. 1911. 250. old. képe), 
valamint a Magyar Történelmi Kép
csarnok egy korabeli színezett réz-

Es wurde gelungen ein Schlachtenbild 
des Veszprémer Laczkó Dezső Museum aus 
dem 18. Jh. auf Grund der Inschriften in 
deutscher Sprache und der Jahreszahl zu 
bestimmen. Das Ölgemälde stellt das Gef
lecht von Zuckmantel (vormaliges öst .-
Schlesien) am 14. 01. 1779. im bayer
ischen Erbfolgekrieg dar. Die Aufschrift 
des Gemäldes nennt mehr oder minder 
genau auch die Truppen, die im Geflecht 

A veszprémi Laczkó Dezső Mú
zeum helytörténeti gyűjteménye 16 
374/73. szám alatt I. (II.) Ferenc csá
szár-király a katonaszökevények szá
mára általános közkegyelmet hirdető 
pátensét őrzi. A pátens dr. Dornyay 
Béla gyűjteményéből származik, 
nyomtatvány, anyaga: papíros, mére
te 47x37 cm. A Bakonyi Múzeum 
példánya soha sem volt megpecsétel
ve, következésképpen közszemlére 
bocsájtva sem. 

A pátens eredeti, német nyelvű 
szövege a következő : 

„Von der Römisch-Kaiserl. Kö-
nigl. Apostolischen Majestät wegen 

metszetén (N AG YRÉ VI-NÉPPEL 
György: Huszárok. Bp. 1973. 113. 
old. képe). 

10. Geschichte . . . I. Band 260., SZEND
REI János: Hadseregünk egyenruhá-
zata és felszerelése a XVIII. század 
második felében. Hadtörténelmi Köz
lemények. 1911. 118., 115. old. 
képe. 

11. Geschichte . . . II. Band 413., THÜR
HEIM i.m. II. Band 681. 

12. AMON i.m. (5. jegvzet) 194-195. 
13. THÜRHEIM i.m.íl. Band 682. 
14. AMON i.m. 194-195. Ez a legrészle

tesebb leírás. De említik még: Ge
schichte . . . I. Band 27., 249., 252., 
II. Band 125., 128., RUSCH i.m. 
(5. jegyzet) 23., FINKEi.m. (5. jegy
zet) 84., LEILER i.m. (6. jegvzet) 
26. 

15. A herceget a hadjárat során, 1779. 
jan. 17-én, Habelschwerdt elfoglalásá-

beteiligt waren, und die Uniformen sind 
trotz der kleinen Grösse wirklichkeits
treu. Der Schöpfer des Gemäldes ist unke-
kannt. Wir wissen nur, dass er deutscher 
Muttersprache und zum Kaiser treu war, 
und sollte ein Augenzeuge der Kriegs-
ereignisse sein. Das Gemälde gelang wahr
scheinlich aus der Zisterzienserabtei Hein-
richau (heute Henryków, Polen) in die 
Abtei von Zirc, und später in das Museum 

wird hiemit jedermänniglich kund 
und zu wissen gemacht: 

Es haben Se. Kaiserl. Königl. 
Apostolische Majestät nach dem 
Antritt Allerhöchst Deroselben glor-
reichester Regierung zur Bezeigung 
des besondern allergnädigsten Wohl
wollens, mit welchem Se. Majestät 
dem Militar-Stand zugethan sind 
einen General-Pardon für alle dieje
nige zu verwilligen entschlossen, die 
von allerhöchst Dero Armee ent
wichen, und sonst in keinem schwe
ren Verbrechen, als in demjenigen 
der Desertion verfangen sind, sie 
mögen Innländer, oder Fremde, der-

nál br. borbereki Alvinczy József ez
redes, későbbi tábornagy elfogta. (A 
Pallas nagy lexikona. I. Bp. 1893. 
521., MARKÓ Árpád: Elfelejtett ma
gyar hadvezérek. Bp. 1944. 44.) 

16. Geschichte . . . II. Band 128., A rend
jelek és kitüntetések történelmünk
ben. Szerkesztőbizottság: FELSZEG-
HY Ferenc -RÂTVAY Imre-PET-
RICHEVICH György -AMBRÓZY 
György. Bp. é.n. 200-201. A hadjá
ratban összesen 21 tiszt nyerte el a 
Mária Terézia Rendet (4 középke
resztes, 17 lovagkeresztes). 

17. Geschichte . . . I. Band 252., LEILER 
i.m. (6. jegyzet) 26. 

18. KARÁCSONYI János: Magyarország 
egyháztörténete főbb vonásaiban 
970-től 1900-ig. Bp. 1985. 306., 
HORVÁTH Konstantin: Zirc törté
nete. Veszprém, 1930. 110-112., 
123-125., 190-191. 

von Veszprém, weil Heinrichau in der 
Nähe von Zuckmantel liegt, und Zirc sich 
als eine Filialenabtei des schlesischen Or
denhauses von 1699 bis 1810 betätigte. 
Das Gemälde hat keinen künstlerischen, 
nur historischen Wert, weil es aller Wahr
scheinlichkeit nach die einzige Darstel
lung eines sehr bedeutungslosen Geflech
tes eines bedeutungslosen Feldzuges ist. 

malen in diesseitigen Landen ver
borgen, oder in auswärtigen Landen 
befindlich seyn. 

