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BONAPARTE ' , 
IFJUSAGA. 

Bonapárte Napoleon fzülctett 1769dik Efzten
döben, Auguflus 15dikén, Korfika Szigctér.ek 
Ajaccio nevú Várofsában, ~' hol az Attya Pro
károri Hivatalt folytatott. Eppen abban az f.fz .. 
t~ndobcn hajtotta maga alá Frantzia Orfzág Kor
fikár, a' mellyben Bonapáne fzületett, 's az 
Elso Igazgató, kit Frantúa Orfzág Korfika Szi
gete kormányozására ki'ildött, vólt Marquis Mar
boeuf, kit- is a' Napoleon még tletbeniévó, 's 
mofi Pári~banlakó- Annyával, Rániolini Laetitiá
val való nyájas T árfalkodás, rövid ido alatt az. 
eg6fz Ház Tifztelój~vé, 's Barátjává tett. Az. 
Atty a Bonapárténak 178 5 ben Feb r. 24dikén, 
hóltmeg ,lontpellierben, a' hová koltözött á! tal 
egéfz Fam ·liájávai, elakarván keri'llni azokat a' 
fok Pártoskodifakat mellyek akkor Radikában 

, uralkodtak. N apolconnal együtt nt!gy Fiút, és 
három Leányt hagyott maga után. A~ egyik 
Fia Jófcf, a' Direlu01·ok igazgatáfa alatt, Ró
mában kö\ret vólt, azután az Öt Százak T aná .. 
tsán:tk T;;~gja lett, és o kötöttemeg a Lünevilli, 
's Amicnii b~kefséget ; mofi pedig a' Bátt} a 
mellctt van mint Státus Tanátsos. - Bonapárte 

A ~ Lucián, · 

,. 
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Lncján, haConlóképpen az Üt S1.:1ak Tanáts~ínak 
Tagja volt; azutún Konzúllá ltvén a' Báttya , 
Belso dólgokra úgyelő 1VJinifierr6 t6tetett, továb
há Spanyol Orfzágba k~i dód0tt , mvH pedig a' 
Tribunams Tagja. - Donap~rte L:~ j os, moíla
nában költ egybe az elso Konzúl 1\lofroha Leá
nyával Beauharnois Cccili;hral. Bonapá~·te Hie
ronymus, Adm1ra1ifságot vifel, és eg) titt Útazott 
Gener. Leclercel Sz. Domingóha - A' leg na
gyobbik H ú ga Bonapárt {nak :Mária , 1- _, ~ben 
ment Férjhez Olafz Orfzágban, Gen. Lcderchez, 
kiis mofi Sz. Domingóban ig..:zgatja ~, Sere
get. - .Bonapárte Carotina, G tn. Tvlurátna~{ a' 
Ftlesége, ki mo1i az Olafl Orf1.ági Respub lik:
ban vifzi a Katonai dólgok Kormányt~zását. -
A' leig kifiebb Tcfivér H{wa pedig Adele, ISoo
han mcnt Férjhez, Gcn.

0

Bi,~c iocchihoz. 
N apolcon, a' Marquis .Marbocuf efzközléíe 

által, 1779ben, a' Btie,mei katonai Oskolá >a 
l1évétetett, a' hol munkáfsághan, és tsendes maga 
meghúzáshan töltötte idejét. Valameily titk>s 
belsó ereitól indítt~tv ~1n' klilönöfen azoknak a' 
Tudományoknak tanúládra adta magú, mellyek 
idóvcl az o t:lhírefed~s6nelr efzk~)zei lehertek. 
Elfáradbatatlan [JorgalmatoC ~!:'"gal tan ílta a' H i
ftoriát, és a' Mathezifl , rnellyc1< kö:a.lil az utól
só, elore k~f1.ireue az ó elmeb6li ~ehetsé!!eit, a' 
külömbf~le dólgok hirtelen való , ~s ~heHyes · 
egyben vetéstre, mc1lyneK gya!rorl 'C formáli) a 
a' valóságos Vitézt, és Pol1tikufi. A' Római, tis 
Görög Hifloriák tanúláfa felemehék az ó lelkú. 
Mivel mindég hiJeg vérr l vifelre m gá·, maga 

meg-



me,)'vonn vólt; és tsak nem fzuntelen mag~nos-·> 
ságoari , 's l dlgat~s ban élt, Sp arranusnak nevez-
té k.. Tanulótiriai ki:>7.z \jf , egy Fauvelet de 
Bo urien n~ nevii vel k")tött cloíiör barátságot, 
ki-is fié'pmlgavifcl etú , 's nav.y Talent )mi 1fjú 
vólt, és a' kivel annak utánn~ fok id eig l ev~
lcz~ tt. Ez a' Bourienae, anna km·: n na késobbre 
Li p li i ban tanúit, és ott egy Conrádi nevu P·ro.
kárornak a' Leányát d vette, mofl: pedig leg el
só Secretariura az el .ó KonztÍlnak. - Míg Brie.n1 

n6bc tamílc Bonapirte, egy kis ker.tet dinált ott 
mJgának , mellyct köröskörol n1e6erofsítvJn , 
tsak nem a' duhi1fségig óltalmazott re.í ütni 
akaró Tanúlótárfai ellen. EgyfLer, egy ,_z ó 
leg kedvefebh baráti közzúl, némelly Tanúló .. 
tárfaival, kiket Bonapárte femm.ire fem betsi.ilt, 
barátságba elegyedett. Ezr 111eg tudván Bona .. 
párre, azt mondja Barátj ;ínak: Válafzd kctt6nk 
k~zzii l a' mellyiket akaro.d, mert vagy nálam, 
vagy pedig azok nélkol eikell lenned. Látván 
pedig , hogy továbbra-is folytatja az azokkJlva!ó 
barátságot, azt mondja néki: Mivel az 6n ba
rátságomról lemondottál ; foha nem fogjuk 
többé életunkben egymáll: látni. Bricnn~ben egy 
JV1inorita, Pater Patrault tanitotta leg elófzer 
Ronapartét a M .thezi:.re, a' ki etánt még mofl .. 
is háláadatofsággal van, és tifztelettel vifeltetik. 
Ez a' Pater Patrault, eltöröltetvén az Minoriták 
Klaflroma, Portzellán Fábrikáfsá lett, és moll 
Párisban lakik. Briennéból elment Bonapáne 
t 784ben Párisba a' katonai Oskolába, hogy 
elkezdett katonai tudományát ott tökéllettfségre 

A 3 viheífe; 



viheífe; Ott vcSlt 1785dikig Julius Hónapig; 's 
onnan rneht a' la Serre Pajtantyús Regerntntyé
hez Hadnagyi fűvel, rnelly Regernent akkor 
Auxonn6ban vólt órizetcn. Itt a' RevolJtzió 
egéfz kezdete alatt, a' Hadi tudományok tanú
lására adta magát, és fzorgalmatofsága által 
p1egnyerte, magának Elüljárói tifzteletét , és 
b .. rátságát: gyakran egéfz ~jfzakákról , éjfza
kákra dólgozott fzobájában. 1793ban Kapitán
nyá tétetett. Még mofi-is rnikor a' Refpubliká
ban 'a' leg fóbb hívatalt vifeli, meg emlékezik 
Bonapárte az ó gyermeki tárfa1ról, kik- is ts ak 
ebbol a' tekintetből nevezetes történeteknek le~-
tek réfzefei. Példák erre Bourienne, ~' Bonapár
te mofiani elso Secretariufa, Laurifion az o 
Generaladjutánra , Düpont a' Sereg egéfz Gene
rá.lílábjának FeJe, és Polgár Duroc, a . kire az 
elso Konzúl a' leg fontofabb. dol~oka1 bizta. 

TOU· 
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TOULONNAK VISZSZAVÉTEL-É. 

A: .Ánglufok ,a' Spanyolokk~l, és O!afzok~al 
egyutt megvettek v6lt 1793ban Toulont. VJfz
fza akarván ezt a' V áro fi venni a' Frantziák , az 
ofiromravaló vígyázatot bizták Barrásra, és Fre
ronrel, mint a' Nép képvifeloire. Mikor a Pl1a-

... ... r. ' ' . 11 l 'k ' N ron nevu ero1seg santza1t ourom otta , a em-
zeti képvifeloknek fzernekbe . túnt egy ifjú em
ber, kinek minden gondja arra volt, hogy a' 
Frantzia Pattantyúfok Jcözött rendeléfeket tegyen. 
A' leg nagyobb vefzedelmek kozött-is bátor, és 
tsendes fzjvvel vólt ez az Ifjú, mindenütt rend
kivülvaló forgolódáífal, és tsadállatos hideg vé
r0'légge1- mutatta magát, és tsak nem egyedul 
állott a' piatzon, a' köriilötte ide 's tova vérekoe 
fctrengo Pattantyúfok között. Maga ktt kezei .. 
vel töltötte meg, és lötte el az ágyúkat. - 'S 
ez az ifjú ember vólt Bonapárte. A' Nép kJp
vifelói fzemmellátott Tanui lévén az ó bátor fzi
vének, és talentomainak, egy Brigada Fejéve 
tették otet, melly 6ooo Emberboi áll. Toulon
hql rnent N izzába; a' hol otet Reffroy, a' Con .. 
ven tn ek eg~ Tagja, mint Terrorifiát elfogatta. 

· Itt a' nálla lévó Iráfait fel hányták, fzorofan 
A 4 meg-



megvisgálták, de nem találtak egyebet némely 
h <1 di dólgokat tárgyázó barátságos levelezéfe .. 
ken kivúl; azért-is fzabadon hotsáttatott. - Idó ... 
vel azut:án , attól a' Seregtol, a' n ellynél addig 
détséretefen vifelte magát, által akarták tenni 
ótet a' Gyalogságho~. Elment azért Párisba • 
hogy megpanafzolja ezt az igazságtaLn tselc
kedetet; de mivel az akkori ktpvifelojc- a' Nép~ 
nek Aubry, femmi v1crafzta16 v:Jbfzt nem adott 
n6ki , megfzomorodván , azt kérte , hogy had
meheífen Ronfián tzinápolyba; de azt fem en
gedtékmeg. 1795ben Octóberben ~ némelly 
Departamentomokban magában Párisban -is , 
nyúghatatlankodni kezdett a' N {p a' Tfu·vény
hozó Tanáts Tagjai megújitásának alkalmatos
ságával, fok réízre hájlók nernvóltak meg
elégedve azzal a' végzéffel, hogy a' nevezett 
Tanátsnak tsak harmad réfze· újittaffonmeg, tS · 
azt minden módon mega~:arták akadályoztatn1. 
A

' ·c , k,, ,, nemzett onvent , vegre a arvan vt:gezeset 
' hajtani, és egyfzersmind magát bátorságba akar

\fán helyhezterni; öfzve hívta azokat a' Genera
lifekat, a' kikre gondolta, hogy lehet valamit 
biz ni. Bonapárte .. is ezek között Iév~n, olly vi
tézul ól~almazta az úgy nevezett új hidat; (pont 
Neuf) hogy a' Sequana kér partján álló nyúg
batat1ankodók , nemegyesÍthették magokat. 
Ezután kevts idovel Director Barrás, Ofztályos 
Generálif~á tette öte t , mi g ofztán az 1 :-96dik 
Efztendó elején, a' Carnot ajánlására, az Olaf~ 
Orfzági Sereg fóigazgatáfa reá bizattatott. 

BONA· 

/ 

•' 
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DONAPARTE Ol~ASZ 
, l , , 

ORSZAGBAN YALO TABOROZASAI. 

Midón Bonapárte 1796ban, Martius H 0 nap 
vtgén, által vecte a2 Olafz Oríz~gi Sereg fó igaz
gatását , ( kevtffel t· événel az elűtt feleség;':! 
mJ2ának a' Qujllotnie álral megölenerett 

;::> • • 

Gener. Beauharnoisnak 176oban T\-IartJnJque ... 
ben fitiletett fLép, '.s gazdag özvegyét) Velen
v e , Gcnua, és Toskána N eutra!itókká lettek. 
Cd (;ári Gen er. Beaulieu az Anglus Flotta fegét
sc~~ével , Pelgribói, és Voltriból kihajtOtta a' 
Frlntzi2kat. A' Frantzia Sereg kér Efztendorol
fogva a' Genuai Kopár kofzikl.Íkon fekütt, 's az 
odavivo útakat elfoglalták az Auílriaiak. Minek 
elotte hozzá fogott vólna az ütközetekhez Bona- · 
párte , mcgvisgálta kevélfel az elOtt az egéiz 
Seregét • 's igen rövid, de fontos befzédet tar
tott Katonái clótt, ezt mond'ván: Mindennek 
fzukibc vagytok, l1anem vegyétek meg Maylán
clot , ott mindent eleget fogtok találni. Az 
Aufiriaiak rnindenütt bátran, és vitézill támad
ták meg a' Frantziák Sántzait, gyozedelmefen-
is előre nyomúltak egé!z a' Montenottei Sántzo-

kig, 
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ki g, a' hol öfzve f:r.edvén Bonapár .. e egJfz ere· 
jét, vifzfza nyomta oket: Ez után Dégónál fzá1 4 

lottak Táborba a' Csáfzáriak, a' hol vitéztil el
lene állottak ismit az ell€nség reájok való üté4 

sének; de egy új ofzt·'1y Sereg jövén fegéts~gére 
az ellenségnek, kénteleni ttettek magokat vifzfza 
l1 út ni Acquihoz. Ekkor keritették bé Generalis 
Proverát , ki-i~ a' Cofferiai vár om l adékjai kö
zött derekafan óltalmazta magát, úgy hogy 
l1árom Frantzia Generalis efettel; de fokáig 
tsak ugyan nem álhatott ellent. Ezután a' Se
reg batfzárnyának fegtt~égére fierett Bonapárte, 
Sanjagót a', Bormidai völgy torkában megvet
te ; az Auílriaiak egy oiztályát hátra nyomt~, ' 
az után a' Szárdiniai Seregeket támadtameg , 
's azo kat frigyes T árfaiktól elfzakafztván, Ce
ván ál és Mondoviánál megverte, és elhagyván 
Con i, 's Sa"luzzó V árai t , egyenefen Turinfelé 
,nyomtílt. A' Szárdiniai Király megrettenvén 
az ellenség közelgetésén kéntelenittetett 1 796ban 
Aprilis 28dikán Fegyvernyúgváíl k-ötni Hona
pártévát Az Auílriaiak, a' Fegyvernyúgvás ereje 
flerént J\.éntelenittetvén magokat vifzfza húzni , 
Majus 8d1kán ism;t Táborba fzálottak, és tü
zefen öfzve ts~ptak a' Frantziákkal; de kevc
febb fzámmal lévén ezeknél, hárr,tlni kéntelenit
tettc1{. Ekkqr a' Frantzia Sereo- általkölt"ózött 
a' Pó vizén: Bonapárte 'Fegyver~yúgváíl kötött 
a' Pármai Hertzeggel- is 1 796ban ~la jus 9 d ikén. 

Beaulieu az Ad da vize meU' fzállította Tábo
rát, a' mclly vizen kerefztül kellett menni a' 
Frantziáknak , ha megakarták Mayiandot \:en-

m. 

l 

l 

/ 
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ni. Az Aufiriaiak 30 ágyút rcndclnekkj :1' -'')di-
. nállévo híd óltalmazására, a' Frantliák 4000 

Gran4ltérofi kiildcnck annak megvétcl~re, kik
is az cgymáf1 éi·o kemény tüzelés urán tsak ugyan 
elérik tzéljokn, 's Bcrthier, és :Maffcna Ge~e
rálifok magok ve~ctik által a' me ;vett hi don 
:a' Katonaságot. Bonapárte minden ellent áll~s 
riélkul megfdlja Iv1aylándot Majus 1.;áikén, 
és az után Fegyvcrnyúgv3sra Up a' T\fodcnai 
H crtzeggel. 1Yiidc3n. ism1t az Aufl:r1aiak cl1cn 
akarta hadi erejét fordÍttaní Bonapát tc; !"l ay
lándban Zenebona, ~s az új rendel r~~ 1c ellen 
ízegezett ~rófiakoskodás támadott. vifd~a. ! l~tit 
azért a' Fó Generalis Binafcoba, a' hol a' lako
fok tüzet adtak a' Frantziákra, a' nev zett helly
ségct felgyújtatta , é~ a' Zenebonáskr-dókat 
agyon lövoldöztettc. Páviában, a' hol kcm:byeb
bcn ellene <Hl ott a' N ép a' Frant7iSknak, na, ... 
gyohb mértékben követtcel bofz!zú álL~sát 
Ronapárte; mindentitt fzemély fzerent jelen vólt, 
és réfzfzerént él ó befzéd del, réf~_{zcr{nt int o írá
sával igyekezett az egyet értéfl:, és a' jó ren
det lábra ál1ítani; maga intette a' Papol-at, hogy 
igyekezzenek a' N 6 pet le tseodcsitcni. Azután 
vif1fza rnent Maylándba, és midon a' Maylándi 
Várat fzemlélgette vólna, mfil1y m~g az A ílriaiak 
kezében vólt, egy tsapat Horvát K;ttonas~íg hir
telen reá rohant, és bizonyqfan fogs~ígha ejtette 
vólna, hanem ha egy SV-adron Lovafság a' ma
ga Katonái közzül , hamaqában fcgtts 'gére 
nem ment vólna. Az Aufiriai Fo Sereg 1'yrol,iá .. 
ba húzta magát vifzfza , és feladta a~ :Maylándi 

,Várat 
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Várat a' Frantziáknak. Ezek innen ?vfantuának 
fordtíitak , és azt békeritették , egy réfze pedig 
Seregeiknek által tsaport a' Pápa bírtokaiba, és 
a' P;..ipával J unius 2.3díkán, Boiognénál fegyver 
nyúgváfi kötött Bonapárte. - Ezek között a' 
H adakozás Zúrzavarjai között fem felejtkezettel 
Bonap.:irte a' mefierségekról ; azért azt kivánta 
a' Directoriumtó1 , hogy küldjön Olafz Orfzág
ba Tudófokat, és a' mefierségckhez éno Em
bereket, .a' kik kerefsékfel Olafz Orfzágnak 
ritka·dgait, és remek munkáit, hogy azok által 
a' rncl1erségekben való régi egyúgyu fzépség, 
é~ a' tilita íz16s ( gufius} i~mit helyre állítódjon 
frantzia Orfzágban, a' honnan azokat a' pipe
rés módik, és a' m~fierségct eltsúfitó tzifrasá .. 
gok régen ki\izték. Maylándban , és Paviá
lun azt parantsolta, hogy az Oskolákban foly
tafsák a~ Tanítáll, és külömbféle igéretekkel · 
meghívta az ott lévo Tudófokat, hogy mennye
nekbé Frantzia Orfzágha. Ha{onló ígéretekkel 
tellyes Íráfi küldött a' Tyrolihakhoz- is; de ez 
a' maga jó Fejedelméhez húséges , moíl:ani Con
flitutzio jával bóldogságban ~l o , és mind ter
méfzeti fekvésére , mind erköltsére nézve eró 
N ép, a' felelet helyet, kéfzitette magát tu aj don 
vérével óltalma:-ni. Háromfzor támadtákmeg 
a' Frantziák Mántuát, és ugyan annyifzor veret .. 
tettek vifzfza az ott lévo órzo Seregtol; Ez után 
ú j ra hozz~ kezdettek az oltromláshoz nagyobb 
eróvcl mint eddig. Feldmarfchal Vurmfer ve[zi 
által az , egyesi'Ut Olafz, és Auflriai Seregek Kor
mányozását; öfzve gyi'ijti vigyázva eg~li Seregét, 

l 
e~ 



13 

.é.; m"gC:r minden felol megerosíti , az után 
megrámadja 4Z egéfz Frantzia tine á t, a' Garda 
Tó n1ind a' két ó}dalán; Az Aufl:riaiak vitéztil 
forgatják magokat, az ellenséget mindcn fel ól 
meg zavarják, 's kémelenitik Sa lót, Brefciat, 
Coronát , Rivolit, és Veronát hirrelensé~gel oda 
hagyni, és a' Mán~aa ofiromlását fél~1en fza
kafztani. Augnilus első Napján 140 Agyú, és 
a' Franrzíák minden Súnrzai az Aufiriaiak kezére 

, jurott:lk. Ekkor elóirŐl Fdd Marfellal Vurmfer, 
b.;túlról pedig F. M. L. Quosdanovich fenyeget
t~k vefzedelcmmel Bonapártet, de a' ki fehes 
lépéfekkcl , mind a' kér Sereget külön kü13n 
vifzf1a nyomta. Vurmfer magát Tyrolisfelé htÍzta 
vifzfza , ak:trván ezt a' Tartc:rnányt az ellenség 
reá ütéfe e11en óltalmazni. Elvén Bonapárre az 
alkalmatofsággal , Mántuát ismit békeriré ; 
Vurmfer hijába igyekezik Mánmát rnegfzaba
dittani az ellenség körülvételétel; A' Roverédó .. 
nál való ütközetben a' .Bonapárte réfzéte hajlik 
a' fzercntse, Vurmfer mindenfelé meglévén fzo. 
rúlva, Mántua felé nyomni, a' Cena nevú Falu
nál lévo hidat, és a' Falut elfoglalja, 's gyozc
delmeskcdik. Dc ismir ktntelcnÍtreték magát 
Mántua fe!é vifzíia húzni. Egy új Aufhiai Sereg 
nyomúl Veróna felé Generális Alvíntzi, és Dávido':. 
vich vezérléfe alatt, hoay magát a'Tyrolifi Serego-el 
egyeíittfe. Bon apátt~ N o vernber t6dikán e7°ek 
ellen indítja a' maga Seregét, mellynek ehu 
tsapatját Arcoiénél megtartóztatják a7 Aufiriaiak, 
kik-js !tt egy hidat oly vitézlll óltalmaztak, hogy 
a' Frantziák magokat vifzfza vonni kénteienitter- · 
tek, a' rnidon BG>napárte Ieugrik Lov~ról. egy 



I 4 
Zafzl )t kap a' kez~ be, ts a' Gra;1átéroffai eleibe 
fzaladván ezt mond ja: Gy err ek a' Generálifiok 
urán. De e1. a' kétts~gben es-fs által fel talált 

/ efzköz fem hafznált femmit- is az Au<lriai Vitéz 
bátorság ellen; úgy hogy m<l r felakart flándé-
1 ával hagyni Bonapárte, a' midon Generalis 
Güyeux, az Etfl h vize körny~!{.~rol eo-y Sereo-
1{ 

" l r , ' 1 • •• ' , 
0 

tJ atona::.agga 1egttsegere JOV.:n, veget vetett a' 
rsat<-Ínak. 

