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Nyelvében él a nemzet, — mondja a ta-
pasztalás, s hogy nyelvünk ujjá teremtője, 
megváltója Kazinczy volt, kell-e mondanunk? 
Négy évvel ezelőtt, midőn az ország Kazinczy 
nagy nevétől viszhangzott, tudta ezt min-
denki, s az unokák, nagyapáik mulasztását 
helyrehozva, hatvanezer forintot hordtak 
•össze idegen kézen levő szent földünknek, 
Széphalomnak visszaváltására, hol Kazinczy 
élt, küzdött és pihen. 

A magyar-
l ak még nincs 
Pan theonja , 
ho l nemze-
te n a g y j a i -
nak hamvait 
e g y ü t t tisz-
telhetné , de 
meglesz azon 
vigasztalása, 
hogy ha a na-
gyok legna-
gyobbjának, 
Kazinczynak 
s í r j á h o z za-
rándokol, leg-
alább s a j á t 
földére lép, s 
d iszes csar-
nokot t a l á l 
annak kevés-
sel e z e l ő t t 
puszta, elha-
gyatott lak-
helyén. 

Az ü g y 
veze té sé t a 
magyar Aka-
démia vállal-
ta magára, s 
mig a begyült 
összeg egy ré-
széből nagy 
Kazinczynk 
szegény sorssal küzdő unokáit évi segélylyel 
gyámolitja; a másik rész a széphalmi birtok 
megvételére s a lak és sírkő feldíszítésére 
van határozva. 

E dicscsarnok rajzát mutatjuk be most 
olvasóinknak, melynek tervét Ybl épitész 
készítette ; s az ügy mostani állásáról fölvi-
lágositásul közöljük azon terjedelmes ismer-

Kazinczy laka és emléke Széphalmon. 
tetést, melyet avatott tollal Matolay Viktor 
irt, s a „Felvidék" hasábjain közlött: 

„Az akadémiai elnök ur megkeresése foly-
tán megyénk néhány buzgó fia, kissé szöve-
vényes jogi nehézségek, s más nem csekély 
akadályok megoldása s leküzdése után, a 
széphalmi kis birtokot terheitől megszaba-
dító, s a nemzet köztulajdonául megszerzé. 
A Széphalmon teendő újítások s építések 
ügyében pedig ugyanazon időben, de mások 

K a z i n c z y F. d i c s c s a r n o k a S z é p h a l m o n . — (Y4Z M. terve szerint.) 

által kezdett intézkedni az akadémiai elnök 
gróf ur, az ekkori intézkedések azonban ké-
sőbb másoknak adtak helyet. 

Mióta ez ügyben az első lépések történ-
tek, majd három év telt el már, s nemcsak 
a nagy közönség, de mi zempléniek is, kik 
ez alatt egy ideig a széphalmi lakot ugy lát-
tuk állani, mint azelőtt, fél év óta pedig le-

rontva látjuk azt, s csak két szobát belőle 
meghagyva, nem tudjuk azt sem, miért tör-
tént ez ? azt sem, mi fog ezután történni? 

Legtöbben azt ohajtottuk, hogy halhat-
lan Kazinczynk laka, melyet a nagy küzdő 
annyiban be nem végezhetett, hogy annak 
sem a külső csint, sem a belső elrendezést 
meg nem adhatta, akként végeztessék be, a 
mint azt ő maga szándékozott bevégezni. 
Mondhatnék itt melegebo szavakat ezen esz-

mének védel-
mére, hogy a 
nemze t oly 
sokkal tarto-
zott Kazin-
c z y n a k , ki 
m i n d e n é t , 
még a maga s 
családja jóllé-
tét is a nem-
zetnek áldoz-
ta fel, s hogy 
tartozását ez 
l eg i l lőbben 
azzal róhatta 
volna le, hogy 
unokáit segé-
lyezze, s hogy 
ezenkivül la-
kát ugy fe-
jezze be, mint 
ezt ő maga , 
szándékozott, 
s igy lett vol-
na Kazinczy 
emléke leg-
te rmésze te -
sebben és leg-
szebben meg-
örökitve. De 
most már er-
ről szólani ké-
ső, mert a lak 
minden egyéb 

része lebontatott, csupán a nagy hazafi iró- • 
s alvószobája hagyattak meg. Ugy értesül-
tem, s láttam is, miszerint a falak nem vol-
tak eléggé szilárdak arra, hogy egy uj tetőt 
melyre hitem szerint is szükség volt, elbír-' 
hattak volna, s azt is tudom, miszerint a 
begyült alapból a birtokot megszeretni, 
minden tekintetben rendezni, hogy jövettel-



