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jelenleg legalább nincs semmi befolyása, Garibaldi most a pár t 
főnöke, nem Mazzini. 

A' mi a lakást illeti, azt előre nem lehet felvenni, szükség, 
hogy tudjuk, mikor érkezel, 's hány szobára van szükséged, akkor 
könnyű lesz lodging houset találni, mer t ha csak előre nem fizeti 
az ember, két három napnál nem tar t ják tovább üresen. í rd meg 
tehát mikorára vegye ki Tanárky, 's mit kivántok. — 

Isten veled, stb. 
PULSZKY 

76. 
Jersey, St. Hélier, 1859 augusztus 19. 

IRÁNYI KOSSUTHNAK A HÁBORÜ ALATT NEVÉVEL 
KERINGŐ KIÁLTVÁNYOK HITELESSÉGÉNEK 

MEGCÁFOLÁSÁRÖL. 
Sk. levél; O. L„ N, M, Kossuth-ir, 

Tisztelt Barátom! 
Becses levelét mult hó 31.-érői csak tegnapelőtt vettem Jersey-

ben. Én t. i. alig- hogy megérkeztem Párisba, mindjár t másnap 
folytattam utamat ezen szigetbe, hogy Olaszországban megrongált 
egészségemet a' tengeri fürdők által helyreállítsam. S ámbár meg-
kértem volt Henszlmannt,104 hogy időről időre nézzen a' true Vaugi-
rardba ha nincsenek e leveleim, ő mégis csak ismételt sürgetésre 
te t te f. hó 15.-én. Igen sajnálom, a' késedelmet 's a' mint vet tem fel-
szólítását,' elhatároztam a legközelebbi gőzössel, azaz ma, átkelni 
Francziaországba. Azonban tegnap roszabbúl lettem 's igy -kényte-
len vagyok néhány napig elhalasztani elindulásomat, de a jövő hé-
ten Párisban leszek és el~ fogok járni a légió ügyében. 

A' proclamatio meghazudtolása megtörtént. Még Genuában va-
lék, midőn Szabó Imre említette, hogy az Allgemeineban olvasta, 
miszerint Sz[arvad]y dementirozta a' Kölni-ben úgy az önét mint a 
Kl.-ét. Sz[emer]e czikke, ha jól emlékszem, júl. 11-ről szól, tehát 
alkalmasint élőbbről mint a démenti. Egyébiránt Sz-y midőn ne-
kem is á'tküldötte ezen czikket azt irta, hogy Ön nem válaszolt 
neki, vagyis inkább nem mondta mit tegyen ezen támadás ellené-
ben. Azóta a National Zeitungban megjelent levelet is küldött hoz-
zám, mélyben valamely firkász, ki hallott ugyan harangozni, de nem 
tudja hol, Perczelék bölcs magaviseletét magasztalja. Én azt gon-
doltam, hogy a proclamatiok mieghazudtolásán kivül nem szükség 
jelenleg egyéb felszólalás. A' dolog még nincs befejezve, ráérünk, 
ha kell, magunk igazolására később is szót emelni. Azonban ha 
Párisban leszek, ma jd tájékozni fogom magam e' tárgy körül, de 
oly rsézletekbe semmi esetre se látom sem tanácsosnak, sem — 
tekintve a franczia sajtó állapotát — lehetségesnek bocsátkozni, 
minőket ö n javaslólag hoz fel. 

1 0 4 Henszlmann Imre archeologus és műtörténész. 
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Néhány napja Teleki Laczinak írtam 's levelébe ö n számára 
is zártam néhány sort. Remélem megkapta. 

Én sem orosz kombinatiónak sem annak nem vagyok barát ja , 
hogy Magyarország részére engedményeket igyekezzünk szerezni 
Austriától a' congressus út ján. Le mieux est l 'ennemi du bien. Az 
öszhangzás, melyet legközelebb tapasztaltunk a' haza minden osz-
tályaiban az általános elégületlenségnek volt eredménye. Minek 
megosztani azt oly concessiók által, melyek utol jára is írott malaszt 
maradhatnak. 

Ha válaszolni méltóztatik, Párisba tessék utasítani levelét. 
önnek tisztelét és baráti érzelemmel. 

I. D. 
77. 

Vevey., 1859 augusztus 21. 
KOSSUTH LAJOS IHÁSZ DÁNIELNEK A ZÜRICHI BÉKE-

ÉRTEKEZLETRŐL ÉS SVÁJCI UTITERVÉRŐL. 
Sk. levél; O. L„ N. M. 1848—1948-es ír. Fasc. 1358. 

Kedves Barátom, 
Vándor életet, éltem az utóbbi két hét alatt. St. Gervay-ben, 

Chamonix-ban (kirándulás a Jégtengerre), onnan nyolc órai gyalog-
lással a Téte Noire-on keresztül Martignybe; onnan ismét fel a St. 
Bernardi Barátokhoz, majd vissza a Rhone völgyén St. Maurice, Bex 
és környékére, hol egy hetet mulattunk, egyensúlyozni egy olcsó 
pensióban az excursiók által erősen delrangierozott budgetünkat. Sok 
szép mászkálást tet tünk,-még többet te t tünk volna, kivált fiaim, ha 
ö n társaságának örvendhettek volna — de én bizony 's Teréz gya-
logolni tudunk nagyban, de a hegy mászásnak nem nagy barátai 
vagyunk. — Gyakran emlegetjük önt , a fiúk mindég mondják, ha 
egy pár ezer láb magasságban vagyunk: „ha Ihász i t t volna még ez 
's ez hegyre is felmásznánk." Erőssen hiszik, hogy ha Chamonixban 
velünk volt volna, még nem alta volna, hogy fel ne másszon a 
Mont Blanc tetejére, csak a hireért is, hogy a világszerte gazetti-
rozott Ascensionalisták közt egy vitéz Magyar bakkancsos is át 
adassék registrálva az utókornak. — Én kétlem, mer t drága az üres 
dicsőség, a normális 10 kalauz ezer f rankba kerül. 

Bex-ből vissza jöttem ide, hogy Teleki Lászlóval s némelly más 
bajtárssal találkozzam. 

Ha Isten is úgy akar ja mint magam további Marsch rout-om 
következő lesz. 

'Holnap Aug. 22. hétfő — Hotel Byron — Chillon mellett. 
Aug. 23—24 útban Aigle-ből (Rhone völgy, közel a tóhoz) a 

Val d' Ormond-on fel 20 angol mfldet gyalog Chateau d' Oex-ig, 
onnan a Simmenthalon (Brenner Oberland) kocsin Thunig. — 

Aug. 25. a Thuni tavon, gőzösön Interlakenbe. 
Aug. 26, 27. Interlaken. 

Kirándulás Lautenbrunnenba 's_ Grindenwaldba a Gletscherekhez. 