F. JVL L. Dávidovich Rivolinál megvú.., 
egy Szakafz Frantzia Sere~et, azomban ott te
rem. hirtelen Bonapárte, és m!ndcn prédát ki
r:Jgad a~ Keze ki1ui'il. MJ4 egyC~er elóre nyo
mdnak az 'Aufhiaiak , de ism it kéntelenittcttek 
uagokat vjfzfza húzni. Elore nyomúlt vóit UC7 ?an 

• .::> 

Gen. Provera - is felyltl az Et"ch vjzén, 's öfzve 
hefzéllvén Vurmíerrel J anu:Jr· 1.1s t6d~kán 1792-
ben megtámadta az ell ens~ get; hane 1 Gener. 
I\Iollis, kirohanván Sz. Georgból kettt vágta az 
Aufiriai~knak egY.m.Íífll való közösültfeket.Ekkor 

1' , . d r l l J.I c r.. L: meg ev en mm en 1egets~gto IOiztatva, azt .lU-

ván ta tollök Lonap.írte, ho~y az o akara ·a 
fzer~nt adj..íkfel magokat: De Provera azt mond
ta, hogy ha cl nem borsátnak bennünket Ka o
n;:!i paroLínkra, és bagá?.fiá:nkat einern engedik 
magunkal vinni ; magunk nyitunk magunknak 
bajon~ttal úrat al elmenetelre. Ez a' bátorság 
annyira megretfzett Bonapárténak, hogy min
denben megegyezett , a' mit Próvcra ki ránt. 
V \.:rónábót mcnt Bonapár.te Bolognába. A' P ~pa, 
a' Frantzia Kormány fzék.kel , a' Spányol k 

· k.özb njárif:l u~lkt.il kötött Fegyvernyú vásnak 
· Sd1k 



I) 

SdiT{ Js qdik. Tzikkelyeiben megnem egyezett; 
az~rt- is Fegyverre kolt a) dolog, de a' Pápa 
Sereg6t l1Írrelcn elfzélefztctt.ék a' Frantziák , és 
Romagna Tartom 'nyát, az Urbinoi Hertzegsé
get, Anconával egyi.itt elfoglalták. Hat hóna
pig tartott a' Mántua oílromláfa. Ez alatt az 
ído alatt a' leg nagyobb bátorsággal igyekezett 
az Auíhiai orzó Sereg mc.gát más Seregekkel 
egyeíitteni. Vurmfer igaz Heróíi vitézséggel 
6ltalmazta magát. A' leg dühöfebb kiiit:fek, 
arnbár fo kárt okÓztak- is a' Frantziákné'k; de 
az Aufiri ai orzó Sereget. is mind inlrább inkább 
gyengitett~lc; bé követ1{ezet középekbe a' nagy 
éhs~g, a' mcllyen femmi remtnységek többé 
nem vólt, hogy fegétheffenek; sooo Lovat ettek 
vólt már meg az Auflriaiak, mikor Vurmfer ál .. 
tal adta a' Várat 1797ben Februarius 2díkán 
tifztefségcs Capitulátióra. Maga Bonapái·te azt 
rnondta Vurmferről, hogy o. fzúntelen vitéziil, 
és álhatatofao forgatta magát;' mikot ki tsa p ott 
katonáival, mindég maga vitézkedett elói , egy 
fzóval úgy vifelte magát, mjnt egy nagy, de 
fz\::rentsétlen ember. Fo Henzeg Károly, nagy 
Sereggel_ á1lott a' Tagliamentó vize, és Piave 
kozött. Bonapárte a' Pápával hirtelen ~ékefsé ... 
get kötött, mellyer Tolt.ntinóban, a' Fó Hadi 
fzálláso'n alól íráífal megerofitett. E' fzer~nt ' 
a' békcfség kötés fzerént lemondott a' Pápa 
Bologna , Ferrára, Romagna, és Avignon bírá
sáról , ezen kjvül pedig fzámos mefiers~p-cs da
rabokat, ofz1opokat, és fefiéfeket ad~Lt adó 
gyanánt, E' meglévén , lvfárt.zius t6dikán a' 

T~ o lia-
::~ 

.. 
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Tagliamentó vi;.~nek vefzi útj ~t Bonap:lrte , 
mellyen mikor kercfztúl akarna úfztatni, a' lova 
egy mélységben elbugygyant alatta, 's a' ma
g·l életét úfzáffal kellet a' ,·eÍLedelcmbol kifza
b:IdÍttani. E1. után Tarvisnál egy véres tsata 
dik, mellybcn a' Frantziák minden talpallatnyi 
füldet , mdlyet elfoolaitak, fok kiontott vér
rel vásárlottakrneg. bBonapárte ekkor , egy 
levélhen meo-k.inálja Fó Herucg Károlyt a' b~-
1 f. ' l A n ·1· d ·1 ' F ' '

11 
k" <.e segge . L p'n lS 7 l1{en cS?vvernyugvaJl ot-

nek~ t8diká"n ped.ig a' Bék~f~ég előljáró Tzik·· 
kelycit: alól íráff. l megerofc;itik Goesben, Srir!J
nak egy vádb.w, melly Leobentól fél órányi 
j~ró főldre fekfzik. Ezek [zer~nt az elóljá:·ó 
Tzikkelyek f1.erént, le mondott a' Csátzár Nieder 
Land birftsárül, megegyezLtt Frantzia Orfzág-

1 nak azokban a' határaiban , mellyek a' Rts
puhlika törvényei fzer~nt megvóltak. határozva, 
é~ helybe hagyta azt- i11, hl)~y Olafz Orfzágban 
egy Resp u bijká áHír6c~ j or. fel. Velentze pártot 

· üt0tt a' Frantziák ellen; egv a' Fó fgazg:ttÓ ne
ve alatt k~bots~tott Proclamátio, annyira fel 
tüzelte mindcne}{ fziv~t, hogy imit amott ftJk 
Frantziákat felkontzoltak. Ennek meg.lalL:sá
ra Bonan{lrtc e•.Y~fz S'ereo-Jvel eCTy"tt a' Ve-r- ( 'i b o 
1entzei f(~ldre bcfment , az eg~f1 Tartományt 
el foglahatta , ma:->·át V elentzét körtlivétette a' 
Frantzia k3vetet 

0
onnan kihívatta, és meo-pa

rantsolta, hogy a' Vtlentzei Seregekkel úgy ~án
nyanak, mint ellcns~cr(Yel. A' D o ge ö[zve hl vat
ta a' Senátufi, és hof;fzas tanátskoz.Ís urán e1-
v~gezt6k, hogy a' moílani igazg~tás form~ ja! 

a 



a' N épnek igen nagy tcrhét e van, és l1ogy ab
ból femmi jó nem kóvetkezJ\erik. Azután a' Se
n~ítorok egyral egyre letett~k hívata1 .o1~at, és 
az igazgatást áltaiaJtJk annak a' ComrnitiJónak, 
tnellyet Bonapárte nevezettki. Még egyfzer 
prob~ít tettek a' régi igazgatás formáJának Harciti, 
b ogy az cltbbeni rendet ism it helyre állíthafsák, 
de l1afzontalan vólt minden igyekezetek, 6~ a' 
Doge, a' kinek ·~ll ta akanák adni az ig~wga
táil, fol1ol fem t dáhatott. l\Jfájusnak 1 ~dikén 
elfoglalt~]{ a' Frant1ia Seregek V elent'lét. Inne.n 
!v:bylándba ment Bon JYÍrte. A' Cifalpirni Rcs
lmblika, a' maga m<ifodfzori Fel:tllíttat<.Ísát, és 
majd minden Rt·ndtarráfait n~ki köfiönl'eti. 
1\1 y.lándb01 kemcfny ,paran!solatokat hotsátort ki 
egynéhány Frantzia Agcn{~k dlcn.' kik k· lomb
kiilömbftle dólgokat bi~ony s fzmek aLtt ma
gokúvá tet ek. A' C1falpin~i, és az akkor tá
madni 1 e:zdett Liguriai Respubltka dólgait lYiay
lánd mellol, :NlonH:bt:llóhól igazt~atta. Az Ol fz 
Odzági Franu.ia ,Sereg Adminifhatorának H.l
lernck azr paranrsolta BonapárteJ hogy a' Ve .. 
lenu.ei c:met~~g T err a r erm~ban fekv o jófzágai, 
mellyek letartóztattak v61t, elébbeni Birtoko- • 
faiknak adódjanak vif1íza. Egy Juniu~ 1 odildn 
kolt ·endcl~sében, a' Pármai Hertt.egség J,atá
rait fzorofan meghatárana , €s mind a' Ci[,l
pinaiaknak, mind a' Frantz,iáknak megparant~;ol-
a , 1H>gy a' Jobbigyokk1l fí.C!pen bánjanak. 

J<... és idüvel a7után, Lucr.:.hól néme11v fami
r SK egy Deput:tiót k:"l~<.>ttck hozzá, a' }ik ar1 a 
kénik őtet, hogy vigycbé közikbe a' emo-

B crá-
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cratika igazgatás formáját. Utóljára, Julius 2di
kán, a' Direél:orinm nevében kihirdettette a' 
Ci fal p inai Respublika fúggetlens~gtt, és mind 
a' V égre hajtó, mind a' Törv6nyhozó Tanáts 
Tagjait, egy efztendóre kinevezte, a' me ll y 
id ó elfolyra után, maga a' N ép válafztana maCYá .. 
nak Tifztvifeloket. Az alatt pedig, mio-

0 

a' 
Törvényhozó Tanáts kinevezett új Tagjat hí .. 
vatalokba béléprek, Bonapárte maga egyedúl 
vólt az egéfz Törvényhozó Tanáts. 

Pedemontziumban azon közbe Zenebona 
ütötteJti magát, melly eaé[z Sardiniai Lombár
ditÍig kiterjedett. A' Sardiniai Király eay 
Sereggel ellenek ment a' Zenehonáfoknak, 6s 
megkérte Bonapártét-is, hogy légyen néki feo-ér-

' .. l 1 . . ' K. '1 k' ' ' ll . o tsegn , {l-tS a tra y ereset te yesttette. Azu-
tán ment Bonapárre U dinébe, a' hol külömb 
kiilömbféle rendeléfeket tett, a' Vei ::ntzei, és 
Terra Fermai ideig tartó Kormány Székreva1ó
nézve. A' Máltai Rendnek, a' Cifalpinai Res
publikában fekvó J ófzágaira nézve pe?ig azt pa
rantsolta, hogy azok, mint N emzetl J ofzágo { 
adattaffanakel ; továbbá , hogY a' katona Tifz
rcknek, a' Cifalpinai ScregtH~l hJr~ad r 'fze, a' 
Lengyel Seregnél pedig negyed réíze Frantziák
ból álljon. Campó Form16nál Oél:obcr 1 ?dikén 
békefsC::get kötött Aufl-riával, a' melly békeiség 
kötés 25 Tzikkelyekbol állott, 's a' ~11ellyet Ge
nerális Berthiertol, 65 1'fongetól Pán~ba kuldött. 
E' meglévén , vifzfzat~rt lYfaylándba, a' hol 
a' Cifalpinai Respublika, háláadatofságár.ák je
Iéul a' Montcbellói \T, rat ajánlotta n 'ki örö r-

~, gli l. 
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ségfll. Ekkor azt kérte a' Direél:oriumtó1, hogy 
engedjemeg, hadélheffen o itt magános tsen
deíségbcn; de a' Dircél:orium azt felelte: l1ogy 
a· Hazának az o fzóigáiatjára még tovább-is fúik
sége van; hogy m~g több meghódítani való 
Ellenség-is van; és hogy o már a' Rafladti Gyil
Iéfen jelenlévo Frantzia követség Elöl ilojévé 
válafztatott. Egy Proclarnatiót borsátvan azért 
ki clofzör a' Cifalpinai Kormányfz~khez , a' 
mellyben azt bizonyofsá tefzi a' Frantzia Res
publika óltalma felol; Rafiadtba ment, onnc1n 
pedig a' békefséges alku költsönös kitseréléfe 
után, December 2dikán P .írisba. A' Direél:o
rium Palotájához menvén , azt kérdi tóle a' 
5trázfa; hol a' Polgári Bilétje ? Nimsen úgy 
mond Bonapárte. Midon e' né,lkul nem akar
ták bébotsáttani, azt mondja: En vagyok Bo
napárte. Alig haljameg a' Katona ezt a' nevet, 
azonnal katona l'arádét tefz fegyveré cl, és 
elki~Htja magát: Elj en Bonapáne! Ezzel az öröm 
kiáltáfial kisértetettbé Strázsáról Strázsára egéfz 
addig a' Száláíg, a' l1 ol a' D ireél-orium egyben 
vólt gyi'ilve. Más N ap az arra rendeltetett hel
lyen , megnézette a' Paífusát, mint akarmelly 
má~ Polgár. Egy közelfekvo Regement meg
akarván ótet tifztclni, Katonákat kúldött hozzá 
Strázsára ; de a' mit o einern fogadott ; azt 
mondván: hogy o ott nem Komandirozó Ge .. 
nerális. A' Tudományokat tárgyazó Nemzeti 
Infiirutum Tao-jává válafztotta Bonapártét , 
mellyre 6 kövecltezendo értelm ú Levéllel telelt: 
Nagy hetsulletnek tartom, hogy az Inil:aurum 

B ~ érde ... 
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ét· d em es Tagjai engemet magok közzé váfafz .. 
tottak; fok ideig kell még nékem az o T~mít
ványoknak lennem. Az a' valóságos meghódí
tás, melly egyedúl f~jdalorn nélkül efikmeg, 
a' tudatlanság megl1Ód1tasa. A' leg ditsvfs~oe
febb, és leg hafznofabb fogJalatofdg az, m1l~or 
valaki az emberi esméret kifzélefitésJben mun- · 
kálódik. A' Frantzja Respublika valósáo-os ha· · 
taJmának abban kell állani, hogy megne~nged- · 
je, hogy tsak egy megfogás ... -is ( B.egrif) fLár
mazzon ollyan , meHy az o t 1laJdonává ne . 
légyen. 

7 , 1-
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EGYIPTOMRA VALO TZELOZAS. 
A' FRANTZIA FLOTTANAK TOU-

LONBÓL v ALO l{IEVE7:ÉSE. -

1v1ÁLTÁNAK MEGVÉTELE. 

B mapárte megnézegetett külömbkUtömbféle 
kiköto bellyeket, a' me ilyekben úgy lárfzott, 
hogy Ánglia ellen tevódnek a' hadi kéfzi'iletek; 
azomban pedig mind azokkal Egyiptomra tzé
lozott ~rantzia Orfzág. Egyiptom feldzik Afri
kának Aíiával való határos fzélén , a' Verefs , és 
Kölép tenger között. Szercntséc; fekvésére nézve, 
Egyiptom a' leg alkalmatofabb kereskedés , és 
a' leg terméftetefebb közösi'ih~s helye Európa, 
és India között. Minden Tartományok között, 
mellyeket a' Hill:óriákból esmérünk, a' népes
~égre, és pallérozatságra nézve, Egyiptom a' 
leg régibb, és ts ak India vetekedh erik vele eb
ben a' tekintetben. A' bizonyos, hogy a' Tu .. 
dományok, .IVIellerségek, és mác; fzüks~ges dól
gok esmérete Egyipromból ment által Gorög 
Orl1.ágba, és onnan o fL tán egéfz Europába. Az 
o hajdani virágzásának nyomait, olly fok fzá71 
Efztenciük lefol rá(a után-is, nevezetes emlékez
teta jelek rnntatják. 

B 3 Mig 



Mig a' Portugallnfok a' jó reménység fo
kát felnem talált<k, egyedul Egyiptom vólt az 
az út, mellyen Európa, és India között a' ke
reskedés folyt. 

Al ' d . ' ' l • b b l ' • I b H ex an n ·.!t, ezt a reg1 ~ , es UJ a J e-
ró fok fényes tselekedetek piatzát , ·válafztotta 
Nagy Sándor a' maga Bjrodalma Fo Várasának. 
Az 6 halá a után, Egyiptom a' Ptolcméufok ke-

, • • , , l , r. ' l d zere JUtott, v1ragz va es nepe1se ett; e azu-
tán az igazryatás formájará nézve klilömbkülömb
féle vá]tozéÍ fokon menvén kerefztill, virágzó ál-
1apotját elvdztette, 's utól jára a' Törökök bir
tokává Jett. Mofi tulajdonk~pen a' iv1amelukok 
uralkodnak benne ; rnivel a' Fényes Porta nem 
tudj oket zab )l(n urtani. Ha a' Frantziák 
Egyiptom ot hatalmak alá tudt~k vólna hajtani, 
közelebb ér..cék vólna Indiát, és a' kere~ked ~fi 
a' Verefs Tengeren kerefzt;-;1 rövidebb Úton 
folytathatták vólna az Abiffiniai Karavánok által; 
IT!agokévá tehették vólna belso Afrikának min
den kintseir, az arany port, és az Elefánt fo
gakat, és ha a' Mekl(ába való búrsú járáfi elo 
fegt11ették vólna, hafznát vehették vólna a' Bar
barufokk: ~J való kereskedésnek eg~fz Senegá
Iig. Ha Alexándria a' maga eredt ti állapotjára 
vifzfza állítódna; a' közép Tengeren való ke ... 
t·erkedésnek köztp pontja, és az lndiai gazdao 
portékák f!Iagazinuma lenne; a' termékeny me~ 
zok, az Afiával va ó kereskedéfl fzabadahbá , 
könnyebbé, egyeneft bbé, Js kevefebbe keru
lóvé tennék; Angiiának lenne dó]ga a' mi~tde
nünnen ofzve5yúló Idegeneket kielégíteni , Gö 

rög 
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rög Orfzág, a' Levántai kereskedo Helys6gek, 
és az Afrikai partok, fzorofabb egyeségben len
nének egymárfal a' kereskedésre nézve ; Fran
tzia Orfzág pedig egy ollyan közönséges hely 
lenne , a' hol ófzve gyi'ilne mindenféle napkeleti 
kints, és termés. Ennek a' nagy tzélnak eléré
sére ment · Bonapárte T oulonba, a' hol Katonái 
elott illyen bcfzédet tartott. Katonák! Ti egy 
fzárnyát tefzitek az Frantzia Seregnek, már a' 
hegyeken, és a' iik füldön hadakoztatok, ofi:ro
mokban vóltatok jelen; fiükség már mofi, hogy 
a' vizen-is hartzoljatok. A' Római Seregek , 
mellyeket Ti ollykor ollykor követtetek, de még 
egéfzlen e ln em érretctfrk, egyfzer a' Tcngerri)}, 

·máskor a' Szárazról hódítottákmeg Kártá~ót.lY1in
deniltt gyáztek, valamerre tsak mente.K, mert 
vitézi'il forgattál( magokat, békefséges tlirok , 
jó rendtartók, és égyct értük vóltak. Katonák! 
az egéfz Európa reátok fLiggefzterte íiemeit! 
nagy tzélokat kell még Ti n~ktek elérni, titko .. 
zeteket tenni, vef1edelmeket kiállani, akadá
lyokat, és nehézségeket meggyozni ; még töb
bet fogtok ezudn dinálni , mint a' mennyit ed .. 
dig a' Haza javára, az emberi nemzet bóldog
ságára, és a' tulajdon magatok betslillet~re tsi-

, náltatok. Katonák! Matrófzok l Pattantyúfok ! 
legyetek egyet trtoleg ! gondollyátokmeg, hogy 
az ütközet idején egyiknek a' má{ikra fzüksége 
vJgyon. Hajós Legények! eddig Ti veletek 
k t vefet gondoltak, l1anem má · rnofi Ti reátok 
van leg főbb gondja a' RespubliJ,ának. Iv1 'ltók
ká fogjátok magatokat arra a' Seregre tenni, 

B 4 meflynek 
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mellynek réfzét tf:fzÍteic A' Respublika Géniuf1a 
leízfz a' Tengeren, és a' leg távolabb lévo Tar-
tományban- is Itélo Bíránk. . 

Maj us 1 gciikán 179Sban, indúlt (i Toulon
ból, a' Frantzi_á~nak 1.9.~ ~~jóbó~ á!J<S Se ege, 
melly Io,ooo S74r<.lna k:iza!laando karona~ágot, 
és 2ooC: mefl:er embereket, 's tudáfakat fog-

- lalt magában. Junius Sdikán, ~L.íltl a Sz1geté ... 
l1ez érkeztek a' hajók, hol egy Civita \'cchiá
hól · érkezett kíséró hajó tsatoha magát hozzá
jok. Mindjárt akkor eHve, mikor T\Iáltához 
megérkeztek, egy követet kuldöttbé Bona pár
te a' Rend naby meíleréhez, azt kérvén tóle , 
hogy engedjemeg hadd meritthcffenek a' Kato-

~ nák fzámára vizef a' SzÍgct kik0to bellyeiben , 
de nem engedéidöttmeg. Ekkor az~rt azt pa
rantsolta Bon~párte, Admirális Brueysnek, hogy 
tEgyenmeg mínden r~ndeléseker. a' lctf7álVsra. 
Már m<Ís nap reggel mtndenutt k1fzéiiLnrak a' Szi
getbe Frantziák, 6s noha keményen ~rgyúztak is 
reájok, efivére az egéfz Szigetet megvették; a_?;u
tán Málta Várofa ofiromlásához fograk, arra 
r&ttenetesen tüzeltek, a' benn I {v ok gyfzer ki
tsaptak, de vifzf7a verettet(ek, és a' Rendnek 
egy záfzlóját elvcfztett~k. Ezudn minden ágyú
kat kirakták a' Frantziák a' hajókról a' Száraz
ra. A' Rend nagy Mefiere fegyv r nyúgváfl: 
k~rt. A' Framziák réD~érol Br;o-adiros Gcner'
lis J unó t killdodöttel re Ily .. s harcJammal a' fegy-
ver nyúgvásnak az alatt a' feltétel alatt való ' 
rnegköté~tre, ha a' V áro fr a' Málthajak ál ral 
engedik. J unius 1 odikén éjfzaka, békefségre 
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lépett a' két fél egymáffal ezek alatt a' feltéte
lek alatt ; 1.) Hogy ad ja által a' Máltai Rend 
a' 1;rantziáknak Málta Szigetét , Gozzót , és 
Cuminó t. 

2.) Hogy a' nagy Mefiernek efztendonként 
3oo,ooo, rninden Frantzia fzuletésli Máltai vitéz
nek pedig 700 Livra jovedelme légyen. 

3·) Hogy mind a' Vitézeknek, mind a' La
kofoknak vagyon jaik, Privilegiumaik, megma
radjanak, és Va11áfokat fzabadon gyakorolhaísák . 

• ~fás nap reggel bément a' Frantzia Sereg 
?vléílta Várafsába, ~s Várába; elfoglalt két hadi 
baj ó t, egy Fregátot, négy evezo hajót, és nyert 
1200 ágyút 15,ooo font puska port, 1500 flin
tát , ~s fok kúlömbkülörnbféle más hadi kéfzú- · 
l eteket. 

-· 
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ALEXANDRIANAK MEGVETE-

LE. - AZ ANGLUS FLOTTÁL "tAK 

ABUKIRNÁL NYERT GYÓZEDELM.E. -
A' PYRAMISOKNÁL V ALÓ ÜTKÖ

ZET,- KAJRÓ FELADATTAT ÁSA. 

