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zeichnisses von 1566 die Größe der kani-
zsaer Burgherrschaft, den Ertrag der Burg
felder, den Bergzoll, den Weinzehnten, die 
Einnahmen der Mühlen, den Tierbestand 
der Maiereien und die Geld- und Natura
lienleistungen der Leibeigennen der Ge
gend. Die interessante Schrift untersucht 
die wirtschaftliche und militärische Aus
richtung der Burghaltung, die Aufgaben
kreise der Amtsträger, des Hofrichters, des 
Hausvogt und anderer Leibeigener und die 
Gestaltung der Kopfzahl des „Helden-Or
dens" und der Burgbevölkerung. 

A veszprémi Laczkó Dezső Mú
zeum képzőművészeti gyűjteményé
ben 53.15.11. leltári szám alatt, egy 
fekvő téglalap alakú, 128x67 cm-es 
olajfestményt ériznek, amely egy csa
tajelenetet ábrázol. A kép bal alsó 
sarkán olvasható „de 14. Ianuary 
1779." dátumból kiderül, hogy az a 
bajor örökösödési háború egyik je
lenetét ábrázolja. 

A XVIII. századra a Német Biro
dalomban addig vezető szerepet ját
szó Habsburgok mellett a Hohenzol-
lernek által vezetett Poroszország is 
egyre nagyobb tért nyert. A két ve
zető német állam, a Habsburg Bi
rodalom és Poroszország között meg
indult az a hatalmi vetélkedés, amely 
végül is 1871-ben az utóbbi győzel
mével zárult és az egységes Német 
Császárság kikiáltását eredményezte. 
Ennek a vetélkedésnek voltak állo
másai az osztrák örökösödési hábo
rú (1740—48.), a hétéves háború 
(1756—63.) és a bajor örökösödési 
háború (1778-79.) is. 

A háború története a következő 
volt: 1777. december 30-án III. Mik
sa József bajor választófejedelem ha
lálával sírba szállt a Wittelsbach di
nasztia idősebb ága. Örököse a Wit-
telsbachok oldalágából, a sulzbachi 
ágból származó Károly Tivadar pfalzi 
választó lett, akit II. József császár 
1778. január 3-án Zsigmond császár
nak egy kétes hitelű, 1426-os hűbér
ieveién alapuló szerződésben rávett 
arra, hogy Alsó-Bajorországot, s még 
több kisebb területet engedjen át a 

Die Studie richtet besondere Auf
merksamkeit auf die von der kanizsaer 
Burgbesatzung bewiesene Standhaftigkeit 
in den südtransdanubischen Kämpfen ge
gen die Türken, wachgerufen durch die 
erfolgreichen militärischen Unternehmun
gen. Tamás Nádasdy's und zalaer Haupt
gespans Miklós Zrínyi zur Befreiung der 
belagerten Szigetvár, desweiteren die 
Lauerungen und Züge des Kapitäns Fe
renc Tahy bei Korotna, Kálmáncsa, Szent-
lőrinc und Csurgó. 

Habsburgoknak. Ezt követően 1778. 
januárjában a császári—királyi csapa
tok csakugyan megszállták a kérdéses 
területet. II. (Nagy) Frigyes porosz 
király természetesen sérelmesnek 
érezte a Habsburg fél megerősödését, 
s Károly Tivadar esetleges örökösét — 
törvényes fia ugyanis nem volt — Ká
roly pfalzzweibrückeni herceget 
olyan irányban befolyásolta, hogy til
takozzék az események ilyetén ala
kulása ellen. Jóllehet Mária Terézia 
ellenezte a háborút, s emiatt saját 
fiával II. József császárral is ellentét
be került, ám a diplomáciai helyzet 
egyre feszültebbé vált, majd a porosz 
csapatok 1778 júliusában átlépték a 
cseh- és az osztrák-sziléziai határt. 
Ezzel kezdetét vette a bajor örökösö
dési háború. 

