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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 
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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. 
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Ha kormányzó úr e részbeni nézetemet osztja, legyen szíves a pon-
tokat megemlíteni, miknek megfejtezését kívánná. Én eléggé i s -
merem Kormányzó űr nézeteit és szívesen levonom vállairól ezen 
fáradságot, de ha a dolog fontosságánál fogva szükségesnek1 ta/rtja, 
úgy szíveskedjék a közlendő oklevelet egészen megírni, a min t 
akajrja, hogy az a czár elébe jöjjön, ma jd hiven lefordítandom. Ha-
tározzon, én a szerint fogok cselekedni mint azt czélszerűbbnek 
tar t ja . Minél elébb küldhetem a közlést Péteirvárba, annál jobb lesz. 

Walewski mindent követ el, hogy Mországról szó ne legyen. Az 
ir.spiratiója [szerint] iiró levelezők mind azt hirdetik, hogy F r nk -
honnak semmi köze nincsen a revolutíoval és tehát a kormányzóval 
sincsen; hogy a császár nem hivta meg a kormányzót. Hogy illyes-
valamit imak, tán nem árt, da tudom, hogy W. legnagyobb ellen-
sége a mi részbesitésünknek a háborúban. Meglehet — jogom v a n 
hinni — hogy azon hir, melly szerint az orosz követ Turinban a 
magyar legio formatioja ellen protestált volna, szinte a külügyi 
ministeriumból eredt. Én e tekintetben kérdést intéztem Kiseleff-
hez, mert szeretnék e tekintetben au courant lenni mi előtt az oro-
szokkal szóiandok. 

A romai dolgok nagy aggodalomnak az oka a diplomatiai világ-
ban. Félnek, hogy Olaszhonban magában divergáló mozgalmak 
történnek és hogy a császár kéntelen lesz mindinkább forradalmi ala-
kot adni az olasz háborúnak. 

Poiroszhont illetőleg Walewsky állítja hogy még nem tör tén t 
semmiféle propositio és hogy még nem is lehetséges az időszakót 
meghatározni, hogy mikor fog elő lépni a porosz kormány e tek in-
tetben terveivel. A Berlini Cabinet azon van megtudni, hogy Anglia 
miféle combinatiora ráállni hajlandó volna. 

EH. tábornok az Esperohoz intézett levele igen jó hatással 
volt itten. Hű szeretettel ' 

sz. 

Küldök egy kivonatot a M. Ad/vertiserből és egy fránczia i l -
lustrált lapot.101 

1 0 1 A Morning Advertiser mellékelt cikke: ' A „London morning organ of 
the Tuileries" cáfolata ellenére fenntartja állítását, hogy Napóleon, a forradal-
már Kossuth-tal konspirál. Kossuth Persigny londoni francia követtel fo lytatot t 
hosszú, személyes tárgyalás után Párison keresztül Genovába utazott, hol Klapka 
és társai várták, hogy ,,forradalmosítsák Magyarországot." Hogyan higyjünk hát 
Napoléon erősködésének, hogy Itáliára akarja korlátozni a háborút? Napó leon 
a magyar emigráltak forradalmi terveit támogatja. 