J unius tSdikán fzélnck ereíztette vitorláit a' 
Frantzia hajós Sereg Máltától, 6s az Afrikai par~ 
tokfelé folytatta útját. A' Bonapárte elmenetele 
után harmad nappal, Máltához érkezett Angfus 
Admiralis N elfo n, azt reménylvJn, hogy ott 
találja a' Fr:wtzia hajós Sereget; de megrsalat-

l l 'b tatot remenysege en. 
J unius 2 2 d ikén, következendő értelmii be

fzéJet tartott Bonapárte Katonái elott, az Orient 
nevíi Admirális hajón: Katonák ! mofi ollyan 
meghódoltatáshoz fogtok, rneliynek a' palléro
zottságra, és a' Világ rninden réfzeivel való ke ... 
reskedésre kiterjedő következéfeit lehetetlen 
megbetstilni. Anglián minden bizonnyal a' leg
érzékenyebb halálos [ebet fogjátok ejteni. Fá-

, radtságos útakat kell tennunk, fok Tsatákar kell 
próbálnunk , de ft:erentséiek foaunk lenní , 
minden elkezdendo dólgainkbanb, maga a' 
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fzerentse mellettlink van. Azután megparantsol
ván Katonáinak, hogy a' Mahumedána valláfi: 
tifzteletben tartsák, ezeket mondotta: Azok a' 
N ernzetek, kikkel nékunk dólgunk Iefzfz, más
képen báanak Afzfzonyaikkal mint mink , de 
'akarmelly más Tartományokban- is, a' ki az 
Afzfzonyokon erófzakot téfzen, nem egyéb, az 
emberi nem képtelen tsudájánál. A' pufztitás , 
a' katonaság tsak igen kevés réfzét gazdagitja
meg, ha azt t<;elekedntnk, meggyaláznánk ma
gunkat, rnegfofztanánk magunkat minden fza
baditó efzköztol, és ellenségeinké tennénk azo
kat a' Nemzeteket, a' kikkel való barátságból 
hJfznot kell 1 eménylenlink. Azt a' Váro !l, mel
lyct leg clofzer éri'ink, Nagy Sándor éP-Íttette, 
mindcn lépren nyomon nagy emlékeztető jelekre 
találunk, mel1yek méltók ;;J.rra, hogy felindirtsák 
a' Frantziákat a' követésre. - Tsak 8 nappal1 

tudtameg a' Frantzié\ Sereg az elott, minek elótte 
Egyiptomba bément vólna, hogy mire megyen, 
és mit akarnak véle. - Julius el~o napján látta 
rnegelofzör a' Frantzia Flotta Afrikának partjair~ 
's más nap bément az Alexándriai kikötő hely-4! 
be. - Alexándria másképen Scanderich, egy 
kiköt~. hely a' Közép tengeren, és Kájrótól fel'-
fzik EJÍzak, és Napnyúgott között. A' Knfius 

· Születéfe elott j 33 efztendóve1 épittette ezt a' 
Várofi Nagy Sándor. Mofi tsak egynéhány Eu
rópai kercskedok folytatják ott a' kereskedéi}. , 
Euclidesnek, annak a' hires Marhematikusnak a' 
hazája. Minek elqtte bément vólna Bonapárte 
eLbe a' kikötő heiybe, lz elótt harmadnap .. 
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·pal feki'tt ott az Anglus- hajós Sereg. ÉjfL:aka 
t 1 órakor fzállotrki egy eve7o hajón maga ve
zetvén a' Sereget. Ezen az éjfzakán egéíz Ale
xándria al~í nyomúlt a' Sereg, 's más nap jókor 
reggel hozzá kezdett a' tsatához, noha méa ek-
l , , r [: 'll. 'l ' r ,o {.Or egy agyut 1em za ttotta!{ vo t a 1zarazrJ.. 
Genet:ális Kiéber fel akarván· . a' kófalra máfzni, 
oda hagyta a' Pompejus ofzlopait; ugyan akkor 
Generális Bonn erofzakofon megvette a' Rofettei 
k<ipu t; GenedEs M en on pedig Seregének egy 
réfzévd a' Várat ofiromlotra, a' máiikkal pe
dig egy m<is erőCséget vettmeg. Az eH en tO' 
fzerte fzéHyel fzalatt, némellyek vették magol-a~ 
az órzó toronyba, máfok az úgy nevezett új Vá
rosba. Minden' l1áz még -annyi erófségnE-k b r ... 
fzott elottök. Efive felé minden letsendefcdett 
a' Városban, és minek utánna rnind a' k 't \~r 
J{apitulátzióra feladta magát, az egéfz V ár os erOí:. 
ségeivel , és két kiköto helyeivel a' Framziák 
kezében vólt 

A' pufztákon ide 's tova Kováigó Arabfok, 
megtámadták a' Sereg hátulsó réfzét; hanem 
Bonapárte annyira vitte a' dólgot, hogy barát
ságos egycfségre, és kötésre lépett vele Az 
Alexándria! lakofokkal jól bántak. Bonapárte i<:
mit fzorofan megparantsolta a' Seregnek a' -a .. 
tonai fonyitékre való vigyázatot. Az Egyiptomi 
Basának pedig azt írta: Hogy o tsak azért jött 
abba a' Tartományba, hogy azt megf1aoadittfa 
a' Mamelukoktól , és a' pártos Bey,eket meg
zabolázza. 
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Utóllyára egycfségre lépett Bonapárte a Muf
tival , és az Ale ándriai Scheikekkel. E' fzerént 
az egycf~ég fzerént megállhódott, hogy a' régi 
Törv~nyek, és RendeléfeJt megmaradjanak, és 
az igazság a' régi mód fzerént fzólgáltaffiJJlki. 
Ennek felette .arra kötelezték magokat az· Egyip
tomiak, hogy a' Eran·~ja Sereget fenkinek ei
nem árullyák, és femmi ollyan ti1alma5 Tána ... 
ságha nem elegyítik magoJcat, melly a' F antzi~k 
ártalm( ra járna. A' Frantzia Fó Gener~ílis ellen
ben a2t jgérte, hog nem fogja megengedni, 
l1ogy a' Frantzia Katonaság az Alexándriai lako
fok~t bofzfzú~ággal illcffe, prtdálás, {s fenye
gerodzés által ny 'íghatatlankodta!fa , és hogv 
mindent, valaki effele hibába efik, keményen 
meghuntet ; nem fogja továbba megengedni, l 

hogy valaki a' lakofok közzúl valláfa megv~íl
toztatására kénfzedttefsé .. , vagy hogy az Ifieni .. 
ti!7.teletrc tartOzÓ Cz remoniákba valami újitáfok 
vitc!Ienel bé, és ::ibb effélélc Minek elütte oda 
l1agyta vólna Bonapárte Alexándriát , elófzer 
eltemcttette a~ okat a' Katonákat, a' kik a' Város 
ofiromlásában eleflek; és felmetfz~tte neveiket 
a' Pompejus ofzlopcíra. A' következendo négy 
napot az Alexándriai új igazgatás formájának 
rendbe fzedé.sére, a' kikötó helynek, és a' Város
nak b:itorságos állaporban való hefyhezterésére 
fordította. Ennekutánna lá~ta azt Bonapárte, hogy 
fzüks~g a' Sereget Kajró alá vezetni , r~fzf1er:nr 
azért hogy ne légyen Mamelukoknak idejek 
' v l' 'l I , " k' l' , r. k L a aros o ta ma?' sara meg rvantaro <:11 ~zÓ& 

!. '' 'r.r. ' h 'K' ,. meg zerzesere, re1z1zercnt, ogy a aJrOl Ma-
gazinumokat elorc kineurefithe!s~k. 
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Julius jdikán Útnak indúlt a' Generális De-
faix Ofztálya; a' Generális Kiéber Ofztályára a' 
vólt bízva, hogy Rofettét · vegyemeg, és azután 
egyefittse magát Kl6berrel. Maga Generális Kié
ber mivei febbe efctt vólt, Alexándriában ma
ratt, mint Kommandirozó Generális. Bonanár
te, Julius 6dikán efl:ve indúlt útnak Alexándriá
ból ~ hogy Demanhúron kerefztul Kajró alá 
mennyen. Ez az .út ugyan a' lep r~videbb; de 
a' leg terhefebb-ls; rnert 14 m~::rtfoldet kell egy 
ollyan fivatag pufztJságon menni, a' rnellyben 
nem talál az ember egyebet egynéhány rofzfz 
k.útnál, mellyben tsak annyi viz- is aligvan , a' 
mennyi egy Seregnek el~g arra, hogy a' fzom
júság miatt megne haljon. - Az · Arabf-ok fziin
telen nyúghatatlankodtatták a) Sereg hátúlsó ré
.fzét. Defaix Generálifi egy tsoport Mameluk 
megtámadta ' és vifzfza nyomta. 

1\1urad Bey Cheibreífe nevu Falunál várta 
a' Frantziákat , hoi fok batteriákat tsináltatott a' 
Nilufon, maga vezetvén fzámos Lovafokból, és 
8, vagy 1 o ágyúzó hajókból álló Seregét. -
Bonapárte azt parantsolta a' Frantzia hajós Se- · 
regnek, llogy a' fzárazon lévo Sereg mozdúlá- . 
faira vigyázzon, és az ellenség jobb fzárnyára 
uo-yan tsak tüzeljen. Maga pedig hirtelenséggel 
ts~ta rendbe állította Katonáit, az Ofztályokat úgy 
rendelteel , hogy azok hofzfzan kinyúló négy 
[zeget formáltak:, ki:>zépbe állította a' m ·ga lo
vait, úti kéfzuleteit, 200 lovafo kk.J.l egyiitt , a' 
kik a' hofzfzas Útazás miatt vagy neki fáradtak, 
vagy elbetegefedtek. Hátúlról elfoglaltatott két 
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Falut a' tartalék Sereg által. A' Pattantyúfok 
pedig az Ofztályok közott úgy állottak, hogy 
mindenfelol tüzelhettek, akarmerrol rámattameg 
öket az ellenség. 

Perée a' hajós Sereg Vezére ofiromlotra a' 
Török Flottát; ~s egy tüzes tsata után, a' melly .. 
ben megfebefitette a' karját egy ágyú golióbis, 
vifzfza vette a' Mamelukoktúl azt a' háromágyú
zó, ~s egy evező kis hajót, mellyet azok a' 
Frantziáktól elvettek vólt; 's azután az ellenség 
Admiraljs hajójának fzegeztettc ágyúit. - Ke .. 
ves idovel azután, a' Mamelukok Lóvafsága el
borittotta az cgéfz térséget; megtámadta a' Fran
rzia Sereg fzárnyait, és mind óldalról, mind há
tulról , ott a' hol az gyengébb vólt, bé akart 
közibe rontani, de mindenútt ellent állott a' 
kem 'ny tüzel~s. Azután még fokfzor próbáltak 
a' Memelukok reájok ntni a' Frantziákra; v.ól
tak némelfy vakmerók, kik valóságos tsatába el
egyedtek; de a' kiknek megfeleltek a' Batalio .. 
nok véginél állott vadáfz Katon21c U róljára, 
minekutánna tsak nem egéfz nap állottak v6lna 
egy ftl ágyú lövetnyire a' Frantziáktól, vifzfza 
húzták magokat, mint egy 300. ember vefzte ... 
séggeL A' leg rekkenőbb melegben úzre oket 
a' mindenben fzükséget látott Frantzia Sereg, 
a' midőn utóljára elJutott a' Pyramifokhoz. Itt 
a' mikor már Kajróhoz tsak hat mértfoldnyire 
vóltak, megtudta Bonapárte, hogy 2.~ Beyek 
Sántzoltákbé magokat Ernbabenél egéfz Seregek ... 
kel egyiitt, és hogy erőiségeiket többel rakták
meg 6o ágyúnál. Néki mentek azért az eH en-, 
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ség elóijáró Seregének, és azt vif1fza nyo. ,.Jk, 
a-zután pedig kevéífeJ, az egéfz Sereo- az c1len- . 
' S ' . l... '11 A' D r. . ' R 

0 
• G se g antzat c ott a ott. e1a1 ,. , es eg 1ic·· cne-

rái;fok Ofztállyai jobra állo~tak, Giralo, és Ern
habe között, és a' fzerént megakadályonatt~k az 
ellens{gnek felso Egyiptommal való köz" sil isét. 
A' Generális Kiéber Ofztálja áll ott közb il, a' 
Bonne pedig a' Sereg bal fzárnyán. r-.. Iurad Bey 
tfzrevt'vén a' Defaix mozdúláfait, f~ftette magá
ban, hogy az ellen~éget megtámadja, azért- i~ 
egyet leg vit~zebb Beyci közzúl vá ogatoft Kato
nákkal elkuldött, kik villám mód jára rüzelrek 
a' Frantzia Sereg job fzárnyán aliott ké- Ofztály
ra. A' F rantziák bévárták oket egéfz tizenot 
lépésnyire, akkor ofztán zápor esö ~,l)Jjára on
tották reájok a' golyóbifl, úgy hogy egy (zem

pillantás alatt fzámtalanok maradtak a' tsata pia
rzon halva a' két túz köLött, mert a' kh Ofz. ~ly 
közibe tsaptak vólt be. Ez alatt a' rvienou , és 
Bonn Ofztályai az Embabei S:intzokat ofirorn ot
ták, mellyeket az ~gyúk, és a' :rv1ameluk Lo
vafság máfikfelé ólta1mazták A' Bonn, ts a' 
Vial Ofztályaiból rendeltekki egynéhány tsoport 
Katonaságot, hogy a' legnagyobb gyorsas~ggal 
rohanjon reá a' Sántzokra, az alatt e ig egy 
máfik tsoport támadtameg a' Falut, és egyne
hány gödörbe vette magát, a' hol mind bátor
ságban lehet.ett, mind pedig rnozdúl-' sait eltit
kolhatta az ellens~gtol. N em gond ol v ~n az el
lenség tiizclo ágyúival Rampon, maga rontott 
b~ elofzer Katonáival a' S.intzokba. A' 1 Iam"'
lukok fe bei vágtatva ugrándoztakki onn ... n, é~ 
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megtámadták a' Frantziákat. A' Frantziák min• 
d enfelól front ba á Iván, b~jonéwk,kat, és golyó
hifokkál fogadrák oket. Terirve vólt a' tsata
piatz h61t tefiekkel, 's a' Sántzok; rnind a' Fran..,. 
tzi~k kezébe eflek. A' Mamelukok fntásnak vet
ték a; d6tgot, '"s futtokb~ a' S;reg bal fzárriyá4' 
ra rohantal{ , a, hol egy Batahon vadáfz Kato
naság rnérgefen reájok tüzelvén újra megfutam
tatra oket, és fokan a' Njfus vizébe vefztek köt
zulok. Ebben az ütközetben 2ooo válogatott 
Lovafságot vefztettekel a' Beyek, Murád maga
is [ebbe efett. Megrettenvtfn ekkor a' Mamelu-: 
kok, Kájrónak egy réfzét onnön magok pré
dáltákfel, és hajójiknak nagy réfzét megégették .. 

Kájró egéfz Egyiptomnak Fovárofa , a' 
Rriflus fzülettff~ után 79 5 efztendovel épittette 
a' Kajrvani Kalifa, és Alcairánák, az az : gyóze
delmesnek nevezte. Nagy Vá~?s, l]lelly 3oo,oq~, 
lakofokat foglal magábM' , ts harom egy má.:; 
ftól mefzfze lévo réízból áll, úgy mint ó,. és ú J. 
Kajróból, és Boulak nevezetil kUisó Városb6l, 
melly utóls6 a' N ilus partJán fekfzik , és egy. 
kikötő helye van. Nagy kereskedo Város, jól 
lehet a, Közé p ~ és V eres tenget' en nagyon meg
tsökkent a~6lta a' kereskedés, miólta a' 1 ó re-· 
ménys~g fokánál járnak közönségefen lndiákra .. 
Sz~pkJzi miveket, és külömbféle fufzerfzámok
ból áll6 török portékákac lehet Rajtóban talál· 
ni. Ez a' Város Julius 22dikén adtamegmagát 
a' Frantziáknak. A' N ~P a' B ey ek lakó helyeit 
mind felgyújtagatra, és (ok gonofzságot ~it~ · 
v-~ghez. A' Pyramifoknál vólt ürkö~etben, mínd 
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2' ké~fél a' dühöfs-égig, ~s a' neki keferedéiig 
v!askod?,tt, ·'s utóllyára tsak ?9Y~n a' had.i for• 
t el y gyozedelmeskedett a' v1tezsegen. Kulönö
s ön a' maga egéfz vagyonjátrt hartzoló l'Yia-
meluk lovafság vifelte magát erofen. SRkan vól· 

t ak ez~k között ollyanok, a' kiknél a' Frantziák, 
3 , 's · 4 fzáz aranyat- is talál rak. N émellyek 
egtfz tehettségeiket fegyvereikre fordítják. Ali<Y 
lehet Egyiptomnál termékenyebb foldet, és ~ 
Mamelukoknál nyomoróltabb , tudatlanabb, 's 
oll:obább népet találni. Házaik a' leg rofzfzabb 
materiából vagynak épitve; házi efzköLeik egy 
fzalma zsákb 61, és két, vagy három tserép ed~ny ... 
ból állanak. Igen kevefet efznek, a' malom,• 
hogy mirevaló legyen ~em tudják; hanem a' ga
bonát kövek kötött órhkmeg. - Minek előtte 
bémen~ vólna Bonapárte Kajr6ba , következen
do értelmú Proclamatiót botsátottki. Kajroi 
Nép l megvagyok a' magatok vifeletével eléged ... · 
ve ; 'J6ltettétek, hogy ellenem nem fzegez .. 
tétek magatokat. Az én irtlétemnek a' tz~lja az, 
hogy a' Mamelukokar femmivé tegyem, ellen.; 
ben p'edig a' kereskedJfi, és a' valóságos Egyi.: 
ptomi fzületésn lakofokat óltalmazzam. yúg
tafs~rokmeg magatokat valakik megrettentete .~ ; 
jöjjetek viízfza, kik lakó helyeireket odahagy
tátoJt; folytafsátok fzokott llleni tifztdeteteket , 
a, mit én , hogy mindég meglegyen kivanom ; 
ne féltsétek háznépf:iteket , lakóhelyeireket , 
vagyon jaitokat, különöfen pedig Pr6fttátok val- . 
lását, a' kit ~n tifztelelt. 

In t , 
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A' Murad Bey Seregéne-J~ bézárv·a való tar
tására, Kajrótól negy mértfOldnyire, a' flárazon, 
egy Lógert állitottfel Bonapárte. 

Ez alatt, Angi us Admiralis N el fon, réfzfze .. 
rént vakmeró, és jól kidinalt hadi fortélya által, 
réfzfzerént az által, mível az Anglus hadiero 
fokkal feiyül haladta a'· Frantziákét; a' Frantzia 
egéfz Flottát, Augu!lus első napján Abukirnál 
femmivé tette. " 

Bonapárte, egy Kaj'r6ban kolt írásában, 
igy adja elő a' Frantzia Flotta fz~rentsé'tlenségét: 
ú.gy látfzik , hogy Admiralis Brueys nem akart 
addig Korfuba menni, mig bizonyos nem lehe
tett a' felol, hogy b érnehet e' az Alexát1driai 
kiköto helybe ; és mig a' Sereg, a' meliyrol 
(emmi tudófitáil nemvett , ollyan állapotban 
nem vólt, hogy fernmi · menedék hely e többé 
fzüksége ·nem lett légyen. Ha ezek között a' 
fzerentsétlen . környúl álláfok köz0tt hibázott ; .el"' 
is vefztetre .a' mellett életét. Akár melly nagy 
légyen- is ez a' fzerentsétl~n ef et, mégfem lehet 
azt a' fzerentse álhatatlanságának tulaj d onitani. 
Nem hagyott mtg az ei· benntinket, sott ebben 
az egéfz hadakozás folytatásában mellettünk állott, 
és többet tselekedett, mint akar mikor-is. Ale
xándriál}oz érkezv~n megtudtam, hogy az An
glufok az elott egynehány nappal eveztek ott8l 
nagy hadi eré>vel, azért- is .' a~ félelme!> zi'inava
rok között, hol a' hajc) törés vefzedelmci közö.t 
forgottam, ki!zállottam a' fz~razra. Em!~kezem· 
reá, hogy abban a' fzempill tásban, a' midon 
rendeléfek tevodtek a' kievezésre, egy kcavézQ 
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fz~ll'el evezo hadi· haj ó t vett l' nk ~il re. E' vólt 
il' M.ált~ból viízfza t~n Igatsdg nevu hajó' ek
kor felkiáltottam ~ Szerentse elakarfz-é engemet 
lFtgyni ~ Tsak még ót napig légy mellettem!
Egéfz ~jfzaka útaztam, megtámadtam 3000 elfá
radt emberrel, m,inden ágyú, és Kartárs ntlkul 
Alexándriát, és öt nap alatt Rofettét, Deman
hurt megvettem, egy fz,óval már az eg~fz Egyip
tomban ' jó' l~bon állottam. Ez alatt az öt nap 
alatt kellett vólna. a, Flottát az Anglufok llen 
~átorságba helyhezterni; de mivel nem lehetett, 
a' vefledelem torkába. maradott. Thermidor 
(Julius) h,ónap elso n:ipján, Rofett {b ó~ kapott 
ktt hónapra való riská át. Az Anglufok 1 o nap 
·alatt nagy fzámmál rtmtogatták magokat a' te -
geren.. A' fzerents~ akkor elhagytamár hajós 
Sereg\.inket, mikor el 'rt oda, a' hová kivólt ren
delve, és mikor látta,, hogy többi nem fegét-
-het rajtunk. . 

Minckután11a Bonapárte annyi. ideig múlj-
tott vólna KájróbaR, mjg ezt az UJbnnan nyert 
.V áro fi jó lábra állí th ana ; ismit ~tnak indúlt, 
l ogy Egyip,tom többi réfzét- is maga alá hajtsa, 
és lbr~him Beyt , ki egéfz Seregével e-gyutt Sy
-riában fzaladt, i1zDbe vegye. 

Négy napig tartott febef<>útazás után, elért 
a' Sereg elöl járó réfze Augufius ~ dikán ~ Sala-
chiehhe , melly I~g felso azok közötc.•a' helyek 
között, rpelly~kben Egyiptomiak I knaJC; es a' 
hol ketdoclik az Egyiptornot Syriától elválafztó 
pufztaság. Ibrahim Bey, Lovaraival, és köve
toivel e~yiitt, abban a' fzernp illantásban elmen--

tek 
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tek onnan nagy fietrségp-el, mihelyt ntegtud~ák 
Bonapártenak közelgercsét, Kilentz fzáz váJo
gatott Katonákból állottak az Ibrahim kisér6i , 
a, kikre 1 oo vad~fzok, és Hufzárok tüzeltek, 

. de hafzon nélkUl, mert a' többi követait, ' kik 
között vóltak az Afzfionyok, a' drága .~gok, és 
a' Karavánok kintsei, kezekre nem kcrithették • 
.Egéfz a' pufztaságig b6kergett~k Ibrahimot, a' 
hol két hafzon vehetetlen ágyút, és egynéhány 
sátorral megterhelt lovakat hagyot t masa u án. 

Az alatt mig Bonapárte a' Syriába való 
menetelre kéfzületeke t tett, és a' Kájroi igaz
gatás formáját elint~zte j Brigadiros Generális 
Fuquieres egy HatJlion gyalogsággal Menuf ne
vu falura ment' a' hová nem erefztettékbe otet. 
Egynéhány ór-'iv. tartott tsata után megölt 2 o o 
emberr~ és a' Falut megvette. ' Gomelénél egy 
Batalion Frantzia gyalogságot, rnellyrtck Generá
lis Darnas vólt a' vezére , megtámadott, egy 
tsoporr Arabc; Katonaság, de a' kiket a' mago
kat vitézill 6ltalmazó Frantziák tsak hamar í7él
fyel vertek. Más óldalról a' Dernei Aratfok, 
kik a' mindehfelól vízzel köriil Vttt Bondei Vá
rat bjrták, prédá1afaik által félelmcfsé tették a' 
Nilus vizén való járáft. G~nerális- Murat, és 
Lasne, e7ekcn rajtok mcntck, kcv~s ideig tar
tott tüzelés ut :.n fzéllyel verték oket, és öt rnért 
foldnyirc mind{g kergct~ék, lovaik, tevéik, és 
más egyctmáfaik a' Frant:. .. iák kezekbe cfiek. 

GcnerOis Defaix Auguflus 25dikén oda 
],agyra Kajrót, és egynéhát'l.y l1aj?val fel ó Egyip-
om felé evezett A' Nilufon fclf(..f~ Fehunába 
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me nt, az úgy nevezett J ófef tsatornáján , mel

lyet Murád Bey oda hagyott, és a' hol 14 hajó, 

négy ágyú, és sátorok eilck a' Defaix kezé· 

be. Innen tovább ment a' Nilufon felfelé, Ka j~ 

róról 1 o o mért foldnyi mefzfzeségre , 's azorn

ban fziintelenill kergette a' B ey hajós Sereget, 

.melty egéfz a' Katarakták tájékaigbe fzálottvólt. 