A háború a XVIII. század törté
nelmének voltaképpen epizódja volt. 
Komolyabb összecsapásra nem került 
sor, a szembenálló felek menetelések
kel, fárasztó oldalmozdulatokkal köl
csönösen igyekeztek kitérni egymás 
elől. Erre a jelentéktelenségre utal a 
háború népies elnevezése, ugyanis a 
poroszok krumpliháborúnak (Kartof
felkrieg), az osztrákok pedig szilva
rumlinak (Zwetschenrummel) titulál
ták. A császári—királyi hadsereg 
okult a poroszokkal korábban vívott 
háborúk kudarcaiból, s ezúttal elég
gé eredményesen működött, úgy, 
hogy a hactéren II. Frigyes nem tu
dott komolyabb sikert elérni. A dip
lomáciai helyzet azonban nem ked
vezett a Habsburgoknak. Különösen 

Der Verfasser prüft im Detail die sich 
fortwährend verschlechternde Versorgung 
und Entlohnung der Burgbesatzung, dar
auf verweisend, daß nach Tamás Nádas
dy's Tod Orsolya Kanizsai unfähig war, die 
wachsenden Verteidigungskosten aufzub
ringen, weshalb sie die Burg am 24. Ja
nuar 1568 in das Eigentum des Königs 
übergab und damit ein neuer Zeitabschnitt 
in der Geschichte der viele Stürme überle
benden Festung. 

Oroszország tartott Ausztria megerő
södésétől, így már 1779. március 7-
én sor került a fegyverszünet, majd 
május 13-án Teschenben, II. Katalin 
cárnő közvetítésével a béke megkö
tésére. Ausztria kénytelen volt kiürí
teni a megszállt bajor területeket, 
cserébe csupán az ún. Inn-negyedet 
nyerte.1 

A hadjáratban magyarországi csa
patok is részt vettek, sőt a bécsi ud
var a magyar országgyűlés összehívá
sát tervezte, hogy Magyarország mi
nél több katonát állítson ki és minél 
nagyobb anyagi terhekkel járuljon 
hozzá a háborúhoz. Az országgyű
lés végül elmaradt, Magyarország 
enélkül is megfelelő áldozatot hozott 
az uralkodóházért.2 

Miután röviden áttekintettük a há
ború lefolyását, vegyük szemügyre a 
fentebb említett festményt. A kép 
behavazott, erdős, hegyes vidéken áb
rázolja az ütközetet. A küzdőfelek 
hosszan elnyúló vonalai jól szemlél
tetik a korabeli vonalharcászatot. A 
hegyek lábánál egy kisebb város házai 
látszanak, középen egy háromtor
nyos templommal. A jelenet felett az 
égben Szűz Máriát látjuk, karján a kis 
Jézussal, balján három angyallal. Má
ria jobbján egy szerzetesi ruhát viselő 
szent térdel, alkalmasint a győzele
mért és a város megmenekedéséért 
esedezve. 

A kép alsó középrészétől kissé 
balra egy német nyelvű táblácskát 
találunk, amely a festmény megszá
mozott jeleneteit, tereptárgyait ma-
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gyarázza. A tábla feliratai a követke
zők (az eredeti írásmódot megőriz
tem) = 

1. Rocnusberg (Rókushegy). Tehát 
a térdeplő szent valószínűleg 
Szt. Rókus. 

2. bader hibel. Értelmét nem sike
rült megfejteni. Talán valamilyen 
vágat lehet ez. A képen a 2-el je
lölt helyen egy L alakú föld
sánc (?) látszik. 

3. Rimerberg (Rimerhegy) 
4. heysigberg (Heysighegy) 
5. auf den Rochusberg Avansieren-

de Preüssen (A Rókushegyre fel
vonuló poroszok.) 

6. Paulus win ekei (Pál sarok). 
7. die Koppe wo scharff: Schützen, 

freyjäger (A Koppe, ahol a 
mesterlövészek és a szabadcsapa
tok vadászai vannak.) 

8. Sta. Zuckmantel (Zuckmantel 
város.) 

9. Deüschmeister langlois: infante
rie, Darmstät: Dragon. 
(Deutschmeister (és) Langlois 
gyalogság és Darmstadt drago
nyosok.) 

