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scenámra jutottam, hogy a' Minister B. Swieten Gottfried, midőn 1791ji 
elmozdíttatván vallásom miatt a' hivataltól, engem két ízben ölelt meg,. 
és igy egyszer is két, másszor is két csókot nyomott orcámra. Ennek a? 

négy csóknak mindenike megér, édes barátom, egy-egy koronát. Csak teher
rel ne kellene küszködnöm, csak annyim volna, hogy valaha gyanítani 
kezdhetném sorsomat, nem gondolnék a' négy koronával. — Asszúszölőt 
a' legszívesebb örömmel készítek, bár olly jó esztendő légyen ez is, mint 
1816. volt. Tavaly egy cseppnyit sem csináltam, mert az esztendő rossz
volt borra. 

[Kelet nélkül] T r . T , 
VACZY JÓZSEF. 

HÍR KISFALUDY KÁROLY UTOLSÓ NAPJAIRÓL. 
Horváth Döme másolatában a föntebb közölt Kazinczy-leveleken kívül 

van egy negyedik, ismeretlen kézből Helmeczyhez intézett levél. Egy héttel 
Kisfaludy Károly halála előtt kelt s érdekes adatokat őrzött meg. így szól : 

H e l m e c z y M i h á l y n a k . 
November 18a. 1830. 

Tegnap estve nálam levén Vörösmarthy, kérdem, régen volt e Károlynál ? 
— Most jövök onnan felelte. — Bizony gyengén van ; múlt éjjel [16-ról 17-re] 
oly rosszul lett, hogy Schedelért kellett futni, és Schedel azt mondja, de 
Stáhly is, hogy tán 24 óra sem telik bele, 's túl eshetik. Épen midőn ezeket 
mondogatá, fiáker áüa-meg ablakom alatt, 's Károly' legénye, Jancsi, egy 
asztalkendővel 's hosszú findzsákkal jött. Barátom, elijedek. De az inas 
valamennyire megnyugtatott, mondván, hogy ura küldi, feleségemet kérve,, 
adna neki befőzött gyümölcsöt. A nyáron NKárolyban levén, megkértem az 
ottani kertészt, készítne számomra (pénzemért) illy Eingesoltenest, azonkívül 
gróf Csákyné is szokott majdnem esztendőnként feleségemnek küldeni, 's 
illyennel tartja az asszony Károlyt egy idő óta. Kérdezem Jancsit, hogy van 
ura? Csak ugy mint egész nap. Forgó úr és Vermes fiskális van most nála. — 
Kisfaludy Sándor elment, tegnap délben. — Ezt meg nem foghatom. — 
Vörösmarty Schedeltöl hallá, hogy Forgó 's talán más jó baráti is, és K.
Sándor testamentumra emlékeztetek a' beteget de ö arról hallani sem akar. 
így nem hiszem, hogy Jánosiné rá bírhassa. Most délelőtt 11-után befordulok 
hozzá, oda szándékozik feleségem is Farkasnéval. Isten veled édes Miskám Ï 

* csókolom. 
Miért nem küldtetek szegény Vörösmartynak előfizetőket Csongor és 

Tünde' kiadhatására ? — Most kénytelen ismét aetiákat kéregetni 's holnap 
Fejérvárra megyén, ha lehetséges lesz a' nyomtatóval végezni. 

Közti: VÁCZY JÓZSEF. 

1 Olvashatatlan szó. 


