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B é v e z e t é s. 
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A' 
Marengoi ütközet, melly I 8oo-clik 

efztendőben Juniusnah .13-dik és 14-dik nap .. 

ján történt, egy az leg nevé'zetessebb tsa,· 

ták közül, mellyekrol a' régi, vagy újab b 

időbéli Historiák emléttést tefz.nek -Em

lékezetre n1éltók voltalt ezen tsatának kör

nyülállásai, nagyok pedig, és igen nagyok 

annak következései. -- Itt a' mi ritka eset, 

ínind a' két ellenséges armádia egéfzen 

n: eg ütközött, midon egyéb tsatákban az 

egyik réfze az Atmadiának tüzessen küfz. 

ködik, a' néll~ul, hogy az másilt réfze 
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mozdulásban volna. Itt nen1 tgy-két órá

ig, hanem 1\.ét Jtap tartott az vérontó tsa

ta; mellynek az volt a' fzomorú követ

kezése, hogy ezen tsatát el-vefztvén ) e1-

vefztettük Olafz Orofzágnak mind azon 

Tartományait Erősségeivel. együtt, mel

Iyek a' Pó és Mincio Yizén túl vagynak. 

Réfzi.inkrol ezen tsatának fzomorú követ

kezése az-is vo1t, hogy ezen naptól fogvat 

a' Franczia N em zet n1eg-ne1n fzünt győ

zedelmeskedni, és az ő hatahnát egy Or

fzágról másiln·a terjefzteni. Valamik ezen 

Században, az az I 801 efztendőtol fogva 

történtek , azok mind az 1\'Iarengoi tsatá

nak következései vóltak-

·A' mi ezen tsatán ak Ie írá ában híte

les-ségemet illeti, elég légyen az az egy, 

hogy abban magam fzemélJyessen jelen 

vóltam, 's annak környulállásait nem he-

nyéllő fzem'mel néztem, l1ane1n n1int a' 

s 
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Tartománynak fekvését , és annak Éros· 

ségeit fzemessen ki-tanultam , mint pedig 

az Hadiseregeknek mozdulásaira ügyelve 

vigyáztam, mellyelinek sok környülállá .. 

sajt emlékezetein hibáinak kj-pótolására. 

irásban fel-jegyzeni el-nem 1nulattam. Az 

történt dolgoknak eloladásában a' fzem .. · 

lllellátott tanúnak nündenkor leg nagyobb 

az hitelessége. 

Ú gy tetfzik, a' Marengoi tsatának ]e .. 

irásában , a' melly Munl{ámnak tárgy a , 

fzükséges volt annak igaz hörnyülá.lásait 

egy ol1yan Író által a' J övendoségne ' l~ 

tal adni, al{i tnind azokban fzemélyesse 

jelen volt , mind azokat fzemeivel látta, 

hogy illyen hiteles feL jegyzés által, azon 
l 

idegen Orf~ági Írók meg tzáfoltassan a: 

akik ezen tsa tá ban el-ltövetett hibá .. 1.... ·o

vásra rójjak , 's azokért akkori VeL .- In.-. 

ket méltatlanúl iskolázzák. 
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Ezt hogy Ma~yar, és nem más nyel- g 

vén írtam, az okát körtyü ei-találni. Ez 
t. 

·által Anyai nyelvünknek terjefztésére tzé .. 

laztam, a' mellyben batalán igyekezetem 

kívánt tzéiját el-nem érte .; ha jó ííJ(s, 

ha a' nyelvbéli kelemetesség íráson1ban 

tökéletessen fel nem találtatjk, azt senki 

nem {ogja tsodálni > aki elott az katona 

életnek nyughatatlanságai esméretessek; 

mellyekben nékem-is, mint Tabori Pap-

nak nem kis réfzem vagyon; ho 1ott a' jó 

ízléssel kéfzétett irás tsencles helyet, és 

egybe kötött folyó gondolatokat kíván, 

mellyet a' katonai n1ozgások között fel 

nem találhatunk. Tudom azt-is· hogy a' 

leg tökéletessebb Írónalt sjnts hatalmában 

m.inden embernek ízlését el-talální. Táp .. 

lál azon1ban a' reménység, hogy ezen lee .. 

vés levelekbe fzorétott írásomat azon 1neg 

elégedéssei fogja venni mind a' két Ma,.. 
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gyar Haza, a' mellyel ez elott 16 efzten· 

dovel a' Magyaro/í, Eredete név alatt ~írt 

Magyar Historiimat vette ; melly idotol 

em fogva kétség kivül más hctthatóssabb El-

és, mebéli fzülen1ényekkel kedv·eskedtem vol

na Édes Hazámnak, ha a1Ínyi Vif~ontag-

ki ságok között , 1nellyeket ezen idő alatt 

fzenvedtem, éltemnek legjobb réfzét nem 

kellett volna töltenem! - - Én ugyan 

p- azon vifzontagságoknak tsapdozó habjait, 

jó mint-egy kófzíldán állván , egy Nemes 

és n1eg · vetéssei néztem, de azoznban távól 

11 ' voltam azon kedvező környülállásoktól, 

el . mellyekben a'·tudományokra tzélozó mun-

kásságomat ki mutathattam volna - -

Sött most-is, mivel az Isteni Gondviselés 

által l\edvezobb környülállasokba hely

heztetve nen1 vagyok, nints hatalmamban 

hogy Anyai Ilyelvünknek gyarapéttását 

fzembe tünöbb Munkával efzközölhessem. 

,• 



Ez~n Irásomban, a' nünt az elől aclott 

dolognak terméfzete kév án ta, némelly i

elegen nevezeteket befzédem közé tsúfz .. 

tattam , í1gy mint vorpost, arantgarde , 

positio, Magazin és több e' félél\et; ezt 

azért tselekedtem, hogy értelmessebb lé

gyen befzédenl' tnint hogy ezen fzó ej

tések, midőn a' tabori dolgokról vagyon 

az b~fzéd , minden nyel v ben és rninden 

N ernzetnél közönségessé tétettek. Azorn

ban ezen nevezeteket többnyire Magya

rossan-is ki-írtam. 

Az Pesti Quártllomon 15·d1k 
Decembr. l8o6. 

Az Iró. 

I 
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A' 

Marengoi Tsatának 

és azt megelozo 

K ö r ' n y ü l á l I"á sok n ak L e i r ás a. 

.... 
El foglalta már akkor a' győzedelmes Austriai 

Csáfzári Ármádia 01afz Orfzágnak minden Tar· 

tományit, lü rekefztette már annak minden ré
fzeibol a' Franczia Sereget , tsak egyedül a' Ge
nuai Földön lévő Gavi .vára falai között tartóz

kodott igen kevés fzámú Franczia katonaság, 

midön azon fzerentsétlen ido fzakafz el érkezett, 

mellyben a' Csárzári Armádia a' Franczia Cere

gektol környül vétetett, és Marenganál (a) tar

tott két napi rémétto vere1\edés után OlafL Or
fzágnak minden Tartományit , Várait , Erossé

geit, mellyek P6 és Mincio Vizén túl vagynak, 

ki-üresétteni , és magát ezen viz .:knek innedso 

partjára húzni kénfzeréttetctt. Ezt hogy értel

messebben meg láthassuk, fzükségcs mind a' két 
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Annádiának ezen tsatára t~:élozó mozdulásait an
nak környül-állásaival együtt elöl befzéllenünk. 

(a) Mivel Olafz Orfzágnak több réfzeiben 
találtatnak il1arengo nevezeto Helységek., hogy 
értelmessebben tudni lehessen , ezen nevezetes 
tsatánalt az helyét, fzükséges vólt itt fel-jegy
zeni , hogy azon Marengo mellynel az tsata tör
tént, Pedemontziumban vagyon, Alessandria Vá
rosától a' Bormida Vizén által menvén, tsal\. 
egy óra járásnyi földre. Kevés házból álló nyo
morúlt falu. Hogy pedig azon hires tsata Ma
rengotól, nem pedig \lessandriától vette neve
zetét, oka a -l, mivel a' Francziák győzedelmes. 
kedtek, az o Generd l Stáabjok pecUg Marengó
ban yólt , onnand adta Bonapar e a' Győzede· 
lernnek tudóséttását hi ro l a' Párisi N épnek , és 
onnad tcrjedett-el egéfz Eurapában a' Marengoi 
tsatának nevezete. 

Le3 utolsó töreJ\edése az Au striai CsáClári 
Arrnádiának 1799-dik efztendo vésén Coni vagy .. 
is Cwzeo V árának meg vétele vÜlt , melly egy 
vólt a' Pedemontziumi Erősségek közül , nem 
mefz[ze a' Franczia fzélektol. Ezt meg vette az 
Austriai Csáfzárí Sereg Decembernek 3 dilt -nap
ján az ernlétett efztendoben, é az addig tusa 
kodó Seregek téli Quártélra fzál léttattalt. 

A' Franczia Seregeknek Fő \ ezére Mas.rena 
Genua Városát, és azt környékezó hegyeket és 
Hely~égeket f;:állotta-meg. Az Austriai Csáfzári 
Armádia pedig Me/as Vezérlése alatt nagyobb 
réfzére a' Pedemontziumi V árosol;. ban, és Eros• 
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.. 'égek ben telelt, úgy mind azon által, hogy Ge

nuai 'artom~_nynak azon Helységei, me1yek a' 

Csáfzári Seregek által el·voltak foglalva; télen· 

is fzemes vigvázáss .1 oriztettek. (b) 
(b) Így N ovi V árosában, me Ily a' Genuai 

Tartományban vagyon, egé[z télen a' B. Spleny 

Gyalog Regernen.tje, és az 4-dik Hurzár Regement 

Generalis Bussi Vezérlése alatt fzélsö Orizetenn 

( Vorpo.storm) állott, és Massena ;,eregénel\. mi'n

den mozdulásaira azon réf.zrol fzemessen vigyá· 
z ott. 

El-teltek a' téli holdnapok minden emléke~ 
zetessebb ü.tközet nélkűl ámbár má egy, már 

más réfzérol a' két ellenséges Seregnek némelly 
kissebb tsipl\edések esteh. Azt az egyet méltánn 

emléthetjük , hogy Ma.s.sena, elóbb hogy sem 
ta\Tafzl'zal 18oo·dik efztendoben az hadi íntézetek 

( operatio/; J el-kezdődt e k volna, éfzben vévén, 

hogy az Austriai Seregek St.stri di Levante Vá
rosotskában, melly a' közép-tenger partján va· 

gyon , élés házakat ( Magazenokat állétettak ; 
ezt hogy kezére kerétse , fzándékjának végre 

hajtását Eormond Generálisra bízza: ezt Jestri

be küldé, aki az ott levő tizen három Battalion 

Csáfzári Gyalogságot, és egy E.skadron Hufzársá
got a' Városból Jü-fzorétja, és az élés-házakat, 
mellyekben hat ezer mázsa rozs vala, el·foglal

ja. Ez Martiusnak s dik napján történt. 
Ugyan az nap' más tsapat Franczia Sereg , · 

melly Gavi felol jött , egéfz' a' Novi Varposto

Irig nyQmódott; de midon az ott Orizetben lévo 

l 
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'~pleny Gyalog Regementje ld ruklí.6lt, h?di ren ·~ 
be állott, hogy az ellenséges Franczia _,,ereggel 
fzembe fzáljon, látván az Ellenség ezen Csáfzá-
ri Regcmentnek bajnoki bátorságát , nem vólt 
semmi Jtedve ezen bátor Vitézekkel fzembe fzál- 1 

lani, Gavi felé , a' honnacl jöttek , vifza .. huzták 
magokat. 

igy el-telvén az téli holdnapok, el-kezdőd
tek mind , a' két réfzrol az Hadi operafiok , ín té~ 
zetek, mozdulások. Martius közepe felé Mela,t 
C sárzári Fo -Vezér Turinból Alessandriába tette 
által a' Fo Qudrtélt Hadi erejéneit nagy réfzét 
pedig Aqui felé húzta, a' Bormida vjze mellett 
terjeelo lapba. Ezt meg tudván !11assena Fra.n· 
c zia Fo. Vezér , o sem fzunnyadozo t t , . hanem 
.Savona felol ötven ezerből álló hadi Seregét egy
be gyujtötte. 

Az Austriai Csá(zári Annádiánal· egéfz Ínté· 
zete Gen ua ellen tzélozott; aki is mint hogy ezen 
V á ros nak, és Erosségnek ostromlásában fogla
latoskodott, ~idon Bonaparte v 'letlenöl Olafz 
Orfzágba a' fzörnyu Havasokono által vezetvén 
Seregét, az Austrjai Csáfzári épet rninden felol 
bé-kerétette , és MarenganáL meg-verte, fzüksé~ 

~es mind a' két ellenkezo Sereg Fo-V czérjének 
intézeteit különössen elol-adnunk. Lá ~suk els6-
b~ mit tselekede 'Melas, és annak vezérléc:e 
alatt lévo Csáfzári Sereg. Az ntánn Bonaparte 

· Íntézeteit fogjuk meg-tekénteni. ' 
Melas Aprilis elején meg-mozde tá az egéfz 

Hadi erejét , mellyel, ;;t' mint már emlétténk , 
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Genua ostromlására tzélozott ; mive1 pedig Ge..:. 

nuára vezető út mellett vagyon épétve Gavi vára, 

ne hogy ezen úton vezetvén az Genuát ostrom-

landó Austriai Sereget, azt a' ko fziklás hegyen 

épéttetett Gavi váráb6l ki·fzegezett ágyúk alá 

nagy vefztességgel vezesse, meg akarván a' Né
pet kémélni Melas, ki·~erUlte Gavi várát, és az 
hegyek' oldalain nagy ügyel·bajjal vezette Sere

geit; a' hol, mivel útak nem v6Itak , minden 
Compágniának ·ásót: kapát, és ko·vágó tsákánt 
kellett vinni, hogy az járatlan hegyeknek ko# 
fzik1ás old a1ánn ösvént tsináljanak. (c) 

(c) Az emberiségnek fzembe tün_ó péld~ ját 
adta itt Me las Fo J.{ a d i Vezér , a ld inkább a kar

ta alltalmatlan ösv;ényekenn, sött ösvény nél h: ul 
való helyekenn Seregét vezetni , mint Gavl várá- , 
ból lü-fzegezett ágyúk a lá menvén, azok lt0zül 
sok ezereknek életével áldozni. 

A!essandriab6l Aquiba, .A quiból Cair6ba on
n ad pedig utóbb Monte Ajot6ra tette által a' 
Fo Quártélt Me/as. Több Ofztályokban nyomúlt 
Genua ostromára az Austrí ai SereF:, me11yelmek 
egyikét vezette Asseret o Genuai Generalis, a lt.i 
Franczia fogságból ki-fzabadétván magát, az Aug~~ 
triai Csáfzári Seregekhez jött, it~ egy Sereg ofz~ 
tály vezérévé tétetett , melly nagyobb réfzrol. 
Genuai lnsurgenselíbol állott, akiket ezen Gene
ralis annál könyebben a' Francziák ellen fegy
-ver fogásra befzéJhetett, bogy önnön maga-is Ge
nuai Szü1emény Iévé~, az ~tt-~aló Népnek nyel
vét, fzokás~t, és t€rnJ.éfziti tulaidonságát töké-
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letessen tudta. Nyoltz külömbözó tsapa:tra vólt 
f .1-ofztva az cgéfz Csáfzán Sere,, me ll y . k kö .. 

1 zül azon ts apat ; meUyet fzemdyessen vezete 
~1e ! s, a' ' özép-tenger p1 -"jánn fekvo :No/i ne
vezető varosotska meg--vételére látzott tzéloLni, 
a' melly tsak ugyan utóbb ]{ezünkre-is kerult. 

Szerentsés vólt az Au""striai Seregek mozdu
lásának mingyárt az kezdete: mert kevés napok 
alatt el-foglalták amaz erossen bé sántzolt, és 
,Ílörnyu magasságú Ratti, Regio, Ajoto i s Ca
tibona hegyeit, és egéfz a' Savanai külso váro
solt ig előte nyomúltak. Ez történt Aprilisnak 
6-dik napján. Ugyan az na K.aim Csá[zári Ge
neralis Cenis hegyét meg-támo6 , és ezén fzör-. 
nyn mago.ssagú , és ágyúhkal erősilletett hegyet 
ostrorumal meg vette. 

Más napra kel vén Miolis Franczia Gen era~ 
lis helyéből ki-mozd~ttatott ; de az utánn iYJas ... 
sella maga fzemélyessen meg jelenvén azon Fran
czia Seregnél, azzal olly mesterséges mozdulá

sokat, és fordulásokat tett, ho3y az Austriai Se. 
regnek ott tusakodó ofztál~ · át vifza nyomta , 
mellyből két ezeret el-is fogott. 

De ezen győzedelem tsekél1yebb vólt , sem 
hogy az által meg gátolhatta volna Massena az 
Austriai Annádiának győzedelmes lép é eit: mert 
ugyan azon idő táján Hahenzo/lern C áfzári Ge .. 
neralis ama híres, és három fzáz ágyúval, egy 
vár módjára sántzokkal meg ero éttetett Boghet
ta hegyet meg vette (d) Azoroha n u~"·het Fran
czia Generalis S. Giacomo felé h t' ·,t magát , 

l 
1 
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) 
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onnand pedig .Borghetto felé , melly ido alatt 
fzün elen aprólékos vetekedések estek az két 
ellenséges Armádia között, de úgy, hogy a' Fran
cziák mindenkor . vifza nyomattattak. .Aprili.snek 
11-dik én fzolg~lt nékik a' fzerentse : . Franczia 
Generalis Compre a' köd födözete alatt meg kö
zelétvén egy Csáfzári Sereg Ofztált, véletlenül 
reá ütött 's az Huff és Oránial Régernentbol ti 
zen két fzázot el-fógott; a' me ll y eset a' Csáfzá
ri Seregeket meg nem rettentbette, sem az ö 
győzedelmes lépéseiknek gátot nem vethetett, 
akik már, a' mint feljebb emlétténk, a' Javo
nai külso városoknál lobogtatták győzedelmes 
záfzlóikat. Ez vólt az oka, hogy Suehet Fran
czia Generalis az o Fő táborí Quártéljáról Piel

rar6l levelet írt vala Buget Generálisnak , ald 
..Savona várának Commendán.sa vala , mellyben 
j e lenti, hogy fzomorú 1 érzékenséggel tr tette lé
gyen, hogy Savona Városát az Austriai Sereg el
foglalván , a' Francziákat, kik még hét fzázon 
vóltanak, a' Cittadel/ába fzorétotta; keményen 
fejére parantsol ja, hogy a' V árat minden ki-tel
hető módon védelmezze, ne hogy az Austriaiak 
:kezébe jusson. 