10. flichtige warestiner (Menekülő 
varasdiak.) 

11. Feinde: attaque gegen Deüsch
meister (Az ellenség támadása a 
Deutschmeisterek ellen.) 

12. attaque auf den Rochusberg (Tá
madás a Rókushegyre.) 

13. Penater (Menedékház.) Feltehe
tően a latin „pénates" szó átvé
tele, amely a rómaiak házi iste
neit, átvitt értelemben a házi 
tűzhelyt, oltalmat, menedéket 
jelenti. 

14. Spital wo auch auf den Rochus
berg geschossen worden. (A kór
ház, ahol a Rókushegyen meg
lőttek is voltak.) 

15. flictige Preüshc: Granatir in die 
bäum (?) gassen, ein holer weg. 
(Menekülő porosz gránátosok a 
mélyúton.) 

16. Marienhoff (Mária major) 
17. Olvashatatlan, talán Sekteiner 

höfter (?) vagy valami hasonló. 
18. die Nichte (Vég, itt valószínű

leg szárny értelemben.) 
19. Weisgerb: walcke. (Irhatimár kai-

ló.) 
20. Vorbrich begm Spilvolger. (Át

törés a küzdő feleknél.) 
21. kreütz = weeg Capellen (Keresz-

uti kápolnák, azaz kálvária stá
ciók.) 

Sajnos a számok egy része, ame
lyekkel eredetileg az egyes tereptár
gyakat illetve csapatokat jelölték, ma 

1. ábra. A zuckmanteli ütközet 1779. ja
nuár 14-én. Olajfestmény. (Foto: Nagy
vári Ildikó VBM.) 

már hiányzik a képről (3., 6., 17., 
19., 20. számok). A festményt 1977 
augusztus—december hónapokban 
Kral Éva restaurátor restaurálta. A 
restaurálás munkafázisairól fénykép
felvételek készültek. Az egyik fény
képen a ma már hiányzó számok kö
zül a 3. és 6. még látszik.3 

A fentiek alapján lehetséges volt 
az ábrázolt esemény helyhezkötése, 
az egyes jelenetek értelmezése. A kép 
bal alsó sarkában levő — korábban 
már említett — dátum, pedig lehető
vé tette az esemény keltezését. 

2. ábra. A festmény jeleneteit magyarázó 
táblácska. (Foto: Nagyvári Ildikó VBM.) 
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Zuckmantel város az egykori Oszt

rák-Sziléziában található, a Bischofs
koppe nevű hegy (v.o. a 7. számú fel
iratban szereplő Koppe-val!) lábánál, 
az egykori osztrák-sziléziai-porosz ha
tár közelében.4 A város mellett 
1779. január 14-én csakugyan ütkö
zet zajlott le a porosz és a császá
ri—királyi csapatok között. 

A kép egyes feliratai (7., 9., 10., 
11. számok) több-kevesebb pontos
sággal megnevezik az ütközetben 
résztvett császári—királyi alakulato
kat. Ezek a következők: 

Deutschmeister gyalogezred: 
a cs. (és) kir. 4. gyalogezred, ame

lyet 1696-ban állítottak fel, s amely 
egészen 1918-ig, az Osztrák—Magyar 
monarchia felbomlásáig létezett. Az 
ezred tulajdonosa a Német Lovag
rend mindenkori nagymestere, az ún. 
fő- és németmester (Hoch- und 
Deutschmeister) volt. 1761-1780 
között Károly lotharingiai és bari 
herceg, cs. kir. altábornagy, a római 
birodalom tábornagya töltötte be ezt 
a tisztet, aki 1780-ban halt meg. Az 
ezred parancsnoka 1772—1779 kö
zött br. Ludwig Grafforst későbbi 
vezérőrnagy volt. Az ezred Alsó-
Ausztriából nyerte legénységét. Az 
ezred katonái égszínkék hajtókát és 
sárga gombot viseltek.5 