Vermög, und in Kraft dieses Ge
neral Pardons, welcher von dem Tag 
der Publizirung des gegenwärtigen 
Patents, nemlich vom l t e n Novem
ber 1792 bis Ende August 1793 mit
hin durch zehen Monate dauert, wird 
allen denenjenigen Deserteurs, die 
innerhalb dieser Zeit von zehen 
Monaten in diesseitige Dienste, und 
Lande freywillig zurückkehren, bey 
der Armee, ihren Regimentern, oder 
respektive Korps, oder an was sonst 
für einem Ort inner Landes, oder 
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ausser Landes bey denen diesseitigen 
Gesandschaften sich melden, ihren 
begangenen Fehler, oder Meyneid 
bereuen, und fürohin bey denen 
Regimentern, zu welchen sie gehö
ren, und von denen sie entwichen 
sind, zu verbleiben angeloben, und 
wovon die Kapitulanten die Kapitu
lation zu erfüllen haben, die sie sich 
bey ihrer Anwerbung bedungen ha
ben, alle Bestraffung, Ahndung, oder 
Nachtheil ihrer Ehre, und guten 
Leymuts dergestalten allergnädigst 
vergeben, nach gesehen, und aufge
hoben, dass sie ohne einziger Wider
red, Bedenken, Hinderniss, oder 
Ahndung angenommen, und in die 
gewöhnliche Pflicht neuerdings geset
zet, denenselben ihres begangenen 
Fehlers halber nichts vorgeworfen, 
sondern alles diessfalls in die ewige 
Vergessenheit gestellet werden solle, 
mithin auch sie ohne allen Scheu, 
und mindester Bestraffung sich aller 
Orten sowohl inner als ausser Landes 
meiden mögen, gleichwie auch alle 
diejenige, welche zu k.k. Kriegs-
Diensten nicht mehr fähig befunden 
werden, bey ihrer Rückkehr frey in 
diesseitigen Landen verbleiben kön
nen, welche Gnade aber nur auf 
diejenige Deserteurs sich erstrecket, 
die vor erfolgter Kundmachung die
ses Patents en wichen sind. 

Welches ihnen zu ihrer Sicherheit 
hiemit kräftigt zugesichert, und zug
leich allen, und jeden Generalen, 
Obersten, und anderen Offiziers zu 
dem Ende erinnert wird, um auch 
ihres Ortssorgfältigst darauf zu sehen, 
damit in Ansehung dieser binnen der 
obberührten Zeitfrist sich anmelden
den Deserteurs alles, und jedes, so 
vorgedachtermassen aus besonderer 
allerhöchsten Milde denenselben zu
gestanden wird, auf das genaueste 
beobachtet werde. 

Wie allen diesen auf die eine, oder 
auf die andere Art zurückkommen
den Ausreissern sothane Gnad, und 
der Pardon ganz ohnfehlbar, und ge
wiss widerfahren solle, so werden 
diejenige, welche in ihrem Meyneid 
verharren, in dem festgesezten Ter
min sich nicht melden, sondern 
solchen fruchtlos verstreichen lassen, 
nicht mehr, undauf keine Art straff-
rey an und ausgenommen werden, 
noch den Pardon erhalten, sondern es 
bleibt ihnen auf den Fall ihrer Be
trettung, wann es immer seyn mag, 
wie denen, welche nach der Publi-
zirung gegenwärtigen General-Par
dons entwichen sind, die in denen 
k.k. Kriegs-Artikeln ausgemessene 
Strafe allerdings vorbehalten, welche 
auch an ihnen mit aller Schärfe ohne 
einer Nachsicht, oder Gnade vollzo
gen werden wird. 

Wornach ein jeder genau sich zu 
benehmen, vor Schaden zu hüten, 
und was hiemit verordnet ist, zu 
beobachten wissen wird. 

Wien den ersten Monatstag No
vember, im siebenzehnhundert, zwey 
und neunzigsten Jahr. 
Michael Graf von Wallis1 

Per Sacram Caes. Regiam. 
Apostolicam Majestatem 
Die, & Anno, ut supra. 
Jakob von Schloisnigg 

L(ocus) S(igilli)" 

Magyar fordításban :2 

„A Római-Császári Királyi Apos
toli Felségtől ezáltal mindenkinek is
meretére és tudomására adatik: 

Miután Ő Cs. Kir. Apostoli Fel
sége legfelsőbb dicsőséges uralmát 
megkezdte, jelét kívánja adni an
nak a különlegesen legkegyelme
sebb jóakaratának, amellyel О Flsge. 
a katonaság iránt viseltetik, elhatá
rozta magát általános kegyelmet adni 
mindazoknak, akik Hadseregétől el
szöktek, de egyébiránt nincs súlyo
sabb vétkük, legyenek bár belföldi 
alattvalók vagy idegenek, s jelenleg 
külföldön vagy idegenben, külorszá
gokban, titokban tartózkodnak. 