(d) Gen ua ostromlásában igen nagy ak adá l- , 
jára vólt az Austriai Csáfzári Annádiának Bog
lzetta hegye, mellyet úgy tekéntett a' Franczia 
Sereg, mint egy fő ol[a}mazó Erősségét Genuá
nak, azért-is azt három fzáz ágyúval, és sántzok
kal keményen meg-erósétették. U gy an azt, az 
rajta 16v ... ' s mély sil11tzokkal bé kerétett Fran-
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czia Sereg olly 1neg átolkodássa:l védelmezte a• 

Csáfzári Seregeit ellen , hogy ezek írtáztató vér· 

ontáss alvehették azt meg, minekut.inna az reá.· 

jok tüzet okádó á_gyuknak és sántzoknak retten

hetetlen bátorsággal néki fzaladván, az ágyúkat 

el-foglalták , és az hegyet oltalmazó Franczia 

Sereget réfz f7.erént el-fogták , vagy le vágták , 

réfz fzerént Genua· felé nyomták vala. 
Minden iparkodása , Suehet Generálisnak 

ezen level~vel együtt sükeretlen vólt, mert Apri

lisnek 29-dik napján estve, és azt követo, éjtfzaJ 

l\ánn , az úgy nevezett Capucinusok dombján 

ágyúzó sántz ( Batteria) álléttatott, a' honnand az 

V árat lövetni lehetett , e' v t gre .Aies.sandriaból 

négy fal törő ágyúk hozattattak , meHyekkel a• 

Franczia orizet az Vár fel-adására kénfzeréttetett. 
Melas Fő- Vezér Ott Gener.:í!isra bízta Ge· 

nuát Ostromló Seregnek igazgatá át, maga pe
dig a' közép-tenger partyán Vado Városa felé 
ment, hogy Elnitz Generális~al magát egyestt

vén Suehet T ranczia Generálist !/izza felé há
trább fzorétsa ~ mellyből az követ!· ez ett, hogy 

Suehet' mint Savonat6!, mint Genuától el lévén 

vágva, egyiknek sem lehetne egét égére. Utóbb 
Gorup , Elznitz é~ Lattermann Generálisok egr 
ben kaptsol t erővel Bordmettontú/ nyomák az el

lenséget, midón már előbb a, Francziák .S. Gia

vaní di lYlíria!to hegyet el-ha~yván Calessana 

lnegé húzták magokat; és így Mosho é S. G/o

vani hegyet a' CsáfL' ri Sereg az Franczia e rot on

nand el-nyomván al-foglalta. 
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Folytatta azoroba Ott Generalis Genua Os

tromát, rnidon azt a'· Csáfzári Seregekkel in" 
ld bb és inkább meg-közelétvén, naponlünt kis
sebb határ közé fzor é to ta: El-foglalta Rivaveilo 

de Satot, és ama sántzokkal és ágyúkkal védel
mezretett két erős hegyet Due Frateili neveze
t ót ''<:.Y i dőbe meg vette, Ez által esmég el-esett 
a ' Francziák kezéről a' Genuát oltalmazó leg ne
vezctessebb erősségeknek egyike: mivel ·' vala~ 

mint távóbról Bogheta hegye , úgy l~özelebrol 

Due F rateili neveztetett kettos hegy fekvésére 
né zv · Genuának na gy védelmére vagyon. 

Midön a' Csáfzári Seregek Genuának 0~

t rom 't így fo Iytattyák, mint egy öt e zerböl áll 6 
Fr2nczia Sereg reá üt a' Monte Coronatánál őri

ze ' nn ál ló Csáfzári Seregre , és azon elso reá
jo ·~ rohanAss al Poleiuera völgyében v01·poston .Ié~ 

v ó Amende és Bach l~önyu Battalionjait a' Fran
cz·a Sereg helyéből ki-nyomja, és az ott lévo· 
Seregnek bal fzárnyánn azon elso hevességben 
€rot vefz, úgy anyira, hogy a' Csáfzár.i Sereg
nek ott álló öt Batalionját. , mellynek ketteje 

. Splcnyi, hárma pedig NádaJ·di Regementjéböl 
vólt, erő(zakkal helyekből ki-mozdétották; ágyú· 
zó sántzokat, mellyen két ágyú , és egy haubitz 

vólt, el-foglalták , és az ágyúzáshoz meg kéván
totó ~'z erek- is mind Franczia kézre jutottak; söt 
a' S es tri úttól eg6fz a' tenger partyáig több he
lyen kéfzéttetett ágyúzó sántzok-is vefzedelemben 
v6Itak, mellyeknek el ~foglaltatása otánn Genua 

B 
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ostro.mát félbe fzakafztani kénfleréttetett volna 
az Csáfzári Sereg. 

Ezen vefzedelmes ido pon ban , midon az El
lenség az ö el-tökéllését , p lánurnát majd félre 
végbe vitte volna, Splenyi Gyalog Regementjében 
lévo akkori Al-Hadnagy Jugenitz .Antal, alti az 
Hadi rendnek mintegy közepénn ( centrumán J 
áll vala azon Compágniával, mellyet ö akkor 
Comandéroz vala; képzelhetetlen bátorsággal ha
fzon két fóból álló réfz fzerént all-tifzteket; réfz 
fzerént köz embereket vévén maga mellé, min
den parantsolat nélkill, reá tsap az már gyozel
meskedni kezdo Franczia Seregnek el ö tsapor
tyára ( .Avantgárdájára J annak Vezérét tolaidon 
kezével öfzve fzabdalja; mellette lévo , kevés 
Izámú, 1az az tsak hufzon k~t Vitézek, Tifztjek
nek példájára, mint annyi Orofzlányok, el fzél
lefztvén az ellenséges Seregnek el o t o portját, 
:reá ütnek az fó Seregre. Ezen ritka történetnek 
váratlan esete olly zúr-zavarba hozta az egéfz 
ott tusakodó Franczia Sereget, melly a' mint 
elo bb emlétténk, öt ezerból állott vala, hogy mi
nekutánna az fellyebb meg nevezett Jugenitz 
.Antal AI-Hadnagy és vele lévo hafzon 'két vité
zek nyoltz Fő-Tifztet , és nyoltzvan nyoltz köz
embert el-fogtalt v6lna, az egéfz Franczia erot 
helyéból ki-mozdétották , midon pedig ezen ke
vés fzámú Vitézekhez az el-fzéllefztett Csáfzári, 
Sereghol többen és többen kaptsolták volna ma
gokat , a' Francziák által elobb el-foglalt ágyú 
zó sántzokat, ágyúkat, éi ágyúzó fzereket vifz 
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· foglalták, az ellenséget az hegyek közill ki ízo· 
rétották, és ezer nyoltz fzáz főbol álló vefztes~ 

sége utánn a' Genuai falak közé vifza nyomták. 
(e) Ezen eset egy vólt a' Genu a ostromlása 

alatt elol forduló leg nevezetessebb történetek 
közill: méhó vólt tehát, hogy azt a• feledéken
ség homályából ezen fel-jegyzsésem által világos· 
ságra hozzam, mellyre engem az Ns. Spleny Re
gementjéhez való tifztelet, mellynek mind akkor, , 
midon ezen ritka példájú bajnoki győzedelem 
történt, mind pedig most-is egyik Tagja vagyok, 
kénfzerétett. U gy an ts ak azon J ug e nit z .Antal 
Úr, alü ezen történetkor az ernlétett Ns. Rege
menthen Al- Hadnagy vólt , mingyárt az tsatá.
piatzon a' Fő- Vezértől az egéfz Regementnek 
meg ditsérése mellett Fő-Hadnagynak hirdettetett, 
azutánn pedig a' C$áfzári és ·Király Fölségtol Ma
ria Theresia Vitéz-Rendjének kissebb kerefztjé: 
vel tifzteltetett meg. Ezer nyoltz fzáz ötödik efz
tendoben pedig Kapitány Rangra emeltetett. 

Négy nap mulva ezen eset utánn Csáfzári Ge
neralis Kne.sevich ama fzörnyil 1nagosságú Tenda 
Hegyérol (Col d i Ten da J le verte a' Francziá
kat, és ezen Nizza felé fzolgálló állásokat ( Po.st
jokat J el· foglalta. Más nap Generalis Elznit:r, 
meg ~támadta három ofztálban a' Francziákat , 
meg verte, ezeret közülök el-fogott; maga Cavelle 
nevezetil Ofztállyqs FrancziaGeneralis sok Tifztek
kel fogságba esett. Lattermann Csáfzári Generalis 
a' Sereg elott állani fzokott Örizeteket S. Re· 

mónál állétotta ki. Elznitz, Gorup, é~ Enese-
B z 



vich Generálisoknak parantsoltatott öfzve kap· 
tsolr erővel Dolce-Aquaig előre nyomulni. Erre 
Mela.s Fő-Vezér- is az ó Fö Quártélát Bodighie-

1'ára ,által tette, Nizza felé azomban aprólékos 
Seregeket küldött. Rejánál álló Seregét bé sán
tzoltatta a' végre, hogy a' Genuai partoktól an
nál hathatássabban el·rekefzfze a' Francziákat. 
Gorup és Kne.sevich Generálisok Broi.s é' Sos· 
pella 'hegyeit fzállották meg, de még akkor V en· 
timiglia V á rosa (a' közép-tenger partján) a' Fra n· 
czi~k kezében vólt, ez , hogy Gena a ostrom~
ban alkalmatlanságot ne okozzon , parantaalta 
Csáfzári Fő-Vezér. Mela.s, Lattermann Generalis· 
nak , hogy azt erófzakkal venné meg: rohantak 
1nár a' Granatérosok az ostrom lajtorjá n. kal a' 
Várfalai felé, midón a' Várbéliek hadi foglyok 
sorsával meg ~légedvén, minden ellene-állás nél

kUl fel adták az V árat. Olly félelmet üt~tt ez 
Suehet Generálisba, hogy Nizza Városát el-ha gy
ván , a' 1/'"dr vizén , melly régenten Franczia 
Orfzágot határozza vala, által tette sok tsaták
ban meg gyengill t erőtlen Seregét; akit LYizzára 
nyomba követe Gorup Generalis, aki ámbár a' 
Várost meg fzállotta, a' Várat mindazon által el· 
nem foglalhatta , minthogy az Franczia zsoldon 
fzolgálló három fzáz Lengyel katonáktól , akik 
ott egy Franczia Comendans alatt órizetben vál
tak, vité zu l védelmeztetett. 

Mivel a' Genuai Népet, és az oda bé zárt 
Franczia Sereget türhetetlenul nyomta az éhség 
Ma.s.rena Fo· Vezér még egy próbát akara tenni. 
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Mintegy kétségbe esett ki-tsapott egéfz erejé_vel 
Genuából. Egyenessen HahenzoL/ern Sereg-Ofz tál
ját támadta meg. Hét óráig tartott a' küfzködés 

fzörnyü tneg - átolkodással. A' Francziák meg 

vere ~ tettek. Generalis Sault aki MaS"sena utánu 

első Vezér vólt Hadi-Segéttőjével ( Adjutantjá
val) együtt el-fogatott. Ezen föllill sok Tifzt, 
és ezer köz-ember réfz fzerént el-ese~t közulök, · 
rér.l fzerént fl1gságba kerult; és így Genua Vá
rosa meg közeléltetvén minden réfzröl, a' Csá
fz{Lri N ép től fzoros ostrom alatt tartatott. Ú gy 
vélem ez vólt a' leg utolsó ido pont, a' melly

ben még hafznos, és tifztességes fel-tételek alatt 
réfzünkré'>l békességre lehetelt volna lépni ! Nem 
sokára ez utánn It1eg fordúlt a' fzerentse. A' 
Franczia Seregnek tsali nem minden lépése fze
rentsés vólt. Valamerre fordúlt , győzedelmes

kedett. 
Már most hogy közelebrol láthassuk , hogy 

miképp vétetett körny~l a' Csáfzári Armádia, és 
az Marenganál miképp gyozettetett meg , a' 
melly ez utánn kevés időre történt, tegyük. egy 
l\.evessé félre Genua ostromát, és lássuk a' Fran· 
czia .Armádiának tett intézeteit és lépéseit Ber
thieri Vezérlése, és Bonaparte Igazgatása alatt. 

Bonaparte Aegyptomi vefzedelmes útjából 
minden keleptzét ki- kerillvén, (zerentséssen vi
fza érkeze Franczia Orfzágba. Hallotta a' Fran
czia Arrnádiának Olafz Orfzágban történt fzeren .. 
tsétlen ütközeteit. Hallotta , hogy már Olafz 

Orfzágnak minden Tartományi , V árosai és E ro•:. 



Bégei a' gyözedelmeskedö Au triai Csárzári Ar .. 
mAcliának natalmában volnának , Gavi és Genua 

Városát és Várát ki-vévén; és hogy már ezen 
két Erősség-is ostrom alatt lésyen, Párisba rnegy. 
A' Nemzet GyuÍésének Tagjait egybe hivja, tü

zessen fzemeJue hánnya ama gondatlanságat, 
h ogy az o fzunnyadozások által a' emzet nem tsak 
előbbeni győzödelmekben fzerzett dit o égét el
vefztette , hanem már az egéfz Haza az végso 
vefzedelemhez közel volna. Mag t Elso Consui

lá tefzi. Az elobbeni Tifztviqelőket nagy réfzént 
Hi vataljokból ki-tefzi. Új Tagokat váloízt az 
Nemzet igazgatására. Maga pedig mint egy hat· 
van ezerhol álló fegyveres Sereget példátlan sie
tséggel öfzve fzed, azolt.at Dizsön (Dijon) V á
rosába egybe gyujti, olly pontban, a' melly mint 

egy Hefvetia közepe táján lévén , mind érnet, 

mi nrl pedig Olafz Orfzágtól egyenlo távollételben 
volna, mellyből nem tsak az következett, hogy 
ketségessé tenné a' Csáfzári Seregek elótt moz
dulásánab: tzélját, hanem az-is, hogy a' Csáfzári 
Arrnádiának oldaláno volna. ( f) Azon Tartalék 
( Re.serve) ormádiát pedig öt réfzre ofztá feL
Banaparte, hogy öt külömbözö réfzrol ü tn e az 
eddig gyozedelmeskedö Csárzári armádid.ra. Úgy 
rendelte , hogy Seregének egyik tagja (Colon) 

Sz. Gothard he~yén ; másik Sz. Bernárd he
gyén ; harmadik Simplan hegyén; negyedik Ce

ni.s hegyén ; ötödik pedig N izzánál tsa p na reá 
Mela.s Seregére. 



(f) Mind a, Tartományolt fekvése esméreté
ben (Geographiában) mint pedig a' Seregeknek 
mesterséges el ~intézésében ( Strategiában J ma
gát igen jártosnak lenni mutatta ez által Bona
parte, midön nem tsak Helvetia határait érdek
ló hanem att6l távúbb lévo Tartományokra néz. 
ve is olly helyheztetésbe tette az ö Armádiáját, 
hogy a' Csáfzári Hadi~ Seregek semmi képp el
nem találhatnák a' Franczia Annádiának , és az 
által tett mozdúlásoknak tzélját. Mind a' GeoJ 
graphiánalí mind pedig a· Strategiának velös, és 
fundamentcmos esmérete el-kerülhetetlenul meg 
kévántatik egy Hadi- Vezérben , mellynek itt 

Bonaparte Remek munkáját adta. 
D1jonb6l Lau.sana felé vette az utat Bonaparte:. 

ott mu.strát tartott, midon még D1jon Ól Lau
sana felé húfz ezerhol áll 6 Sere g útban v ó~ 'la. 
Lau.sánában titkos tanátskozást ta··tolt B0nzt ._1 r

te Carnot Hadi- Ministerrel. Ez vifza tért r , . , -
ba, Bonaparte pedig az öt tagba ( colonbaJ ofz~ 
tott armádiáit Olafz Orfzági fzélek felé i ditotta 

i ll y rendel : 
A• közép·tenger partján lévo Városok felé , 

úgy mint: ~avona , Vado, Finale, Noli, Ven
timiglia, Nizza Városai felé küldé Suehet Ge
nerálisnak segétségére , aki már akkor a' Csá
fzári Seregek által a' Vár vize mellé fzorétva 
v6lt, S. liifiair Generalist tizen öt ezerből álló 
fegyveres néppel. 

Az Havasok ( Alpe.sek J felol ltüldé Turenne 
Generálist egy Sereg Of.ltállal , a' ki Ceni.s hegyén 
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által vévén Seregét Savojáb6L a' Susai vö gyön 
törne bé Pedemontziumba és a' Cs.:í fzári épet 
fzorossabb helyre nyomván Seregé v c...l Turin fe
lé tzélozna. 

Az harmadiJt Sereg ment Simplan hegyén 
Domo·Osulán által; mellyet vezetett Bettencourt 
Generalis. 

A' negyedik Sereg Ofztál Sz. Gothard he· 
gyén ment által , és Levantina völgyön Bel/in~ 

gona felé folytatta utját, .l'lloncey Generalis ve
zérlése alatt , ahinek Sereg Ofztálja mint egy 
húfz ezer emb~rböl állott. 

