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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. . ' 
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u j házában kiadók; — ha egy pár sort irat neki vagy nekem meg-
érkeztéről, úgy mindent rendben fóg találni. 

Ide mellékelem u j hirdetését, melly a magyar lapokban is meg-
jelent . 

Ha KI. tábornok ide jön s átveszi a' kérdésben lévő ügyek ve-
zényletét ugy én alkalmasint e' hó 29-—30.-án Angliába viszatéren-
dek; — itt nincs mit tenni, — 's mulatásra más kedély kell, — mint 
körül belől a mienk lehet. 

Ha holnap v. holnap után valami u j adná elé magát, úgy arról, 
mig Klapka nem ir, fogok Baselba — a' 3 Rois hotelba íimi, — 
hová Horváth püspök podgyászát is intézendi. — 

Kérem szíveskedjék stb. 
SZABÓ IMRE 

Mellékelve: KOSSUTH NAPOLEON HERCEGNEK A LÉGIÓ 
ÜGYÉBEN. 

Monseigneur, 
Conformément au désir que V. A. I. m 'a exprimé dans sa bien-

veillance pour mes compratriotes, j 'ai, l 'honneur de Lui enoyer la 
note ci jointe contenant l'indication de ce que je crois en. conscience 
necassaire et indispensable pour achever de mener à bonne f in 
l 'affaire de la légion hangroise. J e prie V. A. I. de vouloir bien se 
fendre 1' interpret de mes voeux auprès de S. M. 1' Empereur. — 
J'ose reclamer toute la sollicitude de V. A. I. pour nous obtenir une 
solution aussi prochaine que possible. 

J e prie V. A. I. d 'agréer l 'hommage de mes sentiments res-
pectueux. 

80. 

Ventnor, 1859 szeptember 5. 
> PULSZKY KOSSUTHNAK A JÖVÖ KILÁTÁSAIRÓL. 

Sk. levél; O. L., N. M, Kossuth-ir. 

Kedves Barátom, 
Tegnap vettem Aug. 31.-i leveledet, mellyből örömmel lát tam, 

"hogy nem szakítottad meg összeköttetéseidet a hatalmasságokkal, 
utasításodat angol barátainkra nézve előre gyanítottam, 's leveleimet 
azon szellemben irtam, mellyet most utólag sinórmértékül kitűztél. 
Bárhogy tekintsem Európa mostani állását, semmiképen nem tudok 
egyébb következtetést húzni, mint hogy a béke nem lehet tartós, 
vagy is inkább hogy a' béke nem fog megköttetni, 's hogy talán már 
a jövő tavasz ismét fegyverben találja a francziát az osztrák ellen. 
Lady Louisától ismét volt levelünk, niellyben a' vén Lord Lands-
downe kérdezi véleményemet, mert ő a vén Status fér f i „est au 
bout de son latin," 's nem lá t ja tisztán az. események további fo-
lyamát . Lónyay Menyhértteli értekezésemet megírtam volt Neked 
annak idejében, 's sajnálnám, ha levelem eltévesztett volna, ha idő-