mezzen, gazdasági épületeket legnagyobb 
részt újból állítani, s a nagy Kazinczy sze-
génységgel küzdő unokáit neveltetni, vagy 
legalább ebben segélyezni kelletvén, nagyobb 
mérvű építésre elegendő költség nem leen-
dett. Mindezt én számokban is láttam ki-
mutatva, s nem akarván csupa emlékezet 
után azokat hibásan kitenni, csak annyit 
állithatok, hogy máskép intézkedni alig, 
vagy épen nem lehetett — de mivel az uj 
épités is alig kevesebbe, sőt talán többe fog 
kerülni, mint a mennyibe a régi épület hely-
reállítása kerülendett, feltéve mindig, hogy 
a régi épület falai megállhattak s megma-
radhattak volna, és oly szakértő vélemény 
előttünk nem fekszik, mely kimondaná, hogy 
a régi falak meg nem állhattak, s az uj fe-
delet meg nem bírhatták volna, s azoknak 
ha csak részbeni lebontásuk s újból állitá-
suk szükséges leendett : ezeknél fogva csak 

o o 
egyben találhatunk megnyugvást, hogy gr. 
DessewfFy Emil, azon gr. Dessewffy József-
nek fia, ki Kazinczynak leghűbb barátja, 
támogatója, bátoritója s védője volt, nem 
egyezik vala bele, s nem határozza el azon 
falak lerontását, ha azoknak tarthatlansá-
gáról tisztán meg nem győződik. 

Ennyiben tehát megnyugtatva bucsuzunk 
el azon képtől, a melyre eddig kegyelettel 
tekintettünk, s nézzük azon másikat, mely 
Ybl jeles építészünk terve szerint helyébe jő. 

A régi épület állott vagy hét szobából, 
pitvar s konyhából, a szobák egy része azon-
ban oly annyira el nem készült, hogy ablakai 
is vályoggal voltak berakva, s a padolatlan 
ürekben életnemüek tartattak; Kazinczy 
maga, családjával, csak 3—4 szobában la-
kott, s ezek közt délnek fekvő, s az épület-
nek keresztül fekvő déli végét képező két 
szoba az, melyek egyike a nagy hazafi író-
szobája, másika pedig hálószobája volt. Ezen 
két szoba hagyatott meg, hogy más alakban 
s modorban megujittassék, ezen épület alap 
és minden oldalróli rajzait Ybl épitész ur 
kölcsönös szívességéből birom, és nem késem 
egy perczet sein kijelenteni, miszerint ezen 
valódi monumentális stilu épitmény tervét, 
valamint a helyzethez alkalmazottnak és 
czélszerünek, ugy a tárgyat tekintve helye-
sen felfogottnak, s minden tekintetben szép-
nek, kitűnőnek, s arra, hogy a nagy Kazin-
czy szellemét örökítse, méltónak tartom. 

S most lássuk kissé a helyzetet s a to-
vábbi teendőket. Széphalom valósággal szép 
halom, mert az a S. A. Ujhelytöl Kassa felé 
vezető országutnál, s az annál alig egy pár 
lábnyival alább fekvő Bosva. völgynél, né-
hány öllel magasabban fekvő szelíd dombon 
vagy halmon fekszik, regényes szépségű, 
kissé a havasok formáira emlékeztető hegyek 
alatt. - Előtte, az országút felett vagy 80 
ölnyire, eddig egy pár holdnyi szántóföld 
terül el, melynek végében van a kert, s en-
nek észak felé eső felében elől állott az épü-
let. Homlokzata az országút és igy kelet 
felé, bejárása a hegyek vagy is nyugat felé 
volt folditva. 