Langlois gyalogezred: 
a cs. (és) kir. 59. gyalogezred, 

amelyet 1682-ben állítottak fel, és 
amely szintén 1918-ig létezett. Az ez
red tulajdonosa 1771—1789. között 
br. Peter Langlois altábornagy volt. 
1778 január közepén ő volt az Alsó-
Bajorországot megszálló császári csa
patok parancsnoka, 1789-ben tábor
szernagyként halt meg Triesztben. Az 
ezred parancsnoka 1777-től Johann 
Schindler ezredes volt, aki 1786-ban 
halt meg vezérőrnagyként. Az ezred 
Felső-Ausztriából, később részint 
Salzburgból is nyerte legénységét. Az 
ezred katonái narancsszínű hajtókát 
és sárga gombot viseltek.6 

Darmstadt dragonyosezred: 
az ezredet 1733/34-ben gr. D'Ol-

lone alezredes állította fel. Az ezred 
tulajdonosa 1768-1782. között 
György Vilmos hessen-darmstadti 
herceg, lovassági tábornok volt, aki 
1782-ben halt meg Darmstadtban. Az 
ezred parancsnoka 1773—1782. kö
zött Franz Levenehr Freiherr von 
Grünwall ezredes volt, aki a bajor 
örökösödési háborúban 1778-ban 
Jassenánál már kitüntette magát bá
torságával. 1783-ban vezérőrnagyi 
rangot kapott és György Vilmos her
ceg halála után az ezred tulajdonosa 
lett. 1812. június 6-án altábornagy
ként halt meg. 

Az alakulat 1773-1798. között 
mint svalizsér (chevaux-legers) ezred 
működött, így a festményen szereplő 

dragonyos elnevezés pontatlan, az 
1773. előtti állapotokra utal. (Az 
ütközetet leíró munkák Levenehrt, 
mint svalizsér ezredest említik.) Az 
ezredet többszörös átszervezés után 
1860-ban megszüntették. Az ezred 
katonái császársárga hajtókát és sárga 
gombot viseltek.7 

Varasdi horvát határőr huszárok: 
a 10. számú felirat egyszerűen 

mint varasdiakat (Warestiner = waras-
diner) említi őket. Ezt a csapatot 
1746/47-ben János sachsen-hildungs-
hauseni herceg, tábornok szervezte, 
mint huszár osztályt (Husaren 
Corps). Az alakulatnak tulajdonosa 
nem volt, eredetileg 5 századból állt. 
1749-ben létszámát 2 századra csök
kentették, majd 1763-ban 6 század
ra emelték. A csapat 1780-ban szűnt 
meg, ekkor legénységét a horvát ha
tárőrgyalogság vette át. A varasdi 
huszárok fekete csákót, fűzöld dol
mányt és ugyanilyen mentét, buzér-
vörös nadrágot viseltek. A zsinórozás 
és a gombok sárgák voltak. A szablya 
mellé 1774-ben ulánus lándzsával is 
felszerelték őket. A lándzsán kis fe
kete-sárga zászlócskát hordtak.8 A 
Laczkó Dezső Múzeum festményén, 
a kép bal alsó szélén jól kivehető egy 
ilyen lándzsás horvát huszár,9 amint 
egy másik kék dolmányos (valószínű
leg sorezredbeli) huszárral együtt 
megszalaszt két szürkeruhás porosz 
huszárt. 

Mesterlövészek: 
a 7. szám „Scharff: Schützen" fel

irata utal rájuk. Közelebbi megje-

3. ábra. Horváth határőr huszár. Részlet a 
festményről. (Foto: Nagyvári Ildikó 
VBM.J 

lölés nélkül, és mivel a kép hátteré
ben olyan apró méretben szerepel
nek, hogy ruházatuk már kivehetet
len, pontosan nem lehet megállapí
tani, hogy melyik alakulat lehet ez. 