Innen vifzfza felé vette útját, és j ott F elmefeig, 

hol egynél1ány tsatákat tett , mellyek elóljárc~ 

pófiái vóltak a' Sedimani ütközetnek. 
A' Murád Bey Serege, hat , vagy hét ezer 

emberboi állott, kik töbnyjre mind Arabfok 

vóltak, ezek között tsak egy tsapat gyalogság 

vólt, melly a' Sedimani Sántzokat óltalmazta , 

hol nem vólt több, négy ágyúnáL A' ~Iame

lukok egy kevés ideig tsendefen vifelték mag -

J{at, de Játván ofztán a' Frantziák kéfz"'leteit, 

Oél:ober Sdíkán, bámúlásra méltó bátorsággal tá

madtákmeg a' Frantziákat. A' Frantziák hideg 

vérrel fogadták oket; rnert tsak tíz lépésnyiról 

lottek reájok a' Vadáfzok, 's azután kcrefztbe 

rakrák bajonerjaikat; a' leg vakmerőbbek a' 

Marneluk Lovafok közzul, bé rontottak dühöfen 

2z ellenség rendjei közzé; de akarmelly hátran 

vifelték-is magokat, kéntelenittettek hátrálni, és 
Sánczaikat, ágyúikat, 's bagaz!iájokat a' f'ran

tziáknak általengedni. 
Az Abrrkiri fzerentsétlen tengeri ütközettol

fogva, femmi tud 6 fitáll nem vett a' Frantzia 

Sereg EurópábóL A' közép tengert ellepték az 

Anglus hajók, ésminden Egyiptomi kikötőhelyek 

bévóltak kerítve. Bonapár e megrudta, h~gy 
az 



.az Angliai Kórmányfzék békefséget kötött ~ 
Fényes P_ortával. Látta azért elóre, hogy et 
~' két Kormányfzék, Egyiptom megvételére egye
fiteni fogja magát, egymáífal, és hogy mind Sy
ria felol, mind a' tengerrol megfogják otet tá· 
madni. Erre való nézve arról kellett néki gon .. 
dolkodni, hogy miképen tegye hafzontalanná 
An gliának, és Török Orfz.ígnak fzándékát. F_el-:
tefzi tehát magában, hogy Sydába bényomúljon, 
dc elébb az Egyiptomi Tarto~ányok igazgatását 
intéziel. Egy Divánt állitfel, a' népnek pedig 
megengedi , hogy önnön m ga válafzfzon magá
nak Eloljárókat. Az ~dót mindenre újra vetteti
fel , a' hadi dólgokra nézve izoros gazdálkodáfr 
vifzenbé: egy kereskedo Tárfaságot állitfel ab
ból a' tzélból, hogy könnyebbé tegx,e az élésre 
megkivántató fziikséges dólgok közfolyamatjár. ; 
Kájróban; egy Oskolát, és Bibliothékát állítotfel; 
a' Chemiára nézve egy d61gozó házat építtetett, a' .· 
Mekhánikára tartozó mefterségeknek e'gy nagy 
mühelyt fúndált; a' kenyér sütésnek, és a' kü
lömbféle rtflegito italoknak kéfzitéfe, módját 
tökélletefségre vitte ; a' falétrom, és az. új viti 
1zerfzámok kéfzités~t megtani~otta. Azonban mig 
Bonapárre Kajró Városát mint egy úja, tette, a~ 
ó parantsolatjára külömbkülömbféle Túdófok 
Útaztak Egyiptomnak belsó réfzeíbe, kik a' Fold~ 
irására, a' közönséges, és Terméfzeti Hifioriára 
n~zve, hafznos visgá1ódáfokat tettek. Nouet, és 
Mechain meghatározták, hogy Egyiptom, Káj
ró D amiette, Sakehich, Gs Su ez V árofok men
l].yir_e feküfznek az Aequatortól. Lefevrre, tS 
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Makus megvisgálták a' Moczi Kanalift, Peyre, 
és Girárd Alexándria fekvését lerajzolták; Geoff ... 
roi mcgv.isgálta a! Menzaleh tóbéli áltatokat , 
és a' Nilus halait, de Lisle a' felso Egyjptomi 
plántákat; Arnolet és Champy a' Veres tenger 
áfványait; ( Mineríllia) Girárdra a' vólt bízva, 
hogy dó]gozzon egy munkát az Egyiptomi Ca ... 

· nálifokról ; Den on útazott fe] so Egyiptomba , 
a' régiségek lerajzolására ; Conte igazgatta a' 
Mechánikára tartozó mefterségek mühelyeit, és 
fzélmalmokat, 's Egyiptomban, még az elórt 

<· csméretlen más Machinákat kéfzittetett; Savigny 
öfzve fzcdte a,' púfzt~kon, és Siriában találtató 
bogarakat; Beaúchamp, é~ N ou et egy Al mana-

. kot kéfzitettek, melly öt féle Kalendáriumból 
áll, úgymint Frantzia ,, Görög~ Rom 'li, Rop tus, 
és Mahumedanus ~alendáriumból ; Cofial egy 
Journ~lt óólgqzot~; rnind ezekre a' munkákra 
\!'aló fovigyázat pedig a' Bcrtholletre, és Ivlon .. 
gera v6It bizva. Ezek 4' Férjfiak, valósággal 
~egérdemlik a' ditsé.retet, mive1 magokat, a, 
tudományok eránt való tifzta fzcretetból, fok 
.nyúghatatlanságoknak , sött nyilvánsáoos vefze"' 
~elmeknek téttékki. 

0 



, l 

A' I<.AJR~I ZE~EBON,A., 
A' FRANTZIAK SIRIABANVALO TA-

BOROZÁSAI. ~ BONAPARTENAI{ 

EUROPABAYALÓ VISZSZA JÖVE« 
TELE. 

Kájróban eay darab iddg a' leg nagyobb 
tsendefs~g ur~lkodott. Az Egyiptomi Tarto
mányok képvifeloi, a' Frantzia Komifzáriufok 
fegétsé~ével abban mnnkálódtak, hogy á' Di
vánt ehntézz6k, Kájróban Polgári töPténycket 
l1ozzanak ; a' midon Odober 21 dikén, hirtelen 
séggel rettenetes Zenebona iitöttekimagát. Ge
nerális Düpüyt megülték, a' Cafarelli házát fel .. 
prédálták, Strázsáit, é~ Tifztjeit maggyilkolták, 
~Iind~n Frantziákat, a' kiket tsak elŐl ralálta.k, 
a' Párrofok felkontzolrák ; az Arabfok egéCz a' 
V :í ros Kapujá'ig mentek. Ekkor dobot ütnek, 
hogy minden útnak k~fzu1Jön, a' Frantziák fegy
verbe öltöznek, 6s megtámad ják a.' párrofokat. 
Bonapárte rninden pártafoknak megenged,melly ... 
n~l fogva ismit helyreáll a' közönséges tsen
defség, tfs rendeléfek tévódnel~, hogy 4Z Arab
fol, a' Városba béneüthe!fenek, 

Bona-



. Bbnapárte kéfznl Syriába b6nyomúlni Djez
zar Beynek rnegtámadására., de elébb elakarja 
Suezt foglalni, és ezt az Indiai kereskedésre 
~ézve· nagy haíznot igéró helyet, tulajdon fze
ineivel akarja megvisgálni, ha valyon , vólt e' 
ott valaha egy ollyan Csatorna, melly a' Veres 
Tengert a' közép Tengerrel öfzve kötötte, a' 
.mellyról a' kö~önséges befzédból tsak gyanakoJni 
lehet. Megérkezik azért Suezbe , December 26-
dikán, kere fi, és fel-istalálja annak a' Ptole
meufok által kéf?:ittetett hires tsatornának a' ·nyo
nlát, melly egybe köti a' Közép Tenaert az Ará
biai . Tenger öhöl1el, és a' melly leg;övidebb Út 
vólna Európából Napkeleti Indiákra, ha hajó
kázni lehetne rajta. Gondolkodik Bonapárte , 
bógy az. odavaló kiköto helyet mirsoda efzkö .. 
zök · áltaJ lehetne elébbeni fényefségére vifzfza 
állítani, igyekezik. fokféle rendeléfei által fel .. 
éiefzten·i a' kereskedé il:, és efzközöket - talál, 
mellyek ' által Suezból , Kajróba, és Belbcysbe 
fzállítani ·teheffen. A' Tori Arabfok megbarát
koznak a' 'Frantziákkal. 

Ezek után öfzve húzta Bonapárte a' maga 
hadi erejét, és a' M :: melu1~ok megtámadasához 
ké'fziilt. Generális Regnier . békerírv .e tarto 1 ta El
Arifcht. A' Mamelukok megvere~tettek, két Béy, 
és egynéhány Kiafchufok halva rnar~dtak a' tsa
ta Piatzon , és Számtalan fok tevéik , eleségek, 
hadi kéfzúleteik, és b~ázfiáik jutottak a' Fran
tziák kezére. Bonapirte felkérte EI - Arifcht • 
feladta magát, és az orzó Sereg Februarius 2o
eikán 1799hen lerakta a' fegyverét. A' Fran .. 
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tzia Sereg kerefztúi verekedvén a' ltvatag pufztá
kon, bényomúlt a' Gázai sik mezókre, és kö
zelebb ment a' Syriai hegyekhez. A' Syriai Se
regek, mellyd{et Abdalla vezetett, rnegfzaladtak,. 
a' Frantziák pedig bémentek Gázába , hol két 
nap tartózkodtak, a' mel!y kevés idot Bona
párte a' Városnak, {s a' Tartománynak Pol
gári lábra Iejendo helyhezretéstre , és egy Di
ván felállítására fordított , melly meglévén, 
Jaffába ment, a' hol öfzve gyújtötte vólt Djez
zár a' maga Seregét. Itt rajta mentek a' Fran
tziák az ofirom Sántzokon, és a' dühöfen · kiro
hanó ellenséget vifzfza verték; azután hozzá fog
"tak a' Város ofiromlásához, mellyet a' Várral 
együtt Martzius hatodikán megvettek, az onze
ten vólt Katonákat kardra hányták, a' lakofok
nak Bonapárte parantsolatjára megkegyelmeztek. 
Ennek a' helynek megvúele igen fontos dolop 
vólt, mert Jaffa, egy a' leg bátorságofabb" es 
alk.Umatofabb kiköto helyek közzúl , a' hová a' 
D amiettéból, és A]e,.ándriából jövo hajók béme-
11etnek. Kiéber megvette Kajffár, Bonapárte pe
dig rnent Jean d' Akrtba, .rnegrámatta az oilrom 
Sántzokat, hozzá fogorr a' .Batteriákhoz. Az el- . 
lenség órzó Serege, mellyet Anglus Admiralis 
Sidney Smid ségétctt, cgynéhányfzor kitsapott, 
-ús fokat elfogott a, Frantziák közzú1, a' Jciknek 
a' Törökök gyűzedelem jeléUl mind elfzedték 
a' fejeket. A' Frantziák ereje mindennap neve
}.:edett. Bonapárte rendeléfeket tett egy -nagy 
iitközethez, de a' mellyet nem mert elkezdeni 
az Akre fzomf1édság<íban; hanem a' Tábor hegy 
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· mellett támádtameg a' Mamelukokat Aprilis 16 .. 
dikán, 's· azokat megverte, 's fzélyel fz~lefztette. 
Azután ismit l1ozzá kezdett az Akre ofiromlásá
hoz, mellyet a' minap félben fzakafztott vólt, 
parantsolatot adott a' megtámadásra, de a' melly 
fzerentsétlentH ütöttki, mivel egynéhány t~aták
ban a' 'Jeg johb Tifztjeiket vefztcttékel a' Fran
tziák~ Herthi er, a' · Generál Stáb feje, egy kö
vetet ·kuldöttel Djezárhoz, mellyben ajánlotta né
ki a' fegyver nyúgváfl, hogy az alatt eltemettet
hef..;ék azokat a' hólt tefieket, mellyck az oftrom 
Sántzháta megett a' fold fzínén hevertek, és 
hogy a' foglyokat kitserélhefsék. 

Ak.re Városának további ofiromláfa igen 
fokáig . tarthatott vólna, és fok ember véríbe ke
riilt vólna; a' Pártoskodók, ~tik mindenntt moz
gottak Egyiptomban, meglehet, hogy egyesült era. 
vel tamadták volnameg a' Frantziákat : mind el
gondolta ezt Bonapárte. Azért ... is , minekurán
na egy tsoport Arabfokat, kik a' Gizehi tarto
mányban pufztitottak., fzélyelvert, minekutánna 
egyn6hány Zenebonát letsendesített, minekután
na egynéhány Arabs Familiákat fzéllyelofzlatott, 
kiknek hitet6 tsalárd fejek, a' Koránban megi
gért Almahdi Angyalnak lenni mondta magát; 
minekutéÍnna meggyozte vólna azokat a' lVIame
lukokat, kik olly tzélból mentek alsó Egyiptom
ba, hogy a' FelLikat, és Arabfokat fellovalják: 
Majus ~odikán félbe fzaJofztotta az Akre oflrom
lását. De nem- is késhetett vólna már tovább 
Syriában, hanem ha vefzedelemrc akarta vólna 
1titenn.i Seregének fzcrentséjét. Bertliier azc 
mondja erról , a' Bonapárte Taborozásának le-
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nak ;).' tzéiját. A' Frantzia Sereg kerefztiil men .. 
vén azo1(on a' pufztákon, mellyek elvá]afztják 
Afiár Afrjkától, és mindenféle ak:1dályokat na
gyobb febefséggel meggyozvén min.r · akarmelly 
Arabs Sere.gét, · elfuglalta mind a~ q kat a' fzára
zon. fekvő ·helyeket, mellyek a' 'pufí~akon lévo 
kútak, ]).örúl feküYznek, és vakmeróstge, .'s gyors 
rnóz~uláfai által haflontalanokká tette ellensé._ 
geinek. fzándékait. Az Edrehoni mezőkön, Js 
a' tábor hegye körul 2 5oc,; o Lovafsáss.or, és 1 oooo 
Gyalogságor vertmeg, kik a' pufztitas reménysége 
alatt fon:ottak öfzve, Afiának minden ré(zeibol.; 
~egveAte azon kivül azt a' fegyveresnépet- Ís, 
mellyet 30 hajókon küldöttekel az Egyiptomi 
Jcikö~ú helyek ofiromlására. Mint egy" 1 oooo 
emberrel folytatta Bonapárte a' hada~Syri<lban ti~ 
hónapig, és mind azok kqzött a' S~regekJ~özött, 
mellyek az Egyiptomba . való bérontásra voltak 

_!." en.delve, a' leg rettenetefebbet rontotta '0fz,·e , 
.. elvette tevéiket, römloiltet, 6s bagázfláJokat , 
7.QOO ernbern~l többet megolt, vagy rabságra 
.ejtett , . 40 ágyút, és 1 o o Záfzlónál többet nyert, 
C~~t . Kaiffát, és Jaffát mcgvette. Az Akr i 
Vár \1erp-adtameg magát; hanem tsak egyqéi1ány 
nappall>.ellett vólna mtg több az ofiromra; ls a' 
Bafa l , ·a' maga tulajdon palotájában efeh vólna 
fugságFa. De ez a' hijában ~aló' ditsó[ség ~eg
nem vakitotta Bonapártet, rotvel már közel vólt 
az az. idŐ, me 'ly ben v~ginek kellett lenni a' Syriai 
tábQrozásn.ak. A' Jdevezésre ·leg alkalmatoCabb 
ido fzakafz . kénf7.eritette a' Sereget vifzfza t.érni , 
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hogy az ellenség kifzállásának' és rzándékainak 
ideje korán' ellene álha!fon, j\' döghalál rette .. 
ne;es 'pnf~rifáf'?kat t~tt Syri~b.an , a:~ meliy~en 
mar 7oo~an hó Ital{ volt me _ga Frantztak · közzlil, 
és Akre · eló'~t ... is , a' SO-ut ba jött tudófitáfok fzé; 
rént · rnindennap igen fokan ~ :h6lnrkmeg. ~ · · 

. _Ai . al .. att ini g Bönapárte 'Egyiptomba viú
fza jönni kéfzl'1.lt, az Akrei orzó Sereg gyakorra 
kitsapott a'' Várb61. - Ekkor tudtameg Bona- , 
párte egy Anglus~ követtol, hogy á' Fényes Por .. 
ta hadat izent Frantzia Orfzágnak. Minek elot-
te kiind41 t vólna Syriaból , egy Prodamatiót 
tétetett közönségefsé a' Sereg között, mellyben 
azt elofzör. vett gyozedelmeire emlékezteti, 
azután el~be ·adja azt a' vertedelmekkel' és ne
llézségekkel tellyes pályafutáfi, mellyett ú j onnan 
eikellkezd eni. ,, .- . 

~ ~u~_ius _14dikén megérkezett Bonapárte Káj:
r6hoz, hol ismit új hadi kéfzüfetek elkezdésében 
foglalatoskodÓtt. Innen ment a' Gizehi Pxra
mifokhoz, 'a' honnan Generális Muráthoz, ki· 
éppen akkor vert fzéllyel egy rsoport Arabs Ka
tonasag<?,t, ~arantsolatot. kiildött 1 hogy o véle 
*aptsolja öf~ve magát. . Azorohan úzóben vette 
azokaP az ~·r~bfokat, kiJ{ a' ~~urá d .Be y Kato
náiva.l egyefitették magokat. . l! gy an tsak aJ Gi
~ehi Pyt:am!fóknál tudtameg, hogy az .Nnglufok 
Abukirnál ' kifzállottak, ' és Alexándriára aRa r nak 
menoi. :Generális Rampon'nak, és Lasrr~nalt· azt 
pararitsoka Bonapárte, hogy a' Nilufán mennye
nek' által; Generális Friantnak , liogy 1\-furád 
Beynek fzuntelen a' farkába légyen; Generáli~ 
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·nugnának, hogy a' Kájro körú1 lévo Falukban 
fekv o Katonaságot kéfzen tartsa; Generális Reg
niernek, hogy az El- Harifchi, Salchichi, Ca
thiedi; és Belbeyfi V áraknak eleséggel való meg
rakásáról ~ondoskodjon, és hogy Ibrahim Bey, 
Djezzár, s az Arabfok minden mozdúláfainak 
ellene áljon. Gen. Kiébernek, ,hogy tegyen egy 
fordúláfi Rofette felé, hanem azorohan D~miette 
V árosában, és az eg éi? T :uto rnányban elegeden
do Katonaságot hagyjon a' tsendefség feltartására. 
Gen. Menoúnak , hogy egynéhány Várakban 
orizo Sereget rendeljen, a' több réfzével pedig 
Katonájának, Rachmanieh mellett kaptsol ja öfzve 
magát ö v61e. Megtévén ezeket a' rendeUfeket 
Bonapárte, oda hagyta Gizeht, és ment Rach
maniéhbe, a' hol megtudta, hogy az Anglufok 
kifzállottak Julius 15dikén, az Abukiri Sántzokat 
meg':ették, és hogy az ódavaló Vár feladta ma
gát. ErtJsére esvén Bonapárténak az, hogy a' .tz6lja 
az ellenségnek, ho_py a7 Abukiri fél Sz.igetben 
megféfzkelje , és bf: fántzolja magát, hogy a' 
Várba Mag~inumokat állitfel, az Arabfokat ren
des '" katonai lábra állírja, éi hogy Murád. Beyre 
várakozik; fzükségesnek tartotta ollyan helybr 
venni magát, a' honnan az ellenséger megtámad
haifa, és Abukin ism.it viJzfza veheffe. Béfzori
tOtta azért az ellensége~, fcrhefsé tette a' fzára~ 
foldelvaló közösiltfs 't., ~s elfogott rninden · fe.
gétséget ; .... mellyet ~z, az Arabfoktól, és Ma
melukoktól reménylett. Azután egy nagy ütkö 
zethez tette a' k~fzulcteket. J uli us 2 sd ikén meg
támadta ~'" Törököket., és azokat megretten tv é~ 
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el akart vinni, egy egy bJpetsételt Bilétet kúl
dött, és megpara .. ntsolta 1• hogy azt egy bizonyos 
napon , 's egy bizonyos órában bontsák-fel a, 
tenger parton. Mind azok tehát, a' k!khez 
egy illyen Bilétet kúldött, a~ kirendelt napan, . 
a' megnevezett helyen megjelentek, kiki b ... 
hontotta a' mao-a Bil~tjét a' mellyből látta, 
hogy hajóra kelf úlni. Mind~n késedelem nJ!kul 
engedelmeskedtek, ~s vagyonjaikat lakó helye ... 
ikben, lovaikat pedig a' tenger parton hagyták
Midon Au~ufius 22dikén az úrra kirendelt 
l1ajóhoz öfzve gyultek, dobot ütöttek annak 
jeléúl, hogy minden ott légyen, és az öfz.re .. 
gyi'ilrek között k6t id egen re találtak, kiket ki
fzállítottak a' l1ajóból. Ez után felfzedték a' vas ... 
rnatskákat:', a' vitorlákat fzélnek borsátották; de 
ellenekbe fújvát1 a' fzél , el nem indúlhattak 
September 3dikáig. Egy levelet Írt Bonapárte 
Kiébernek, és meghagyta, hogy azt elébb fel 
ne bon ts~, hanem az o elinoúlása után 24 órá ... 
val. Ebben a' levélben Kl~bert az Egyiptomi 
.Sereg Fo Vezérévé nevezte- ki addig, míg o 
oda lefzfz. Gen. Desaixt pedig felső Fgyiptom 
Igazgató jává tette. Ahukir~ól való elindúlásától 
fogva, tsupán tsak egy Angh1s Fregátot vett 
éfzre Bonapárte, 's Septcmber 3odikán fz~ren
tsésen elért Korsika Szigetébe, Ajaccíóba , ~ a' 
hol az ellenkezo fzél midtt egynéhány napokig 
múlatott. Ennek a' Szigetnek Lakosai, mikor 
o oda érkezett , egyenetlenkedtek egymással, 
Bonapárte fzerents6sen öfzve békéltette oket. 
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. oaober 9dikén 1799ben megérkezett Sz: 
Rapheauba , a' honnan délutáni két órakor úti 
Társaival egyiitt, a' mindenünnen öfzve forr6 
N épuek öröm kiáltásai ,között, Frejusba ment,. 
Innen mindjárt tudósította a' Direktóriumot, é' 
mind a' két Tanátsot megérkezéséróL 
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AKKOR I ALLAPOT J A rRA ZIA 

ORSZÁG ... ,. AK, MH OR DC . 1-'-F ,á. TE 

EGYIPTO.M.3ÓL VISZSZA JÖTT. 

A' 18dik Brumairi ( 9dik Novemberi) Torténet. 

Az akkori Frantzia Kormányfzék , el~gy• 
belegy emberekboi állott , k'k tellyességgel 
semmit sem tsináltak. A' kiknek semmi meg .. 
állított tzéljok, semmi bizonyos sinór-mértékek 
nem vólt, sem a' hadakozá$ra, sem a' Fin ~in ... 
tziára, sem az Igazgatásra nézve, mellyre való 
nézve úgy l.ítfzott' hogy elkel ulhetetlenul vége 
lefzfz mindcnnek. A' k"zönséges neve1éssel, és 
a' vallásbéli rendtartásokkal, ezzel a' Státusok' 
kJt fo gyámolával, rettenetesen felhagytak, és 
a' Kormányfzék , 's a' r'olgárság között való 
költsönös bizodalom egéfzen elbomlott. 

Olafz Orfzágban, az egyesilit Aufl:riai, és 
Orofz Seregek, bátor vitézs 'gekkel minden 
nyereségeket vifzfza vettek a' Frantziáktól. Ke...
véssel az elott Savigliánónál tetemesen megverte 
óket Meláiz , úgy hogy Sooo Frantzia maradt 
halva a' tsara piatzon. Bonapárte megérkezvén 
Párisba, Odober 15dikén, és Syeyessel, 's más 
híres emberekkel gyakori együtt való befzél ... 
getést artván, igyekezett a' Státus Kormánnyát 
ismét erősebb kezek közzé fogni. 
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November 9 d ikén ( 18. B rumaire) reggeli 
8 órakor, egy végezést tétetett a' V ének T anátsa 
közönstgcssé , melly fzerént a' Törvt.!nytévo
Tanátsnak Sz. C loudba kellett által- tétetni, a' 

ll 
, , , , h . , , B , , 

me y vegezesnc1t vegre- ajtasat _ o napartera 
bizta; és erre való nézve, által- adta néki a' 
Törvényttévo Tanáts' testorza Sereg~r, és a' 17 .. 
dik Ofztálybéli rendes Katonaságot. 

r ' ' ' ' h, , , l 'l l , .r.zt a ve gezest a maga aza na a ~ taK. {.eze-
l1et Bonapárt~nak, a' hol o körulötte fzámos 
Stabális T if ztek állot• ak. V év~n a' \ 'gezést, 
abban a' fzempillantásban mcnt a' Thuill..:rie 
nevíi Palotába, a' hol az elolvafiatván előtte, 
íoy felelt: "Köze! vólt a' Respublika a' romLí~-~ 
Ifoz. T Ltdtátok Ti azt, és azért igydreztétek a' 
vefzedclembol mennél hamarább kifzabadítani.. 
Jaj ázoknak' kik rendetlenséget' és nürzavart 
kivánnak. Generális Lefevre, Berthi er, és min
den más f;;gyvertvisclo Társaim' segí ségével , 
meg fogom azt tsinálni, hogy azok emmi leírt 
nem tehetnek. N e vjsgálj tok a' régi időkben 
történt péld~k1t, a' mellyek megakad.ilyoztat
batnának benneteket futástokban ; a' 1 Sd ik 
Század' vJgéhez semmi hasonlót a' Hifioriákban 
nem találunk. Ez a' végezés a' ti böltsefségtek 
munkája, mellyet a' mi 1tarj~inlC fogo ak véghez 
vinni. " 

Tizenegy órakor bézárták a' Thuillerie 
Palota kapuit, és Bonapárte az ott.Jévó Karona
ságat, me ll y meíi!ziről úgy lárfzo t, mintha 
Lógcrben feküdt vólna, megmuilr.!l a. Azután 
á' Párisban vólt Katonasághoz így fzóllott: 
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,, Mitsoda állapotban hagytam én el Frant7,ia 
Orfzágot - és mitsoda állapotban találom azt 
mofi:! Békességet hagytam én. tinéktek, és mofr 
háborúra találok. - Megh6d.olt Tartományok
kal gazdagítottala~ én ;ne g bcn_neteket, és ímé 
mofl bélépett ai' ellense~ határattokba. - l'vieg
raktam fegyveres ház<utokar, és mofl: semmi 
fegyvert sem találok - elasJrák ágyúitokat, a' 
préJálás lett sinór~mértékké J a' Státus kútfejei 
kiürultek. J;Iol vagynak azo~ ~' derék Vitézek, 
az a' fzáz ezer Katona, a' kiket én borostyán 
kofzotúval felékesítve hagytam i ó e haza? N in-

. tsenek ezek többé? IVlegértvén a' Direktorium. 
hogy a' V ének T anátsa véletlenni illést tartott, 
azonnal rendkivtil öfzve gyL1lt. A' DireJttorok 
közzul hárman, úgymint -!3arras, Gohíer ; és 
Moulin a' Luxenburgi Palptában vóltak, ketten 
p~aig, tudniillik Sieyes, és Roger Dncos 9 ó.ra 
táJban a' V ének T anát.dtól . kinevezett Co mmiS
sióhoz mentek. A' Direktor1urn , meg akarvá n · 
tudni a' mind inkább inkább fzóban forgó vál .. 
tozások környtilállásait, a' Miniítereknek, és a' 
helybéli Kommendánsnak megparantsolta, hogy 
azokról oket tudósítsa. A' Minii1erek elmentek 
Luxe.nhurgba ·, a' helybéli Rommendáns pedig ' 
azt felelte, hogy egy megmásolhatatlan végezt~ 
Bonapártét tette minden Párisban lévo Ser~gek 
fo Kommendánsává, o pedig Bonapárténak tsak 
mássa ( Subaiternuc;a) ; azért- is J3ol'lapártéhez 
kell folyamodni, ha azt meg akarják tudni, a' 
rnit kívánna!~. · 
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N em gyámolíttatván többé a' k;_}zönsége~ 
erotol' éfzre Vették: a' három Direktorok' hogy 
a' hatalpm k:esctt kezekbal, és az egykor más
kor vett tudósítások utóljára meggyoz ék oket 
a' felol, hogy az o uralkodásoknak örökre vége · 
vagyon. Dél tájban eikáldötte Direktor Barras 
Bot:.)t nevú Titoknokját Bonapártéhoz azzal az 
izenettel, hogy ő lemond hivataláról; addig 
pedig, míg ilotot a' reá bizott dologban járt, 
Barras a' V ének Tanátsától nem mefzf~e, a' 
kotsij~íban v4rta a' fcle1etet. 