Az ötödik, és Fő· Sereg, a' u e Ilynél on a
parte többnyire maga fzemélyes sen je_len vó lt , 
Sz. Bernard hegyén törött által az Olafz Orfz.ígi 
lapos Tartományba, Ezen Fő-Seregnél több Fő , 

és alatsonyabb rendbéli Generáli ok voltak, a' 
kiknek Feje, és Fo- Vezére Bet thier vólt. Az 
egéfz több réfzre ofztott Annádia pedig Bona~ 
parte parantsolatjától függött , al i mint Elso
Consui nem tsak az An~ádiának ha nem egéfz 
Nemzetnek Feje vala. Ezen öt nagyobb ta okra 
ofztatott Franczia Annádia miképp folytatta az 
o mozdulásait, hadi operátioit, és a' mi réfzünk· 
rol mi némö erő vettetett eleih.be ' ' mi vólt J 

az Íntézeteinknek ki-menetele, mind addig, még
len Mareng6nál a' Csáfzári Arm:ídia magát min· 
den ré(zrol bé kerétve lenni látná a' Franczia 
Seregek által , majd rend fzerént elol befzél· 
lyüh .• (g) 
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g) A1- akkor történt hadi-operátiókat, és a· 

Csáfzári Seregeknek, mellynek az minden felöl 
reánk rohanó Fránczia Seregek eleibe siettek, 

mozgásait annál J\önnyebben éfzbe vehettem, 
hogy éppen azon ido alatt, midon a' két ellen
séges Annádia illyetén mozdulásban vala, az Ar

mee Commondónak Rendelése fzerént Fávidból, 

1nelly Lombardiában vagyon , Niz~ára , rnelly ' 
a' kölép·tenger partyán lév-o V á ros, a' meg se
be -- éttetett Vitézek Ispitáljához kell vala men .. 
nem : következésképpen Lombardiaból az egé[z 
Pedemontziumun, és Genuai Tartományon által 
kell vala utaznom ; és így minden mozdul~sokat 
flemeimmel Lithattam ; sött utóbb magam .. is Ma
rengo mellé az egéfz Armddiával Alessandria 
l\örnyékére fzoréttattam, a' hol utóbb ama fzeren

tsétlen tsata történt vala. Addjg-is pedjg lássuk 
Bonaparte íntezeteinek továbbá való folytatását. 

Az elso bJ jövetelére a' Franczia Seregnek 
leg alkalmato sa bb helynek ítélte Bonaparte Aos

ta völgyét. Az Annádia fo Seregének Mtal té
telére válofztatott Sz. Bernard' Hegye. Már az 
Havasok allyához érkezett Május közepe táján 

1Roo dik efztendőben a' Franczia Armádia Ber

thier Vezérlése alatt , aki tsak ugyan ezen Se~ 
reg mellett maradott fzemélyesse'n. Berthier Se

regénel voltak: Murat (Bonaparte S6gora) és 
Duchesme akkor General Lieutinantok. Ezektől 

esmég füglek Harville , Bondet és egyébb Ge~ 

nerálisok. Ezen Seregek fzámára Generál Mo 
reau más fél millio Portio kenyeret küldött v ab 



Helvetziába ·, azokból az éiés-h ázoJ\ból (Maga
zinum,okból) . mellyeket Sváb Orfzágban az Aus
triai CsáTzári Annádiától el-vett vala. 

Midon Sz. Bernárd hegye t alpinál állana a ' 
Franczia Sereg, előbb hogy sem azt az hegy ol
dalának neki indéttaná, Berthier Fö-V ezé r illy 
Hírdetmén'yt l\.özlött vala velel\: 

K a t o n á h .' 

.A' Renu.ri Armádia fényes gyozedelmeket 
téfzen. .Az Olafz Orfzági .Armádia magánál f:ui _ 
mos.rabb ellen.réggel küJzködik, és az o l/ itézi bá
torsága által az ellenség gy·ozedelmeit ket.ré.ges.ré 
tefzi; Bajtár.raiml néktek ez en két A rmádia di
tsoségére kell tőrekednetek , és az hava.roknak 
tul.r6 réfzét, mint Franczia V itéz.régnek pállya 

mezeit el-lee ll foglaln otok. V álofztott V itézek! 
l~t van az K.üfzködésnek ideje ! üt az 6 ra! ég- e 
fzívetek azon kévánságt6l, mellyel azon régi Vi_ 
tézekhez ha.ronlók lenni ohajta tok, akik olly .rok
fzoT gyozedelme.skedtek? Meg tanulját ok Ti to-
lők az fzük.réget fzenvedni, é.s az nehéz ségeket 
meg vetni, mellyek az háborúval öf zve lw pt.sol
va vagynak. El ne felejt.rétek, h osy az hada
kozás a' Vitézi bátorság, é.r fz oro.s rendtartás 
által gyámolfttatik. Katanak l B onaparte köze
létt hogy a' ti új gyuzedelmeteken örvendezhes
sen. Meg faqJátok néki mutatni , hogy Ti j zfn
íe ol':" vitézl bátorsággal bú·tolr, mint az ok, akik 



az Armddiénál vitézségeket esméretes.ré tették. 

Franczia Orjzág, és az Emberis1g békesség m'eg 

fzerzé.rét vá1ja tőletek~ és Ti azt végre hajtand .. 

játok. 
Ezen befzédet közölvén Yelek Berthier Fo

Vezér , melly közben Bonaparte-is Lau.ránaból 

oda ér keze t; néki indétja a' N épet am z írtóz
tató hegynek. Erre föl mentckben Sz . .~..Woritzon 

által mindenütt a' Rhone Vize partyán föl el;éfz 
Martina/fig útaztak. Itt egy kevés pihenés utánn 
egéfz Sz. J!eteri·3 minrlen nehézebb hagageájoJ at 
el- 1tték ~agokkal mint egy két mért 'óldn) ire, 

a ' hol már az hegy igen meredek vala. A' mint 

a" Rhone Vizét hátra hagyták Martinek fe1é, min
denütt köfziklák között lévo fzoros torkolato
kann kell vala me~tni, , a' melly olly keskeny, 

hogy az ott le rohanó Dranze Yize sok helyen 
a' kö[ziklák között lévő torkalatot egéflen el

fogja. Nehéz vólt itt, főképp a' lovas Sere· 
geknek által menni; mert sok helyen eg)' ik fzik
láról a' másiina az úgy nevezett gyalog udats
kákon kellett vala által léptetni lovaikkal, a' 
hol fzáz ötven ölnyi mélyliiégben foly alatta a' 
Dranze Vize. (h) Martineknél kezdődik a' mere
dekebb oldala az hegynek, és két mértföldnyire 
,Sz. Péterig mind föllebb és föllebb emelkedik; 
az leg meredekebb réfze tsak ugyan Sz. Péternél 
kezdodik , a' rnelly meredeknek teteje leg ma

gossabb réfze Sz. Bernárd hegyének. Ettül r mt 

egy tizen hat mértföldnyire esik S. Gothard. Sim .. 

plon hegY.e pedig mint egy tizen két mért föld-
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nyire vagyon; a' me1Jyelt közu1 min ~n egyi1~enn 

egy Franczia Sereg Q[ztál masé oz vala. 
(h) N eh é z vólt azt ts al~ gondo !ni-is, an nál 

inkább el hinni, hogy Bonaparte ezen alkalmat
lan, és ezer akadálokkal nehézkes útat válo[zfza 
Hadi Seregének által tételére~ azért Bonaparte 
abból semmi titkot nem tsinált, hanem még a' 
Párisi újság levelek által ezen fzándékj:ít et-éfz 
Europába ki trombitáltatta. Sött akkor ezen hír 
tcrjefztését annál inkább el nem akarták vala 
hinni még ollyanak-is, ákiket a' dolog közeleb
ről érdeklett vala. Csak ugya u val' dolo~ az , 
hogy Hanibal idejétol fogva senki ezen utat Ha-_ 
di Seregével nem probáltatta. H cmiQ:d vólt első 
aki a' Potnusokat, a' mint Titus Liuiu.s kellet e
tessen leírja, a· Ro maiak ellen a na z Írtáztató 
járatlan Havasokann által vezette. Bonaparte 
vólt második , aki Haniba l példáj 't követvén 
azon nehézségeket hadi Seregével rneg gyozte. 

Az Havasokann által jövo Sereg elsö Ofz
táljának ( .Avantgárdnak) Fő-Vezére vólt Lannes 
Generalis a' lünek Serege esmég két ofztálból 
állott. Egy1knek, és ugyan az elsonek T ezér e 
vólt Gassendi , másiknak pedig Chabran Gene
ralis. Ezen Avantgarde , vagy·is Elöljáró Sereg 
két napot töltött az hegyen való által tételében 
az hadi fzerfzámoknaJ\. Az · ágyúkat kortsolá
konn, a' pusltaport, és egyéb hadi-fzert ( rnunL 

ti ó t J öfzvéreken réfZr fzerént, réfz fzerént embe
Jek tulaidon vállaikann vitték ált~tl. A' Szeke
rek üressen húzattak által az heg_,' ek en. ég y 



egéfz nap fzünet nélkül nyomúltak a' Franczia 
Seregek Sz. Bernard hegyének akadálos kofzik
láin ál tal. 

Májusnalt 18-dik napján már mind az Elso 
Consui Bonaparte , mind pedig a' Fő V ezér Ber~ 
thier az Havasok 'talpához Olafz Orfzág fzélére 
jutottak. Itt parantsoltatott Lannes GeneráUsnak, 
a1d az Bomlolt Sereget vezeté, hogy az o hu
fznn n é gy Battalionból áLló fegyveres N ép ével 
Ao:Sta feté sietne. Csak egy Battalion vólt ak-
l or Aosta őrzésére a' Csáfzári Népböl. Ezen 
tsekély fzámú hadi nép elsoben Aosta mellett 
lévo partonn vett állást ( Positi6t J magának. -
Onnad az Városba húz.ódott ;· végtére látván a" 
Franczia nagy erat ezen kis Sereg' Aostát el- ha
gyá és Cllatilon felé hátra húzza magát , 's Ge- . 

neralig Vukasovichnak Seregével egybe kaptsoló
dik. Ezen elso bé jövetelében Turint, és a' P6 

vize torkolattyát . l.itfzott leg inkább fenyegetni a' 
Franczia Sereg, de ugyan tsak a' Csáfzári Ar
mádia elott kétséges , és el-födözve vólt a' bé 
j ö vo Franczia új Seregnek tzelja 's fzándéka. 

lvrea V ára vólt, ~, melfyet minden erővel 

meg tartani fzükséges lett vólna a' Francziák 
ellen ; ezt még is tsak hamar hatalmok alá kén
ízerétették a' Franczia trupp ok Lannes Generális- · 
nak vezérlése alaa. Ezen Csáfzári Seregetskét , 
melly Aostábol Chatilon felé vonta roagát , t:s . 
azon környékben lévo dombossabb helyeket fzál· 
lotta meg , nyomba követte; vele oltak Mallet 

Matrie, é3 Manioni Generálisok-is, akik &Z Ge ... 



nerál Stdahhoz tartozandó Tifzteknek egycsétett 
erejével reá ütnek a' C8áfzári Seregre , mellybol 
minek utánna fzáz el-esett vólna, a' többi , el

fzélledvén az egéfz Ao.rtai völgyet a' Francziák 
el-foglalására hagyta; melly Völgyet úgy tekén
tett a' Franczia Sereg , mint egy ki-nyitott ka
put, mellyen minden akadály nélkul az Olafz Or

fzági laposságra beljebb mehettek. 
Így útat tsinálván azutánna tóduló Franczia 

Seregnek Lanne.r az Avantgárdnak Vezére , egye
nessen lvrea Vára ellen megy; azt ostrommal 
bé kerétti , a' melly V árban a' Kinfzky Rege
mentjének két Battalionja őrizetet tartott. Ezen 
örizetet a' V árral együtt köriil vefzi az os
tromló Franczia Sereg. A' meg fzá llott vár
nak Segétségére jon Csáfzári Generalis Briey 
négy Battalion Gyalogsággal, Látván azomba 
hogy lehetetlen volna a' Franczia ostromló Se
regnek nagy ttrejét ki-állani , a' melly hatfzorta 
nagy.obb vólt az ostromoltatott Csáfzári Sereg

nél; vifza vonta magát és Hadik Generalis Sere
géhez ~ aki Romanonúl két lovas Regementtel áll 
vala, kaptsolódott. lvrea Vára pedig, nem lé
vén védelmezö Segedelemhez semmi remt!nsége, 
fel adta magát; és így ezen Era ség, II! e Ily a' 
Sz. Bernard hegyén által tört, és az Aostai völ
gyön Pedemontziumban rohanó Franczia Sereg
nek sok akad,ályokat tehetett vólna , Franczia 
kézbe esett. 

Még az egy Bar d V ára látfzott a' Francziák. 
nal{ _ akadáljára lenni. Ennek meg vételére maga 
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a' Fo-Vezér Berthier fzeméllyessen mégyen; és 
·rninekutánna Difour, Loi.ron, Chabrac Generá
]iao ~nak Seregeit a' V ár körUI ostrom rendbe ál
létotta volna , oda érkez'e Lannes Generális-is 
lvrea vára meg vétele utánn , aki hogy Bard 
ostromlását hathatássabban efzközölhesse , a' vár 
:környéJ:.ének dombosabb heleit fz[4;a meg, és 
ltét nép-y fontos ágyúból , mellyeket Alvaróból 
oda hurtzólt vala, a'' V árbéliek ellen foganatos
san tüzelt. A' Várbélick az Ostromot ki-nem 
álhották. Alkudni kezdettek , és Junius elso 
napján n alku ( Capitulatio J által a' vár Berthier 
Fo-Vezérnek által adatott, Ezen V árnak el-fog
lalása igen fzükséges vólt a' Francziáknak , hogy 
az Ao~tai völgyön Helvetiával való közlés (Com
municatio J nyitva lehessen. 

Parantsolatot adott azomba Berthier Fó-Ve~ 
z ér Lan n es Ge nerállsnak, hogy · B r ey és Hadik 
Csáfzárl Generálisok Seregeit, akik a' Romanoi 
dombokcnn tanyáztak vala, fzéllefze-el, 'Dnnand 
pedig Gróf Pálffy Generalis vezérlése alatt lévo 
Sereget, a' melly Chiu.sella vizéntúl állopoda 
meg, Turin félé tzélozván ostrommal támodná 
meg. Ezt azért parantsolá Berthier Fo-Vezér, 

· hogy a' Csáfzári Arrnádiával anpál inkább el-hi
tesse, hogy az leg nagyobb Franczia erö Turin 
V árosára tzélozna. Ezen hibás vélekedét1ben hogy 
annál inkább meg erósétse a' Csáfzári Népet 
Lannes, az .Avantgárdával 'I urin felé megy, B r ey 
és Hadik Generálisok Hadi"Serege utánn , hogy 
Q}tet fzéllefze-el. Ez meg lett. Onuand megy 
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CÍtiasella Vize partyához Pa!ffy Genera is Serege 
ellen. Oda érkeze Májusnak 26-dikán , és ezen 
Sereget is meg verte, el-uzte. Ez véres tsata 
vólt: a' F.rancziák réfzéröl az 6-dik fél B ri gáda 
kezdette a' verekedést: ennek közepe a' h idon 
nyo nult által a' Vízen. A., CsáfzL1ri réfzról az 
el o tsapatban ( tre.ffben) a' Kinfl1 y Gyalog Ile

gemeute állott, a' második tsapatban pedig egy 
Banáli.s Regement, ezek valamennyin egyfzerre 
tüzet adtalt a' fél Brigada ellen. Egy keve é ö
ket fenn tartották ; éppen azon ido pontban 
Gene y Generalis vezérlése alatt eg · m: Brigád:
nak fele nyomúlt által a' vizen. Ezek a' Csá
fzári két Regementet oldalaslag támadták meg 
( Fiankba vették) és fzaladásra k 'n(zerétették. 
Az harmadi.k tsapatban · ( treffben J Lo ·a ság ál
lott, akik közill a' Csáfzár Hufzárj::ü l· ülömhöz

tették magokat, mint hogy ezek azon két fél 
Brigádába háromfzor vágtak bé , de a' Franczia 
Sol\. ass ág eze ket-is hátrább nyomta, annál inkább, 

hogy az egyéb ott lévo lovas ág fzunnyadozva 

tétovázott az ellenség elott , akikbe hogy maga 
Vitézi példájával lelket öntsön Gróf Pálffy Gene
ralis , a' kinek vitézségét még az Ellenség maga
is magofztalta, az hom,ok-rend eleibe nyargalt, 
rettenhetetlen bátorsággal néki vitte a' lovassá
.got az tüzet 's hal~lt o'kádó ellensége- rendnek ; 
midö!l így az homlok-rend elott nyargalna, kar

tátsal agyon lövetett. A' Battáliát el-vefztettük, 
's a' Francziák Vora Baltáig előbre nyomúltalt. 