Elképzelhető, hogy a horvát ha
tárőrséghez 1768 óta beosztott mes
terlövészekről van szó.10 De az is 
lehet, hogy a bajor örökösödési há
borúban felállított tiroli mesterlö
vész szabadcsapat (Tiroler Scharf
schützen-Corps) katonái ezek. Utób
bi alakulatról tudjuk, hogy Cseh- és 
Morvaországban harcolt, parancsno
kuk Carl Gerstner őrnagy volt. A csa
patot a hadjárat után, 1779-ben fel
oszlatták.1 x 

Szabadcsapatbeli vadászok: 
szintén a 7. számú felirat „frey-

jáger" megnevezése utal rájuk. Köze
lebbi kilétük bizonytalan. Talán az 
imént említett tiroli szabadcsapat 
katonái voltak. Ennek az önkéntes 
osztagnak ugyanis lövészei és vadá
szai is voltak. Mivel a lövészekkel 
együtt szerepelnek, ez a feltevés va
lószínűnek látszik. 

Bánáti szabadcsapat: 
az ütközetet leíró egyik ezredtör

téneti munka1 2 említi az alakulatot, 
a festményen nem szerepelnek. Ezt a 
szabadcsapatot Thomas Metzker von 
Hackenthal ezredes állította fel 1778-
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ban a temesi bánságban. Hivatalos 
megnevezésük, fanatischer Frei-
Corps" volt. Katonái rózsapiros haj
tókával és sárga gombokkal díszített 
világoskék kabátkát viseltek. A csapa
tot a háború után, még 1779-ben fel
oszlatták Temesváron. 

Az ellenséges porosz hadsereg ala
kulatait az ismeretlen festő nem ne
vezte meg olyan pontossággal mint a 
saját csapatokat, feltehetően azért, 
mert ezeknek a hadrendje számára is
meretlen volt. Mindazonáltal a fest
mény alapján a poroszok között az 
alábbi csapatok különíthetőek el: 
gyalogság, gránátosok, tüzérek és 2 
huszár. A saját és a porosz katonák
nak a kicsiny méretek ellenére is 
meglehetősen pontosan ábrázolt 
egyenruhái valószínűvé teszik, hogy a 
kép festője szemtanúja volt az ütkö
zetnek. A képen világosan kivehető a 
Deutschmeisterek égszínkék és a 
Langlois gyalogosok narancsszín haj
tókája, amilyent a valóságban is visel
tek. A Rókushegy ellen támadó (12. 
számmal jelölt) porosz gyalogság fel
tehetően 2 ezred katonáiból állt. A 
képen ugyanis jól látszik, hogy a bal 
szárnyon álló katonák hajtókája és 
kabátkihajtása piros, a jobb szár
nyon lévőké pedig fehér. 

Ezek után lássuk, hogy hogyan 
zajlott le az ütközet, amelyről az ab
ban résztvett ezredek ezredtörténetei 
nem felejtettek el megemlékezni. A 
legrészletesebb leírást a Deutschmeis
ter gyalogezred történetében talál-
juk. 1 ' 

Az ellenséges tábornokok, 
Wunsch, Langenfeld és a Hessen-phi-
lippsthali herceg15 1779. január 14-
én 14 gyalogzászlóaljjal, 10 svadron 
lovassággal és 18 ágyúval Ziegenhals 
község felől támadták meg Zuckman-
telt. A várost megszállva tartó csá
szári-királyi csapatok parancsnoka 
Levenehr ezredes, a Darmstadt svali-
zsérek parancsnoka volt. A porosz lo
vasságot, amely délelőtt 3/410 körül 
jelent meg a város előtt nyomban he
ves ágyúzással fogadták. Levenehr 
csapataival mindjárt harcállásba vo
nult és 4 svadront küldött az ellensé
ges lovasság feltartóztatására a város 
elé. 

A császáriak bal szárnyát a 
Deutschmeister és a Langlois gyalog
ezredek 2—2 osztálya, a Darmstadt 
dragonyosok 1 svadronja és 4 ágyú 
alkotta. A bal szárnyat Schindler ez
redes, a Langlois ezred parancsnoka 
vezényelte. A jobb szárnyon levő két 
külső sánc közül az egyiket a bánáti 
szabadcsapat szállta meg 4 ágyúval, 
a másikat a Langlois ezred testőr-
zászlóalja szintén 4 ágyúval és a ká-
rolyvárosi horvátok tartalék osz
tályával. A Heissigberg oldalát 200 
horváttal, a Rókushegyet 1 osztály 

Langlois gyalogsággal és 2 ágyúval 
erősítették meg. 