Bona~á ~te épen akkor, a' katonai Strázsára 
v:gyázó fzobában vólt, Boto t bék~redzék hozzá, 
megmond ja az izenetet, 's azt kérdi la !fan, hogy 
mit mondjon Barrásnak Mond-meg, úgymond 
Bonapárte, annak az embernek , hogy nem 
kjv~nom otet többé látni, és hogy annak a' 
hivátainak, mellyre méltóztattam , meg fogol( 
tudni felelni. - Barrásnak fzabadság adódott 
arra, hogy 30 Dragonyosokból álló Strázsával 
elm~het a' maga meLei jófzágába. 1\1oulin, és 
Gohier Luxenburgban , a' magok fzobájokba, 
mint házi áreíl:omba bézárattak. Moulin éjt
fzaka eliz0kött, Gohier pedig más nap haza 
botsátóciott. 

D~lben az sooak Tanátsa hozzá kezdett az 
illéshez. A' Deputátu~ok megtudták vólt már 
' V' J T ' ' ' ' d ' . 'l a ene { anatsa ve p:cz~<>ct, e az o ~ ;nro en-. 

nek a' vége?ésnek l1i reles tudósításokat nem 
vehettek. A' félelem , és a' gyanakod 's foglalta
el mindenek ftívét , a' De putárusok nagyo- b 
réfze úgy ment-bé a' gyúlésbe, hogy nem tudta 
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mi tévö légyen, hanem azt tette-fel magában, 
hogy a' többi hivatalbéli Társainak vélekedése 
[le ·ént fog a' dologról itéletet hozni. A' l,roto
collumnak felolvasása után , mind11yájan fel
k"áltottak. Az Elolillo felolvafia a' Vének Tanátsa 
v~gezését , melly fzerént a' Törvényhozó Tanáts 
ált<iltétetett Sz. Cloudba; melly meglévén, a' 
Konfhtutzió 1 o sdik Tzikkelye fzerént véget 
vetett a' gyúlésnek, noha annak sokan ellene 
mondottak. 

Vége lévén eképen az úlésnek, mind a' két 
úgy nevezett vigyázó Corruni!Iió cgyba gyúlt 
abban a' helyben, a' hol a' Vének Tanátsa fzokta 
tartani a' maga illéseit, és a' dolgok illendo 
helybe való hozásáról tanátskozott Bonapárte
vaL Ezután két rroclamátziót fzegeztek-ki a~ 
Páris kőfalaira, .a' mellyek közzúl az egyik a' 
Nemzeti Teíl:órzo Sereghez, a' másik p·edig· a' 
határ fzéleken fekvő Katonasághoz fzóHott. 

Az elsoben azt tette Bonapárte közönségessé, 
hogy ő reá a' Vének T anátsa azt bizta, hogy 
találjon ollyan efzközöket , mcllyek által a' 
törvénytévő Tanáts bátorságba helyheztetodjön, 
erre való nézve fzükség vólt aMnak Sz. Cloudba 
általtétetódni , hogy így ment leheffen minden 
vefzedelemtol, a' melly fzármazna a' Státus igaz~ 
gatása minden rétzeinek új lábra való áilításá
ból. A' másikban azt adta tudtára a' Katonaság ... 
nak, hogy o a' Seregnek, és Páris Városának 
kormányozását tsupán rsak abból a' rzélból vette 
által , hogy a' N ép j~vára tz~lozó intézeteket, 
annál bizonyosabban végre l~heffen hajtani, 
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E' mellett a' katonai k 't Prodamátzi6 mellett, 
v6lt még más kett6 , mJly a' Polgársághoz 
fzóllott; ebben intettek a' Polgárok, hogy ma .. 
. gokat tsendescn viseljék, és az ollyan tanáts ... 
kozásoknak ne hid jenek, mellyeknek t~ qja nem 
egy~b a' .. rendetlenségnél. 

Az Ot Százak T anátsa ö[zve gyult Sz. Cloud~ 
ha, és tanácskozott a' maga oda által való tétet .. 
terésérüL Legtöbben abban egyeztek vólt meg, 
hogy a' Tanáts Tagjai különkulön tegyék-le a' 
C·-·nHitutió mellett a' hitet, a' midán Bonapárte, 
ha jad on fűvel, fegyver nélkul, egynebán l, 
hasonlóképEn fegyver nélkil való Granatéro· 
sokról kisértetve, de a' kiket oda kivid hagyott, 
b ' 'S /J /b 'r. T / "" l' etoppant a za a a; az egeiZ anatsg 711 cs meg~ 
indúlásba jött az ó meglátásakor. agyon fel .. 
ki<iltottak: Egy Generális! Mit akar itt Bona
párt ? - Nints itt n6ked helyed ! - Nem 
tartozik o a' Törvénybe, nints fzükségün Dik
t~ítorra. - Rörul vették a' Generáli t, vifzfza 
t::· fzig .t lták. és Spádéval fenyegett6k. Egy Arena 
nevezetil De1>t1tárus kerefztúl akarta ótet fzúrni, 
hanem egy Granatéros elt!be vetette magát a' 
fzúrásn·~k, ki az egyik karján sebct-is kapott. 
Bonapárte Lucián, ki épen az Öt Százak Gyulé
sének Eloluloje vólt, nagy munkával tuclta a' 
l~rmát Ietsillapítani, tsak nehány, fzempillantásig
is; de ismét el kezdtek lármázni, fenyegett~k 
o·ret, azért o- is feh.~. llott a' fzékirol. Generális 
Lefevre meghallván a' lármát, bément egyné
h~ny Granatérossal a' Szálába, Bon ap' rténak a' 
vefzedelemben való óltalmazására Kij ö 1 'n jn. 

n cn 



nen Bonapárte, mind}árt parant olatot adotr, 
hogy menjenek a' Tell:vérje segítségére. Abban 
a' fzempillantásban, midon Bonapárte Lucián ao/ 
övét Jerette a' fzékére ~ hírtelen kétfelé nyilik. 
a' Szála ajtaja, bérohan · 20 Granatéros , és 
közbe vévén az Elol ul o~, kivezetik a' S2:álából. 
A' Tanátsgyulés rendkivúlv-aló nagy mozgásban 
vólt. A' kiabálás, zúgás, és úlo helyeikból 
való lármás felkelés miatt , senki sem hallotta 
a' mao-a tulajdon fzavát-is. Egyfzer dobolás 
hallatik mcfzfzirol, a' Szála ajtaja hirtelen ismét 
kétfelé nyilik; bélép egy Katona Tifzt fzámos 
köverakkel, és eros hangal ezt mondja: Gene
rálls Bonapdrte parantso/ja, hogy a' S'{áldhól 
minden kitakarodjon. Azonban a' Granatérosok 
elóre nyomúltak, 6s elfoglalták a' Szálának felso 
felét, a' .másikat pedig a' Deputátusok. Hideg 
vérrel viselték magokat a' Katonák - a' Tan á ts 
Tagjainak el kellett hagyni helyeiket. Öt minutum 
alatt kiürúlt az egéfz Szála. . 

A' V ének T anátsa közönségesen Deputá· 
tziókra ofzlott-fel - elore egy Confularis Com .. 
miffiót rendelr-ki, melly Ex-Direktor Sieyesból, 
Roger .. Düco~bó1 , és Generális Bonapártéból 
állott, ez alatt a' név alatt : A' Frantzia R~~s
publika Konzulai; ezenkivul egy 2 5 Tagokból 
álló Kommifzfzjót nevezett- ki, melly az alatt, 
rníg a' törvénytévá Tanáts megfzunne , a' Kor .. 
mányfzék dolgaiban amazokkal együtt munká .. 
16dna. Mind ezek 24 óra alatt estek-meg. 
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BONAPARTENAK ELSO KON-

, l , 

ZULI.JA V ALO NEVEZTETESE. 

. . AZ ÚJ CONSTITUTIÓ FÓ PONTJAI. 

EGY T,ARTALEK SEREGNEK DIONEA VALÓ 
FELÁLLÍTÁSA. - A' SZ. BERNHÁRD NAGY 
HEGYÉN VALÓ ÁLTALMENETEL. - MÁY .. 

LANDNAK MEGVÉTELE." " 

Az idei~ val 6 ~ormányfzék, új Contlimti6 
kidolgozásában foglalatoskodott, melly Decem
ber 15dikén 1 799ben pornpáffon kihírdettetett, 
és a' mellyben Bonapárte első, Cambac res má
sodik. r Lebriin pedig harmadik Konzullá ki
neveztetett. E' fzerént a' Conilitutió fzerént, 
~' Frantzia Respublika következendo módon 
igazgattatik : 

A' Frantzia Polgárok, magok válafztanak, 
rninden Departementomban , és Rerúlerben, 
ollyan Tagokat, kiket legalkalmJ osabbaknak 
gondolnak lenni a' közönséocs hivataloknak 
viselésére , 6s ezzel a' Laifir

0

omb~ bé fognak 
irattatni. 

A, Nemzet Jussaira, és fzahad ágára ügyelo 
!an~ts ( ~rQnfttUtg~::6enett) , melly a' Con fr;~ 

'u-



)9 

tudóra vigyáz, So J1óltig állandó~ 6s legalább 
40 efztcndos Tagokból áli, válafzt a' nevezett . 
Laifiromba béírattakból Törvényrévoket, Tribu-. 
nusokat, Konzulokat, és más Tifztviselokct. 

Valameily Törvényt a' Kormányfzék t~fzen
fel; dc azt azután közleni kell a' Tribunátussa:l, 
me ll y 1 o o legaláhb 2 5 efztendos Tagokb6l áll, 
és a' melly az eleibe adatott Törvény' vagy bt
vétel~rol, vagy vifzfzavetésérol tanátskozik. Az 
után el~be ad6dik az, a' TörvtnylH) I.) Tanáts
nak, me !ly 300, :legalább 30 efztendos Tagok
ból áll, a' melly hasonlók~pen meghány·,~n, 
vetvén.a' dolgot, azt vagy bévefzi, vagy v·fzf,a
veti; ennt~ az ut6ls )nak úl 'sei, efztendo által 
tartanak ts~k négy h?napig. , 

A' Kormányfzéket a' három Konzulok igaz
gatják , kik t o efztendóre válafztatnak , de 
úgy, hogy a' nevezett ido ~lfolyta n :ín jsmét 
lehet oket válafztani. Az elso Konzul hí d ette ti ... 
ki a' törvényeket, ó nevezi- ki, · és ó tefzi -le 
hivatalokból a' Státus-Tanáts Tagjair, a' Min 'fie
reket, a' Követeket, a' fzárazon, és vjzen fzoi
gáló Katonák Tifztjeit, a' helybéli Tifztviseloket, 
és a" Kormányfzéknel<: a' T0rvén; ft:éknél Uvö 
Kommifzfzárinsa:t. .o nevezi-ki a' Polg~ri, és 
Crimináli~ Törvény-Birákat, kivévén a' Törvény, 
l l G rr· . , B' ,. d 1 es az up-y nevezett anatLw trau; e eze cet 

'"hivatal kból le nem teh eti. A' Kormányfzék' 
, többi dolgairól val6 , tanátskozásokb::J., a' m~ís 

két Konzulnak- is van fzóllója, de J7.oknak 
helybenhagyásá ·a tsak az elso K9!1Z 1nak van 
· r[a. A' Kormányfz6k vifzi a' Finántziának, a' 

Hada-
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Hadakozásnak, a' külso Orfzági Politikai dol
goknak, és az alkudozásoknak állapotját, e' 
tsínál a' hadakozásban eloljáró tzikkelyeket, ez ~ · 
erosÍt-meg' ts köt m1nden békességes alkudo-- j 

zásokat, frigyeket, fegyvernyugvást, a' N eutra
litásra, kereskedésre, és más illyen dolgokra 
tartozó kötéseket. 

A' Státus-Tanáts foglalatoskodik a' Konzulok 
igazgatása alatt a' feltejendo Törvények' ki
dolgozásában, és az igazgatásbéli nehtzségek' 
elhárításában. A' Minifierek gondoskodnak a' 
Törvények' v~grehajtásáról , és a' közönsége.S 
igazgatásra tartozó dolgok' elrendel~sérol. 

Mindenik Községnek van Itél& Birája, a' 
versengé~ek eligazítására. A' Polgári dolgokr3s 
nézvé, két Törvényfzékek állíttattak-fel, úgymint 
a' hová eléifzör folyamodhattak az ügyes bajos 
emberek, és a' l1onnan fe Ilyebb vihették bajai
kat. A' panafztételeket az Eskütteknek egy Ta
flátsa, a' véghez vitt tselekedeteket pedig egy 
másik hasonló Tanáts visgálja-meg, és igazítja ... 
el. Az egéfz Respublikában tsak egy Törvény ... 
fzék van a' Caífatzióra. Mikor valakit áretl:omha 
akarnak tenni, meg kell mondani az okát. A' 
Nemzeti J 6fzágok törvényes birtokosát nem lehet 
azoktól megfofztani, 's több e: félék. 

Bonapárte ~egkinálta az Anglusokat b~kes4 
séggel, de a' felt6telekre azok reá nem állottak. 
Aufiria erosen kéfzult az új ütközctekhez. 

Generális Bernadette meglehetosen vifzfza .. 
állította a' tsendességet Vendeében , Maífena a~ 
Orafz Orfzági Sereghez meg6rkezett. 

Belől 



Be~ol Frantzia Orfzágban maga ~nlgozott 
Bonapárte , a' Réfzekre ízakadtak letsendcsítésé
ben, és egymással való egyesítésében; az Ifieni 
tifzteletbéli fzokásokat helyre állította; a' Kato
naság külömbkülömbfele Ofztállyai között inré:. 
zeteket tett, és a' Törvényfzékeket {olyamatqa 
ho21ta·. 

Ez után elvégeztetett, hogy D ionban egy 
- Tartal~k-Sereg állíttasson-fel, me Ilynek 3 o,ooo 
emberból kellett állani. Ezzel egyesÍtvén magát 
a' Vende~ból vifzfza jött Katonaság, so,ooore 
me t t a' Tartalék-Sereg fzáma, rnelly kiilömb .. 
k "ló'JlbfJe fzakaízokLan kiindúlván D ionból, 
menr Genevának , a' hol parantsolatot vett, 
hogy v:írja- meg a' Fo Generálist, ki- is ,oda 
I\Lijus 8 dildn t 8ooban megérkezett. Bonapárte 
megmuílrálván a' G n. Lasric vezérlése a)att lév-o 
eloljáró Sereget, más nap az egéíz Sereg Sz. 
Bernhárd felé Útnak indúlt. - Vaadtlandon 
kerefzti'il menvén á' Sereg eloljáró réfze ~ ment 
Sz .. Móritzba, hol éjtfzakai Lógerbe fzáliott, 
innen Valliserland, és 'frientnél egy ko hidon 
kerefztnl. Martigny nevu Falunál ismét béért~
Bonaparte a' Sereg~t, hol a' Sz. Bernhardi Bará
toknál, a' betegségbal lábbadozók házában, 
harmad napig múlat~tt. Í"gy hivják azt a' helyet, 
a' hol a' legöregebb Barátok, életek ur61s6 nap
jait fzokták tölteni, és a' betegeket gyógyítani. 
1nnen a' Sereg útazott egy igen meredek. hegy 
alart fekvo Sz. Bronchier ncvú Faluhoz, azutáQ. 
Li d d esen kcrefz~íil; a' Sereg eleje pedig előre 

ny o-
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nyomúit géf~ Sz P~tcr nevu Falui g, melly épen 
a' hegy tövt!ben feK zik. 

J::ddig még az ágyúk, és tr. ás I ad i ktfzú ... 
letek a' Sereggel Frantzia Orfzágból által nem 
jöttek vólt, banern Sz. P 'tern 'l gyult minden 
ö zve , 's egy Magazinumot itt állítottak - fel. 
V ~ghetetlen nagy m unkával lehetett az ágyúkar 
]{ refztul vir:ni a' hegyeken. A' Sereg eleje után 
a' többiek gy~log mcutek, még pedig egyenként, 
egyik a' másik tán, 's így kellett egétz öt óráig 
máfzni Sz. Pé ·enöl fogva tel a' Klafiromig. lVIég 
hat mértföldet kellett fel elé m nni, a' mcHy Útat 
félelmessé tett a, rettenetes mered Jr ~g, és a' 
hasadékok, rndlyek1e mind~n l 'pten nyomon 
reá b~kkent az ember. A' Iovakat hijáb: ta t tták 
kantárjuknál fogva, nem lehetett el t ú ni, hogy 
vefzedelmesen meg ne tsuf: amodjanak, és cl ne 
essenek. Magok az emberek-is, ak:ír.nint 'li gyáz
tak magokra, gyakran elestek, h a' ki hL telen 
fel nem tzipehed tt, t~lre ta C_ írv-' n a' lov ú a' 
gyalog ösvényrot, könnyen leeshetett l astól 
együtt a' rettenetes m~lység'1e. N4gy ügygyel, 
b- jjal kerefztul verekedvén e' fzertnt a' hegyen 
a' Frantzia Sereg, J oreáig elo re nyomúlt , és az 
Aufiriaiakat, nagyobb fzámm al lév 'n azoknál, 

. vifzfza nyomta a} Roman ó i tetoki g. 
Bohapártc tettette, hogy Turinnak mégyen, 

's azonban hírtelen Máylandnak fordúlt, a' hova 
J un. zdikán megérkezett, és a' Várat békcrítette. 
Egy r6fze a' Seregnek Lódinak, a' má ik .Brefciá
nak fordúlt; Pávia-is mJr a' Fr ntziák kezér 
jutott. 

Su· a-



Stradellánál erofzakossan által rontottait a• 
P rantziálc a' P 6-vizén, noha az Aufiriaiak kemé-

, nyen ellenek állottak ; elvették Piaéenzát, és 
megtudták, l1ogy Genua az Aufiriaiaknak feladta 
magát. Generális Desait, az Egyiptomi Seregtól 
megérkezett a' Bronni fo hadi fzállásra. Ton0 .. 

n át körúl kerÍtették, azután pedig el ore nyomúl.t 
a' Sereg Sz Giulano nevu Faluhoz, melly Torto
nától .3 mértföldre, a' Marengoi sík mezó elején 
fekfzik. Itt a' mezos 'gen tsata-rendbe állottak, 
<ie egyfzeribe meg nem ütköztek. 



. -
J unius 14dikén I 8oohan, a' Nap feljö;tévcl, 
egynéhány .~g~út sütött ~az Aufiri ai ak a' .:ran,tzia 
Sereg' elóipro Szakafzatra, mellyre alo nezve 
a' Frantzia Sereg egy réfze egyfzeribe fegyvtrt 
fogott. Az Aufiriaiak 8 órakor még tsak ren
deléseket tettek, hanem k~sobben három fzaka
fzokban ter· efztették-ki magokat. 11 órako-, 
lóra últ az elso Konzul, sietv e a' tc; a ta -pi atz. a 
ment, és mindenütt mozgásban találta a St;reo-er. 
Mind a' két Fél egyenlo neki kc c- eredéssel vias-

, kodott. Az ágy-"koól, és pusk~kból való tüzelés 
mindég erosebb erósebb lett. Réfzfzerént a' 
Lovasságból, réfzfzerént a' Gyalogságból val6 
fzámos sebesek, p j tásaik ó t vezet ct rén l k~nte
lenÍttettek magokat vifzfza húzni. Gen. lY éláfz
nak egy jól kidolgozott forrélya által, az Aufl:riai 
Seregek Lineája hírtelen <; éggel annyira kifzélese
dett, hogy mefzfzebb elnyúlt két mértf3ldnél. 

A' Bormida vize, melly rend fzerént igen 
sebes, és mélly fzokott lenni, ekkor sok helye
ken igen tsekély vólt. Az Auflriaiak, kik ez 
alatt az egéfz ürközet alatt példa n~Ikul való 
állhatatosságat, 6s bátorságot muta rak, külö
nösen a' Bormida hidját a, legméréfzebb vitéz
s6ggel óltalmazták. Egéfz erejeket fordított~k 

Sz. 



Sz. Stephano felé, a' honnan }{ellett Vogherát 
. megyenni, és elzárni a' Frantziálttól a' vifzf7a

jövetelre való útat. Vítézúl ~s bátran forgatván 
magokat az Anfhiaiak, "úgy látfzott, hogy öv~k 
1efzi1. a' gy6zedelem. A' Frantzia Seregnek, 
Vittor Gener<ilis vezérUse alatt vólt bal fzárnya 
hátrált, a' Gyalogság megzavartatván vifziza
vonta magéÍt, a' Lövasságot · hátra verték az 
A.uílriaiak, {s vitúi'il folyrarták további fLeren
tséjekct. A' Frahtzia Seregek. , mellyek méa 
há túl állottak, parantsolatot vettek, hogy minél 
hamarább lehet siessenek előre menni. 

Az Auflriaiak, So, golyóbisok, és gránátok 
záporár okád6 ágyúk tüzelése között elOre nyo
múltak. Arz A1firiai Lovasság, a' Frantzia Sereg 
jobb !zárn y ának háta megé kerúlt, és azt onnan 
akarta megtámadni. A' Tortonai órzo Sereg ki
tsapotr. Ekkor úgy látfzott > hogy már elvált, 
mellyik réfzé a' gyűzedelem, a' midon Generális 
Desaix, és Monnier Ofztállyai el~rkezvén a' 
Frantzi~ik scg:tségére, ezek újjonnan előre nyo .. 
múltak. A' Frantzia Generálisok mindent el· 
követtek Karonáik serkent~s~re; D e sai x elesett 

• a' maga Ofztállya elOtt; az Aufiriaiak vifzf1a ... 
húztak magokat. - ~f 6~ eo-yfzer tÜiescn meg .. 
támadta uz Aufhiai det·~k'io~asság az Ellens~- er, 

. de hi jáL a, mert a> gyűzedelem ~tsak ugya'~; a' 
Frantliáké lett. 

rviagok a' Frantziák mcgesmér'k, hogy a~ 
Aufirialak ebben az titközctben ... is igen vit:zi'Il, 
' , r ''l c 'k l r ' 'J es mertiZll 1orgarta mago at; ·s mcgva 1ya 
a~ , horJy ha némclly i~rentséden környiil .. 

o 'll~ E a .t• 
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állások Sfzvejövetele ki nem ragadta vólna az 
AuHriaiak keztből a' gyozedelmet , nem lett 
vólna az övék. 