Ezen általános kegyelem hatálya 
és ereje, amely a jelenlegi pátens 
közzétételének napjától, nevezetesen 
1792. november l-jétől 1793. au
gusztus végéig, tíz hónapig tart ki
terjed mindazon jelenlegi dezertő-
rökre, akik ezalatt a tízhónapos ha
táridő alatt a szolgálathoz és orszá
gukhoz önként visszatérnek, a had
seregnél, ezredeiknél, vagy alaku
lataiknál, avagy hasonlóan egy bel
földi helyen, avagy az országon kí
vüli követségnél jelentkeznek, vét
küket vagy hitszegésüket megbán
ták, és azoknak az ezredeknek ame
lyekhez tartoztak és amelyektől el
szöktek megmaradást ígérnek, s ezál
tal a toborzásukkor kialkudott kapi
tulációt a kapitulánsok kitölteni kö
telesek, az említetteknek a becsüle
tükön esett csorba nélkül és jó hír
nevük visszaállításával az összes bün
tetése, megtorlása legkegyesebben el
engedtetik, a rendes szolgálatba min
den felemlítés, meggondolás, akadá
lyoztatás, avagy megtorlás nélkül 
visszahelyeztetnek, elkövetett vét
keik szemrehányás nélkül hagyatnak, 
az összes esetek az örökös feledés
nek átadassanak, mindazonáltal ők 
maguk is félelem nélkül mind bel-, 
mind külföldön a legcsekélyebb bün
tetést is elkerüljék, valamint mind
azok, akik cs. kir. hadiszolgálatra 
többé már alkalmasnak nem találtat
nak szabadon hazatérhetnek és az or
szágban megmaradhatnak, de ezen 

kegyelem csak azokra a dezertőrökre 
terjed ki, akik jelen pátens közzété
tele előtt szöktek meg. 

Amely (pátens) a biztonságot ez
által erőteljesen biztosítja, és ugyan
akkor minden tábornokot, ezredest 
és végezetül más tiszteket emlékez
tetünk rá, hogy a hatóságokat is ar
ra kell szorgalmazniuk, hogy a fenti 
határidőn belül jelentkezett dezertő-
rök tekintetében mindent a legma
gasabb kegy figyelembevételével te
gyenek, és ezt a legalaposabban ellen
őrizzék. 

Mint ahogy minden ilyen vagy 
olyan módon visszatérő szökevény 
esetében egészen hiánytalanul és biz
tosan adassék ilyetén kegyelem és 
megbocsájtás, de éppen így azok, 
akik hűtlenségben megmaradnak, a 
megállapított határidőre nem jelent
keznek és azt hiábavalóan elmúlni 
hagyják, az ilyenek ellenkezőleg a ke
gyelemre semmi módon nem számít
hatnak, hanem elf ugatásukkor, bár
mikor is történjen az, éppen úgy, 
mint azok, akik a jelenlegi általános 
kegyelem közzététele után szöktek 
meg, a cs. kir. hadicikkelyek által 
kiszabott büntetés alá esnek és ezek 
rajtuk a legcsekélyebb elnézés vagy 
kegyelem nélkül végrehajtatnak. 

Miután a pontos miheztartás min
denkinek tudomására hozatott, hogy 
kár ne történjen, mindenki vegye tu
domásul az itt parancsoltakat. 

Bécs, november hónap l-jén, az 
1792.évben. 

Michael Graf von Wallis 
A Szt. Cs. Kir. Apostoli Felség 
által 
A fenti napon és évben. 
Jakob von Schloisnigg 

P(ecsét) h(elye)." 
A Habsburg Birodalom 1792 áp

rilis óta hadban állt a forradalmi 
Franciaországgal. A pátens kihirdeté
sekor, 1792 novemberében a hadjá
rat első éve a vége felé közeledett, s 
feltehetően a háborús veszteségek kö
vetkeztében fellépő emberhiány 
kényszerítette az uralkodót annak ki-
bocsájtására. 
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I. ábra. Ferenc császár-király pátense 
(Bécs, 1 792. november 1.) (Foto: Nagy
vári Ildikó VBM.) 

PÁL RAINER DAS PATENT VON KAISER FRANZ ÜBER DIE AMNESTIE 
FÜR DESERTEURE ( 1792) 

Im Nachlass von Dornyay Béla, bewahrt 
im Laczkó Dezső Museum (Veszprém) 
hat sich ein Patent von Kaiser-König Franz 
I (II) erhalten, das jp Wien am 1.11.1792. 
über die allgemeinde Amnestie für die 
Deserteure ausgegaben wurde. Die Habs

burgermonarchie führte Krieg seit April 
1792 mit dem revolutionären Frankreich. 
Damals konnte noch niemand vermuten, 
dass damit ein Krieg begann, der mit 
Unterbrechungen bis 1815 anhielt, und 

daran fast alle Staaten von Europa sich 
anschlössen. 

Der Kaiser wurde zum Ausgeben des 
Patentes durch die Ersetzung der Gefalle
nen im ersten Kriegsjahr bewogen. 