Ezen ütközetben, melly lvreán in end a' Chiu-
sella 
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sella Vizénél volt, Gróf Pá(ffy Generalisunkon 

kívul hat Tifztet, és négy fzáz köz-embert vefz
tettunk. A' Francziált ltöziil Dumont és Barret 

Obersterek sebeséltettek meg, és így ezen ütkö

zet el-vefztésével az egéfz Aosta völgye tárva

nyit a volt az Havasolwnn által költözött Fran

czia Seregek előtt, akik képzelhetetlen sietséggel 

~iettek a' Csá(zári Arrnádiának rninden réfzrol va
Jó bé keréttésére. Lássuk azomba rnitsod.a lépé .. 

sehkel törekedett ezen tzélnak el-érésére azon 

Hadi Sereg, mel!yet Bonaparte Nizza felé kiil
<lött , hogy a' Csáfzári Arrnádiának el fogattatá

sára azon réfzröl vesse meg az hálót. 
Minekutánna Melas Suehet Generálist a' Var 

v izé n által nyomta, és a' Csáfiá ri Seregeket azon 

Víz partyáig terjefztette volna, Gorup és Kne
.tevich Genera1isokat a' Tenda hegyén által Coni 

felé küldötte , hogy Pedemont iumban táborozó 

Kaim Gen ralist 1neg eroséttenék , mint hogy 

· már akkor a' Franczia Seregek el- érkezéséről 

nem kételkedhetett• Bizonyos hírt vévén pedig 

Bonaparténak az Havasokon való által költözé

aétöl a' Var vize táján álló Seregnek igazgatá

sát Elznitzre bízta, maga pedig Pedemontzium

ba sietett , hogy Bonaparténak hadi íntézeteit 

ellenkezo íntézetekkel meg-erotlenétse. 
Azon Hadi-Sereg , mellyet Bonaparte Ni:r.~a 

Városa, és a' közép-tenger felé küldött Suehet 

Generálisnak segétségére , S. Hi/air Vezérlése 

alatt el-érkeze Var vize mellé. Ezen Sereg ti

z n öt ezer fegvverei né,Pböl állott. Ez~k meg-
C 



tárnodták Elznitzet a' ~rar vize ruellett lévo sán
tzokba, onnand ki-vertélt. Nizza alá húzta ma
gát Elznitz , dc ugyan tsak látván az vefzedel
met, Majusnak 29-dikén éjfél ntánn két órakor 
Nizzát el-hagyta. Nyomában vólt Suehet , é5l 
reggel öt órakor a' Kultsok által adattak néki 
Nizzába a' Város Eloljáróitól, és ugyan aklwr a' 
negyedik Sereg Ofztály Clauzot, a' Lovassás; pe
dig Quesnel Generalis Vezérlése alatt bé rukkolt 
Nizzába. 

Sietett ezen réfzröl bé iltött Franczia Sereg 
Elznitz Generalis u.tánn. Ötet bé-érték Brunet 
Brigádá ja, és az ötödik Ofztál Rachamber Ge
neralis Vezérlése alatt. Reá ütnek EJznitz Sere
gére: azt újonlag 1neg-verik. 

' Illy vefzedelmes ki-látá -ok között Elznit z 
Pedemontzium felé síetett Bonaparte eleibe, mi

dón mindenütt nyomában vol:qa Suehet és S. 
liila~·r G~neralisok Serege. U gy an ts ak Elznilz 
két útqnn vezette Seregeit, egyik Ofztály ment 
Tenda Hegye felé C6ninalí, a' misik Ofztály pe
dig a' tenger partyánn ; de nlind a' két út igen 
keskeny, és vefzedelmes vala, ahol tudniillik a' 
Franczia Sereg meg-fzá.rnyolhatta, oldalba ve
hette oket. ~em volt más mód a' dolog el-iga- \ 
zéttására , meg indéttya azért Se1 egei t Elznitz. 
Az Hufzár ág, é három Gyalog Regement Ten- · 
da Hegye felé ma.réroztaA ; öt Batalion Granaté
rosság, és két Gyalog Regement a' tenger part-
ja felé való útonn. Egy tc:;opoTt Fráncziaság S. 
Marlonnál a.' Var vizén által akartak menni, é 
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a' Csáfzárial{nak , akik Tenda felé v~tték az ú .. 
tat , Sospellanál eleikbe kerülni , de tzéljokat 

akkor el-nem érhe,tték. El-érték pedig Májusnak 

3o·dik és 31-dik napján. Ez nap' egy Ofztály 

Franczia Sereg meg~ támadja Elznitz Corpussát; 

ezek midőn hevesen verekednek, egy más Ofz

tály Sereget kuld Suehet Conovaza, és Col- No

ger felé, an_élkUl, hogy a' Csáfzáriakt61 éfzbe vé

tetn ének. Ezek oldalaslag el-tsúfzván a' Csáfzá

ri Sereg me ll ett , anna l\. . eleibe kerültek Sospel

lóba, és ezen fő Postot sietség és hadi fortély 
által el-vették a' Csáfzáriaktól , és egéfz Perusig 

előre nyomúltak. Olly vef.zedelmes fekvésben 

vólt itt a' Csá[zári Sereg, hogy annak jobb fzár
nyát a' Franczia Se regnek bal fzárnya paralel/e 

végésle n v~gig o1dalba v eh ette. Ü gy-_is lett J u

nius Iso Eapján Suehet esmég meg támadja Elz
llitz Seregét, abból , a' hegyek tetején oldalról 

menvén , elso reá rohanással három BattallioÍzt 

el-fogott, a' többit el-fzéllefztette , ama hires 

Milles-Fourches ágyúzo sántzot (redutot) el-fog

lalta. A' rémülés nagy volt, és mefzfze terjedett; 

Tendában-is, melly ama temérdek magasságú 

Tenda hegyének oldalánn épéttetett rongyos vá
l·osotska, nagy rémillésben vólt az egéfz Nép. 
Az ott lévo Csáfzári Magazinumok meg gyúj
tattak, ne hogy azol\. az ellenség kezére jussa
nak, tpellynek füstjét és lángját fzemeimme.l 

láttam. (i) 
(i} Ezen egéfz esetnek fzemmel látó tanúj~ 

'Voltam. ~~ppen akkor, .amint feljebb emlétt~tu, 
c z 



Páviáb6l 111elly Lombardiában vagyon , az Ar-
. mádiát Igazgató Széknek rendeléséből Nizzára, 
melly a' k'özép-tenger partján lévo Város, a' seb
be esett katonák Ispitályához útaztp.m. Majus
nak 31~dikén a' Tenda Hegyén által mentem. 
Juniu.rnalc első napján, melly napon éppen Pün
kösd első ünnepe esett, ugyan Tenda nevezet5 
városatsk.ába maradtatr;l , melly Városotska ama 
fzörnyu magosságú , és a' közép tengert határozó 
Tenda Hegyének tulsó oldalán fekfzik. Hogy in
nend meg nem indúltam, Pünkösd napjára nézve 
tselekedtem. Szereutsés Íntézet volt réfzemre , 
másképp az ellenséges truppok l~özé, és bizonyos 
verzedelembe véletlenül egyeledtem volna. Csak 
ugyan volt réfzem a' rémülésben, midön az el
ízéllefztett Csáfzári Seregeknek fzakapványit nagy 
rendetlenségben Tenda felé fzaladni láttam. -
Nyakunkon volt a' vefzedelem. Az ellenség pi
henés nélkOl felénk sietett. A' élésházakat (Ma
gazinumolcat J önö n magunk meg gyújt ottuk, hogy 
az közelé~tő Ellenség annak hafznát ne vehes e; 
magun1t pedig nagy ijedés között a' 'I en da He
gyén föl Limone és Cuneo felé siettünk. , 

Menerd Franczia Generalis Saorgio és Fon
kin felé masérozott , hogy a' Csáfzári Sereget 
Tenda Hegyével való öfzve kaptsolástól (Com
municatiót6l J egéfzen el-zárja, meg t' modja az 
ott lévö Sereget ; el-fog belöle négy fzázat. Itt 
l\;'akra-főre fzaladni kellett az ott lévo Csáfzári 
Seregne!~, melly az hegyek között való terhes 
.Czaladásbaq k~.ntelen volt ágyúit az Ellenség ke 
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zére hagyni. Már itt a' Tenda út a' Prancziák 
hatalmában volt, azért-is a' Furconi sántzokban 
egy kevesé meg pihentek; Elznitznek pedig az 
cgéfz Corpussa már itt a' tenger partja felé fzo
rúlt. Brunet Brigadája Junius 3-dik napján Big
na és Dolce-Aquaig előre nyornúlt- ltlznitz pe
dig sittett hogy ezen vefzedelrnes útból , melly7 
be seregével fzorúlt, tágos~abb helyre juthasson; 
annál inkább, hogy a' Tendai igen hathatós Pas
sus Francziák hatalmában lévén,. ne hogy ezen 
fzoros úton az egéfz S~rege a' Francziákt61 fel 
márÍgoroltassék, a' vagy a' Pedemontziurni t~r
ségbe a' Francziáktól meg-előztetvén , az út elot
te el ... vágattassék. Ez nem volt tsupa pufzta gya
n.óság, mert Ji.tchet a' Tendqi útat el-foglal ván 
Corpussának egy r~fzével ()uneo felé a' Fanaru.f 
Vize folyása mellett masérozott, más réfzrol pe
dig a' közép-tenger partjár~ terDio V árosol\at úgy 
ro int Nizza' , J/ erztimiglia, Finqle, No li, Vado 
és egyéb b Városokat . fzálla meg, midon a' Csá
fzáriak minden orizetjeiket nagy sietséggel on
nad vifza húzták. És így ezen réfzről-is a' C á
fzári ; Arrnádiának el- léven vágva : az útja Pe
demontziumbLL Alessandria felé beljebb nyoma
tott. (k) 

( k) Valami.nt minden felől nyomato .r a' 
Francziák által a' Csáfzári Annadia , Úgy z 
mindenfelOI nagy zúr-zavarban volt. A .t t ·L en · 
gondos elo re látással rendelte vala Cs ' fzár: F .. -
Vezér Melas, hogy a· Csáfzári Seregekn~ " 
nedek.- helye Alessandria Városa lenne ; a ér' 

\ 
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minden el .. fzélledett Regementeknek tévelgo tag~ 
jai Ale.ssandriába utaséttattak ; a' rnint hogy 
utóbb az egéfz Csáfzári Armádia Alessándria Yá
rosába , és azt környékezö határba gyúlt vala 
öfzve. Lássuk most mi történt más réfzról, tud
niillik Berthi~r Seregénél, mellynek elöljáró tsa
patját ( avantgardáját J vezette Lanne.r. 

Lanne.r, Chiu.sellánál történt fzel'entsétlen 
ütközet utánn, mellyben Gróf Pálffy Generálisun
kat el-vefztettük , az egéfz Gyalogsággal Chiva
sóba ment, melly útjával a' Pó vizén való által 
1nenetellel lát.lzott fenyegetod ni; de ez hadi-fogás 
vólt: úgy mutatta , mintha a' Pán által me n vén 
Asti felé tztHozna, hogy az .Ape.nniai Hegyekenn 
által jött Sereggel magát egyesétse. El-hitette 
magával a' Csáfzári Annádia, hogy a' Franczia 
Erf>nel} leg nagyobb réfze a' Pó torkalattya felé 
ro enne , azért a' T ur innál álló Sereg a' P 6 part
jára Chiua.sónak által ellenébe masérozott. Ezen 
hibás vílekedésben annál inkább meg t erosödött 
a' Csáfzári Sereg, midon hallottá, h? gY maga 
Bonaparte Chivasoba az Avantgárdához menvén 
mustrát tartott volna; azomba ez ts u pa fzem fény 
vefztés volt. Sött 1\ll.urat-i.r látván , hogy Lan
rze.s Generálisnak tsaifa mozdulása hibás véleke
désbe hozta a' Csáfzáriakat, élt az alkalmatos
sággal, 's o-is Seregét Chiva.so felé indétja. - . 
Azorohan öt ezer lovassággal, és :.l1on ciBr Ge
nerálisnak Sereg Ofztáljával hírtelen félre tsJp, 
és l7ercellit el-foglalja, ahol rés-kásával, b úz í
val és zabbal tele :páhókat ( Viagazinum ökat J 
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talált , melly hafznos Zsákmánhoz minden vér~ 
ontás nélkül könnyen juthatott. Muratot nyom
ba követte Vercellibe Bonaparte és Berthier Fo
Vezér, úgy , hogy Majusnak so."dikán a' Fran~ 
czia QuártéL Vercellibe volna. Már maga Lan· 
ne.r i.r, aki eddig az Elől-járó Sereggel olly tsal· 
fa mozdulásokat tett, látván hogy a' Csáfzári 
Seregeket hibás .vé1ekedésbe hozta, mivel más 
felé húzták erejeket, nem pedig a' merre \laló
ságos, de titl,os fzándéltjok volt menni a' Fran
c7it.knak, maga-is ivlaju.rnak 29-dikén éjtfzaka ~a' 
Dora Vizén által menvén , Majusnak ·so-dikén 
l7ercellibe érk.ezett, és mint maga Seregét, nlint 

Fedig azon öt ezer főből álló Seregetsltét, melly~ 
nek Vezére Chabran Generális volt , Bonaparte 
Seregéhez kaptsolta. Berthenourt Generalis pe
dig, aki a' Simplan Hegyén jött vala által, há
rom ezer emberek Pulanzándl a' Lago- Magiore 
partján álván a' CsáfzÁri Seregnek bal fzárnyát 
fenyegette. (l) 

(l) Méltatlanúl rágalmaztatik némelly külsö 
Orfzági Íróktúl Mela.r Vezérünk , azért hogy o 
azon ido alatt, még az Ellenség az Havasok in 
nendső réf~én a' Csáfzári Annádia ostromlásában 
foglalato kodott, hogy, rnondám, azon idő alatt 
bé nem tsapott Franczi::t Orfzágba, és j úgy .Bo
na partét Hazája oltalmára Franczia Orfzágba vi
fLa térni nem kénfzerétette , annál-is inkább, a' 
mint azon tudatlan rágalmazók xnondják ~, ezt 
tselekedhette volna, mint hogy, az o hibás állét-
tásol\ fzerént , PedetRontziumnak, és Lombardiá-
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11ak minden Várai elegendo orí7ette me~ val~nak 
töltye . - A' kik így okoskodnak) vagynak pe
dig Németh Orfzat,n 1.k több réfzeiben világosság
ra · jött könyvek ' mellyek ezen vélt hibáért ke .. 

' ményen . letzkézik Me/as V ézérünket , v alóban 
nagyon Hibáznak ; söt azon Tuciósotskák nyil
vánságossan muiatják, hogy azon Tartományok 
nak , mellyben esett dolgokról írnalr, igaz estné
retével nem bírnak ..,.- Elsoben azt hibássan ál
létják , me Ilyet mint egy alla p (fundamentom J 
gyanánt verznek fel, hogy a' Pedemontziumi Vá
rok elegendő órizett~l voltak meg erösétve. E:t 
hibás álléttás, mert sok Erosségeink katona ő

rizet nélkul voltak ; egyebekben pedig igen ke
vés volt a' Várt őrzö katonaságnak fzáma. Ezt 
magam fzemeimmel láttam: így Páviában, ahnl 
a~ Tartalék ágyúzó.fzer ( reserve artilleric J volt, 
nem volt több két Divisio az az négy fzáz enyi~ 
hány főből álló katonaságnál: egyik Divisio volt 
a' R eftgio.so Regementjéböl , másik pedig a' Ti· 
ro l isi Vadáfzokbói, Torton(l V árában Brigido 
Generalis Vezérlése alatt hasonló képpen két Di
visio és egynehány Pattantyús. Ceva Várába 
nyolcz Campania, Cuneoban négy Compánia és 
kf;vés fzamú sántzá.~ók. Geracola egy Compá
nia és így a' többi Várokr6l fzólván - Mitsoda 
okosság lett volna tehát Me/as Vezérünktől Pe
demontziumot és Liguriat ~l-hagyni és Hadi Se
regével Franczia Orfzágba bé tsapni ? ValJyon 
nem adta volna-é az Olafz Orfzági Tartományo .. 
Jtat illy formánn által az ellenségnek midőn azok-
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nak minden Erességei 1 majd tsak nem minden 
orizet nélkUl voltak? Söt bé ütvén Franczia Or
fzágba nem ment volna-é onkint ollyan ]{eleptzé~ 

be az egéfz Armádiájával, ahonnand ki }övetelre 
való út Bonaparte Armádiája által el-lett v6lna 
vágva? mett, ha azo~ Tartományoknak fekvé~ 

sét a' maga valóságában vefz(zül{ , minekutánna 
Me las Pedemontziumb6t, és Liguriáb6l Franczia 
Orfzágba bé tsapott volna, - azonnal azon ki üre
sult Tartományoknak el - foglalásában nyomába 
lett v olna Bonaparte , és így Mela; Armádiájá
nak Napnyugot és Ejtzak felol lett volna Fran
czia Orfzág, tehát ellenséges föld 1 Dél felol lett 
volna a' közép -tenger, N ap kelet felol pedig, az 
az hátulról állott volna Bonaparte az egéfz ere
jével. Így tehát bé iitvén Franczia Orfzágba olly 
állásban helyheztette volna magát , a' hol az 
egéfz Armádiája el-lett volna fogv a. T ovább azt 
kérdezem itt Melas Vezérünk rágolmazóitól, ha 
lehet-é a' mostani hadakozás módja fzerént egy 
armádiát olly helyre indíttani a' hol fzámára ké
fzétett élés-házuk ( M(lgazinumok J nintsenek? 
Azok elOtt, akiket az okos előre l~tás, és ta
pafztalás vezérel, bizonyos dolog az , hogy egy 
egéfz ~rmádiát olly helyre mozdíttani nem lehet, 
a' hol kéf.l élés-házok ( Magazinumo!r) nintsenek. , 
Ha a~ Armádía olly helyre vitetik , ahol élés., 
háza nintsen, már az meg vagyon gyozve , el
vagyon vefztve; annak meg győzé sére el-vefzte.,. 
sére se ágyú, se puska, se más ellensége3 fegy
ver nem fzükséges. Elég ellensége néki az · éh-
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&ég , a, meÜy a' gyozhctetlen váro :at-is meg 
gyoZI. Így tehát ezen teJúútésben némelly kul
.:;o Orfzági Tudósotskák méltatlanúl r' :olmazzák 
;.11elast és annak Vezértár ait. Azt sem vethet
jük fzemére Mela.1· Vezérünknek, hogy rliért nem 
erosétetett meg tehát nagyobb fL:í:n:.í o;izettel a' 
Pedemoutziumi és Lombardiai i árokat? Ezt ö 
nem tehette: mert az eleibe adatott Hadi pianum 
Genua Városáuak és :E.rösségének meg vételét ei
k er ü Ibetettlenné tette. Ezen Erősségnek · meg 
vételére pedig f.tükséges vólt még a' í ' rokban 
fe! ofztott őrizeteket-is onnand ki húzni , és Ge
nua környékire az ostromló Seregekhel vinni , 
mind hogy Genuát kornyékezö ama [zörnyu Lí
guriai hegyeknek el-foglalása, és Genuának os
trommal való bé keréttése fzükség képpen nagy 
fzámú hadi Sereget kí. ván t. Ezen tekíntetben-is 
meg felelt Melas az ö Vezéri kötelességének, 
mind hogy o Mas.sena Franczia Fő-\ ezért Genua 
töladására kénfzerétette. 

