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Párma, 1859 júnus 26. 
G. CAVALLI KÖSZÖNTŐ VERSE KOSSUTHOZ. 

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

A1 Prode Generaie Kossuth 
venuto a Parma nel 26. giugno 1859. 

Sonetto 
E Tu, che qui pu r vieni, e chi sé Tu? 

Come! nol sai? Ebben t e lo dirö. 
Quel grandé io sono General Kossuth, 
che spavento ai t iranni ognoir portó. . 

Ah! vieni pur'coilT alta tua virtú, 
che benigna Natura t i donö: 
•vieni: momento egual nion riede piú; 

Né devi dire per 1' Italia un no. 
Propugnatore Tu di libertá 

Per cui trapassi fatigando il di, 
suda per poco ancor, che sorgerá. 

Giá 1' ora del tr ionfo in ciel suonö, 
E l a barbarie, che" regnava qui, 
Pluto piétoso all' Erebo cacciö. 

Né dubitarlo no, 
che tutta quanta la genia t i ranna 

. II Franco-Sardo giá distrugge, e scanna 
E Tu, qual dolce manna 

oggi riscosso dalia musa mia 
Sü reca libertade aE' Ungheria 

Un liberó Italiano 
L'AVVo GIO. CAVALLI 

62. 

Genova, 1859 június 29, 
. TELEKI LÁSZLÓ KOSSUTHNAK A ROMÁN 

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

(4. via Assarotti) 
Kedves tisztelt barátom, 

1 Nem mehettem el, a' mint már tudod, oda a' hova akartam, 
Puky ment el helyettem. Beteg voltam. Az ide mellékelt levelet 
azért küldöm Turinba, mar t hihető, hogy elébb fogsz oda vissza 
érkezni 'mint ide. Te tudod legjobban mit lehessen az Oláhokkal 
tenni. Hiszen már eddig is tettél bizonyosan a' mit lehetett. Még 
merem reményleni, hogy a még ezután teendő lépéseknek sikerük 
leszen. Brátiano maga nem capacitálható egyéniség, úgy ismerem 
őt. Talán Cavour által lehet valamit 'kivívni. — Tudom, hogy az 
egész dolog állásáról kellőleg vaigy informálva.. Csak pour l'acquit 
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de ma conscience küldöm Balatchano levelét, melytet ma 29.-én vett " 
Strzeleczki,102 s melly tehát hihetőleg tegnapról költ. Nem küldhe-
tem máshova, csak Turinba, mivel nemi tudom hol vagy. Dicsőséges 
u ta t tettél, látom mindenből s lelkem mélyéből szerencséltetlek, 
mindnyájunkkal! együtt, tégedet. Perczellel már találkoztam, most 
igen csöndes, de én vele csak általánosságokban beszélltem. I rányi-
nál történt a találkozás, azolta már volt is nállam, mindenkivel k i 
akarna ő most békülni. Meddig tart? Szeretettel, nagyrabecsüléssel, 
hű barátod 

LÁSZLÓ 

Sóvárgunk utánad mindnyájan. 

63. 
Milano, 1859 július 2. 

CZETZ TÁBORNOK KOSSUTHNAK CAVOURRAL FOLYTATOTT 
TÁRGYALÁSÁRÓL. 

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

Tisztelt Kormányzó Ür! 
Eljöttem Turinból ide, hogy Kormányzó Űrnak szóval jelent-

sem gróf Cavourral utolsó, beszélgetésemet. Nem lehetvén szeren-
csés Kormányzó Ürral találkozhatni, sietek azt pontonként leírni — 
bocsánatot kérve a rögtönzött fogalmazásért. 

1. Vetter altábornagy ura t illetőleg, nagyon is kikérdezett fe-
lőle 's főleg a felöl, m i t akar ő a táborban mívelni? —'.mire én a 
kellő felvilágosításokat megadtam. A minister elnök aztán mondá 
nekem, hogy Vetter számárá a levél- m á r meglesz és elhozhatom 
magamhoz át küldés végett. 

2. Bratiano urnák tegnapelőtt nyí l tan kimondta gróf Cavour, 
hogy ha ő és pár t ja az erdélyi kérdést csak megpendítenék is, ő, 
a ministerelnök, az oláh dolgokról többé mit se akar hallani. E nyi-
latkozat következtében Bratiano még azon este elindult Párisba, 
tehát a főhadiszállásra, a Császárhoz nem -megyen. 

E tárgyra nézve még jelenthetem • Kormányzó úrnak, hogy 
Balachano urat visszatartóztattam máig —> és hogy ma este. megy 
Génuába, Kormányzó Urat ottt bevárandó. 

3. A pénzre (illetőleg a papírpénz nyomdáranézve) mondá' a 
Minister, hogy a Császár eddig is adott és ezután is annyi t adni 
hajlandó, a ,mennyi szükséges. 

4. A légióra nézve: 
a.) a Császár rnlaga is kívánván, hogy magyar öltözetet visel-

jen, ebbe gr. Cavour tökéletesen bele egyezik, 's evégett a légió 
főparancsnokának (illetőleg Klapka tábornoknak) már felhatalma-

.. zást is adott. 

1 0 2 Strzeleczky József, aki a romániai fegyverszállítás lebonyolításával volt 
megbízva. ' 