Ez után az ütközet után fegyvernyúgvást. 
l\:ötöttek egymással, melly által mindenik Félnek 
kimutatódon, hogy hol telepedjen-le; azután 
ismét által- engedték az Aufiriaiak a' Frantziák
nak a' magok Pedemontziumban, Lombardiában, 
és Genuában vólt állandó helyeiket. -

--------~~~-----~ 
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BONAPARTENAK MAYLANDBA 
V ALÓ VISZSZAMENETELE. - LION

HAN VALÓ MÚLATÁSA.- PÁRlSBA 
V ALÓ ÚT AZASA. 

-·-

Ez után Maylandba ment Bonapárte, a' Cis
alpinai Respublika_ dolgainak elintézésére. Egy 
ideigvaló Kormányfzéket állított-fel, mellyet egy 
9 Tagokb6) álló Commi1Ii6 igazgatott, és meg
vetette ennek a' Státtlsnak állandó, ~s váitozha
tatlan fundamentomát. Innen a' Cenis-hegy•é ; 
's Chamberyn kerefztul ment Lionba, a' hová 
Junius 29dikén meg~rlcezett. Iue lopva akart 
b érnenni, ·hogy elfogadására semmi ti!zteletet 
ne tegyenek; de minden el ore való gondosko
dása mellett-is, az egéfz Városon elterjedt meg~ 
, J , 1 k 1 ~ 1 • , l r er cezt:st:ne 11re, azert- IS nagy pompava 10-

gadták. A' Prefektus~ a' Generálisok, a' fóbb 
Ti!ztviselók, és az Inftitutum Tagjai tették néki 
a' ti!zteletet, a' kiknek esdekl6 kérésekre meg-:
igérte, hogy más nap reggelig ott marad , az 
egtfz Europában legfzebb, úgy nevezett Belle• 
conri újjonnan felépíttetendo Palota fundamen
tom-kövének letételére , a' mellyet Ro berspierre 
alatt barbarusi dühösséggel rontQttak vólt le. 

E 2 Ju-
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Julius ~elso narja 'éjtfzakáján, . m~~ .~áris?an y ó It 
az elso Ronzu , es a' helybelt kulombfele T1fz t_. 
visdok, a' külso Hatalmasságok Követei , és 
Mmifierei mindjárt látogatására, és fzcrentséi ... 
tetésére mentek. 

Az alatt, míg Frantzia Geaerális l\forcau 
a' Tsáfzári Seregekkel fegyvernyúgvást kötött, 
Bonapárte belól a' Respublikában rendeléseker 
tett, az igazgatás külömhkülömbféle réfze]nek 
elintézésére; megerősítette a' tenger- partokat' 
és a' tengeren fzolgáló Katonaságot bátoríro ta 

A 



AZ AUSTRIAVAL VALÓ ELLEN-. \ 

SEGESKEDÉSNEK FOLYT AT ÁSA. -
A' POKOLBÉLI SZEKÉR. - A' 

LÜNEVILLI BÉKESSÉG. --

Minekutánna Moreau t8ooban 08:oberben, 
Ulm át, Phiüpsburgot, és In golftadtot ~gyezés 
fzerént elfoglalta, és a' nevezett helyeken lévo 
Erósségek' lerontásához fogott vólna, 08:ober 
Sdikán véget vetett a' fegyve-rnyúgvásnak, és 
az ellens6geskedés oaober 22dikén ismét el
kezdodött. Az Aufiriaiak az elsó Decemberi 
tsatában nyertesek vóltak , de harmadikán, 
Hohenlindennél megverettettek, és a' Frantziák 
mir1dég ,elébb eMbb nyomúltak az Aufiriai birto.. , 
kok fele. . 

Azonközben a' Bonapárte élete ellen egy 
öfzveesküvést tudtak- ki, a' mellynek tagjait . 
megbuntették. Nevezetesen, J:?ecember 24kén; 
a' Thúilierie nevu Palotáb61 meoo úton , az 
Operába akart Bonapárte korsin menni ; -midon 
egy fzegelethez értek, a' kotsi elótt l vagló 
Tefiorzok látják, hogy az útfzán kerefztbe egy 
fzekér áll. Elfordíttatják azért az Útról; de alig 
lovaglottak elóre egynehány lépésnyire, a' fze .. 

E 3 kér 



kér · ism~t elébbeni helyttt v 6 It. A' Konzúl' 
Kotsissa egy kevéssé ittas I évén, elnyargal mcl
lette. Alig halad -el a' kotsi, a' midon egy 
pu~kaporral, és golyóbissal megtoJt'"tt fa hordó 
a' ft e kére n rettenetes ropogással elsiil, sokakat 
rnegse};e!'Ít, és a' fzomfzéd házakban nagy káro
kat ref:z. Ekkor sokakat árifiomba rakrak, és a! 
T0rv {nyft~keknek álraladtak. Kisult, hogy ezek
nek a' gonofztévoknek nagyobb rtfze a' leg
durvább J akqbinusok vóltalr , kik a' Robers
pierre ideje alatt tömlötzözték az embereket. El
vették méltó jutalmokat. 

Kevéssel azután, rnindenfelé elt~rjedett a' 
békesség fel ól való reménység, a' melly tsak 
ugyan meg-is kéfzúlt :Frantzia Orfzág, Aufhia ~ 
és a' Német Bitodalom között, és Lünevillében 
alólírással megerossíttetctt Februárius ()dikén 
180 I ben , Bonapárte J ósef, és Gróf Ko bentzel 
által: A' fogtalatja ide megyen-ki : 

Aufhia lemond Belgiumnak, a' Fal kenfreini 
Grófságnak, Friktálnak, és mind annaK birá
sáról, valami edd-ig a' Rajna bal partján, Zur
zaeh, és 'Basilea között, o hozzá tartozott; nÍind 
ezek, helyett pedig nyeri Ifi ri át, Dalmátzi:ít, és 
az Adriai Tengeren fekvő hajdani V elentzci 
Szjgeteket,. ·a' Cattarói Tengeröblöt, Velentze 
Vá osát, annak. Lagune nevu Kanálisát,. ts azt 
a' földet, m,elly a' Tsáfzári örökös Tartományok 
között, az Adriai Tenger, és az Etfch vize k··
zött héfoglaltatik, att61 fogva, a' hol az Etfch_ 
vize kijön Tiró1isb6I, addig, a' hol a' tengerbe 
belé meg_y. 

A' 
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A' Toskánai Nagy Hertzeg lemond Toská .. 
náró1, a' Pármai H ertzeg kedvéért; de ezen 
kára ki fog pótölódni a' Német Birodalom
ban. 

A' Modenai Hertzeg' kárát Aufiria fogja 
megfordítaní, Brisgoviának általengedése ;.íltal ; 
ts lemond mind azoknak a' Tartományoknak 
birásáról, mellyek a' Camp o Formiói B~kesség' 
Sdik Tzikkelye fzerént, a' Cisalpinai Respubli
kának egy réfrLét tefzik. 

A' Rajna bal partján fekvó Tartományokat, 
és uradalmakat, mellyek eddig egy réfzét tették 
a' Német Birodalomnak , megtartja magának 
Frantzia Orfzág; a' megkárosított Fejedelmeket" 
a' Német Birodalom elégíttse-ki. 

Batávia, Helvétzia, a' Cisalpinai, és Ligu
riai Respublikák megesmértetnek Respublikák
nak lenni , és abban az állapotban megerősít
tetnek; az utólsóhoz hozzá köttetnek minden 
eddig vólt Tsáfz:íri Feudumolt; - az Etfchvizén 
való hajókázás fzabad légyen. 

Fo Hertzeg Károly, és •' rneghólt Krifiina 
Hertzcg-Afzfzony' Örökösei, ezenkivill Fo H ertzeg 
Ferdinánd, és a' Felesége, megtartják Belgium
ban, és Olafz Orfzágban való birtokaikat; de 
azokat három efztenrlo alatt tartoznak el
adni. 

Utóljára , az elfoglaltt Tartományok' le
rajzolásait ki kell adni ; a' Lakosok közzi.'il, 
senkit sem kell politikai vélekedéseitrt hábor
gatni. A' Fejedelmek, ts az alattok valóik t 

megmaradnak az eddig vólt egy ás en1nt való 
E 4· tekín .. 



tekhtetben ( relatioban) rnind addig , m1g 
tekéHetesen vége tefzfz az ezekról a' dolgokról 
való allcudozásoknak. A' Tsáfzár, ts a' Frantzia 
Res~ubl!ka kö;·ött megmaradnak azok a' Tzere .. 
moniáléK, mellyek a' hadakozás elott vóltak, 
1/ Tsáfzár ú'gy n~zi ezután a' Cisalpinai Res ... 
publikát, mint az elott Velentzét. 

AZ 
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AZ ANGLIA V AL VALÓ -BÉKESSÉG' 
ELŐLJÁRÓ TZIJ(KELYEI. - AZ 

AMIENS! CONGRESSUS. - ÁNGLIÁVAL, 
. ~PANYOL .ORSZÁGGAL, ÉS HOLLAN

l>.IÁ VAL VALÓ BÉKESSÉG. -:" 

j 

Már most Ángliával kellett bekess~get kötni. 
Mindjárt az Egyiptpmb6l, val6 vtf-.tfzajövetelekor 
•ján l otta az elso Konztll Angiiának a' béke ss éget, 
de nem álla reá. Késobbre kezdtek a' két Hara} ... 
~asságok egymással mlnd inkább inkább öfzve ... 
férni, rní.g ö{ztán Oél:'?ber elso napJán 1801 ben 
a' Békesség' el9ljáró Tzikkelyei Londonban tsak 
ugyan rnegké!ialtek. Kevés napokkal azután, 
Orofz Orfzággal, a' Fényes Portával, és Portu
galliával-is megkötötte Frantzia Orfzág a' békes~ 
sége·t. - Hogy pedig a' végbékesség~is meg
légyen, Amiensben Congre!fus tartatott, melly
nek fzerentsés ki menetelérol, minekutánna sok 
'ideig kételkedett a' Világ ; Mártzi us 2 sd ikén 
t 802 b~n ts ak ugyan megk~~znlt a' vég békesség, 
Frantzta, Spanyol Orfzág, Anglia, és Holl~ndia 
között. Enne l{. ereje fzerént, vifzfzaad ja Anglia 
Fr antzia Orfzágnak, és az o frigyes Társainak., 

mind 
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mind azokat a' birtokokat t é Kolóniákat, 
mellyeket ebben a' l1áborúban azoktól elvett t 
kivévén Trinidád Szigetét , melly az elott a' 
Spanyoloké vólt; és Ceylont t me Ilyet a' Hol
lándusok birtak. A' jó Reménység F okánil lévo 
kikötő l1ely megmarad a' Hoiiándusok kezében, 
úgy mindazonáltai, hogy minden itt egye o 
Hatalmasságok hajói oda fzabadon bémehetnek. 
Guyánában ;tz Aravári folyó vize lcfzfz a' határ, 
a' Frantziák, és Portugáilusok birtoka között; 
Európában -is , Spanyol Orfzág, és Portugállia 
között, azok a' határok legyenek-meg, meUyek 
a' Badajózi ,alkudozások fzerént kifzabattak. 

A' Fényes Porta birtokai, és jussai ép ég
ben meghagyatnak, és így Egyiptom eg.:fzf~en 
vifzfza adódik. A' hét Szigetöol álló Respublika 
.megesmértetík Respublikának lenni. Málta a' 
Rendnek vifzfza adódik. A' · rantziák oda 
lugyják Nápolyt, és a' Pápa birtokait; az Án
glusok pedig a' közép, -és az Ádriai Tengerben 
fekvo rninden Szigeteket, és kikötő helyeket. -
A' llelgiumi vólt He1ytartónak, a' Nalfau-Orániai 
Herrzegnek kára másutt pótolódik-ki. 

Az egyezó Hatalmasságok' Követei , Iini
flerei, és más Ágensei, az említett Ha alm s
ságok Státusaiban ugyan azzal a' rangal, azok
kal a' Privilegiumokkal, JusokKal , és azzal a' 
fzabadsággal birjanak költsönösen ez u án- is, 
a' mellyekli.el a' hadakozás elott öirtak. 

E' 



E' fzerént:, a' Liinevilli Békesség tán, meg
kéfzi'ilvén a' Békesség Neápolissal, és az Ameri
kai fzabad Státusokkal-is' ; helyre állott a' közön
séges Békesség. Valósággal fztiksdge - is vólt 
arra minden Orfzágna~, és már ri]Oif rnindenilr. 
vár"ja annak áldott következéseit. 
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A' CISALPINAIAKNAK LYONBAN 
f .,. , , 

~ VALO GYULESE. - BON ... PARTE 
AZ OLASZ ORSZÁG! RESPUBLIKA' 
.tLÓLÚLOJÉVÉ VÁLASZT ATIK. -

A' CONCORDÁT. - BONAPÁRTE lEG
ENGEDI A' KIKÓLTÖZTEKNEK, HOGY , 
HAZAJOKBA VISZSZA MEHESS.ENEK. 

-·=·-

A' Cisalpinai Respublika már régen óhaj otta, 
hogy állapotja végképen elintcfzteffen, mellynek 
vtgbevitelére megktrte Bonapártét. Az elso 
K'Onzul végére járván, hogy mint akarják el
rendelni Respublikájokat a' Cisalpinaiak , meg
egyezett kérésekben.. Mellyre való nézve egy 
rendkivi'ilvaló Gylilést hírdettetett Lyonban, 
melly 4 so Tagokból állott, és a' hová Bona
párte maga-is elment, t 8o~ ben J anuárius 1 I

dil<én. ' Itt egy ú j Conflitutiót tsináltak, a' Res
publikát, melly eddig Cisalpinainak hivattarott, 
Olafz Orfzági l<.espublildnak nevezték, és annak 
Elóli'ilojévé Bonapártét , második Elálillojévé 
pedig Melzi d' Erilét tették. Januárius 28-dikáa 
ism~t vifzfza útazott Bo.t;Iapárte Párisba. 

Mtg . 
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?viég a' v61t h~tra, l1ogy az Ifieni tifzte1et, 
és a' vallás abba az állapot:ba tétetteífen- vifzfza, 
és abba a' tifzteletbe l1elyhezteífen, a' meliyet 
a' köz Jó, ts kinekkinek bóldogsága kivan. 
Erre való vólt a' VII. P í us Pápával kötött 
Concordát, me Ily még 1801 ben Augufiu,s 1.5-. 
dikén megkéfzult vólt, de ,tsak 18'o2ben Aprilis 
5dikén rétete.tt közönségessé. Ennek föbb pontjai 
a' következendők; 

A' Frantzia Respublika megesméri a' Katolika· 
Vallást legelsonek, úgymint a' mellynek Frantzi· 
Orfzágban legtöbb követoi vagynak. A' Katolika 
Vallás fzabadon gyakoroltathatik. A' Pápa, és 
a' Kormányfzék, újra fel fogják ofztani a' Di6-
tzéziscker. A' Püspököket az e Iso Konzul nevezi
ki, hanem a' Pápa állítja- bé óket hivatalokha.; 
A' Püspökök az elso Konzul elótt tefzjk -Ic :i' 

hitet, a' kifzabott esküvés formája fzeréPt; a' 
második rendbéli Papság- is, ugyaiJ. a' fzerént 
tefzi-1e a' hitet a' Polgári Tifzrvisel5k elótt. A' 
Katolikus Templomokban való közönséges kö
nyörgésnek ennek kell lenni: Salvarn .fac Rem
publicarn, falvos fize Confules. A' Püspökök, ' 
a' Kormányfzékkel együtt újjonnan felo!ztják a' 
Parokhi~kat, ok nevezik-ki a' Papokat, de a' 
Korrnányfzék' helybehagyá~ával. Káptalanokat, 
~s Szeminátium okat áliírharnak- fel, d~· a' mel
lyeket a' Kormányfzék. fizetni nem fog. lviinclen 
el nem adattatott Templomok általadódnak a' 
Pii~pököknek 1 hogy azokra való nézve fziiJ séf!eS 
rendeléseket tegyenek. A' Pápa, mind ·a' m:1ga, 
mind a;t utánna következők nevében igéri, hogy 

az 
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az eladott Papi Jófzágok' moílani birtokosa1, 
vagyonokban soha nem háborgattatnak. A' 
Kormányfzék mind a' Püspököknek, mind a' 
Papoknak illendo fizetést rendel, és arról -is 
rendeléseket téfzen, hogy a' Karoiikus Kerefz
tények az Ekldésiák fzámára, fzabad tetfzések 
fzerént Fundátziókat tegyenek. A' Pápa magára 
való nézve megesmtri a' Frantzia Respublika, 
elso Konzulának ugyan azon juífait, és pra:!ro
gativáit, mellyekkel a' hajdani Kormányfzék 
birt. Ha azok közzul, kik idovel az elso Konzul 
után következnek, valaki nem Katolikus lenn ... : 
abban az esetben, mind az említett jussokra, 
rnínd a' Püspökök kincveztsére nézve, más ren
delések fognlk tétetodni. 

A' külömbkülömbféle rendtartásokat tárgyazó 
Tzikkelyei a' Concordárnak, ezek: 

A' Frantzia Kormányfzék' l1elybehagyása 
nélkúl, a' Római Sz. Sz~knek semmif~le v ~cre
zései Frantzia Orf.dgban bé nem vúetodn =\; 
semmiféle N untziussa vagy Követje , a' n qkiil, 
a' maga hivatahít nem folyrarhatja 's a' t. A' 
Papi fzol gálatokat ingyen kell tenni, hailt!m ha 
a' Polgárok magok jó fzántokbúl valamit fize ·
nek. Ha valakinek a' Papsággal valami b:1j.1 
van, anmk eligazítása v~gett a' Státustanátshúz 
kell folyamodni. 

Arra, hogy valameily Pap Puspök leheífen, 
megkivántatik, hogy fzületett Frantzia, 65 már 
30 efLtcndős légyen ; valamelly Piispöktól bi
zonyság -level: légyen, és egy ~ lispök, '.s két 
Pap által megvt~gáltaffon, hogy ma tud. Mmden 
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Püspök tarthat két Generális ViJdrinst, ?lz Érse
kek pedig hármat. A' Piispökök, és Ersekek, 
fzabad tetfzésck fzerént, vagy Uraknak, vagy 
Polgároknak nevezhetik magokat; minden más 
n~ve;et m;gri.~tó~.il~: Az. ~Is~ ~o~zul_. en~:delme 
nelk JI , a Púspokok DterzezJsseJkbol k.t nem 
me hetnek, és minden efz~endoben Diétzézisseik
nek egy egy réfzét, minden öt efztendoben pedig 
az egéfz Diétzézisseiker tartoznak feljárni. 

A' Semináriumokban tanító Profeíforok, a• 
Frantzia Ekklésiáknak azt a' fzabadságát taníttsák. 
mel'yet az t 682clik efztendéibéli Papság meg ... 
állítptt. . . 

E~y Piispöknek sem fzabad lefzfz a' Papi 
hivatalba béavatni senkit-is, a' ki 2 5 efzrenaós 
nem, és annyi jófzága nints, a' meUybol efzten
donként 300 Frankot ( mintegy 120 Forintot) 
bévefzen. Egy Papnak sem fzabad magát a' 
Papi hivatalba avatni, ha sem egy, sem más 
Dierzézishez nem tartozik; valamint egy Papnak 
sem lehet a' maga hivaralát más idegen Dietzé
zisbtn folytatni a' Püspök' engedelme nélki'il. 
A' Plebánusoknak a' magok Plebániájokban kell 
lakni. 

Az egéfz Frantzia Ekklésiáhan egy Lirurgit .. 
nak, és egy Katechismusnak kell lenni. Semmi 
Inncp napot nem fzabad meginnepe1ni a' Kor
mányfzék' engedelme nélkúl, kivévén a' Vasár
napokat, és még a' ~··vcrkezcndo négy Inne
peket: a' Karátsont, Aldo~ó Tsötörtököt, Nagy 
Bóldog Afzfzonyt , és Mmd Szent napját. A' 
Papok fekete franczia ruhát viseljenek, a' Püs-

pö-
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So 
pökök hasonl6képpen, viola fzi lii Strimflivet 
T$ak az Ifieni tifzteletre kell harango7nÍ, at 
tne1lynek 6ráit61 a' Prefektusoldcal kell értekezni. 
A' Templomokban különös hdlyeknek kell lenni 
a' fobb Tifztviseloknek. 11inden Templomban~ 
tsak egyf~le Ifieni tifztelctnek kell lenni. A' 
Papok nem eskethetik addig öfzve a' házasúlandó 
fzemélyeket, míg a' Polgári Tifztviselok azokat 
elébb öfzve nem adják. A' Polgári Laifiromok 
nem leh&tnek a' Papok kezekben . . 

Minden Papi , és Vallásbéli Aktákban, a' 
Respublika' új Kalendáriumával kell élni, mellé 
tévén mindég a' régi Kalendárium fzerént való 
napokat. A' Vasárnap, a' közönségcs Tifztvise• 
l?kre nezve , nyúgodalom' napja l~fzfz. Tiz 
Ersck, és 50 Püspök lefzfz. Az Ersekeknek 
15, a' Püspököknek 1 o ezer Frank fizetod ik. 
A' közönséges Papok , két Klafzfzisra leLnek 
felofztva; az elsobbek fizet~se leíi.fz I 500 , az 
utólsóbbaké pedig 1 ooo Frank ( mintegy .}OO 

Forint.) . A' helybéli Tanáts, ha a~{arja, nen~!
hcti a' Pap fizetését, a' Község' j6fzágáb61. A' 
Pap, a' kit a' Státus fizet, elvefzti fizeté ét, ha 
hivatatit jgaz ok nélki.ll nem akarja foly ~arni. 
A' Prefektusok gondoskodnak a' Püspö 1 ·ü!~, 
11lendo lakó helyeirol; a' Pa p oknak p cer g a' 
helyb~li Tanáts ád házat, és kertet. Az Iíh:ni 
tifzteletre tett ajándékok úgy gondoltatnak, mint 
a' Státns' jovedelmet. 

A' Proteílánsok' Illeni tifzteletét tárgyaz6 
rendtartásokra nézve- is, némell y Árti!ntlusok 
fognak kéfzíttetni; és gond lefzfz ' Protefrán~ 

P::tp-
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Papság' fizetésére- is, meliyre a' Cönsifioriáli~ 
Ekklésiák' jófzágai, és a' Fundátziók fognak 
fordÍttatni. 

A' Revolutz.ió idejétól fogva nagyon el .. 
mellózött közönséges Oskolai Tanításokról - Íi 
gondoskodott Bonapárte; mellyre való nézve, 
a' Státustanátsban sok ideig tartott tanátskozás 
után az OskoláJ,' dolgában egy törvényt hoztak, 
tnellyet Május elso napján a' törvényhozó Tartáts-
is helyben hagyott. E' fzerént, Frantzia Orfzág• 
ban az Oskolák felofztatnak' 

1.) Elso rendbéli Oskolákra,. mellyeket as 
Községek ( Gemeirtde) magok álHtanak-fel. 

2.) Másod rendbélí Oskolákra, mellyeket 
vagy a' Községek, vagy a' magános Tanítók 
fundálnak. 

3·) Lyc~umokra ~ ~s kü1önös OskoHkra • 
mellyek a' Státus' közönséges költségén fognaJ' 
felállani. 

Utóljára a' vólt tnég hátta, hogy azoi{.kal 
a' sok ezer Frantzia Lakosokkal-is igazságot és 
kegyelmesscfger rselekedjenek, a' kiket .a' Revo
lutzi ó rettenetes fzélvefze, és életek féltése hazá
jokból kihajtott. Ezek a' nyomorúlttak , kik 
között sok ártatlanok vóltak, magokra hagyat
tatva, és minden segedelem néllcul bújdostak 
:J.' fzomfzéd Tartományokban ; hanem vége 
fzakadt az o nyomorúlt állapotjolrnalr-is, rncrt 
a' Konzul ok végezése fzer~nt, mellyet Április 
26dikán 1802hen megerősttett a' Nemzet juifaira 
's fzabadságára vigyázÓ Tanáts-is, minden ki .. 