Midőn Bonaparte Verceflióe érkezett , a' 
Nép őtet nagy örömkiáltással fogadta. Murat 
Generalis parantsolatot vete, hogy \ ereelliből a' 
Ses ia vizén altat menvén , Novarra felé egéCz 
·a' Ticin vizéig előre nyomúljon. E~t vé"he vit
te , arnbár nem kis akadállal : 1~ert a' Csá[zári 
Sereg 'Iicin vize mellé voná magát, midon elóbb 
azon vízen lévo hidat el-bontotta ;olna. l'rlurat 
a~omba tizen négy lovas Regementet, és egy 
Granatéros Battaliont vévén maga mellé azon 
sek él y , és ts ak két lov as Rege1 1enC ol áll' 



Csáfzári Ser-egetskét el-fzéllefzlette, 's Hadi Ser~

gét a' T_icin vizén által tette, mellyet ltövettek 

a' több Franczia Seregek-is; és így a' Maflandi Her

ezegség' el foglalására tárva-nyitv a volt a' Fra n· 

cziák elott az ajtó. Midon ezen lépéseket tefzi 

Murat, azon ido alatt Lannes sem henyél hadi 

Seregével: par.:mtsolatot kapott tudniillil\ Lannes 

hogy Vercelliből Pávia felé~ nyomúlna, a' hová 

Juniusnak 3-dik napján el-is érkezett jó lwránn 

reggel. Itt sok . élés-házakra ( lY.Iagazinumokra J 
talált. A' mi pedig az hadi-fzert illeti , mint 

hogy az Annádiának TartaJék-ágyúi ( Reserve 

artillerie) Páviában voltak 'ez-is mind Franczia 

kézre keru1t; nevezet fzerént tíz ezer mázsa pus

ka-por, öt fzáz ágyú fzekérestol, és ezekhez tar~ 

tozandó golyóbitsokkal együtt Lamus hatalmába 

kerult. Betegek-is, és sebesültek, akik az ott lévo 

katona Is pitilyban voltak, és akiket úgy-is olly 

ietséggel el-vitetni nem lehetett, mint egy tíz 

ezeren Franczia kézbe estek. 
Minekutánna il1urat a' maga Lovas Seregét 

Ticin vizén által tette volna, Brudet Loison es 
Victor Generálisok magok Sereg Ofztáljaival otet 
nyomba követték , úgy , hogy Juniusnak elso 

napja egéfzen ezen Seregeknek a' Ticin vizén 
való által tételében telt-el melly Seregek Junius 

2.-dik nap ján Murat Generalis Vezérlése alatt 

Majlandba érlll.cztek a' hol az Város kultsai né_ 

ki által adattak. Három óra alattBanaparte ma-

ga-is Majlandba jutott, alüt az egéfz ép öröm-
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nek fz·embe timo jeleivel fogadott. - Murat pe
dig tüstént az ottani CitttLdellának ostromlásá
hoz kezdett : azt Seregével bé kerétette. Ez 
tnind olly sietséggel ment végbe, hogy a' Maj
landi Nép tsak 24 órával elöbb tudta meg tsak 
azt-is , hogy a' Franczia Sereg az Havasokann 
által jött · Olafz Orfzágba. Ugyan tsak az nap 
estve tudta meg Bonaparte , hogy Ticin vize 
pártyán egy Seregetske Csáfzári Lovas ág volna: 
czeltnek el-nyomására Manier Generálist küldé. 
Ez Turliga nevezetö falunál egy kemény tsata 
utánn a' Csáfzáriakat helyéboi ki-nyomja , két 
fzázot hadi foglyokká tefz , és mivel a' falubé
lieit-is a' CsáCzári N épnek védelmére vóltak, va· 
lakit az falusi NépboLtaláltakJ azt mind vad ke
gyetlenséggel öfzve vagdalták, úgy, hogy azon 
falusi népből há.rom fzázon vérbe keverve halva 
találtattak. 

A' többi Seregeknek Vezérei illy parantso
latot vettek Bonaparte elso Consuitól : Berthe
nourt GeneráÍisnak, a' ki Simplon Hegyén való 
által jövetele utánn Juniusna~ 3-dikén Aranába 
érkezett, parantsoltatott, hogy Seregével a' Bres
tiai Hegyeknek meg-ízaHására sietne. Az Ara
nai Gittadellának ostromlása pedig , melly az 
Lago-Magiore partján fekfzik, Lechi Generálisra, 
,aki a' Cisalpinai Legi6nak Vezére volt, bízatott. 
A' Cittadella meg- vétele után n az Co.rsanovába, 
onnand Bergamóba onnand pedig Ereseia e].fog· 
lalására kü\detett , aki ezen útjában Lago-Ma
giorén volt Flotillát hatalma alá kerétette. On-
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~- nand az Ada vizén által menv~ Bergamóba öt-
l- ven embett és négy ágyút fogott-el az Csáfzi-
z riaktól. Duchenes Generálisnak parantsoltatott, 
;- hogy fzálja meg Lódit, és az Ada vize környé-
k kinn elöbre nyomúljon. Mohcey Generalis pa-
n Iantsolatot vett, hogy maga seregével, me1lyet 
? Sz. Gothard Hegyén hozott által, Ve linezonúból 

'Varezúba jönne, és Vuka.sovich Csáfzári Gene
rálisnak Seregét figyelemmel tartaná. Betten
court Serege, melly a· Simplan Hegyén jött bé 
Olafz Orfzágba, Valenzában állopodott meg. -
Chabran Serege az .Ao.stai völgyben állott , úgy, 
hogy egyfzer 's mmd lvrea Várcinak oltalmára-is 
ügyeln e. Turean Generalis, az néki adatott pa
rantRolat fzerént Su.w és Rivoli között állott,. és 
Turinndl táboroz6 Csáfzári Sereget vigyázással 
tartotta.· Képzelhetetlen volt ~· Franczia Sere
geknek fzerentséje ! Loi.son Generalis Crema el
foglalására küldetett, aki Crema meg vétele u

tánn Orczinovit foglalta el ; Orczinovilr6l pedig 
Bresciába me nt, a' hol Loudon Csáfzári Genera
lis egy seregetskével .í11ott. Loisonnak Serege 
igen nagy volt. A' Csáfzári Sereg egéfzen el
nyomatott. Loudon a' maga Személyét nagy baj. 
jal fzabadéthatta meg. Murat a' Lovassággal 
Nozettnál által menvén a' P6 vizén Piaczencza 
felé vette az útat. Piaczencza Várának Com
mendán.sa Mosel Csáfzári Generalis vólt. Ez, 
látván az örizetben léyő Ser~gnek a' Francziák 
ellen való elégtelenségét, egéfz erejet Cittadellá· 
b-. húzta. Bár a' Ma$a;.inumoliat-i.r •' Várgsb61 



oda bé hordatta ol na! mert, oda érkezyén Jlt1u.# 

rat ama nagy ll1agazinumokot, mellyek Piaczen-

cza V árosában vóltalt, Franczia Annádia fzámá# t 

ra el-foglalta. Egy Courirt-iJ' fogott-el ."Y.lurat , 

akit l'llelas Fo- Vezér nyomo tudós6ttásokk l · 

Bétsbe indétott vala. Ezen Courirnál lé\~o irá- ·c 

sokból meg tudt· Marat, hogy .nlessrmdriában, 

n1elly a' Csáfzári Annádia Menedek helyének vá

lofztatott, kevés e lesség volna. Y.1lammt L fu-
rat Piaczenczába, úgy Duche.me Generalis Cre-

monába 1~ ül detett Bonapartétol egy ere o[zt 'l-

ly al, olly parantsolat mellett, hogy az ett lévo 
Csáfzári Ruha- Magazinamo t, rne1lyben negyven 

e~er katonára való l'rJondur volt leté~ e, pufztét-

taná Iti. Ezt nagy sietséggel végbe vitte. ( m) 
Pizzigetho,ie eros várnak ost~omlására pedig Baur-

fier Generalis tizen ··t ezer emberrel küldetett. 

A' többi Generáli ~ol~ nak állásai így ofzt.:1ttak 
föl~ A' ll-iajlandi Tartomán) ban· 7icin és .Adda 

vizei között ft1oncey Generalis állott. Chivasó 

és Cassale között Lapoype General's négy ezer 

emberrel. Valenczdnak által ellenében a' P6 
partjának födözetére Chabran Generali állott öt 

ezer emberrel. l\1aga Bonaparte 11ajlandban 
volt a' Franczia Sereg derekával, melly Sereg~ . 

nek ..ll vantgárdája Lan n es v ezer! ' se alatt P arsá-

nál állott. 
( m) Midon Duchesne Franczia Generalii 

Cremonában lévo C á[Lári Ruha- VWagazinumot el. 

foglalta, igen keze erányában lett volna néki at 

Arrnádiánál lévo CsáfLár.i TiCzteknek bagaseája-ü1 
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melJy e16bb Pávict táJjékán volt, ounand ped1g az 
verzedelemnek híre futamodván hátrább vite· 
tett; tsak ugyan ezeket , utánnak nyargalván bé 
ér h ette, 's el·is foghatta volna Duchesne Gene
ralis' sot kedve-is volt hozzá; de' arnint mon· 
datódott, erre Bonapartétól engedelem nem ada
tott néki. Már ezt altár emberiség meg bizo
nyíttására tselekedte Bonaparte nem akarv~n a' 
Csáfzári Tifzteket fzerentsétlenné tenni, a1\ár pe
dig azért, hogy Seregei a' Fo hadi eroto1 (a' 
Centrumt6l) mefzfze el~ne fzélledjenelt, az tsak 
ugyan bizonyos, hogy a' Regementektöl hátra 
küldetett Tifzti bagagea ellenség prtdájává nem 
lett, ámbár ez könnyen meg eshetett volna. -
Hogy ezt végbe nem vitte Duchesne, o tet egyedUl 
Bonaparte tilalma tartóztatta. 

Csáfzári Fo-Vezér Melas JátYán az minden 
f~lül reá rohanó eret, fzükségesnek ítélte Genua 
ostromlá .:ít félbe fzaltafztani , és azt eddig os~ 
tromló Sereget Bonaparte erejének ele1be \r tni. 
E' végre parantsolta, hogy Jwzius 4-dikén éjtza 
ka az o trom1ó ágyú k, mellyeket sietséggel a~ 
hegye1t közill el-vinni lehetetlenség volt, bé ize
geztessenek, ús azokat hátra hagyván ejtfél táj

ba nagy tscndességgel, Genuü. al61 Pedemont::.ium 
felé induljon a' V .:íro st ostroml6 Csáfzán Sereg, 
é2 Ale<;s:mdria felé siessen olly vigyáz.í.;; al , és 

' cgyfzer 1

S mind serénséggel, hogy Genuában lé
Vo Francz1a Seregek az o.stroml6 Seregnelt el
távozác::át hamar ~fzbe ne vehessék. Ez igen ve~· 
f.zede1me környül.lUás vÓlt a' sáfz~r· · erege 
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réfzére. Azomba az Isteni Gondviselés úgy ren
delte, hogy azon éjtz:1kát meg előző napon, 
m~llyben az ostromlás félbe (zakadott volna, 
Franczia Fő-Vezér és Genua Váro-ának Comen
dánsa Ma.rsena all-tura lépett ( Capitulá/t J a' Csá
fzári ostromló sereggel, aki kétség kívül nem 
tudta Me/as vezérünknek rendelését 1 melly fze· 
rén következendő éjtzakán Genua az ostrom alól 
fel fzabadutandó volt. U gyi:in ts ak Genu a Copi

tulá/t, és az ott találtatott őrizet, melly nyolcz 
ezer egy fzáz, és tíz főből állott, fegyveressen, 
és lobogó zászlókkal a' Városból ki-masérozott, 
J uniusnak 4-dik napjá n. A' V á rost , és Erőssé
get négy ezerből álló Csáfzári nép fzállotta meg. 
Comendán.snak tétetett Hohenzollern Generalis , 
akinek nthány napok mulva, dc már a' Maren
goi tsata utánn Suehet Franczia Generalis Cor

heglianot Fő Quártéljáról egy fzép levelet Írt ka
tona hangon, akinek fzinte azon hangon Nemes 
bátorsággal vifzálla Hoh:cnzollern Genuából. l\fél
tó, hogy mind a' kettőnek foglalatját ide fel je-

. gyezzem. Írja tudniillik. a' Franczia Generalis. 
Hogy ö értette légyen , hogy az Anglusok 

nem tekéntvén az Hadi vezérrel tett kötésnek 
erejét, a' Genuai fegyver tárból az ágyúkat, és 
a' kikötö helyekboi leg nagyobb réfzét az ten

geri haj6knak el-vitték. Így tehát, úgy mond, 
egy fzerentsétlen N ép, me ll y az ö erőtlensége 

miatt, köztünk tárnodott czivakodác;okban sem
mi réfzt nem vefz , az o leg drágább remensé
gétöl meg fofztatik ! Vallyon nem illendo e' Ge· 

nera-
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ner.ilis lJram, így fzóll tovább, ho"gy mi mind 

' a' l\: et ten egyenlo Nemes 1\.arjainl at egybe kap· 

tsoljuk, egy illy Nemzet pufztéttásának meg gá

tolására ? Tudom, hogy az Anglusokkal val6 

f.tövelség az Úr Nemes érzéseine~{ akadált vet

het, mindazon által midon én az egyesillés 7-

dik tzikkclyének magyarázott} át adom, ahoz 

liépest, kérem , hogy még ma a' Latenze ~s 

Mole nevezetű orizet helyek nikünk által adas. 

sanal;. Ez által a' Fo-Vezér Melcutól az Urnak 

ad:ltott parantsolat meg nem változtatilt , és né

kem az :íltal tehetség adatik egy fLerentsétlen 

Városnak végo romlását meg gc'ttolni. Táplál en

gem az Austriai egyenes fzív4ségben, kiváltkép

pen pedig az L r egyenességében hel) heztetett re

ménség, hogy Generális Úrtól ohajtott válofzt 

vevendek. 
Jloltenzollern Genuái Csáfzári Comene áns er

re így felelt: 
Generál Lieutinant! Az Anglu ok az· ágyú

kat nem illetik. Kéfz vagyok én magamat az 

ellen flegezni, minl hogy én áltaiam kell azok

nak által adatni. A' kiköto helyben támadott 

vifza-vonyásnak az én közbenvetésem által vé

ge fzakadott ~ Még ezen fzernpillantatban-i~ a' 

Genuaiaknak v~delrnezoje vagyok, és ezen ne

vezetet magarnmal el-akarom vinni - Nékem 

parantsolatom vagyon 24-dih:én az Urnak Genua 

V' r0sát az ho.zz:t tartoz md6 ágyúkkal , és a :z; 

Ebménynek felét !1ltal adni. Ezt végbe vifzem. 

Az óri.&et alatt l~vo Erősségeliet, mellyeket Ge-

D 



so 
ner ál is Ú r l~ í ván , idonek előtte által adni hatal

Inamban nintsen. Én a' magam, és a' Generális 
Urnak tekíntetét főn akarom tartani. Holnap 
dél utánn 5 órakor a' tovább való Íntézetekre 
nézve egy Genediist fogok az Urhoz kuldeni, 
Szóm által bizonyossá tefzem Generális Urat, 
hogy 2.5-dikén az Erő~sé()'nek , 24-d i 'iben a' Vá
rosnak bírtokában léfzen. Ne·n k:.ilö mben az 
Angiosolt-is a' kikötő helyboi el-költöznek , a' 
mint az Admirdlis errol bizonyossá tett. Az Úr 
bizhat mondásomban. Én semmi tsaifa fzínes- . 
kedéshez nem értek . Az ágyúk őnzetét új őri· 
zetekkel meg erösíttetem , )1ogy minden vefze-
delms!nn kívul legyenek. ", . 

Ugya~ tsak midon az Angiosok el-menetelre 
kéfzültek , el-akarták a' Genuai ágyú l~ at erufzak
kal vinni, de Hahenzol/ern Generális két Batta
lio nt rendelt azoknak orzésére. Dítsérték Ho
he zollernak Austriai egyenes-fzí vuségét, a' Ge
nuaiak pedig az ő maga mér éklését. 