Az ellenség eközben egyre köze
lebb jött és Levenehr bal szárnyá
nak arcára támadott, de olyan heves 
tüzet kapott, hogy nem tudott a tá
madáshoz kellően felfejlődni. 

Ezalatt a második ellenséges osz
lop a császáriak jobb szárnyát tá
madta. A csekély erőkkel meg
szállt kis sáncok nem tudták a po
roszokat feltartóztatni, ezért az itte
ni csapatok előnyösebb pozícióba vo
nultak vissza. A második ellenséges 
oszlop hosszan az erdő felé elnyúlva 
vette körül a Rókushegyet, a harma
dik oszlop pedig egyenesen támadott 
ugyanarra. E két oszlop a császári
királyi tüzérség eredményes kartács-
tüzében jelentős veszteségeket szen
vedett, majd rendetlenül megfutott. 
A horvátok mindenütt a nyomukban 
járva üldözték a meghátrált ellensé
get. 

A harmadik oszlop fedezte ugyan 
a poroszok visszavonulását, de olyan 
sok embert veszített, hogy az ütközet 
után több mint 90 szekérre való 
sebesültet szállított Neissébe. A csa
tározás délután 4 óra tájban ért vé
get, az ellenség Ziegenhalsba vonult 
vissza, ahonnét január 15-én részben 
Neisse, részben Weidenau felé vonult 
tovább. A poroszok közül 300 de-
zertőr jelentkezett a császáriaknál. 
Levenehr csapatai 23 embert veszí
tettek, ebből a Deutschmeister ezred 
2 osztályának vesztesége 1 halott és 
3 sebesült legénységi személy volt. 
Az összetűzés után a császáriak bal 
szárnya Neu-Willmsdorfba, a hegyek 
közé, Johannisberg közelébe, a jobb 
szárny pedig Johannisthalba és Re-
bersdorfba vonult. 

Az eredményes ütközetért Leve
nehr ezredes még ugyanebben az év
ben a Katonai Mária Terézia Rend 
lovagkeresztjét nyerte.16 Az ütközet
ben kitűntek még Harrach és Schou-
tier őrnagyok a Langlois ezredből.1 7 

A Laczkó Dezső Múzeum gyűjte
ményében levő festmény alkotóját 
nem ismerjük. A kép feliratai alapján 
német anyanyelvű és császárhű érzüle
tű ember lehetett, aki feltehetően 
szemtanúja volt az eseményeknek. A 
múzeumi leltárkönyv bejegyzéséből 
kiderül, hogy a festmény a zirci cisz
terci kolostorból került Veszprémbe. 
Ez a látszólag mellékes bejegyzés 
útbaigazítást ad a kép eredetéről. 
A zirci apátság a török hódoltság 
után, 1699-1810. között Heinrichau 
fiókapátságaként funkcionált.18 

Heinrichau pedig az egykori Po-
rosz-Sziléziában található (jelenleg 
Henry ków, Lengyelország), Zuck-
manteltől ÉNy-ra, légvonalban mint
egy 50 km-re. Feltehetően innen hoz

hatták magukkal a festményt a cisz
terciek Zircre. 

A kép művészi értéke elenyésző, 
hiszen meglehetősen középszerű 
alkotás, jóllehet nincs híjával némi 
ügyességnek. Jelentőségét történeti 
értéke adja, az a tény, hogy egy jelen
téktelen háború még jelentéktele
nebb ütközetének valószínűleg egyet
len fennmaradt képi ábrázolása. 
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A veszprémi Laczkó Dezső Mú
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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. 
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gyar hadvezérek. Bp. 1944. 44.) 
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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 

PAL RAINER EIN GEMÄLDE DES VESZPRÉMER LACZKÓ DEZSÖ MUSEUM 
DARSTELLEND DAS GEFLECHT VON ZUCKMANTEL DES 
BAYERISCHEN ERBFOLGEKRIEGES 
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