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szállást kell keresnem, 's azt Számunkhoz képest kellend válasz-
tanunk. 

Testvéries érzettel híven változhatlanul bará t ja a sírig 
KOSSUTH 

Levelem nem privát részét közölje kérem Kiss Miklóssal. 

78. 
Vevey, 1859 augusztus 21. 

KOSSUTH KISS MIKLÓSNAK A FRANCIA SAJTÓ VELE 
SZEMBEN HASZNÁLT HANGJÁRÓL. 

Sk. levél; O. L., N. M, Kossuth-ir, 

Kedves Barátom! 
Augusztus 4. kei szíves levelét (bizontalan ubicatiom miatt k é -

sőn bár, de) vettem, 's köszönöm. — Sok volt benne, mit érdekkel 's 
tanúlsággal olvastam. — Nem lehet nem örvendenem, hogy a deso-
latio között, mellybe a villafrancai villám csapás 'sodort bennünket , 
reményét nem vesztette. •— A kötelesség csillaga elégi kalúznak, de 
nem melegít — a remény igen. — Az én egemen nincs r emény 
csillag; — nem tesz semmit, — amaz el vezet és fázni meg szoktam. 

Coquettieroznak Parisból levelekben 's hírlapokban. — Értem. 
— Van, ki azt mondja, személyes jóakaratból folyik. Nem vitatom, 
de nem épitek reá. — Hajlandóbb vagyok így magyarázni. — Em-
phasissal repudiálták a forradalom eszméjét, az attoli borzalmat a 
villafrancai óriás bak lövés okai közé is sorozták a világ előtt — de 
a tény ott volt, hogy forradalmi elemekkel szövetkeztek. — Ezt ki 
kellett egyenlíteni. Tehát neki áltak mutogatni, hogy mi nem v a -
gyunk forradalmárok. — 'S igaz is, - mi legitimisták vagyunk, csak 
hogy a Nemzet örök jogának legitimistái — mi csak bi tor lónak' 
t a r t juk az osztrákot 's elakarjuk'kergetni , — s magunk urai aka runk 
lenni. — Ezentúl nem vagyunk írevolutionáriusok. — Ha ez érte-
lemben egyet értenek velünk a Tuilleriákban — Bon. Különben: 
„Qui est ce qu'on dupe ici?" — Van egy más magyarázat is. Sze-
retnék, hogy hallgassunk, mer t hejh! az angol irritabilis egy gyer-
•kőcz, 's nem szeretnék hogy olajat öntsek a tűzre. — Hadjuk ezt. — 

Egyet sajnálok. Azt hogy fürdőbe menvén a Nagyúr, nem lehet 
vele találkozni kilátás, mielőtt a Continenst elhagynám. — Nem 
voltam volna idegen tőlle, bár nem kér tem volna, mer t refusiroz-
tatni ném akarok. 

September 3.-kán Párisban leszek. — Tán vagy két napot ott 
mulatok — aztán el örömtelen nyomor magányomba — mer t magá-
nyosabban' lehet élni Londonban, mint a St. Bernárdon, vagy a 
Sahara sivatagjában. 

Ihásznak meg ír tam Marsch routemat, közölni fogja — bocsás-
son meg, hogy kétszer nem irom. Kezem nehézé 

Közölni fogja azt is, mit a légió ügyében irtam. I t t csak annyit , 
hogy a Zürichi conferentia hosszadalmassága borzaszt 's nem látok 
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más módot mint megkisérteni, hogy a seregünket illetők függetle-
nül más ügyektől elhatároztassanak. 

E végett Teleki Laczi Zürichbe ment. Holnap ott lesz. — Azon-
kívül emlékiratot írtam a Császárhoz 's (mert nincs Párisban), hogy 
kézhez jusson, Szabó Imre ezeredes vitte el — kellő utasítással s 
levelekkel ellátva. 

A haza menni nem akarók, vagy nem akarhatok iránt, i r t am 
Ihásznak. Közleni fogja — 's a kivánt kimutatást önnek is figyelmébe-
ajánlom. . . 

Hogy békétlenül vágyik St. Ange-ba,105- értem, — de hiában a. 
hontalannak ösvénye göröngyös — nem lehet a dandár parancs-
nokoknak elhagyni postjukat, mielőtt az ügynek vége van. — Tu-
dom^ hogy ezt ö n is úgy látja, 's resignálvá van. — Éh csak kö-
szönetet mondhatok, 's nagyrabecsülésemről biztosíthatom. 

Hű barát ja 
KOSSUTH 

79. 
Páris, 1859 augusztus 27. 

SZÁBÖ IMRE JELENTÉSE KOSSUTHNAK A RÁ BÍZOTT 
KÜLDETÉS ELINTÉZÉSÉRŐL. 

0 . L., N. M; Kossuth-ir. 

(Hotel d' Espage. 4 Rue Taitbout) 
Igen tisztelt Kormányzó Ür, 

Hogy e' 22. reggel ide megérkeztem, hogy Pietri senatort nem-
találtam, hogy Napoleon herczegnél voltam, vele hoszasban tá r sa -
logtam, hogy ő az ügyet felkarolni 's elvégezni igérte, erről e' hó 
23. terjedelmesben tet tem-jelentést , 's nem kétlem, hogy ,az eddig 
gr. Teleki L. ú t ján Kormányzó urnák kezeire is jutott. — Azóta 
semmi u j sem adta elé magát, csak hogy meg tudtam tegnap Rapetti106 

itt létét, de noha már több izben kerestem, nem voltam képes meg-. 
lelni, remény lem holnap korán reggel menve hozzá' sikeresebb leend 
kísér letem. 

Ugy hallom hogy KI. tábornok ide készül, 's a vett hir után 
minden órában várom megérkezésést, akkor tán ő a másik ügyet 
(a pénz végett) is elvégezheti, ő ugy is szorosabb viszonyban van a'" 
Herczéggel, 's akkor az én további működésem ugy is megszűnik.. 
Ha netán kívánna neki írni, tessék ide czimezni, ő alkalmasint ide-
szálland, mindenesetre i t t fogják őt találni levelei. 

Az itteni vendéglős, Li'ot, nagy megtiszteltetésnek tartaná, ha 
Párisba jöttekor nála szállana. — Tíz évtől, sok magyar lakott, nála, 
— most kiterjesztvén a vendéglőt Hotel d' Espangne et de Hongrie-
nak nevezte; — elég jutányos áraival 's szép szobák vágynák főleg; 

106 Kiss Miklós birtoka. 
ion pjetri szenátor titkára. . ' 