Térjünk vifza az tovább való Hadi-ínréze
teknek folytatására. Mondottuk, hogy J unius
nak 4-dikén m1don Genua a' Csáfzári Hadi Se
regeknek hatalmába esett, akkor Bonaparte Maj· 
landban volt, a' ranczia Erőnek dereká al. -
Lássuk , mitsoda lépéseket · tett a' · Csáfzáriak 
ellen: 

Hogy a' Lombardiai Népnek hajlandcságát 
an nál inliább meg-nyerje, 's Hadi-seregei ne~ tö
rekedés eH annál inkább fzerentséltesse Bonapar~ 
te, lliajlandbcm egy Hírdet~ény ( Prociamativ J ' 

) 
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által a' Cic;alpinai köztársasá"11,ot ( Re.}'publicát J 
Juniusnak 4-dik napján vi[za állíttotta, és addig

len való Elűliár-ókat is azonnal rendelt, reménl,. 

vén, hogy ez által a' z;1varosban haláfzni fzo · 

kott nép seprejének hajlandóságát-is leg hama

ráb~ meg nyeri, és a· Csáfzári Seregek ellen an" 

nál inkább hathatóssá teheti hadi-Íntézeteit. Két 

nap múlva a' maga Seregeihez egy rövid ébrefz

tő Hirdetményt adott hi illetén fzókkal: 
Az Ellenségnek mostani töreA:edése egyedul 

oz , hogy az maga Tartomdnyainak határaiba 

juthasson. Ti az o élés-házait, lspitáljait, Ru

lw-Magazinumjait, T~1rtalalélr hadiAfzereit (res er· 

ve ·artillerie) el-foglaltátok. Vallyon meg enge

ditelí-é , hogy tJ a' maga Tartományaiba vtjza 

mehes.sen? Fr'gyvert kapjatok. Aljatok ellene 

az o vzfza menete/re való törekedé.reinelí.. Ragad

játok el tiJle a' gyozedel~mnelr borostyán kofzo-

rúját. /(övetkezése a' mi tusakodásainkna'A egy 

álland6 béhe,rség, és .fzeplőtelen ditsiJs!g léfzen. 
Ezen Hirdetmény ki-adása utánn , ugyan a~ 

nap, Juniusnak 6-dikán parantsoltatott Lannes 

Generálisnal\, ald az avantgdrdal Páviánál állott, 

hogy nagy sietség1!el balra ·tsapván Strodella fe

lé a' P6 vizén való által menetelre fzerentsét pró

báljon. Lanne.r meg indúl, és hogy a' Csáfzári 

apróbb orizetel{nCk figyelmetességét ha(Lontalan · 

ná tegye , a' P6 vize partjának több külömbi; 

z ő réfzeirő l. erossen tüze lte_t; . ezt a' végre , a' 

mint tnondatott , hogy a' Csáfzári őrizetelmeit 

figyelmetességét fel ofzfza. Az alatt holmi dib-
D~ 

l 
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dáb haj6.t~kákr3. fzert tefL , ezeket lánczokkal 
egy máshoz tsatoltattya, és midon a' CsáCzári kis ... 
ded őrizetek (Piquetek) eme nagy Arrnádiának 
gátlására nem lehetnek, Lannes a' P6 vizén Be
ligisconál az Avantgárdrít által tefzi , 's leg na
gyobb Sietséggel Stradelldnál ve[z magának ál
lást, ugyan tsal\: Stradeila környékét Seregeivel 
el-fo g lal j a. 

Igen hafznos állás ( Positio J volt ez a' Fran
czia Seregeknek réfzére, mert ez által nem tsak 
Piaczene za V árát , és abban Ié ő or ízetet a' C á
fzári Annádiától el-rekefztették, hanem az egéfz 
Pedemoncziumban és Lirr-unában lévo Csáfz' ri 
Seregnek Au ·tri:Ív3l , sot af- egéfz Pó Vizének 
tulsó réfLével való közlés (Cvmunicatio J el va- · 
la vágva. Egy fLÓval • Stradellai környéknek 
el-foglalása által az egéfz Csárzári Annádia l\ö
rös-körul bé vaJa zárva. Ez esmég olly sietség
gel ment végbe , hogy előbb, mint sem az el
lenkező íntézeteket lehetett volna ez eránt ré
fzön.kről tenni , már a' Francziák a· P6 vizén 
által mentek , már Stradellat ~ annak környé
két meg fzállották, már a' C sárzári Arrnádiának 
utját mindenfelől el-zárták • 

Előbb, hogy sem ezekról bizonyos hírt vett 
volna Melas Fo-Vezér, gyanétotta a' veCzedei
met , és látta , hogy ezen környi'ilállásokban 
·nints már más mód a' verzedelemnek el-távozta- l 

4 tására, hanem, hogy Turinnál álló Armádiát leg ~ 
nagyobb sietséggel Piaczencza tneg tar ására küld-
je, vagy leg a)ább rninden ki telhető módonn 



,_ 

ss 
~trade/la felol a' Pó vizén val6 fzabad által me. 
n et el t a' Csáfzári Arrnádi a réfzére meg tartsa , 
ne hogy. minden útak el-vágattassanak. Mível 
azomba Turean, Duchesne és Loison Franczia 
Generálisolmak öfzve kaptsalt ( concentralt ) 
Seregei T urinhoz közel állottak , kénfzerétették 
Melást 'I Úrin környékinn tanyázó C sárzári Sereg
gel helyben áll ani, annál-is inkább , hogy Elzni
tzet-is oda várta fzakadozott Seregeivel, akinek 
előbb Bormida Vizének magassabb toritalátjain 
által kell vala jönni; a' midőn pedig bizonyos 
hírt vett volna MelrTS a' Francziáknak a' Pó vi
zén való által jövetclérol , és hogy a' Stradellai 
útak már ezeltnek hatalmában volnának, fzüksé
gesnek találta azon Seregeknek egy réfzét Po vie
zéhez Stradel!a felé küldeni , a' mellyek Genuát 
meg vévén réfz fzerént Genuában , réfz fzerént 
Genuától nem mefzfze voltak. Parantsolta a' 
végre Ott Generálisnak , hogy Cast.egio felé az 
~llenség eleibe sietne , és ha lehetséges , őtet a' 
Sradellai állásnak ( Positionak) biFtokából ki· 
nyo uná. 1-1aga pedig a' Fo-Vezér Melas látván, 
hogy Turin és Valencza között a' Pó Vizének 
fzegletében volna fzorúl va, ne hogy a' Seregnek 
egyéb b tagjaitól egérzen el - vágattassél\ , nem 
volt egyéb b hátra, hanem, hogy magát ALies
sandria alá húzza, ahol Hadi-Seregeit a' Tanarus 
és Bormida Vizeinek fzéltében telepítti le (n) 
midon előbb 7urin Várába l\ét ezer főból álló 
őrizetet hátra hagyott volna. 
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{n) Tal 'ltam olly külso Orfzági Írokra, a' 

ldk l'rlelas Vezérünknek ezen rendel és eJt kemé

nyen dorgályák, azért, hogy Seregeit l anorus és 
Bormida Vizeinek fzegletébe táboreztatta, mert, 

úgy mond, fél het o volt, ne hos:>y a' F·ranczi:l 

Seregek fzcm _közt, ez~n vizek pedig hátulról 

lévén , a' Csáfzári Armádia az Ell rís :gtöl ezen 

vizekbe fzoréttasséK. Valób n igen sovány okos
kodás ! így ts ak az olly,ln Tud' sot" h. a ol os! od
batik , aki a' Tártom3nyok fe tv és ének esmére
tét (Geographiat) egyedúl könyvekből tanulta, 
és a'· folyó Vizeknek fzélessé6ét és :nélsé ét a:t 

írott .raj zolatokon (mappák on) mérte. A' m p

páka n, a2; írott rajzolatokonn meg tudhatjuk u
gy ah a' vizek folyásának útját, jól lehet ezt sem 

tökéletesen , mélségét pedig és fzélessé3ét ott 
meg nem mérhetjük. - Hogy illy dologhoz nyo
mosan hot.tá f.tólhas unk, f.temeinkel láttott ta
pafztalás .fzuh.séges ; fzükséges fzemeinkel lát· 
nunlt , hogy valóság0al tudhassuk a' \ízeknek 

fzélességét, p1élységét, sebes, vagy las ú folyá
sát, alatsen vagy emel6lies partját, és több e' 
féléhet , mellyeh:. az által- metletelt ltön. ·éttik, 

vagy nehezebbé tefzik, mellyek az Írott abrofzo
konn (mappáJ,on) hi nem tetfzenek. .~.aár, ho.r;y 
az dologhoz közelebról fzóljunk, azon külso Or
fzágbéli frók, al ik az üt~özethen et-k··\·etett hi
bákat , vadáfzfzalt 's rovásra Írj.il- , bizonyossan 

.Eormida és Tanaru.s Vizét tsak papíroson l 't

tá ; é" azt talán a' Dunához vagy Rajnához ha
~onló mélségönek lenni gondolt' k, min.d hogy 



tsak ugyan a, Duna sem mélyebb a papíroson, 

minl scm a' Trmanu vagy Bormida; azért fél

tet ' k úg · Me/as Vezérlése alatt lévő Csáfzári 

Sereget, ne hogy a' reájo·k rohan6 Franczia Ar

mádiától ezen vizekbe f.loréttassék. Ugyan ezen 

hibás vélekedés vitte oket arra ' liogy i'vielosnak 
Íntézetét, aki ezen !tét víz közé telepítette a' 

Csáfzári tábort, nem tudom, melly nagy Hadi 
T ezér i hibánalt tartanák ; holott Bormida Vize 

olly keskeny, hogy két hajó elégséges légyen , 
hogy azon mozdúlhalatlan híd álléttassélt. Ta
narus valami vel nagyobb , és sebessebb , de ts ak 

ugyan ez sem olly Víz, a' minot lsépzelnek ma

goknak ezen iitközetben el-követett hibák nak ro

vás r~ l.róji. Azomba akár melly n:1gyok volná

nak-is ezek a' Vizek, vagynak mindenkor az 

Annádiánál híd tsinál6k , és fzekerekre ralwtt 

el-bor.itott kéfz hidalt, mellyeldiel kevés óra per

czentés alatt a' Vizeken útat lehessen kéfzítteni. 

rtlidon pedig az Armádia olly fekvésben vagyon, 

a' 1nelly fzükségessé tefzi az hidnak fel-állíttA~át, 
ez tüstént el-l;;éfútletik, egy, vagy több helye. 

kenn, a' mind azt az ltörnyül állás fzühsébessé 

tefzi. Nem volt tehát semmi ok a' filelemre, 

ne hogy Me/as Serege midon Bormicfa é. Tana

rus fzegletébcn tanyázott, ezen ViLekbe merét

te . ék ; scm lHelaJ' az állal ner übázott, hogy 

Seregeit azon fzegletbe helyheztette. 
~1eg indúl te 1át M,~fas Fő V czérnek paran

tsolattyából Ott GenerJ.li'3 tizen nyoltz e.Lerből 

"~Hó hadi sereg t húzvan ma3a utánu hogy Stra-



dellándl a' Franczi.1kkal meg iltközzön. J.Toviból 
To rtonara ' T ( rton:iból Von-érdra Yeze~te s ~re
gét. Juniusrwk 9-dik napján [/(Jgcráh~m volt, 

ahol minel ut!.nna tsak annyi id ot töltött vol

l~a a ' VeLérlése alatt lévö hadi-sereg , még 

l en katonás e·bédjét sietv:e el · égezte, még a3 
nap Vogéráról Ca.stegio felé útra indíttatik. B i· 
zonyossa n nem gondolta ezen Seregnek \ ezére 

Ott Generális , hogy az ellenséges ro olly !\ö

zel, tud ii1ík C1. , te :;iónál légr:m, mint hogy az 
Loger tsin:dlókat Casreg ióra elore klildötte, hogy 

az oda érkezendo G árzári Seregne!i. helyet néz

n ének k1 , a•1ol , élfr.akára I· elvén, meg telepedné
n e k. őtt .,.ngerábói hi-indulván Costegio felé, 
a' H.cge ;nentel, et t:íbor i muzsilia fz6 .. ral maséro:;
tatta: •l C tn vo lt t" h: t semmi gyanó~ á(')'a a' felol, 

hogy az ellen s é .; e~ Sereg olly közel , az az Ca.s

t egiónál lenne. i'dar.sban v agynak te h .:í t víg muz
s;Y;.a [lÓval az Ilegementek, midön .a ' mi Loger 

tsináJJóink az ellenséges orizetekkel egybe ütköz

nek vélc;tlenul. Jel aJatik a' Fra ncziák réfzérol 

a:z üt~tile ,re , Vatrin Generális volt legel~ó, a

.ki mt!3 támoJta a' C .ifdri Sereget. Lannes alt
k or Broninál állott Stradella előtt L ~erba, hoO'y 
m 1:c; nap . Tortuna felé masér Z.l0n; míhcnt pe
~],5 éfzbe vette .:1' CsarLári ? erc5 nek Cast ~ió
hoz r ~ ló ltözelítt ését, o-is meg indú! l atrin Ge

r. eráli - UL~nn , hogy az el-f:radott C .~ áfzári Serc

;, e~ attaquérozza ; őtet követik f/ic:or Gency, 
Rivtznd és Chamberlac Generálisa }~ :JZ m (Fok Se

rt:g Qfztál jaival! Vatrin G-..ned ~i~ vabm1nt vé-
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Jetlen-til ütött reánk, úgy az homlok seregilnket 
viL~a nyomta. Mi azoroba az ágyúkkal dolgoz
tunh. A' mi Fo Batteriánk el~foglal:tsára l\ét 
Battalion Franc~iaság küldetik; eze l~ az ágyúink 
el-foglalásában töreltednek , mi pedig ellenek tu
sakodunk. A' közbe ViC"tor Generális Vezérlése 
alatt négy Battalion Francziac::ág az Castegioi 
dombokat meg fzálja; sótt méglen a' Csárzári 
Sereg azon két Battalionnak bé keréttésében 's 
el-foghatásában foglalatoskodik , aldlt a' f(> Bat
teriánkonn erűt akartak ven'ni , más tizen két 
Battalion Francziaság érkezik , akik mellékes
leg való hel!yrol a' Csá[zári Seregnek oldalát
kezdék tüzelni. .A~on négy BattaHont pedig, 
mellyel Victor Generális a' Castegioí domboltat 
fzáll?tta·meg, harmitz két Battalionnal erösétték
meg, akik a' CsáCzári Seregnek jobb fzárnyát 
fzunés nélkul való tüzel~ssel ostromoltált. Az 
homlok rendet Lannes Generális 24 Battalionnal 

támadta m.eg, midön a' Csáfzári Seregnek bal 
fzárnyát rémétto dühösséggel ágyúztatták, úgy 

hogy a' Csáfzári Sereg mind fzemközt, mind pe· 
dig mind a' l\ ét oldaláról ostromoltatna: fzem
közt volt Lannes, a, mind mondatott , 24 Batta

l ionnal ; bal fzárnyunk ellen voltak a' Franczia 
~tgyúzó sántzok ; jobb fzárnyunkat ostromlotta 
36 Battalionnal Victor Generális , melly har
rnitzhat Battalionhól midon enyinányot küldött 
volna , hogy a' Cs-' fzári Seregnek hátulsó rendeit 

t:tmod}ák meg, azon idő pontban a' 12-dik Hu
fl-'\[ Regement (o) küldetik, hogy seregünknek 
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bal oldalába sebessen vágtatna-bé. Ez me lett; 
's ezen váratlan eset olly remülést oko za n1' r 
minden felől tüzben lévo Csáfzári Seregné l, hogy 
már nem a' győzedelemról, hanem kiKi az f.ta
ladásról gondolkodna ; de ez-i., bajos vólt, mert 
az egéfz C<::á(zári Sereg árkokkal karimázott útra 
bé volt fzorétva; tsak ugyan na rry rendetlenség
gel, és vefzedel nes tollongi.::sal Vogera felé vi
fzá húzta magát a' Csárzári Sere0 nek fzakadvá
nya, mind hogy ezen tsatában, a' me1ly t ak két 
ódig tartott , kilencz ezerre ment réfzönkrol a' 
seb eR u l teknek, el -esteknek, és fogJ.ttaltnak fzi
ma. A' tsat 'ból éJetben maradott úakadván y 
Vogerán által egéfz Tortonáig fzaladott, é~ Tor-

tonánn túl a' Serivia Vizének tulsó partyán te
lepedett meg. (p) Bonaparte·i.r jelen volt ezen 
verekedésben : mert a' tsata Juniusnak 9-dik 
na p ján dél után n mintegy négy óra tájban kez
dodött. Ez nap Bonaparte ugyan még reggel 
Majlandban volt, hanem onnand Pátiába ment, 
Pá~iában egy órát mulatván lóra ült, 's a' Pó 
Vizén által Ca.rtegio felé nyargalt, hogy az .Ll
vantgárdát fzemélyesen lelkcsetse; tsak ugyan 
midón oda érkeze Bonaparte, már akkor az .Ll
vantgárda heves verek ésbcn volt. 

(o) Az tsadalotos dolog, hogy az Castegioi 
ütközetben a' Franczia Seregnél nem volt több 
egy lovas Regementnél , tudniillik a' 12 - dik 
Hufzár Regement. Ez a' tűzben lévo , és m 'r 
az ellenségtol mind a' két oldalról bé lterétett 
Seregünket olly ré1:1ulésbé hozta , hogy zon 
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nal fzaladásra eredne. Kétség kí v ul ha az tudva 

lett volna a' mi Seregünknek Vezérje előtt, hogy 

az velünk küfzködó Franczia Seregnél, olly tse
kély lovasság volna, más Íntézetek tétettek vol
na a' mi Seregün .( fel- of:ltAsa e ránt , de errol 
nem tsak esmérete nen'l volt, de az sem volt 
tudva elótlt: 10gy az Ellenségnek, egy rérze már 
Castegtónállenne; tsupa véletlen eset volt ré
fzünkról, hogy ott ellenséges tsoportokb.:i. utko7-
tünk, ,s vér ontó ütközetbe keveredtünk. 

(p) Midon Castegionál meg verettetett a-
di Seregünk, ez , meg- ál l·opodás né ll\ ul hét óra 
jár.isnira vilza húzta magát, Vegerán által Tor
tonáig; de a) Franczia Sereg Vageranál tovabb 
nem ü:tte a' meg- gyózet.tetett Sereget. Voge. 
rán meg-állopodott, hogy a' véres tsatában tu
salwdott Vitézeinek pihenésre idet engedj n. 