F koi .. 
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kőhöztek e ránt közönséges Arnnellia hír d ettetett...-
ki; a'_ ~elly alól tsak ugyan kivéretnek: · 

t.) A' kik valaha a' Respublika ellen fel
fegyverkezett valameily népnek vezéri vóltak. 

2.) A' kik az Ellens6g Seregénél tifztséget 
viseltek. 

3·) A' kik a' Respublika megfundáltatásától 
fogva, a' hajdani Frantzia Seregnél hivatalokban 
vóltak. 

4·) A' kik valameily, akár polgári, akár 
külso hadakozásnak fzerzoi, és indító okai 
vóltak. · 

5·) Azok a' fzárazon _, vagy vizen fzo1gált 
Tifitek, és Nép-Képviseloi, kik a' Respublikát 
elárúlták. 

6.) Azok az Érsekek, és Püspökök, kik a' 
törvényes Eloljárókat Fejeknek lenni meg nem' 
esmérték ~ és hivatalaikat le nem akarták tenni. 

A' kikőltöztekre , hazájokba való vifzfza
tértsek után, 1 o cfztendeig fzorossan fog vi
gyázni a' Kormányfzék; a' jófzágaik, mellyeket 
még a' Nemzet bir, vif1.fza- adódnak, kivévén 
azokat az erdoket, mellyek el nem adódtak vólt~ 
utóljára, ininden polgári jusokkal birni fognak, 
de k~zöns~ges havatalokat nem viselhetnek. 

Igy vitt haza Bonapárte sok ezer Polgárokat 
a' magok hazájába, a' magok háza népeik kebe..: 
lébe, 's jófzágaikba; és ez által a' rendeUs által 
véget J vetett a' Revolutziónak. 

AZ 
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AZ ERDEM.SEREG' FELALLÍT ASA • .' 
:SONAPÁRTE HOLTIG ELSŐ KONZUL .. 

NAK VÁLASZTÓDIK. - A' CONSTITU
TIÓNAK ÚJJONN AN VALÓ EI.INTÉZÉS.E. 

F rantzia Orfdg. minden tekintetben tartozik 
háláadatossággal Bonapárte eránt, mellyet meg ... 
is bizonyított azzal ' hogy otet újjonnan l o . 
efztendore Konzulnak válafztotta, a' Senárusnak 
:rviájus gdikán 1802 ben költ végezés e által. Erre 
a' vJgre, Bonapárte fzüksé'gesnek itélte az egéfz 
Nép' voksát és megegygyezésér; mellyre való 
nézve, Május todikén azt vtgezték a' Konzulok, 
hogy bizonyos ido alatt adja a' Nép vélekedését 
'erre a' kérdésre: Hogy Bonaparte Napoleon, 
hólra napjáig Konzul legyen-é? Azért-is három 
hét alatt egy kjlönös Laill:romba mindenütt bé
Írták a' Nép voksát. 
. Május 15d}kén közöltek a' ;·örvény; hoz6 
Tanártsal egy vege1ést, mdly fzerent egy E~· dem... : 
Seregnek kellett felállíródni. Ez a' Sereg áll egy 
fo igazgató Tanátsból; ts. 15 úgy nevezett Cohors 
hól. Mind egygyik Cohorsnak különös lakó 
heJy~nek, és 200 ezer Frankból áll6 efztendei 
jövedelmének kell lenni a' Nemzeti 16fzágokb61-, 
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A' Tagjai ennek az Érdem-Seregnek rnind oiiyaa 
öreg Katonák, kik érdem-fegyvert nyertek 's a> t. 
A' fo igazgató Tanáts áll hét fóbb Tifztviselók
b&l; úgymint a' 3 Konzulból, és 4 má~ Tagok
ból, kiket a' Senátus, T rjbunátus, a' Törvény
hoz.q, és a' Státus- Tanáts válafztanak magok 
közzi'll. . Az elso Konzul a' Sereg' Feje, és a' 
Fó igazgató Tanáts' Elólillóje. l\1indenik Cohors 
áll 7 fóbb Tifztviselokból ,- 20 Kommendánsok
b?l, 30 alsóbb Katona-Tifztekbol, és 350 köz 
Emberből. lVIinclen Fo Tifztviselonek efztendei 
fizetése sooo, ~inden Kommendánsnak 2000 , 

minden alsóbb Katona-Tifztnek 1 ooo, minden 
köz Legénynel{ 250 Frank. A' háború idején, 
1z ütközetek végével neveztetnek- ki ennek az 
Érdem-Seregnek Tagjaivá az ollyan Katonák, 
kik magokat vitézségekkel másoktól meg ... 
küJömböztették A' békesség idején megkiván
tatik, hogy 25 efztendeig fzolgált legyen vala
ki, l1a ide bé akar v~tettetni ; a' hadakozás' 
idején egy efztend6 kettűnek, ha pedig tsatá~á
sokban tolt- el, négynek fzámlálódik. Ezen
kivi'il, a' ttJrvényes és tudományos dolgokbat. 
való érdemes Emberek- is jussokat tarthatják 
ebbe a' Seregbe való hévétetterésre, ha az elott 
Hazájole Nemzeti Tefl:orzo Seregénél fzolgáltak. 
Ezt a' Törvényr, · IYiájus 19dikén a' törvényhozó 
Tanáts·- is helyben hagyta. Státus- Tanátsos 
Röderer azt l1ittc errol a' Törvényral, hogy e' 
nagy öfztön lefzfz a' Nemzet betsuletének neve .. 
lt!sére, és az egéfz Respublikára nézve nagy_ 
hafzna lefzfz. 

Az 



Az a' I.alfhom , mellybe a' N ~p nek, a, 
Bonapárte' örökös Konzulsága eránt való voksa 
héíratott, megkélziHt. .Augufius 3dikán , a, 
Senárus a' Konzul házál1oz ment , és tudtára 
adta néki, hogy a' Prantzia Nép, az o hóltig 
tartandó Konzulságában megegygyezctt, és azt 
reményli' hogy az o böltsessége erossé fogja 
tenni azt az ~pi'iletct, mellynek már fundamen
tomát megvctette. Azok között a' ~ millió 
577,2 59 Polgárok között, a' kik voksoltak, 3 
millió s68,88sen vóltak' a' kik megegygyezt.ek 
benne, hogy Bonapárte hól ti g Konzul ltfgyen. 

A' Nép' juífaira és fzabadságára vjgyázó 
Tanáts pedig, nem tsak megesmérre Bonapártét 
l1ólrig való Konzulnak; hanem egy békess.ég
éílló képét-is emeltetett-fel, rnelly egyik kezében 
gyozedelmi borostyánc, a'· másikban pedig ezt 
a' Tanáts végezését tartja, hogy ez a' követke
zendo maradék elott a' Nemzet háláadatössága 
j ~léi'i l fzolgáljon. Ez a' végezés Auguílus 1 S-

. dikén a' Kon~ul fzületése napján tétetett közön .. 
ségessé; az elott efztendovel, a' Concordát-is 
ugyan azon a' napon kéfzi'ilc-meg. 

Fontos k''vetkezései vóltak rnindjárt a' 
Bonapárte örökös Konzulságának. A' Confl:ituti6., ~ 
a' Senárusnak Augufius 4dikén kolt. végezése 
fzerént, új formába vétetodott, mellynek fo~~ 
tosabb pontjai a' következe'ndok: . ·~ · · 

A' Konzulok hóltig viselik hivataljokat; ha 
a' két utólsó közzi.H valamellyik meghal .- a7( 

elso Konzul fog helyébe mást a' Senátus débe 
feltenni; sot ha ' jónak látja, maga heiyébe ... J 
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nevezhet mást ki elóre , a' ki az: ó halála után 
hivaralát viselje ; ha azok köz .. úl a' két Személ
lyek közzul, kiket az első Konzul a' Senárus 
elébe vábfztás végett feltefzen egygyik sem 
tetfzik, a' harmadikat, a' kit feltefzen, fzüksé
gesképen válafztani kell. A' Senárus fog a' 
Kolániák Confiitutiójáról gondoskodni , vala
.mint fzintén arról-is, a' mit \' agy el nem lehetett 
a,. Confi'tutióban elóre látni, vagy pedig, a' 
mi, annak folyarnatj~ra megkivántatik; a' Senárus 
fzakafztja félbe az esk:ittek hivatalát, rnikor azt 
fzú ségesnek lenni látja; e' vJt véget a' törvény
hozó Tanáts11ak, és Tribunárusnak, és e' nevezi .. 
ki a' Konzulokat. Mikor pedig mind ezeket 
akarja tselekedni, az errol való a aratját elóre 
közölni kell a' meghányás-vetés végett egy titkos 
Tanáttsal, me ll y~ a' Konzulokból, 2 Sen~torok
hól, 2 St~tus .. Tanátsosokbó l , és az Erde n
Ser~gbéli két Katona - TifHekhol áll. Az elsó 
K-onzul erosÍti ... meg a' b:kesség- és frigy-kötése
ket, rninekutánna megértette a' titkos Tanátsnak 
arr:űl való Jrtelmét. Az Érdem- Sereg fó igaz
gató Tanátsának Tagjai, Tagjai a' Senátusnak-is, 
á' hol fztkek van a' Minifiereknek- is; de ha 
~egyfzersmind nem .SenátQrok , nints 'voksok 
akkor, mikor valamit végezni kell. A', Sená
torok..1ehetnek Konzulok, Minifierek, az Erdem
Sereg Tagjai, a' közönséges Oskolákra vigyázók, 
~- r:endkivúlvaló Követségekbe elkuldodhetnek. 
Soha sem lehetnek a' Senátorak 12onál, vala· 
mlnt a' Státus-Tanátsosok sontH többen. Minden
Depar~mentomból ;kell lenni a' törvénytévó Ta-

. nfu 



. 87 

oáts Tagjai között, a' Departamentomok népes.,.. 
ségéhez kJpest vagy többnek, vagy kevesebb
·nek. A' Tribunárus, t 8o 5 ben, 50 Tagokra fog 
lefzállíttatni. Egy fo Itélo Biró fog kineveztetni, 
·mint az igazság' kifzolgáltatására vigyázó Miniller, 
a' kinek mind a' Senárusban , mind a' Státus
Tanátsban különös helye lefzfz. Utóljára, juífa 
van az elsó Konzulbak reá, hogy valakinek meg
kegyelmezzen, minekutánna arról értekezett egy 
tit:Kos Tanáttsal , melly a' fó Itéló Biróból, 2 

Senátorból, 2 Státus- Tanátsosból, és az úgy-
nevezett Kafzfzátzió-Törvényfzék 2 Tagjából áll. 

El~rodik-é ezek által a' rendelések által az 
a' tzél, hogy a' Tifztviselók a' N éppel fzorosabb 
egygyesség ben legyenek; hogy a' Senárusnak 
tökélletes hatalma légyen a' Nép jussainak, és 
fzabadságának erós lábon való tartására ; és 
hogy a' törvényes rendtartások hathatósabban • 
és gyorsabban mennyenek: azt a' köv-etkezendo 
ido fogja megmutatni. 





BONAPÁRTEN AK, 
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BONAPARTÉNAK KÜLSÖ FORMA
JA, 'S MAGA VISELETE.- HÁZA NEPE 

KÖZÖTT V ALÓ ÉLE'lE. - A' KONZULI 
'fESTÓRZO SEREGNEK MEGMUSTRÁLÁSA • 
• KÖZÖNSÉGES AUDIBNTZIA- ADAS. 

Bon~párténak ·együgvi'l kiilsó maga viselere , 
nagy Embert mntat. Kiny1!t fzéles homlokán, 
a' mag 1 erejének, máso'<.ba bizodal nat önto 
tsendességgd egybe köttetett érzése Lí~fzik. Sze
mei bée ettek; pillantásJi majd nyájasságot és 
bizodalmat mutatnak, roa j d komolyok és paran
tsolók. Mi]ul)r .b~rfitjvaJ van, nyájassággal és 
barátsággal tellyes mosolygásra nyílnak- meg 
ajakai; de rnikor mi11t hadi V ezér , vagy mint 
Igazgató . úgy .. parantsol: ahozképest tudja fzája 
.járását igazgatni. Ez ~Ital az együgyú , és nem 
. eroltetett maga . vjselete á~tal nyeri magának meg 
azt a' tifzteletet, a' mit t:nások, refi:eknek külömb ... 
külömh formába' való- vJtele' és mefierséges 
befzédek által fzo~talt Jftt~jkarni. Gyors lépései, 
a' lóra való sebes felpattanása, nem azt mutatják, 
hogy a• b:tegséze!t ,;és ,a' hadi sulyos éJet által 
te~e elerot~lenedett, ~s elgyeng:i'i.lr volna, a

1 

l)'llflt gyaJtOJ;:ta ábrázolták otet; az áb,rázatja fzine 
seiJl 



$em egésségtelenséget mutat, noha az halovány 7 

mint rendfzerént az Olafzoké fzokott lenni. A' 
pornpáson felöltözött Generálisok között-is rend
fzerént a' Nemzeti tefiorzo Sereg' együgyu tifzti 
köntösét viseli, rnino en arany és ki varrás nélkiil; 
a' kalapja meJlett nem hordoz bokr6tát. Termete 
alatsony, 's formája ifijú. 

·A'>' másokkal való társalkodásban fzahadon, 
és nyilván befzéll minden tárgyakról ; sok barátja 
van, de lelki 's tefii egy sints. Mint Korfzikai 
fziiletés, olafzúJ befztll, de frantziáúl-is jól tud. 
Tsúnya és olvashatatlan írása van , de a' befzéd
ben való kifejezései tifzták és nyomosok. A' 
tudományokat és fzép mefierségeket fzereti, és 
nagy tüzzel-is gyakorolja. Nappal visgálódik, 
és dofgozik; éjtfzaka pedig gondolkodik, és 
plánumokat tsinál. Felettébb könn.yen dolgozik, 
és a' I~gfontosabb munka- is játéknak tetfiik 
clotte, . rnivel addig fel nem v·efzi a' pen 1át, 
míg gondolatait meg nem ihogatta, és end be 
n~m- fzédre. .. . ·, 

A' hadi és politikai Tudományoknak ininden 
ré&ét nagy fzorgalmatossággal megtanúita, ' és 
gfakorolta-is már az eiótt, . minekelott.e- közön-

-séges 11ivatalokat viselt vóTna. Tüzes el éjével, 
és állhatatosságával , megrettenhetetlen hideg"" 
véruség~, ,.)fijúi idejével, öreghez i11ó tapafztalás, 
és hadi talentumaival, a' Politikába való mélly 
bétítás van egybe kötve. -

N.agyobH' réfzét idejének, a, ialmaisoni 
M:ajótj'ában tölti. Malmajsón fekfziR euiHyn. 
{elul> Pártstól · n1integy három frantzia mért ... 

föld 
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földre, a; hol Sequana folyó-vize a' sík me zon 
~gy l1egyes fzegeletet formál. Párishoz, mint
egy ' fél mértföldnyire meglátfzik. Egy domb 
mellett, melly a' Marly és Sz. Germaini dom .. 
b okkal egyh e van kötve, fekfzik a' kivtilról nem 
igen sok~t mutató , de belülrol tsinosan el
rendeltt Majorl1áz; a' ház mellett a' dombon 
van egy kis va das kert, me Ily, mint minden 
l\Iajorok Frantzia Or!iágban , . nyóltz lábnyi 
magasságú kofaHal van köri'iivJve. A' földje a' 
majornak igen rofzfz, azért-is a' plál'lták, mellyek 
a' major kedvéért oda illtettettek, tsak ritkán 
nonek. A' kotal mellett van egy fzélcs árok, 
a' me Ilyen 7 vagy 8 Strázsaház van , 's minde
nikben nyóltz nyóltz Katona firázsál. Malmaifon 
_órizetére, rnintegy négy fzáz Konzuli Tefiürzö 
Katonák, és Vadáfzok feküfznek :Nialmaifontól 
fél órányi járó földre, egy Ruel nevi'i Városotska 
mellett lévo Kafzárnyában, hol 1\-fdfenának egy 
igen fzép mezei Majorja van. Ez az Órzo Sereg 
egymás~ felváltva áll firázsát Malmaifon ban, melly
nek hadi formája sokat elveizen a' mezei kelle
meres csendességből. 

Bonapárte magános élete együgyú, és mun .. 
kás. Minden nap 14· órát dolgozik, még pedig 
tsaknem egy folytában; az alvásra, és maga 
múlattságára igen kevés idot fzán. Mért~Jcletesen 
él., hanem kiválc éjtfzaka , inikor dolg-ozik, 
sok kávét ifzik. Corvisárt nevu Orvosa, az~ 
rnond ják, hogy azt mondta n~ki egyfzer: Ez 
az élet módja vefzedelmes fog a' Konzulnak 
lenni, és azt i oká ki nem ~Ihatja. Erre ··azt 

\ kérd~ 
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kérdte Bonapárte: hogy meddig állhatja tnég 
ki? Talám, úgymond amaz , még három cfz
tendeig. Elég- is még nékem annyi , felele 
Bonapárte. - Eg '~z napi múl.ltsága abban áll, 
hogy a' vadas kerqtben sétál, vag 7 fél óráig 
laptázik, és abban találja gyönyörnstgét, ha a' 
Világ' lármájától félre vonhatja magát. lviás 
dolgokról, mellyek nem az eg '[z Európa, vagy 
Frantzia Orfzág bóldogságát i letik, igen rövi· 
deden befzélget. Az idegeneket, tsak a' közön
séges Audientzián borsárja magához, oda-is, ha 
Hazájok Minifierei által mutartatnak-bé, és nem 
igen sokáig múlatoz vélek. 

Malmaifonban ezek laknak vele: Státus-
Tanátsos Benezech (a' ki nem régiben a' Bona
párte Sógorával, mint Prefektus úgy útazott-el 
Sz. , Domingóha, a' Touifaint- Louvertüre által 
jndított zenebonának lecsendesítésére ; de a' 
késobbi hírek fzerént ott meghólt) , Generális 
Clar ke , és Generális Lasnes , a' Konzuli T e fl: .. 
órzó 'Sereg Kommandirozója. Az afztala, ebéd
kor rendfzerént 2 5 fzemtlyre van megterÍtve ; 
a' Vendégek Generálisokból , és Kormányfzék 
Tagjaiból állanak ; némellykor a' hivatalosok 
1~özött vagynak Stábális Tifztek- is, és a' Ház
Baráti vag l Barátnéi. A' Vendégek nem pom-

--páson , de j61 vendégeltetnek- meg. Maga 
Bonapárte, az afztalnál úgy viseli magát, mint 
Vendég, ·és a' Feleségére bizza a' Vendégek' 
roúlattatását. 
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Á' t~rsaságban ts end esen viseli magát, háza 
népe között vidám, soha nem zörgölődik, és 
tselédi ellen ki nem kél. Megjelenik a' Musikán, 
mcllyet minden tizedik nap fzoktak a' Felesége 
fzobáiban adni , hanem rendfzerént a' kementz~
nek fzokott dlilni, 6s méllyebb gondolkodásokba 
merulve halgatja a' Musikát. I'Y1ikor Párisban. 
van , rendfzerént minden ell:ve egy kis társaság 
fzokott nálla öfzve gyúlni , a$ Thuillerie nevú 
Palotában , meily társaság réfzfzerént ollyan 
Aízfzonyságokból áll, kiknek a' Konzulnéhoz 
fzabad bémenetelek van , réfzfzerént pedig 
oiiyan Férjfiakból, a' kiknek a' Konzullal vala
mi befz6djek van, vagy kiválogatott házi Bará
tokbóL Minden negyvenedjk nap, nagy tár
saság fzokott egyne gyi'iln1 az elso KonzulnáL 
A' Komédia , elv6gezodvén , kinyitogatják az 
ajtait annak a' Szálának, a' mellyben a' társaság 
egybe gyult, ~s mindent béborsátanak, a' ki
nek bémeno billérje van. Az ajtók mind addig 
nyitva ~llanak , míg a' Szála megte1ik. A' 
múlatság, a: mint az ollyéln nagy társaságokban 
fzokott lenm, unalmas. Maga Bonapárre tizen
egy, vagy 12odfél óra1{űr mégyen-bé a' társa
ságba, és gyakorra! kivált ha örvend.etes dolgok. 
jonek-elő, igen vtdám. Ha valakire akad , a' 
kivel örömell fzeret befzélni, vagy a' kivel 
fontos dolgokról befz~lgethet , egy különös 
fzegeletbe vonnya magát vele, és a' többiekről, 
kik apródonként elofzlanak , elfelejtkezvén, 
gyakorta reggeli két 's lláro.m óráig- is el-
aefzél~t, 

Háza 



Háza népe között, legjobban fzereri mofiol1~ 
Leányát Beauharnois Hortensiát , a' ki tsak 
mofianában ment férjhez Bonapárte Lajoshoz 
Soha Atya gyermekét jobban nem fzeretheti, 
mint ó mofioha Leányát. Gyakran, rnint a' 
gyermekek, úgy jártzanak egymással, egyi J~ ll 
házból a' másikba kergetik egymást, ~s a' Mal
maisoni vad as kertben- is egymással sokfzor 
nyargalóznak. A' Feleségét vagy Tevel fzóllítja1 !( 
vagy a' kerefzt nevén, Joflphmo. Az Afzfzony 
pedig Bonapártét vagy Genuá/isnak, vagy Ttt-
nek nevezi; mikor rólla befzéll , vagy azt 
motldja: a' Férjem, vagy, a' Generális, igen 
ritkán, a' Konzul. A' F rantziák fzokása ellen, 
mind a' ketten egy ágyban hálnak; a' társasá
gokban gyakorta écbesdeden megtsókolja az 
Afzfzony Bonapártét. A' felettébb való afL
fzonyi tzifrálkodást nem fzereti Bonapárte, a~ 
bonnan sokfzor barátságosan kénízeríti a' Fele
ségét, hogy másképen öltözzön. 

Egyfzer a' többek között, mikor társaságba 
akart az Afzfzony me nni ,. meglátj a a' Konzul , 
hogy a' Felesége ollyan ruhában van felöltözve, 
a' mir ó nem fzeretetr; kéri azért, ho gy öltözzön 
m:ísképen. Az Afzf::.ony megfogadja a' fzót; 
hanem még az elobbeninél-is drágább és tzifrább 
öltözót vefzen magára: ekkor Bonapárte-is ki
jövén a' maga sodráb6l, le ép egy darabot az 
öltözon lévo tsipkébol.- Máskor mind a' ketten 
Cambaceresl1ez a' második Konzulhoz akartak 
menni tár aságba. Az Afzfzony "l özete ekkor 

sem 
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setrt terfzett Bonapárténak; de már ekkor teilyes

sJggel nem akart más ruhát venni magára. 

Bonapárre egyet sem fz6Ilott többet, hanem ki

megyen, és a' Szála elott fi:rázsán állort Katona 

Tifztnek megparantsolja • hogy senkit ki ne 

engedjen metmi a' llázb6l - azzal maga korsira 

ul , 's elmegy. Az Afzfzony utánna akar mennj. 

de a' Katona Tifzt nem botsátja. Kénteleníttetik 

azért öltözerét megváltoztatni. 

A' látogatókat, Malmaifonban sokkal nehe

zebben botsárják-bé, mint a' Thuillerie nevu 

Palotába, még azokat a' Dámákat-is, a' kik 

lárogat6lag bé fzoktak a' házhoz járni, úgy, 

hogy minden Strázsán, sot még a' háznál-is hé 
kell magokat jelenteni , l1ogy kik legyenek. 

Mikor Bonapárte valami Párisi esmerossével akar 

befzélni, ezt írat ja hozzá a' Secretáriussával: 

Le premier Confui recevera le Citoyen - de

main a midi, i la Malmaifon, azaz: Az elso 

Konzul hólnap délre Malmaifonba elvárja N. Nt. 