Első tekintetre a franczia fedél és az épü-
let alakja renaissance stilra mutatott, azon-
ban közel tekintve láttuk, hogy a homlok-
zat alatt oszlop kapitelek helyei voltak meg-
hagyva, s igy akár előcsarnokkal, akár 
anélkül, de kissé görög, vagy talán, az 
akkori időben nem ritka, vegyes stilban lát-
szott tervezve lenni; mivel azonban sem az 
oszlopok, sem a rovátékok (gesims), sem az 
ablakok körüli ékességek el nem készültek 
soha, sőt az egész épület soha bevakolva sem 
volt, ugy hiszem, nem csekély feladat leen-
dett, azt egészen ugy ujitani meg, mint ter-
vezve volt. Ezen épületnek épen a szélessé-
gét képezte azon két szoba, mely meghagya-
tott, és melyeknek keleti és nyugati végébe 

oszlopcsarnok s más két oldalára is, mivel 
kissé aránytalan hosszaságban sima volna, 
közepén két oszlop van tervezve, maga a két 
szoba pedig, mivel jóformán össze van repe-
dezve, külön falakkal körülövezve, s mintegy 
összetartva leend, az egésznek stilja pedig a 
tárgynak s eszmének leginkább megfelelő 
görög modor, joniai oszlopokkal homlokza-
tain s az oldalakon levő két oszlop közt dom-
borművű ábrázolatokkal és szobrokkal. 

Ezen épülettől délfelé vagy 40 ölnyi tá-
volságra van a sirkö, ennek alakja s a rajta 
levő feliratok ugy hiszem ismeretesek, az 
ezeket magában foglaló kert a valaha volt 
gyümölcsös és részben diszkertnek nyomait 
alig láttatja, s a nem elegendő gazdasági 
épületek némi maradványai részben a ház 
és a sir közt, más részben is a házhoz igen 
közel, czélszerütlenül voltak helyezve. 

Most a háztól észak-nyugat felé építte-
tett egy csinos kertészlak, azon kertész szá-
mára, ki a házra, a síremlékre, s a kertre 
felügyelend, és a netaláni látogatóknak a 
szobákat megnyitja. A háztól nj^ugat felé az 
egész terjedelmes belsőségnek egész hosszá-
ból elhasitva leend a gazdasági udvar és 
kert, minden szükséges gazdatiszt lakával, 
cselédek lakaival, istálókkal, juhakollal és 
csűrrel, melyek kis részben megujittattak s 
áttétettek, legnagyobb részben azonban új-
ból állíttattak, nagy részt a lerombolt falak 
köveiből. 

A nagy belsőség elejét egész szélesség-
ben azonban képzendi a kert, melyben az 
épület és a sir áll, s melyhez az országút 
mellett fekvő pár köblös szántóföld is csa-
tolva leend. Ezen kert megújítása és átalakí-
tása iránt is van már egy tervezet, a mely 
azon eszméből indul ki, hogy az egész 
majdnem köröskörül teljesen sűrű facsopor-
tozattal legyen körülvéve, belül szabadon s 
igen kevés és rendetlen facsoportozatokkal; 
a tervező ugylátszik azt kívánta elöállitni, 
hogy egy erdőben képzelje magát a látogató 
— elzárva a többi világtól, s annak közepé-
ben, tágas nyílásban, egyedül a kegyeletes 
emlékek szemléletébe merülhessen, hitem 
szerint azonban ezen bár helyes eszmét kissé 
nagyon mereven vitte keresztül. 

Ennyi az, mi eddig terveztetett s tervez-
tetik, vagy a miről legalább tudomásom 
van. Czélszerünek s illőnek találom ezenkí-
vül még, hogy a meghagyott két szoba a 
szükséges bútorzattal láttassék el; nem két-
lem azt, hogy erre nem én gondoltam elő-
ször, hanem, legyen szabad megjegyeznem, 
hogy mindenekelőtt törekednünk kellene a 
boldogult nagy férfiú akkori bútoraiból any-
nyit a mennyit megszerezni, e végre a vidé-
ken mindenkit felszólítani, s bármi legyen a 
siker, a hiányzó darabokat csupa régies mo-
doruakkal kiegészíteni, mert furcsa dolog 
lenne, uj modorú bútorokat állítani oda. 

Több részletbe ez alkalommal nem bo-
csátkozom, felemlitem azonban, miszerint 
Ujhelyben van egy autograph arczképe Ka-
zinczynknak, s annak egy — Révész György 
által sikerülten festett — másolata; ha az első 
nem volna megkapható, ugy a másodikat — 
mely még Kazinczy névünnepélyünk alkal-
mára festetett, s mely az újhelyi casino tu-
lajdona, az egyik szobába, — s a másikba Ka-
zinczy szobrát kellene helyezni. Az asztalon 
a látogatók számára egy albumnak kellene 
lennie, melyet nem kétlem, hogy hazafi ér-
zelmű iparosunk Pózner Lajos szívesen aján-
land meg, ha felkéretik. (Már meg is aján-
lotta. Szerk.) Valamely szekrénybe végre 
néhány eredeti kéziratát lehetne helyezni. 

