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Mihelyt ezek iránt tisztában leszek, Önök táborába sietendek. 
Abban bízhatnak Önök, hogy én senkit nem fogok áltatásokban 

ringatni, 's hogy a mint czélunk egy, a haza felszabadítása, úgy én 
e czélira szentelve életemet, atyai hűséggel hordozom szivemen mind-
azok javát, érdekét, becsületét, kiknek magamat 10 szent czél eléré-
sében baj társuknak nevezhetni büszke vagyok. 

Felszollitom tehát ö n által a parancsnoksága alatti Tiszteket és 
bajnok legénységet, hogy eljárásom eredményét nyugton s bizalom-
mal vár ják be. 

Ha Isten segít, hogy a Magyar lobogót, fel támadásunk eme zá-
logát szélnek eresztjük, Önök vitéz soraié lesz a dicsőség a hon-
mentő Magyar hadseregnek magkövét képezni. 

Nagy dicsőséghez nagy kötelességek vannak csatolva. Az Olasz-
honban szervezett magyar seregnek nem csak vitézségben kellend 
magasztos példát nyúj tani a Nemzetnek, hanem rendben 's f sgye 
•lemben is, melly nélkül sem győzni nem lehet, sem katona a világ 
tiszteletére nem számithat. 

Meg várom, hogy a parancsnoksága alatti sereg becsület ér-
zete minden bujtogatásokat férfiasan leiltávolitand soraikból, 's hogy 
a rend, erkölcsiség 's fegyelem olly hű őrre talál mindenki sa já t 
önérzetében, mi szerint legkisebb sem történendik a mi Nekem vagy 
lehetetlenné tenné vagy csak nehezíthetné is azt hogy úgy a ha-
zának, mint Önöknek őszesen és egyenkint érdekeit biztosithassam. 

Óhajtom, hogy mint magyar hazafi biztos kilátás örömével, 
mint a nemzet főnöke pedig nemes elégedéssel üdvözölhessem Önök 
bajnok sorait. 

Éljen a szabadság! Éljen a Haza! KOSSUTH L A J O S 
Kormányzó 
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PULSZKY KOSSUTHNAK ANGOL BÉKEKÖZVETITÉS 
ESHETŐSÉGÉRŐL. 

O. L., N. M, Kossuth-ir. 

A' kormányzónak. 
1. Megtudván tegnap előtt estve Szabó Istvántól, hogy a Szardi-

niai Követség által magyaroknak kiadott ut i leveleket nem visál-
ják a' franczia Consulatusnál, elmentem tegnap Park Linebe, 's nem 
találván a követet otthon, felszóllítottam Gróf Cortit, hogy a' f r an -
czia követségnél eszközöltessék ki a visálás. Megígérte, hogy a kö-
vetnek megmondja kívánságomat, azonban ma reggel tudósít, hogy 
szükséges miszerint Olaszországból instructio jöjjön a franczia Con-
sulátushoz e' részben. Ámbár nem említi Persignyt, úgy látom, 
hogy ez nem akart maga intézkedni. 

2. Voltam Monchton Milnesnél, megmondtam, hogy kívántam 
volna neki a' külügyi hivatalban mint alstátustitkárnak tisztelkedni, 
ő felelt, hogy Lord John a házban foglalván helyet, Lordot kel let t 
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kinevezni a második helyre. Lord John,100 folytatta, is quite at Sea, 
az az nem tudja mit kellessék tennia, de minden esetre békíteni 
kiván és sokat vár a' porosz propositióktól 's Eszterházy feltételei-
ből. Én megmondtam neki, hogy a porosz proposicziók bár mik l e -
gyenek, minden esetre el nem fogadhatók, 's hogy Eszterházynak 
nincsenek feltételei, he comés to fael his way. (Ez azolta tökélletesen 
beteljesedett, a' poirosz propositio nevetséges, Lombardia visszaadása 
az osztráknak, hanem a' külön szerződések megsemmisítése és 
Congressus, szóval a régi Cowley basis, mellyet a' háború előtt 
Ausztria el nem fogadott. Eszterházynak pedig valósággal nincs 
semmi propositioja (Milnes továbbá emiitette, hogy Bajor ország* 
akar ja Magyar országot meg védeni 's oda garnisonokat küldeni). 
Ezzel valószínűleg ijeszteni akart, én ezt kereken tagadtam, mert 
ezen hír alaptalanságát P.-től megtudtam,, 's említém, hogy ez a 
német neutiralitást csak úgy megszegné mint ha Olaszországba kül-
denék seregeiket a' Bajorok s. a. t. Mind ebből látom, hogy i t t min-
den áron pacifícalni akarnak 's félnek a magyar diversiótól. Na-
gyobb s bátrabb politikáról nincs fogalmuk, 's csak a status quo_t 
szeretnénk valahogy össze férczelni. Mondta, hogy legközelebb meg-
látogat és folytat ja e tárgyróli beszélgetésünket. 

3. Horner veje a Mobilizáció hirére' tüstént el akart utazni Ber-
linbe, levelet kapott a Ministertől, ne siessen, 's ne aggódjék két 
fiáról, kiknisk be kellett rukkolniok, csak menjen kényelmesen 'a ' 
mint eredetileg szándékozott Párisba 's dolgozzék ott a könyvtár-
ban, nincs semmi összeütközésről szó. 

4. Nőd tegnap nálúnk volt, én minden nap látom, jól van azaz 
úgy mint mindig,. a fiúk egészségesek 's erősök, nem látszik rajtok 
meg az exameni erőfeszítés. Vilma köhécsel, de jó színben van, 
nőm tisztel. Híved 

PULSZKY F E R E N C ' 
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Páris, 1859 június 24. 
SZARVADY KOSSUTHNAK WALEWSKY FORRADALOM-

ÉS MAGYARELLENES ÁLLÁSPONTJÁRÓL. 
" ' • 0 . L„ N. M. Kossuth-ir. • 

. Tisztelt Uram! 
Tegnap vettem választ 0[rloff] ipájától. Jövő kedden ki me-

gyek hozzá falura. De azt ir ja, hogy O. feleségestül elutazott és úgy 
hiszem Oroszhonba mentek. Talán jó lenne ez alkalmat használnunk. 
Küldhetnék neki emlékiratot a magyar dolgokról azzal a kéréssel, 
hogy a czár kezéhez juttassa. Ugy reménylem, hogy még O. köz-
benjárása nélkül is a császár kezére játszhatnék egy nézateinket 
megfej tő oklevelet. Tán ez uton többre mennénk mintha vagy 
it ten vagy Tujrinban a követségekkel bajlódni kéntelenek vagyunk. 

1 0 0 Lord Russell (1792—1878) angol külügyminiszter. 