- Míg a' pokolbéli fzekér rá nem ijefztett , 

sok Tudósok, derék Mefieremberek, és Komé

diások já rak Malmaifonba. Talma nevú Ko

médiás, és Isabey híres Festo mofl-is fzabadon 

héjárnak hozzá. A' Tudósok ]rözzUl Lacepede, 

és Laplace nagyon bé járatosok vóltak hozzá, 

de mofl ritkán jelennek-meg nálla. Meglehet~ 

hogy az élete féltése, és a' sok ernberektol 

való unatkozás az oka , ennek a' m'aga nagy 

rnegvonásának. Ez az oka annak-is, hogy az 

•Ita, a, vigyázatra nézve, sok új rendelések 
G té· 



tétettek. A' honnan , mikor a' Komédiaház 
elott lefzáll Bonapárte a' kotsijából , elhajtják 
onnan az oda tódúlni fzokott sokaságot. l\tiin .. 
den nagyobb Theátrumban különös béjáró hely 
van tsinálva az o fzámára , rnellyen két vas 
rostély van. Hufzonöt lovas Tell:őrzók:, és 40 
Granatérosok vagynak rnindég körülötte. Mikor 
tsak lehet, rninden közöi}séges tifztess 'g-tétele
ket, és bizeikedo ditséreteket kerill és tilalmaz. 
Mikor valanieily Operában az ó dirséretére ké
fzített Versek fordúlnak-elő, azokat ki-hagyatja; 
azt se sokra betsi'ili , mikor valameily munkát 
n.éki ajánlanak, 's nem-is felel rá semmi~. 

Különösen fzép nézni, m 'kor Bonapárte a' 
maga tefiórzó Seregú muflrálja. Az egéfz 
Sereg között ez a' Iegfzebb Regement, mellyben 
l1at lábnyi magasságú , kartsú termetu, me~letr: 
idejii emberek vagynak, kiknek vitézi tekmte• 
teket, a' jó neveltetés által fzerzett illendósé'g 
kellemetessé tefzi. A' kiket a' tefiorzo Ser·egbe 
bévefznek, közép sorsú tehetős fzü] 'ktol kellett 
fzármazniok. A' formaruhájok van jóféle leélt 
pofztóból, fejér hajtókával; fejér nadrágot, és 
magas borzas süveget viselnek. A' kardjokar, 
keskeny fejér panta11~r fújjon hordozzák; és 
egéfz öltözetek nagyon tsinos. - ~1inéi a' lovas, 
mind a' gyalog tefiorzo Katonaság, meJiy mint .. 
eo-y sooo,. emberboi áll, minden ötvenedik na
p~n, az úgy nevezett Karoufzfzel piatzi kapun 
keref~tül, a' TI1uillerie Palota elótt megyen~el. 
Az lelso Ronzul, a' Generálisoktól késértetvén, 

ki-
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ktjöh a' maga beÍsö fzobájib61, és a' Szálákon 
kerefztul, a' hol ket · s rendb-en állanak a' Tefi
orzok; lernegyen a' gráditsan' és rendfzerént 
egy fzép fejér lóra fzokott ~ellllni; mellyet a' 
Spanyol Király ajándJkozott néki. Azután, a' 
Generálisok 61, és egynéhány inasoktól késtr
tetvén, kerefztúl lovagol a' tendbe állott teft
~rzo s~reg sorai között' megáll egy bizonyo~ 
helyen, a' hol c me nnek el orte a' Katonák; 
némellykor a' lovas Pattantyússág•is gyakorolja 
magát a' ftgyverben a~ elso Konzul elótt. Nagyon 
fzereti ezeket Bonapárte, a' kiknek hajdaná an 
o vólt a' feje. !vlíg a' Parádé tart, egy 6o 
emberből á11ó Banda musikál. Az inasai között 
Bonapárténak, van egy Rufián. nevu Mam el uk 1 

a' kit Egyiptomból hozott magával. A' tefiorzo 
Sereg~ gyorsasággal gyakorolja magát a' fegy
Verben. Két Órakor végzodik- el a' Parádé, a, 
midon a' tefiorzo Katonaság a' maga lakó hely~
be, a' Konzul pedig a' maga fzobájiba vifzfia-, 
ter. 

A' közönséges Actdientzia-adást így befzélli 
lo egy fzemmel látott tanú : 

. A' Thuillede Palodnai{. bal fzárnyárt, mind-
járt a' mint a' második Kontiflnátz. 6 ba felmegy 
az ember, hévezertek b nnü Jj{et egy na y fzd
bába, a' hol már egybe vóltak gyul e mind n 
Követek, azokkal az idegenekkel egy út, kik t 

bé akartak Bonapárténal~ mutatni; itt v61 tátus 
T náti s }Jen ezech- is, a' ki elfo~adta az oRa• 
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menoket, és a' kinek különkülön meg kel\ttt 
.mondani neveinket. Jelen vólt Minifler Talley· 
rand-is, és múfattatta az egybe gyúlt társaságot. 
Az _ajtókon, és a' fzobákban, Ott állottak azok 
a' fzemélJyek , kik a' bémenni akarókat bé
jelef!tették, és bévezették ; mindnyájan kék 
ruhában vóltak felöltözve, a' nyakokban vólt 
arany lántz , és a' Respublika tzimerei. A' 
Bonapártc inassai , csokoládét, és más frissíro 
italokat hoztak. Egyf~r valami fél óra múlva, 
az eg~fz egybe gyilt társa~ág, melly mintegy 
8o fzemélybol állott, m._egindúlt Benezech után. 
Az egéfz Úton, mclly a' Thuillerie egyik fzár
nyától fogva a' másikig igen hofzfzasan tartott, 
nem tsak a' tornáczokban (Gang), h~nem a' 
gt'áditsokon- is, kér sorban állottak a' Konzuli 
tellórzo Sereg kiválogatott Gránátirosai. Min ... 
den tornátzban egy Katona Tifzt állott, ki az 
Audientziára ott kerefztúl menóket katonai mó
don köfzöntötte; alól pedig a' nagy gráditsnál 
állott egy Kapitány, a' hol egyfzcrsmind dobol
tak-is. Mindenck között legpompásabb vólt 
az abba a' nagy Szálába való bémenetel, melly 
hajdanában a' 100 Helvérusok (zobája vó!tl 
Mikor ide bémentünk. ~ egy igen magas és alig 
éfzre vehero folyos6ról (Gallerie) hírtelen meg .. 

· fzollalt a' rnusika, mellyet tsináltak a' Konzuli 
tefiorzo Sereg 6o 1\-Iusikussai. Itt a' hadi Mars· 
nak, a' Szála bóltozatjáról gyönyöruen vifzfz<t .. 

·hangzott ~úgása, az egéfz társaságban különös 
megindúlást fzerzett. A' f~Iyosó alatt, katonai 
~~r~dét tett a' .Bo1J.apárte Oriási nagyságú em. 
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hnekbal álló Kom_pániája. A~ köv.etkezo Szálá.J 
ban, a' Generál .. Stábhéli Tifzték állotta~ két 
sorban. I~nen mentünk abba a' gyönyörü fzo
bába, a' mellyóen hajdan a,.- Király fzokott vólt 
Audientziát adni, a' hol állott al ~ három Kott~-nl, 
Carohaceres közbfil) Bopapárt~. jobbról, Lebrün. 
pedig balról; a' hátok meg: tr állott 4 J á ge-r, 
fzép formaruhába felöltözve; Jobbról állottak a' 
Minifierek, balról a' Stárus-Tanátsosok, amazok 
ezüflel, ezek pedig selyemmel kivarrott vere! 
öltözóben. A' törvényhoz6 Tanátsnak, és a' 
Tribunátusnak kiilömbkülömbféle Tagjai, és 
fzámos Generálisok, egy fél karikát formáltak, 
a' mellyhez tsatolták magokat az Audientziára 
bémenók-is. Az idegenek, a' hazájokbéli Köve
tek me ll é állottak, a' kik között vólt ugyan 
rangjokra nézve val~mi rend, de a' mellyet nem 
fzántfzándékb6l láttattak tsinálni. J o bb felol a' 
Konzul ok me ll ett állott a' Pápa Követje, azután 
a' Tsáfzári, a' Burkus, 's más Követek. Tsak 
egyedul B onapárte fogadta az Audientzián az 
em bereket; a' ~ö h hi két Konzulok pedig meg 
~em mozdúltak helyekból. 

A' befzéde Bonapárt~nak las~ú, és valamint 
~r. • l . ""l , 'lk"'l l' ege1z maga vise ete-ts, ero tetes ne u va o. --

Mikor rnmdnyáj2m sorba állottak, körös koru! 
járta oket Bonapárte, és kinekkinek tudott ez 
a' nagy Ember valami fzépet mondani. - Ez 
megesvén egy 6ra alatt , vifzfza ment elébbeni 

G 3 ha"' 
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helyére, és könnyudeclen, katonai módra még .. 
hajtván magát, elbotsátott bennünket. _ 

.. Benezech , és Talleyrand , ismét vifzfza ... 
vezettek bennünket abba a' fzobába, a' melly, 
bQl ctlindúltunk vólt, és az egéfz úron hasonló 
k4tonai parádé között mentünk, rnint előbb. 

~ONA~ 

r 
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BONAPARTERóL 
' VALO 

JELES TÖRTENETEK.; 

Nizzában tartózkodván Bonapárte , hoz~a 
megy egyJ~or késo éjtfzaka egy Barátja, valami 
dologról akarván vele befzélni~ Kopogtat laffan, 
's 1egyfzcribe kinyitja az ajtót Bonapárte, a' ki 
már akkor egéfzfzcn fel vólt öltözve, és a' sok 
Írások, 's könyvek között i'ilt. Hát, úgymond 
a' Barátja, nem feki.idt még le? De már fel~is_ 
költern, felele Bonapárte. Hogy- hogy? J aj --. 
elég nékem, ha két 's három órát alhatom. 

Ferrárában, egyfzer a' Pápa Katonái köz-. 
zi'il 400at fogott-el, a' kiket mosolyogva ezzel 
az izenettel ki'ildött- vifzfza: hogy o atokért,. 
tsak egy festést kiván magának. Ezzel talárn 
azt akarta mondani, hogy Olafz Orfzágban na
gyobb virágjában v~n a' fest~s, ~ mint a' hada 
koz~s meílersége. 

G. 4 
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. A1., Árkol ei iitközet után, egy közönstfges 
katona tifzti ruhát vett Bonapárte magára, és 
abban öfzve ... járta éjtfzaka az egéfz Lógert, 
Egy{zer egy Strázsára talál, a' ki a' puskájára 
hajtván a' fejét, mellyen aludt. Megfogván 
a2:ért a' Katona fejét 1 tsendesen leerefzti a' 
földre, a' puskát pedig maga felvévén, két 
óráig ílrázsát áll a' Katona helyett. Azonban 
felserken aJ Katona, és látván, hogy egy fiatal 
Katon~ Tifzt áll helyette Strázsát 1 a' kit mind .. 
járt megesmért, hogy a' fo Generális, felette 
megrettent, és igy kiáltott .. fel : Bon~párte! oda 
vagyok. Ne f~lj, úgymond amaz, egy j 6 
Katonána1~ flaba.d olfy sok firapátzia után 
pihenni ; hanem máskor jobban magadra 
vigy án. 

Midón Bonapárte általvette az Olafz Or. 
fzági Sereg' fo igazgatását, 26 efztendós vólt~ . 
./l.zt mondjált, hogy ekkor , Baráti közzill egy 
azt rnondotta volna nék1 : Igen fiatal vagy még 
t~ egy egéft Ser<g' ve{irléstre. Mellyre Bona ... 
pátte azt felelte: !;lég öreg lefzek akkor, mikor 
vifzfza jövök, - -

Az~ a' befzédet, mellyet Bonapárte Egyip .. 
tomból való vif~fz~ jövetele után tartoq a' 
Vének Tan:ítsa előtt, igy vége1:te .. el: fussik 
eJtetekbe, hogy a' f{erentse, is gyo{edelem. 
mellettem állanak, Más nap pedig azt mondta 
egy Barárjának: Igen neki vólt am tÜ'{tsedve 1 

ís rC?/tft ftóllds formájával fejettem-bé hef{_éd'" 
mct; 
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"zet; hanem Marsiliától fogva Párisig, olly a• 
fokf{or mondták nékem ll'{okat a' ft.ókat 1 hogy 

egéfi.en rám ragadtak. 

A' l'vlarengói ütközetkor so1t fzökevényeket, 

foglyokat , és a' többek. között egy Katona 
Tifzret-is vittek hozzá, a' kinek Lajos kcrefztje 

vólt. Az elso Konzul igen sok kérsléseket tett .. 
fel elejekbe, a' mellyekbol kiredzett, hogy 
réfzt vefzen az o fzerentsérlenségekben. Küfö-. , 
nösen akkor tsudálkoztak rettenetesképen, mi~ 
kor azt mondták nékik : At O{ ember, a' Ici 

oh han at_ úti köpönyeg he n htfttlleft ,tüttk, 
Bonapárte. f 

l 
l 

Azt jegyzik-meg, hogy 2zok k<:>zzúl , a' kik 
a' Marengói ütközetben Bonapár.te körúl vóltak, 

egy sem eset~ sebbe; a' mellyre Bonapárte a~t 
mondvtta: En me/lettem váltatole, is at tn 
[\.err.ntslm ori{ett henneteket. Midon ugyan 
abban az ütközetben hírúl vitték vólna néki , 
hogy Generális Desaix elesett, így kiáltott-fel: 
Oh! mitrt n,em lehet nékem ott t megsiratnom. 

Midón a' Politziára vigyáz6 Minifiernek, 
az elsó Konzul ellen va16 ·öfzve - esküvésnek 
rninden környúláUásait tudtára adták, mindjárt 
elmegy hozzá, lebefzélli clotte ~z egéfz do l go t, 
hogy az öfzve esküdt gonofztévok az Operát 
válafztották gonofzságok végbevitele helyévé, 

's. e" rnellett kérte hogy adjon parancsolatot 

ki, hogy megakadályoztalfanak tselekedetekben. 
A' 
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.A' nem t1{ ln dolgom, úgymond Bonapárte-,. 
hanem a{ Ű ré. Elmegy a' Konzul az Operába? 
kérdi a' Minifier. Kitség _kivul. 

Bonapárte felmegy a' Sz. Bernhárd hegyére, 
hogy az egéfz terméfzet mindenütt komor köru ... 
lötte, a' magánosan álló meredek ko fzálakat 
hó borította-bé, azok mcllett a' rettenetes m~Jy
ségek borzafztó tekintetet mutattak, az egéfz 
·vidéket mintegy köddel meghomályosította a' 
fzé1v6fzfzel fzállingózó hó, és a' nap súgára, 
mintha valamelly vafiag levegon sütött vólna 
kereíztúl, úgy világosította- meg · egyedúl őtet 
lovával együtt. Meg lévén a' ló sarkantyúzva, 
neki ágaskodik, és mintha valamell y magas ko
fziklára akart vólna felugrani , minden inai 
rnunkában vóltak, 's a' serénny6vel, úgy tet
fzett, mintha repilit vólna. Azonban Bonapárte 
tsendesen ul rajta' és jobb kezével a' hegy leg-. 
magassabb teteje felé rnutat. A' hegy derekán, 
a' Katonák húzzák fel felé az ágyúkat. Hátúlról 
dühöskqdil< az Orkán, rnelly a' ló farkát ide 's 
tova hányja, a' rajta_ nlot ruhájából tsak nem 
kiforgatja , haját az ábrázatj~ra fzórja, és a' 
t~fltn lévo köpönyeg felét a' levegabe fel
ra9,adja. Mint valameily fzárny, úgy leb~g al 
f~eles hcgyteto a' ló feje felett. 

Így-
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Így feftette-le Bonapártét egy Dávid ne.vi'i 
híres Feftó, a' kinek erre a' ké!!désére : A' 
teflének mitsodás állásában akarná magát le
fefiotni? ezt felelte Bonapárte: Fessen egy ágas .. 
kodó lovon tsendesen ülve. 

-" • c::::= •• 





Budán ~ Konrád Adolf Harileben 
Könyvárosnál köve~kezendó új 
Könyvek találtatnak : 

Száz !fzrendor61 fz6116 Kalendárium~ az 1803· 
Efztend ótől fogva 1902 dikig. 30 kr. 

Ciceronis Epitfiolae ad familiares, mit bee 
beutfd)en Ueberfe~ung bon ~orf)ecf. 6 ~Qle. , 
8. So 2. 6 fl. 34 ' fr. · 

- - opera philosophica , mit ber beutfcf)en 
Ueóerfe~ung ~ur <Seite. 6 ~f}(e. 8. ®ieu, 
~o 2 . 4 ~. 30 fr. 

- - Epillolae ad Familiares, b. i. ~riefe att 
untetfd)iebfid)e ~reunbe. ~eutfd) mit late\. 

.. ~ nifd)en SZlnmerfungeil. s. 1769. 45 fr. 
Cicero, M.T. de officiis ad Marcum filium lib.ri 

tres. 8· 797· po ,kr. 
- - · Qlb~an~fungen űber bie menfc{)ficf,eu 

~flicf)ten, in brep ~űd)etn a ul b-em Earein. 
- űberfe~t b.oit ~~r. (~hn·be. 3 ~Q{e mit' Stupf. 

gr. 8. m3un So 1. 3· .fl. 54 fr. . 
.... - ~efpHid)e 'ű ber b4tl ®efen ))er @őtter itt 

bte~ ~űdjern-. ~buf b em ~at. überfe-!t. ~·t 
stupf. _gr. 8. ~itn '8o2. t fl. 27 tr. · 

- - an ~ruttt~ uber. batf . ()őd)ffe &ut, unt> 
ü ber bíltf f}őd)fle \leb d, autf b em Dat. ű&erf. 
mit Sll~merfungen tfon ~i U ing, mit )t" pf. gr. 
i . ®HU So~ . l. ft S. fr. . 

Cic w e 
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Cicero, M. T., ~arabo,riett mit etfauterubett 
~llQ~fttfatt3eigen Ul:lb ertfőrenben SUn tet~ 
fungett bon ®d)tei&er. 8. ®iett 8od. 36 rt. 

~ ..L.· ű&er bie ~reu bfcijaft; au 6 be ~at. ű ber: 
fe~t unb mit erNőrenben Q!nmerfungen bet:.: 
feQen bon~. S1L@. ®d)tei&er. 8. 8oo. 40 fr • 

._ - SDi'afog űóer ba 6 Qőf)ere Q!(ter; autf b em 
~Mein. íióerfe~t bon 6cf)rei&er. 8._ ®i ert, 
8oo. 4o fr. . 

Corhelius Nepos ntit ber ~eutfd)en Ueóetfe~ung 
bon ~ebl't. 2. ~Q fe s. ®i ett So 1. 1 fl i 4 ft. 

~-.- - ~iogropQitn berűf)mter ~efbf)etreu. Ue:: 
berfe~t bon ;Dr. ~eber. ~:nit Stupferl1. 8oo. 
54 f~ . . 

Cornelius, c., ~adtu5 famtfic(}e ®erre. Uebeti 
fe~t bon 1)r. ~oQtbt. 3 ~nnbe. ~1it praef)~ 
t'igrn stupf. ~eu e W u fi. o 1. 3 fl 3o fr. 

Flaccus, mit ber beutfcf)ett Ue&erfe~ung bon 
l . ~ű{{eóorn. 8. ®ien 8oo. 30 rt'. 

Plorus' mit bet beutfd)ett lteberfe~uttg bon ~er~ 
tranb. 8. ®ien 8oo. 1 fi. 6 fr. 

Homeri Ilias latinis vetsibus expreífa a Raymundo 
~unichion. 8 maJ. Vindobonae 784· 2 fl ~ 
30 kr. -

~omertf ~fia~. UebetJe~t t1on mo~. 2 ~Qfe mit 
stupf. gt. 8. ®ien 8oo. 2 ft. 36 fr. . - w- Oovtfee Ueóerfe~t bon l)~. 2 ~f)eife mif 
stupf. gr. 8. ®ien Soo. · 2 f!. 36 fr. 

Horatii opera , mit ber beutfd)ett Ue6erfe~ung 
bon ffiamfer uttb ®1efa»b. 3 ~Qle. 8. ®ien 
Bo2. 2 ff, 1 o fr • 

.. • 



{1ota& ~tiefe 1 űberfe~t u nb mit <tdauteruttgen 
);)etfeQen );)on fl. ~. ®iefanb. 2, ~QeHe mit 
5\upf. gr. 8. ®ten. 2 fl. 20 fr. 

- - (!)tifd)e @ebicf)te. Ue&erfe~t unb mit 'Un:; 
merfun~en bon ~fcf)en. 2 ~Qeife tnit S'ttt~lf. 
gr. 8. ®i en 8o1. z fi. 2o ft. 

- - @5otvren. Ueberfe~t unb mtt <Ed8uterun~ 
gen berfef)en t> on ~. ~- ®iefanb. 2 ~Qeife 
mit Stupf. gr. 8. [nie n 8o1. 2 fi. 2 o ft. 

Livii opera omnia. Animadversionibus illuílravit 
Fr. Srroth. B Vol. 8. Gothae 796. 7 fl. · 15 kr. 

~ibiutt 1 ~., bon ~otabium, rőmifd)e @efd)id)te 
tlon @rbauung bet ®t~l~t an. ~ad) ~rttd)en:: 
botc~fd)et Qlu~goóe, aud bem ~at. űberfe~t, 
unb mit Q!nmerfungen t>n·f. ti on @. @ro~e. 
1 o ~Qeife 111it ~upf. g t. 8. ®ie.n , 1799. 
~ofi. 24ft. 

~uciantt bon ®amofota, főmmtlic()e ®erfe, a~tf 
bent @riecfJifdJett, u nb mit Qlumerfungen 
unb (tt'főutetungen berfef)en ~on <!. Wl. 
m3tefonb. 6 ~atrbe mit stupf. gr. 8. m3iett 
797· 6 fi. 12 ft. 

m?~ttia(i~, ~)t m. in ei nem Q!ud!Uge, ű6·etfe~t 
11ou ~. Q33. 9\amfer. 5 ~anbe; . m3ien, 
7~3· 3 ll· 20 fr. -

Mofchwnis de Mulierum paffiOJlihus liber, quem 
ad mentem Manuferipti gra!ce in BibHotheca -
C:rfareo Regia Vindobonensi aífervati, tum 
propriis corretlionibus emendavi t, addita
que versione latina edidit F. Q. Dewez. s. 
Vienna: 793· 54 kr. 

Ovidll --



Ovidii N asonis, P. Metamorphoseon Li b ri XV. 
otler ~űc{)er bet merroanbeiungen. ~it 
beutfd)en SUnmerfungen &c. 8. ®ien, 
1795· l fi. 

~futard)tf ~iograpQitn ; mit ~nmertuttgen bon 
@. ~- bon @Sd)iracf). 8 Q)(inbe mit stupf. 
gr. 8. ®ien 796. 9 fi. 30 rt. 

- - morafifcf);;p{)Hofopf)ifcf)e ®et-re; übetfe~t 
bon Staltewa{fer. 7 tQeife mit .stuvf. gr. 8. 
[Uiett 797· 8. fL 3o rt. 

Ruffus, Q. Curtius, bon b em ~e ó en u nb ~f)aten 
~(e.ranber belt <Sro~en, mit ~teinlf)eimtf 
~rgéín&ungett ű&erfe~t unb mit er(auternbett 
Sl!nmerfuttgen óealeitet bon ~. ~. ;Ot}ertag. 
2 ~~eile mit Stupf. ~· 8. ®ien , 1799. 

S l 11~. fiB. 11 8 tr. ·1· · · h. · a unn e um catt martum JUgurt .num • mtt 
beutfd)en ~ótett errlaeet.. s. 771. l fl. 

,. ~it be!' beutfd)en Ueberfe~ung bon @Sd)lűter. 
2 ~b(e. 8. ®iett 8oo. 1 fl. 26 fr. 

(;"tufftt <!atiHna un b ~ug urt{) a. SUutt b em ~ateitt. 
űbnf. bon ~· St . .P 6 ef. 8. ®i en o o. 51 fr. 

Sa u\lintt fammtfid)e ®etfe, ű&erf. bon ed) fű, 
ter. ~li i :stuvf. 8 o 1. 1 fl. 

C. Suetonius Tranquillus, űberfe~t un b mit er~ 
fauternben ~nmerfungett ~eg hitet von Otler: 
tag. ~ ~~eHe. 1799. 2 fi. 12 fr. 

~eren,en~ ~ul1fpide. Utb~rfe~t bon ~. ~~tiff. 
mict. stinberbater. 2 ~~re. 8. 8oo. l ff. 48 fr 

· Thucydides de hello Peloponesiac libri. ~Vol. 
_. ~ maj. Viennae 784: 2 fl. 
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