Ezen tsatában nagy volt ugyan a' C8áfzán Sereg
nek vefzussége, mint hogy réfzönluóllülencz ezer-

) 

re ment, a' mint mondatott, az holtaknak, sebe-
sölteknek , és el- fogattaknak fzáma, de ezen 
vefztességönknél sokk al nagyobb fzerentsétlen· 
ségünk az volt , hogy Népünknek ez által vala~ 
n1enyíre meg- tsiild\.ent az bátorsága ; a' Fran
cziák ellenben ezen győzedelem álti~l új bátor
sággal lelkec;éttettek , úgy , hogy Marengonál 
történt fzerent. ellenségünknek , melJy ez Itánn 
ötöd na pr · esett , ezen fzerentsétlen Castegioi 
tsata vetette meg a' talp-1\övet. A' rqenyire ben~ 

... nunk tsüsgedezett a' bátorság ezen fzerentsétlen 

verekedés ut~nn, annyira nagyobb volt az el-
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lenségnek az uj gyózedelemra való vágyódása, 
annál tüzessebb bátorsággal sietett az új ütkö
zetre. 

J uniusnak 11-dik napján J7oge' áról meg in
dul egy ofztálja a' Franczia Seregnek erwza 
partja felé , aho a' Casteg;'oi vereke é. boi meg 
maradott épünk. táboroz vala. 1-1Illent hirada
tott az .J:iJ!lenségnek felén]{ va ó mozdulá áról a· 
zon nat al egéf.t ott l év ö Seregünk idarengon 
által Alessandria alá húzta maga t (q) ts a' bor

mida partjától nem mefzflc meg t~lepedett, ahol 
már a.lon SeregUnk , melly~t 11 las Fo- ezérünk 
fzemélyes en vezetett vala , táborban fe. ütt a' 
hová u~yan az nap érkezett Hadik e aim Ge
neráii.,olt Vezérlése alatt ltvő Sereg. Így a' Fo
Vezérün iUelas Junius 11-dik napján az o Ge
neráL vtáab;c.oal Alessandriában volt, az egéfz 
Annádia pedig rninden tár-fzel\erekkel, és ahoz 
tartozó fzerekkel együrt Ale.rrnndria Városának 
környékében a' Bonnida és Tanarus vize part
j aihoz ltözel telepedett meg. 

(q) Ezt esmég nérnelly kplsö Orfzági Írók 
képzelhetetlen hibának állétj:Ík, hot,y a' Serivai 
partján tanyázó Seregünk .AleJ a:zdria aH húzta 
magát, me rt, úgy mond, a' Tortonai r ártó l ez 
á1tal el volt vágva a' C áfzári Armádia. Ez es
még olly vádoltatása a mi akkori \ ezéreinknek, 
a' mellybol nem a' Vezéreinknek hib'j , hanem 
a' Vádalóknak tuda lansága árultatik-el: mert mi 
fzüksége vo l t a' 1 li ottani Armádián 1" nal· Torto
na V árára? semmi: mivel hátcnk megett volt 



Alessandria V ára, me11yben minden. esetre me
nedek helyet találhatott magának a' Csáfzári Ar
m 'uiia, ahová magát vifza húzhatta. Ales.sandria 
V ára erre elégséges bátorságot adott, és minden 
képpen o1lyan volt , ho gy azon esetre Tartond 
V ár~t fzüksé r; telenné tette ; réfz fzerént azért, 
hogy az Armádi:1 élés-házai ( Magazinjai J Ales
sandriában voltak, réfz fzerént, hogy Ales.san· 
dria Vára háromfzor nagyobb Tortana Váránál , 
a' Város pedig, a' mellyet mind bástyáira, mind 
azokhoz k.özelét~o Bormida és Tanaru-r Vizeire 
nézve egy eros Vár gyanánt képzelhetünk, eppen 
igen nagy, ahol utóbb val6ban elegendo oltalom 
helyet talált magának a' Csárzári Armádia. Bi
zonyossan azon külso Orfzági Írók , akik ezen 
képzelt hibákró l v:.ídolják Vezéreinl\et', soha se 
Ale.uandria se Tortana V árát nem látták, egyéb 
kint m 1l.s ítéletel hoztak volna ezen eset felol. 

Nyomában volt mindenütt az Castegionál 
meg verettdett, és a' Serivia partjáról, el-indúlt 
Cs;Hzári Seregnek a' Franczia Sereg , és azt e
géfz .l'viarengoig követte, ott meg állopodott olly 
I~özel, hogy a' két cllenséges tábort tsak egyJds 
crdötske válafztaná-el. A' Franczia Avantgárdá
nak Vezére Gardanne Generális volt aki valaha 

l 

Ales •andria Várán ak Comendánsa vala. Lanne.r 
GeueráliR a' m aga Sereg Ofztállyával Costel novo 
de Serivia V ároc;otska felé kUldetett , melly Of.l
tá lnak elől járó Seregét Victor Generális Vezette, 
aki Doránál rnent által a'· Serivia Vizén Desoix 
GenerJli!P pedig, az Annádiának Tartalék Sere-



l. 

gével Ponte-Coronera küldetett. Maga Bonapm 

te Bertlziet Fo- Vezérrel , és az egérz Generál 

8taábbal az Arrnádiának közép pontján (Centrum-
ján) Marengo falutsl{ánál állott. Ez volt mind 

a' két ellenséges Annádiának fekvése Juniusnak 

13-dik napjáig. 
J uniusnak 13-dikén dél után n két és három 

óra közbe Alessandria környékenn lévo minden 
Regementeknél az Armádia parant solatja birdeL

tetett , mellyb~n a' Francziákkal valo meg-ütkö
zés mfts napra, az az J uniusnak 14-dik napjára 

volt meg-hatá!ozva. Ezen parantsolatban rnin
den Regementeknek , sott minden Battalionok

nak helye, és állása le volt Írva , hogy minden 

Fo-Tifztek tudhassák az más nap következendo 

ütközetben mellyik fzárnyán, és mellik tsapatba · 

( treffbeJ kellessék nékik helyt foglalni, 's elobre 

nyomúlni. - Alig ttlt-el egy fertál óra ezen pa
rantRolatnak Iti-adása , és hírdetésé utánn; mi-

don hírtelen lárma e ik. - A' Franczia Sereg 

fegyvert kap Marengóbol elöbre mozdúl , és a' 
Csá(zári Seregnek fzélsö örizeti ellen hathatóa
san tüzel'ni kezd, és egéfz erejével közelebb 's 
kö?:elebb nyomódi It (r) Mihent az homlok-rend 

elott lévo őr-állók el-kezdvén a' tüzelés t lármát 
ütöttek , azonnal talponr1 aliott a' Csáfzári Ar-

. mádia-is, és fegyvert kapván a' feléüK kozelét

to Ellenségnek eleibe sietett. 11int a' C .lfzári, 

mint pedig a' Franczia Armádia ré.~.·zéröl kepzel

hetetlen volt a' Vitézi bátor~ág: dél után n há

:rom órátol fogva egéfz sötét étzakáig egyenl.ö e~ 



rovel' egyenlO állandosággal tusakodott mind ~· 
két ellenséges Sereg, m.églen őket az éjtzalí.i so
tetség egyrnastól el-nem válofztotta. A hlwr meg 
fzunt az egymá3 ellen való írt6ztat6 tüze] és tS 
egyenlő erővel 's bátorsággal tett viaskodás utánn 
mind a' két Fél a' maga táborába meg telepe
dett. 

(r) Ámbár réfzünkról más napra, az az J u
niusnak 14-dik napjára volt határozva az ütkö
~et' ideje, ezt a' Francziák nem várták, mindha 
tudták volna , hogy mi más nap bizonyossan 
meg tárnodjuk őket, ok minh.et meg előzni akar
ván, előtte valo nap délutánn reánk ütöttek. -
Hogy pedig ők a' Csáfzári Arrnádiánál tett ínté
zetet nem tudhatták , onnand lü tetfzik nyilván
ságosan, hogy az más napi ütközetre v al 6 pa
rantsolat ki-adása, és az Franczia Seregnek reánk 
ütése között nem folyt-el két fertály Óra , melly 
rövid idő alatt lehetetlenség volt az Fó-V czérek 
íntézetét az ellenségnek el-árúlni , és az ellen
ség réfzérol egyfzer 's mind nem tsak az utkö
zetre való íntézetet meg tenni, hanem az ütkö-

- zetet el-is kezdeni. 
Nyughatatlan volt ezen tsatát követo éjtfza

'ka mind a' két réfzrol, mint h0gy bizonyosnak 
tartatott, hogy más napr~ kelvén a' tsata meg
újíttatik; ugyan azért előbb, hogy sem hajnal 
h as adna, mind a' ltét ellenséges Arrnádiának Fo 
Vezére hadi - rendbe hclyhezteti maga sere!,eit. 
Az ütközetre minden íntézetek meg tétetnek. 



• 
Melas a' BUJ mtdu Vizén t inált két hi<Ll

konn még hajnal előtt által tefzi mind azon Re
gementeket, mellyél~ :t.z ütközetre ki-11ézve vól

tak Seregeit három fo~éfzre e' képpen ofztj a 

föl~ A' bal fzárnya az hadi-rendnek ts u pa Lo

v asságból állott Elznitz Vezérlése alatt. A' jobb 

fzárnyán Hadi!;, Kaim és Oirelly 7 t, Z :r i· állottal 

magok Seregeivel , úgy hogy ezen )obb fzárnya 
a' Csáfzári Armádiánal~ két réflbe volt fLak fzt

va, és nem egyenes lineában állott, hanem ezen 

két réfzrc ofztatolt Seregneh. közepe mint eg;y 

fzegletet formált fordétott v betü formára, ( .\ ) 

úgy mind azon á1tr11 , hogy azon fzeglete <Íilá -
ból magokat könnyen egyenes linedba tehetr él\. 
Ezen' fzeglet formába öfzve menö li.cttös lineá

nak bal oldalát Hadik, jobb oldalát pedig Oirtdly 
és /(aim Vezérelték. Ezen két réfzre (zall.afztolt 

Sereg volt tehát a' Cs.ífzári Annádiának jobb 
fzárnya. Ezen jobb, és bal fz ''rnya között az 

Armádiánknak nagy üresség volt , a' hol a' Cs:í

fzári Granatérosság állott, me ll y ak kor nem volt 

több három ezernél i'dorzin Generáli ·ezérlés 

alatt. Ezen kívul volt egy Tartalék-sere~, me ll) 
Nolfi felé küldetett, hogy az Tenda he~ye felol 
jövő Suehet Generálisnak seregére fzeme- en ü
gyeine. (s) Voltak még ezen föllül egyneh-'ny 

Hufzár Regementek, n1ellyek hadí-rendbe l;i-nen 

állútattak; Ezeknek az par.mt ·oltatott , hogy a' 

Bonnida Vizén által nem menvén , ALssandria 

V árasának falai welett állanina li. 

(s) 



(1') Ezt esmég gondos elöre látással r~!ldelte 
Melas Fo-V ezerünk, aki nem tsak arra ügyelt, 
hogy miképp álhasson ellent azon ellenséges Se
regeknek , mellyek fzemc elott állottak, hanem 
azoknak vi[za veretésérül-is gondolkodott , a~ 

mellyek távólról voltak. Illyen volt Suehet Ge
nerálisnak Sere'"ge, melly réfz fzerént a' Tenda 
hegyén valo úton, réfz fzerént pe.dig a' tenger 
partja felOl Marengo felé nyomÚll"• Ezen sereg 
annál félelmessebb volt , hogy már Massena-is 
azon nyoltz ez~tbol álló 0rizetet, mellyel Genuá
ból ki-jött vala Suehet Seregéhez kaptsola. Fél
ni lehetett ne hogy ezen kettos Sereg az heves 
tsata J~özben veletlertol reánk Ussön, Azomban 
ezek tsak ugyan el·nem étkezhettek Marengához 
azon időre, midon ott az , Austriai és Francziai 
Sereg öfzve verekedett. Midon Mareng6nál az 
tsatának vége fzakadott, alikor érkezett Mas• 
.rena Aquiba a' maga Seregével. 

A' Franczia armádiát , mellyriek Generdl 

Staábfa Marengánál volt, Bonaparte elso Consul 
és Berthier Fo - V czér e' képpen íntézték-el ~ 
Ma'rengJnál volt az Annádiának dereka (Cen
trurtt J ah dl két egymás utánn álló tsapatban 
( tre.ff) álló Gyalo,gságot Vezérlette Victor Ge

nerális. Jobb fzárnyánn volt réfz fzerént lovas
sággal, réfz fzerént gyalogsággal Lannes. Bal 
fzárnyán ugyan azon fzerént lovassággal és gya· 
logsággal Gardanne Generális. A, jobb Szár· 
nyának jobb fzárnyánn állott Murat hufzon hat 
Es/iadron lovasság~al , Et.nitz Genetálisunkna:k 

. E 
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által ellenében. A' bal fzárnyának bal fzárnyánn 
pedig állott Kel/ermann Generális tsupa lovas
sággal, melly tíz Eskadronb6l állott. Mint az 
A1urat , mind pedig az Kelfermann Vezérlése 

latt lévo lovasság nem állott egyenes lin~ában, 
az egyéb réfzével a' Franczia Arrnádiának , ha
nem mint egy abrints formára előre volt a' Fran
czia Hadi rendnek két vége görbétve, úgy, hogy 
igen excentrica E flipsisnek, hofzába vé vén felét 
J{épzelte vagy-is hofzáb~ le fektetett nagy C be
tut képzelt. Az egéfz Hadi rend pedig két tsa
patban ( treffben J állott. Ezt fedezte egy Tar~ 
talék Annádia , mellyet Vezérlett Desaix Gene
nerális, úgy , hogy ezen Tartalék Arrnádiának 
középen állana maga Desaix tsupa Gyalogsággal. 
Ennek jobb fzárnyán állott az Első Consuinak 
mint Gyalog, mint pedig lovas test őrzö Sere
ge; bal ízárnyát pedig formalta Duvianceau Ge
nerális lovas Seregével. Ezek előbb hogy sem 
az ütközet kezdődne, egyenes rendben állottak. 
Ez volt mind a' két Annádiának a' képe ama 
fzörnyu tsatának el-kezdése elott . . 

J uniusnak 14-dikén midőn a' nap fel-kelt, 
már mind a' két Armádia Hadi-rendben állott. 
Mint egy nyoltz óra tájján jel adatik a' vias
]\.odásra. Leg elso volt Hadik aki az ütközetet 
el-kezdvén , a' Franczia .llvantgárdát , melly 
Marengo előtt állott , meg támodta , ol1y for- • 
mann, hogy Sereg ofztáljának jobb fzárnyát vi
fza húzván, bal fzárnyával a' Franczia .llvant
!Járdának oldaliÍt ost.rot lotta. 1églen Hadik e-



rossen tusakodik a' Franczia Avantgárdával, Ot'.. 

rely aki Kaim ofztáljának bal fzárnyán állott, 

Hadikkal ellenl~ezö formába húzta vifza magát, 

hogy a' Franczia Avantgdrdát más felöl fzárnyól

)a meg, 's oldalról ostromolya. Midon ezek a' 

ranczia Homlok-Sereggel hevessen l~ufzködnek, 

Elznitz Generális aki a' lovassággal Seregünk
nek bal fzárnyán volt, Sale felé terjefzh-ki vezér

léRe alatt lévo lovas Regementeket, hogy ezekkel 

a' Franczia Seregnek jobb ízárnyát oldalról tá
modha~sa- meg. Ezen Lovas Seregunknek jobb 

fzárny~n már most a' Granatérosság illott, akik 

Castel Cerfolenél álló , és a' Franczia Avantgár

ddt gyámoJétt6 Sereggel öfzve titköztek, azt ol
dalba vévén olly keményen ostromlották, hogy 

kénrelenéttetnék magát vifza vortm. Látván Ber
tider Fó-\Tezér, hogy Hadik és Otrely nyomják 

a' Franczia Avantgárdát, látv~n azt-is, hogy az 
Avaritgárdát gyámoléttó Sereg a' Granatérosság_ 

tól helyéboi k1-nyomattatott, és már az Arrná

dia közepéhez (Centrumjához) melly Marengó

nál volt, köze létten e a' verzedelem, p.:uantsolja, 

hogy nem tsak S •. 1uliano és Jole felé álló két 
Sereg , hanem romden Sereg ofztályok fegyvert 

ragadván , Marengo felé, ba melly állás (Pos~,) 
még akkor hatalmokb ~m volt, el<)re sietnének, 

hogy egye ult ert>vel a' Csáfzári Armádiát a1 

Bo1midn Vizénelio fzoréthassák. 
Hadik a'lomban helyéboi ki·nyom án az Avant

gcírddt a' Fran<.zia Sereg közép pontjának (C en· 

trumának) melly Maringo falunál volt, tüzessen 
E z 
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néki t!ap. Itt által töri magát, és a' Franczia 
Seregnek derekát_ helyéboi ki-mozdétja. Vala
meily kevés ideig ugyan azon két fél Brigáda, 
melly Mareng6nál a' Centrumnak bal fzárnyát 
tette, fel-tartóztatta Hadiknak erejét ·, ne hogy a' 
Franczia Seregnek közepét azonal el-fzéllefze ; 

, de tsak ugyan az-is végbe ment, mert minden 
erofzakos ellent-állás rnellett-is a' Franczia Sereg
nek .derel~a Mareng6b6l Fregaro/6 felé fzorétta
tott. Ezen föl-zavartatását látván Oirely a' Fran
czia Seregnek, az maga Ofztá1yával siet J. J u 

liano felé, hogy a' Franczia Arrnádiának bal fzár
nyat bé kerétse, ~s azon seregnek zúr-zav rját 
nagyobbá tegye. A' jobb fzárnya a' Franczia 
Seregnek, sok va.Itozó tusakorlások mellett-is, a' 
maga állását 1 melly Ceriolonál volt mind eddig 
írtoztató ti.izelés me ll ett meg tartotta (t) de már 
ez is midon Mareng6hól kí-fzoréttatott volna ne
vez~tessen azon réíze a' Franczia Sereg jobb 
fzárnyán'J.k , mellyet Lanne.r vezetett, verzede
lemben volt, ne hogy a' Csáfzári Seregtól oldal
ba vétessék, ugyan azért dühös tusakodás utánn
is kéntelen volt magát hátra húzni. 