Mi a siremléket illeti, ez egy pár évig 
fennállhat ugyan még, de néhány év multá-
val egy ujjal kell felcseréltetnie; ezen újról 
még eddigelé semmi tervezet nem tétetett, 

s talán jó volna a reá forditható költség 
meghatározása után arra pályázatot nyitni. 
— Véleményem szerint az uj síremlékre a 
régi feliratokat újra reá kellene te mi, s egy 
a mostani alkalomból meritettel pótolni, a 
régi sirkö azonban ugyhiszem a mostan állí-
tandó épület egyik fülkéjébe lenne helyez-
hető, örök tanuságául annak, hogy már ha-
lálakor is voltak, kik öt teljes mértékben 
méltányolni tudták, mit a felirat első két szava 
is : „Látnók szenvedtél," eléggé tanusit. 

Legyen szabad végül néhány szót mon-
dani azokról is, kik ez ügyben eddig fára-
doztak. Az akadémia elnöke, a köztiszteletü 
gróf, maga kétszer vagy háromszor volt a 
hely szinén, s eddigi rendelkezéseit a hely vi-
szonyok kellő figyelembevételével intézte. 

Azon választmány pedig, mely a vagyon 
megszerzésének nem csekély feladatát tel-
jesité s az egész alapítványt a kellő részekre 
elosztatni tervezte, egyik legmunkásabb 
tagja Evva András barátom, már a mult s 
ezen lefolyt évben is az éjjitések s újítások 
minden gondját hazafiúi ügy-szeretetből tel-
jesité, s valóban ez ügyben fáradhatlan buz-
galmat, s kitünö ügyismeretet tanusit, min-
denben a fenntisztelt akadémiai elnök úrral 
együtt tett megállapodások, s irásba is fog-
lalt utasítás szerint járván el, mit leginkább 
azért kívántain felemlíteni, mert a Vasár-
napi Újság egyik mult évi számában igaz-
ságtalanul megtámadtatván, magát védte s a 
vádat visszatorolta ugyan, anélkül azonban 
hogy arra : miként, s ki rendelkezései sze-
rint vezettetnek ezen munkálatok, a kellő 
világot derítette volna. 

Azon óhajtással fejezem be előszerete-
tem ezen tárgyáról tudósításomat, vajha e 
nemzeti emlék a nagy Kazinczy Ferenczhez 
méltóan, talán egj^kor országos ajánlat hoz-
zájárultával is alakíttatnék át, s minden ki-
csiségben is a helyes izlés akként tartatnék 
szem előtt, hogy más ilynemű kegyeletes 
emlékekkel a hasonlítást bátran állhassa ki, 
s a nemzetnek nemcsak kegyeletéről, de 
műveltségéről és jóviseletéröl is egyaránt ta-
núskodjék." 

A v á n d o r n a k . 
Kalandos utad merre hordoz? 
Tér j vissza a hármas halomhoz 

Világnak vándora! 
Arczod lá t ják , hogy elfeledjék . . . 
Idegen vagy, legtöbb ha vendég, 

Fordul j ott bárhova. 

Oh mennyi van , ki jönne . . . jönne! . . . 
Vágyódás közt omolva könvje : 

Gyötrődik szertelen, 
S bus szive csak r e m é l v e enyhül . . . 
— Te elszakadsz e drága helytűi 

Önként , keservtelen! 

A gyászt hivéd itthon feledni? 
Vagy jársz gyönyört, élvet keresni 

A földnek távolán? 
Ki scrs-vészszel daczolni látszál : 
Hited megtör t? s mint gyenge nádszál 

Földig hajolsz talán? 

D e , bár öröm- s fény-lakba nyithass : 
A más borától lészesz ittas . . . 

A mámor oly rövid, 
Hogy bu s árny ismét rád omoljon! 
— Mi is felejtetné az o t t h o n 

Fájdalmát , örömit?! 

S ha férfihoz, nagy veszteségben 
A bánat illő : — csüggedés nem, 

Mely kór gyanánt ragad. 
Reményed lá tva , lombot lásson, 
Bús , kétkedő a pusztaságon. 

— Ki nem vall : az tagad! 

Viraszd át a zordon, nagy éjet , 
Fogjon körül gonosz kisértet 

És képtelen sötét; 
Hogy érezd a bűbájt egészen, 
Ha gyúlt szövétnekkel kezében, 

A hajnal kél fö léd! 