(t)' Olly fzörnyil volt ezen tsat~ban mint 
elso , mint pedig második napon a' tüzelés , 
a' mellyhez hasonlóra a• leg régiebb, és sok 
tsatákban meg- fordúlt ofz vitézek sem emlé
kezhettel\, mellynek réméttu harsogása az ég
nek és földnek öfzve omlását ábrázolta. Itt egye& 
fegyvernek az pattogása, vagy enyihány kevés
nek .az ropogása nem hallatott, hanem fz.örnybi 



harsogással sok ezer fegyver egyfzorre tüzet ~ .... 
dott, mellyet réméttUbbe tett az temérdek ágyúk· 
nak fölhöket fzaggató durrogása. 

Látván Bonaparte , hogy már közeléttene 
azon idő pont , mellyben az egéTz Franczia Ar
mádia helyéből ki·mozqéttatván fzaladásra ered
ni kénfzeréttetnék (n) utolsó erejét-is egybe fzed-

/ 
te Desaix GeneráliS'nak , aki a' Tartalék Sereg-
nek Vezére vala, parantsolta, hogy leg nagyobb 
sietséggel elOre nyomuina ; azomba Bonaparte 
.maga fzemélyessen Lanne.r Generálisnak Seregé· 
hez, nyargaia, 's parahtsolá , hogy a' mennyire 
lehet, igen lassó lépéssei vonnák magolt-at hátra, 
hogy Desaix Seregének oldalról való tartalé k. ól 
fzolgálhatnának. Ezzel valamennyire az ve L~e 
delrnet hátroLtatta ugyan Bonaparte , de rnind 
hogy Elznitz Vezérlése alatt lévo Csáfzári lovas
ság már tsak nem oldalba kerétette a' Franczia 
Seregnek jobb fzárnyát, annyira ment a' dolog, 
hogy a' Csáfzári Lovasság rohanásának fentartá
sára a' Con.sulari.r Testőrzö Seregnek két Hatta
lionját síkra ki-lt.öllött állíttani, Ezek négy fze .. 
gu rendet (Quaret) formáltak, és réméttu tüze-

- lés mellett a' Csáfzári lovasságnak háromfzori 
reájok tsapását ki·.állották, 's az o fedezetek alatt 
a' Franczia Seregnek jobb fzárnya Hadi rendbe 
helyheztette magát. Ez által Berthier Fo-Vezér .. 
is idot nyert, hogy Desaix Vezérlése alatt lévő 
Tartalél5- Seregből Monier Generálist Ofztályá 1 al 
együtt a' Franczia Armádia tsüggedezo jobb fzár
nyának erősíttésére küldhette. Ezen Seregbő l k ét 



Brigáda parantsolatot kapott a~ Csátzári Grana
térosságott .llttaqu.erozni, és ha azoknak el fzél
lefztésében fzolgálna a' [zerentse , azonrial Elz· 
nitz Seregének oldalába vágni . Ezek nagy bátrn
sággal ki állanak a' síkra és minekutánna a' Csá
ízári lovasságnak reájok rohanását vi(za ütötték 
volna. Ceriolo ncvö falut, mellyböl már akkor 
a' Franczia Seregnek jobb fzárnya ki volt nyom
va, el-foglalták. Mi vel pedig a' dereka , és az 
bal fzá.rnya a' Franczia Seregnek hathatós ._ an 
nyomattatván hátra huzta magát, ez is Kén telen 
volt Ceriolo falut el-hagyni. Az egéfz Franczia 
Sereg tehát már mindenfelől állásábel ki nyo nat
tatván hátra húzta magát, úgy, ho'gy dél utinn 
3 és 4 óra közbe nagy rendetlenséggelS.J uliano 
lfelységhez jutna. 

(n) Igen fzerentsés volt ezen a' napon Ma
rengónál, a' Cs~fzári Seregek réfzéröl az ütkö · 
zetnek mint kezdete , mint folytatás. A' Fran
czia Sereghol enyihány ezeren el-fogattattak , so
kan a' Csata mezején halva maradtak, az Ar
mádia pedig helyéhol egéfzen ki- mozdíttatott, 
ugy hogy maga Bonaparte-is m ár által látta a· 
vefzedelmet, azért-is a' tsata mezőrol , midon~· 
JDá r h lyébol ki-volt rnozdúva a' Franczia ... -\r
mádia , sietve Courirt liüldött Majlandba, é pa
rantsolta, hogy az ott lévő tábori kints-t' r, Can
cellária is egyéb féltö holmik sietve Szekerekre 
rakatvan tovább vitessenek. l\Iidő n pedig estv~ 
felé me~ fordult a' fzerent~e , esmég más Cou
rirt küldött BonaparteJMajlandba , melly . által 
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üzent, hogy egéfz bátQrságban lévén semmit he
lyéből ne mozdéttanának. Azon zúr ~avart, mel.
lyet az elso Courirnek Majlandba- érkezése oh.o · 
zott az ott lévo Francziál,ban, fzemeikkcl látták, 
és róla bizonyíttást tettek azon Csáfzári Tifztelt , 
akik a' Castegioi tsatilban el- fogattattak és a' 
Mareng6i tsata idején Majfandban voltak. 

K1-a1lott már Desaix Generális Tartalék Se
regével a' Síkra, akiket egy tsapatban (t reJlben) 
előre vezetvén hadi-rendbe állította, úgy , hoc;y 
hurzon négy Battalion egyenes rendben ki-nyújt
va állana. Ezen 24 Battalionnak jobb és bal 

_ fzárnyát két-két Battalion formálta olly kép pen , 
hogy oldalaslag vonván magokat, mind a' két 
fz~rnyán fzegletet formálnánal\. Illy rendben ál
ló Tartalék Séregnek jobb fzárnyát 12 ágyús 
Batteria, bal fzárnyát pedig Kel/ermann Gener,i
lís dz Eskadron lovassággal födözte. Méglen 
Desaix Generális illetén Íntézetekben foglalatos
kodik, a' Csáfzári Gianaterosság Cassino Grossa 
nevö Helségetskénél egy tsoport Franczia Sereg
be ütközik, mell közel volt Desaix Seregénel ~ 
midon ezekkel tusa wdik a' Granatérosság , ma
ga Desaix Sere-gének jobb [~árnyán állván reá 
rohan a' Csárzári Granatéroságra , és ugyan o -
tan ditsóségessen el is esett. Ezen fl e ro pillan
tatban az egéfz fzáz kilencz Battalionö6l áll \) 
Francziáság bajonétokkar néki ro lu n a' c~' fzári 

'C 'f' . G ' ' Seregnek, mellyre a sa zan ranatcross.1 ~ va -

lamennyire hátrább húzta magát réfl [.te• é ,~, 
1~ ogy nagyobb rohanással az utánn elo re nyom~ l-



hassanak, réfz fzerént, hogy a' Franczia Sereg
nek hevessége egy fzempillantatban v égbe ne 
mehessen. U gy an ts ak ezek-i~ Bajonétra kap
ván Írt6ztat6 el-tökélléssel meg ütköznek a' Fran
cziákkal. A' Franczia Sereg helyéhol ki-nyomatta
tik, és a' Csáfzári Granatérosság Ca.r.sina Gros
.raig előre nyomul. Má1: itt semmi n~>m látfzott 
hátra lenni tökéletes győzedeimére a' Csáfzáriak
nak, miilon Kelfermann Generális Vezérlése alatt 
lévo lovasságból két Eskaciron tábori vadáfzokat 
vágtatva nél\i küld a' Granatérosságnak, melly 
·még akkor mint egy két ezer öt fzáz föböl ál
lott~ A.' Granatérosság helyéboi ki-mozdíttatik, 
sött Inidon lattak volna , hogy utánnak állott, 
és nlár vifza fordúlt vasas Regernenttöl-is semmi 
oltalmélt nem v4rhatnának , hátot fórditottak az 
el1ens~g11ek; üzobe vefzi oket a• több Eskadron
nyai Vql-is ~e/lenrzann, végtére egéfzen bé kerét
té, 's q.' fegyver letételre kénfzerétvén hadi fog
lokki tefzi az egéfz Granatérosságot, melly még 
akkor mind egy két ezer öt fzáz főböl állott. -
Ezeket annál könyebb volt bé kerétteni 's el-fog
nj , hogy az Lovasságtól nem gyámolíttattak. -
Mind hogy pedig ezek .a• Csáfzári Annádiánalt 
Centrumán voltal\ , ezek nel\ megg) özése és 
el-fo gattatása után n mind a' két f:lárnya a' Csá
fzári Arrnádiának oltiilom nélkUl, sott nyilván
ságos vefzedelemben volt, ne hogy a' Francziák 
által oldalba vétessék annál - is inkább , hogy 
Bonaparte látván a' Csáfzári Annádia derekának 
~1-fogattatását, a~ egéfz erejét~ melly már futá sA 
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ban volt, meg-állétya , és a• Csáfzári Arrnádi.i .. 
nak jobb fzárnyát , melly Novi feJé terult el , 

uz6be v ef zi, és ezen rendetlen Ofztályt Ale.s.mn

dria felé keményen nyomja. Más félórányi föld- . 
re már hatrább -volt a' C sárzári Seregnek jobb 
fzárnya a' bal fzárnyánál, midon annak Vezérei 
a' vefzedelmet éfzben vévén ezek-is Armádiánk
nak bal fzárnyát Alessandria felé -vifza húzták. 
Minekutánna pedig Seregünlnrek mind a' két 
fzárnya, következésképpen az egéfz Arm~diánk 
v ifza nyomattatott volna, az a' Francziáktól a' 
llonnida Vizén által egéfzen az Alessandriai kö· 
falak közé fzoréttatott, úgy, hogy az napnak al 
konyodásakor már az egéfz Csáfzári Armádia 
vifza volt nyomva ; az egéfz Annádia az Ales

sandriai köfalak közé volt fzorétva 's a' Fran

cziák kezében volt az győzedelem. 
Hogy ezen ütközetnek rérzünkrol olly fze .. 

rentsétlen ki-menetele lett , nem a' Vezéreink .. 

nek tudatlansága, avagy tunyasága okozta; mert 

ok valamég erejekben' és hatalmokban volt' a·' 
Vezérlések alatt lévo Hadi sereget mind fzóv al , 
mind példájokkal lelkesítették , azért-is méglen 
Vezéreink fzükséges íntézetel\et tehettek és tet· 
tek , addig az ellenségen diadalmaskodtunk , o· 
tit nem tsak helyéhol ki .. mozdíttottuk , hanem 
már három óra járásni földre nyomtuk ; minek
utánna azomban a' Fo- Vezér Mela.r mellyékes 

tsapast ( Contusiot) kapván az ütlf.özet helyéról 

.Ales.randridba vif1:a tért , ulinekutánna Generá.l 
Quartier Meste1 Zák el·fogattatott; minekutánna 

•• • 
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Hadik Ofztályos Generális vefzedelmessen meg 
sebesíttetett, mellyben kevés nap mulva ALes
sandriában meg-is hólt ; minekutánna Schellen
berg Generális más hét Generális társaival meg 
sebesíttetett (v) a' Csáfzári Vezéreknek fzáma 
meg fogyatkozván nem volt' aki azon idö pont
ban, mellyben a' Csáfzári Armádia vifza nyo
mattatni ltezdet , a' vefzedelmet éfzb(i.... vette és 
azt orvóslotta volna : mindenik parant::,olatot 

·várt, és Vezetőt , nem vólt azomban aki paran
tsalatot adott volna , a' vagy a' zúr-zavaros tol
longásban lévo Csáfzári Sereget rendbe fzedte, 
és az ellenséggel való új fzembe fzállásra lelke
sítette volna; innend követke~ett, hogy Cas.rino
Grouob6L fogva egéfz .dLeuandriáig meg-állopa
dás nélkul a' Csárzári Sereg vifza húzta magát. 

(v) Nagy volt ezen tsatáb'an az meg sebe
síttetett és elesett népnek az fzáma. Réfzünk
r31 ugyan a' meg nevezett Generáliso ko n kívül 
1neg holt és sebbe ese~t Tifzteknek a' fzáma há
rom fzázra xnegyen. Köz ember és al-tifzt a' tsa
h. mezején halva maradott három ezer , sebbe 
esett és el-fo gattatott hat ezer, mindenestö l ré
fzönltröl az vefztesség volt kilencz ezer, három 
fzáz nyolcz. A' Francziák réfzéröl tizenhét ezer, . 
öfzvességgel pedig mind a' két réfzrol hufLon 
öt ezer három fzáz nyolcz. Mellyb l lehet lát
ni, hogy hasonlíthatatlanúl nagyobb volt az 
Francz1ák réfzérol az holtak nak és sebbe estek· 

nek fzáma, sem mint az Csáfzáriaknak. 

• • 
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Juniusnak 15-dik ndpján, tudniillik ezen vét 
ontó tsata utánn következő napon JVJ.e/as az Fo~ 

V ezérünJ~ Slial Generálist küldé Elso Consui Bo· 

napartéhoz az alkudozás (Capitulatio J er á nt. -
BonaJ-orte kéfz vólt az békességes egyezésre; 
e' végre Berthier Fo-V ezért küldé bé több Ge· 
neráJisokkal, kik közölt voltak Murat, .kanne.r~ 
Guardanne , E..ellermann .. Ale.s.sandriába , hogy 

egymás között való egyezés eránt Mela.s Vezé-
1 

rünkel értekeznének. Alessandriában tartatott 
tehát az alku, 's egyestilés eránt való tanátsko· 

zás ~ melJy alkun maga Bonaparte fzemélyessen 
jelen nem volt, hanem hogy o Consulári.s tekín

tetét 's mt:ltóságát fön tartsa, Berthier 's an· 

nak nehány Generális tárRait liüldé bé Mareng6bdl 
Ale.s.sandriába tanátskozás végett, úgy mind azon 

által, hogy az kitségessebb vetekedésekben Bo

napartét iLenet által meg kérdeznék e' végre még 

az alkudozá tartott, 's az egyesőlés tökélletes

s égre ment, Bonapartehoz többfzör küldetett ki

irásbéli tudósittás Ale.s.sandriaból Marengóba. -
Hofzfzas vetekedés utánn 1 s-dikben éjtfzaka 11 

órakor lett meg az egyesölés - mellyet Melas 
Csáfzári, és Berthier Fr nczia Fo-Vezér nevek 
nek al ol írásával erősítettek rneg. Az egyesolés

nek Czikkelyci pedig következendők voltak: 
I. A' két Armádia között fegyver fzü.net lé

gyen, méglen Bétsben küldendő hiradásra válof~ 

jövend. 
U. A' 

ulsó (bal) 

• 
Csáfzári Armádia a· Mincia és Pó 

partjára takarodj ék által, úgy, hogy .. ~ 

• 



a' P6 Viz~ jobb -partján lévo Ferrál'a Vára ma· 
radjon egyedill nékik, az egyéb jobb réüétt lé· 
vo Helységekbal 's Tartományokból takarodjék
ki Csáfzári N é p. 

III. A' Csáfzári Nép Toscánát és Ancomít 
tartja meg. 

IV. Chiusa , Oglio és Pó Vizei környékén 
lévo Tartományt a' Franczia Sereg foglalja el. 

V. A' Chiusa és Ll1incio közört lévő Tarto
mány mind a' Francziáktól , mind a' CsafLáríak.
tól üresíttessék·ki. 

VI, Ale.rsctndria, Tortana, Majland, Tur in , 
Bizegithone, Arona és Piaczene za V árai 16-dik· 
tól 20-dikig által adassék a' Francziáknak. 

VII. Co ni, Ceva, Savona V árai, .és Genua 
Vélrosa ~o ... diktól 2.3-dikig. 

VIII. Forurbana (Genuai Erösség) 23-diktól , 
~5-dikig a' Francziák kezébe által ada sék. 

, IX. Az Austriai öntéső ágyúk a' Csá(záriaké, 
az egyéb Olafz Tartományi ágyúk pedig a' Fran
cziáké légyenek. Az élés-házokban lévő eledel 
egy eránt két felé o[ztassék el. 

X. A' C sárzári Arrnádi a , és a' V árokban Ié
v ö orizetek katona tifztelet jelével fegyverrel 's 
minden bagageával masérozzon leg rövidebb ú
ton Mantuába 's azontúl. 

XI. Alessándriánál lévo Csáfzári Annádia 
három ofztálban masérozzon Piaczencza felé 
Mantuába az elso ofztál 16-diktól 2odikig a' má
sodik 20-diktól zs-dikig az harmadik. '2.3-diktól 
~s dikig. 

l ' 
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XII. Fo· Bifztosok ( Comfs.rariu.rolc J neveztes
senek ki , akik az ágyúk, 's eledelnek igásságos 
fel ofzt á sára ügyeljenek. 

X I . A' kik a' Politic ai ·külömbözo gon~ 

do l kozásért tömlö eztet" \ , !zab adon botsáttai-
ianak. 

1 
XIV. Akár melly v'dofz jöjjön B ét.~ bo!, ad

dig egyik Fél a' másika t meg ne tárnodhassa, ha 
tsak tíz nappal elobb az fegyver-fzUnésnek ide 
jét fel nem mondja. 

Meg lévén az a ku (Capitulatio) Alessan
dria V árosában , a' Csáfzári Arrnádi a az alkuban 
fel jegyzett és meg-határozott napokono Pede
montziomb6l , éR ~z határozó Tartományokból 
ki· költözött, és réfz fzerént Mantua környéké· 
ben, réfz fzerént pedig az Velenezei földre men
vén a' Csáfzári Sereg emlékezetével fzomorún te· 
kénte vifza a' Mareng&i ütközetl,"e , mellyben 
nem tsak Várokat és Városokat, hanem egéfz 
Tartományokat vefztettünk; melly vefztesség a
zon fzomorú következéseket húzta maga utánn, 
1nellyeket most az egéfz Europa hámolva tsodáll, 
mellyeknek még a' leg m~fze\)b Ját~ elwék sem 
tudják ,mi l'fzen az V é ge. 



.l 
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