
|ozeí  K. Mktorin - a modern Visegrád atyia

Lragyszombattól {Trnava) né hány kilomé terre kelet-
I! ,",-" Vág volgyé ben fe zik Zavar közsé g. Ebben a
faluban született l822, március l2-é n Jozef Karol
Yiktlin, a mú lt sázad egyik kiemelked  szemé lyisé ge,
Ap|a földm ves volt, akit nagyon korán, kilenc é vesen
már elveszí tett. Iskoláit Nagyszombatban vé gezte, pap-
pá is itt szentelté k l847 ianuárjában. l847-52,ig három
helyen - Szenice (Senica), Nádasd (TYstené ) é s Szakolca
(Skalica) - Volt kí plán, közben l848 má|usátóI decem-
beré ig Pozsonyban, börtönben is volt. A forradalom
után í rt cik]<eiben kifeitett né zetei miatt a lakásán rend-
 rsé gi házkutatást tartottak, é s katonai bí róság elé  ke-
rült, ahol magyar környezetbe tórté n  áthelyezé sé t kez-
demé nyezté k, Í gy került l852-ben Óbudára, mald
l855-ben a budai Szent Anna templomba, Mplánnak.

Már tanulmányai során taí tós barátságot kötött Ián
Palánkkal, ma|d ké sób közelebbi kapcsolatba keült A.
Radlí nsklval, L, é tú nal, |. M. Hurbannal. l845-t l a §tú r ál-
tal szerkesztett ,,Slovenské  národné  noviny",§an é s az
,,Orol tatranskí '-ban ielentette meg í rásait. A forradalom
után a Daniel Lichard szerkesztetle bé csi kiadásr1
,,Slovenské  noviny", a,,Ví defisky dennft', a ,,Praiské
noviny" é s Haulí eÉ  folyóirata, a ,,Slovan" közölte munkáit.

Az l858 é s l8ó8 közötti é vekben a szlovák szellemi
é s politikai é let központia Pest-Buda volt, a szlovák
é rtelmisé g meghatározó szemé lyisé geinek többsé ge
Pesten é s Budán é lt, illetve hosszabb-rövidebb ideig
ott tartózkodott. 1852 é s l8óó között Viktorin is Bu-
dán lakott, s mint kiadó, a szlovák kultr]rtörté netben
különlegesen nagy é rdemeket szerzett. BarátiáVal, Ján
Palárikkal l858-ban közösen kiadták a ,,c\ncordia"
(Összetartás) cí m  é vkönyvet, mely egyben az (li iro-
dalmi szlovák nyelv gy zelmé t is jelentette. Bár a
,,Concordia"-ban cseh nyelven is ielentek meg í rások,
hasáb|ain a legielent sebb szlovák szerz k (|, M.
Hurú an irodalomkritikus é s törté né sz, Ianko Král' köI-
t , Ián Kalintiak pr zaí r , Pavol Dobiinskl! né pdal- é s
mesegy it , é s mások) m vei láttak napvilágot.

l8óO-tól l8ó4-ig Budán szerkesztette é s adta ki a
,,Lipa" (Háls| né ven ismert né pies, szórakoztató alma-
nach három é vfolyamát, melyekben a szlovák iroda-
lom klasszikus m Veit tette k zzé . Itt ielentette meg
saiát fordí tásait is, amelyekkel tágí tani kí Vánta az ol-
vasók irodalmi látóköré t, s b ví teni világirodalmi is-
mereteit, Önálló irodalmi munkásságot is kifeitett.
Közí rói tudósí tásain kí vül a szlovák í rók é leí ralzára,
rltleí rásokra, várak ismerteté sé re, leí rására, é s nyelvé -
szeti munkákra összpontosí totta tevé kenysé gé t,

Az l8óO-ban né met nyelven megjelent, a szlovák
nyelvtan rendszerbe foglalásának (,,Grammatik der
slovakischen Sprache." Zum Schul- und Selbsunter-
richte..,) is   a szen je, melynek né pszer sé gé t az is
igazolta, hogy több kiadást is megé lt, E munká|ában
már az (ti szlovák nyelvi szabályok é rvé nyesülnek, vagyis
ezzel nagymé rté kben hozáiáruIt az irodalmi nyelv meg-
gyökerezé sé hez, Az l850-es é vek vé gé re ugyanis már
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nyilvánvalóvá vált, hogy a nyelvi,,csehszlovakizmusnak"
nincs jöv je, mert a szlovákág vé glegesen é s visszafor-
dí thatatlanul a nyelvi küIönállás ú tjára lé pett. Önálló
irodalmi munkásságát l8ó4-ben feiezte be_ A,,P&tbudí n-
ské  lledomost|"-ban l8ó4-ben megielent egyik cikké re
Hurban azzal vádolta meg, hogy   a materializmus ter-
ieszt ie. Ezt követ en a Hurbannal folytatott eszmei vi-
ta annyira kié lezódött, hogy nyilvános irodalmi tevé -
kenysé gé t befejezte é s visszavonult, Ideié t f leg Kenpis
Tamás munkája szlovákra fordí tásának szentelte, A
,!í omáia Kempenskóho é tvoro ftnffi o nasledování  Kista"
(Kempis Tamás Né gy könyve Krisztus követé sé r l) vé -
gül l8ó7-ben jelent meg,

l8óó-ban, 44 é vesen nevezté k ki visegrádi plé bános-
nak. Úi álIomáshelyé n hamarosan arra az elhatározásra
iutott, hogy a nagyon elhanyagolt állapotban lé v  vár-
romokat meg kellene menteni az enyé szettól. Legfonto-
sabbnak azt tartotta, hogy a várhoz egy rendes utat
é pí tsenek. E szándé kát a közsé g elé g közönyös lakossá-
ga Vé gül is támogatta, é s sikerült  ket a társadalmi
munkára is rábí rni, Ennek eredmé nyeké nt - nagyobb-
ré szt salát költsé gé n, kisebb ré szt közadakozásból - a
falu közepé t l a kálvárián át egy ké nyeJmes utat csinál-
tatott a fels  várromokig, AZ ú t é pí té se a maga nemé ,
ben páratlan akció volt az egé sz országban_

/f Buda környé ki hegyeket é s a Soproni hegyvidé ket is
fimegel zve, itt é püll meg a törté ne|mj Magyaror-
ság els  sé tánya, amely a turisztikát szolgálta, Viktorin
azonban tudta, hogy a romok megközelí té sé nek meg,
könnyí té se önmagában mé g nem elegend  a Visegrád
iránti szé les kör  é rdekl dé s megindí táSához- EZé rt fel-
elevení ti a Zách Kláralegendát. Emlé ket akar ál|í tani a
fellegvár tövé ben az ártatlanul elpusztí tott hajadonnak,
Mé g ugyanabban az é vben egy nagy, közel hárommé te-
res vas emlé kkeresztet ké szí tetett, melyet az egyik olda-
lán felirattal bearanyoztatott, é s Zách Klára emlé ké re a
Várromok alatti kiálló szik]acsú cson feláIlí ttatott, Tldta,
hogy a legendán keresztül a romantikus emberek figyel-
mé t is fel tud|a hí vni Visegrádra, s ezen keresztül a tör-
té nelmi emlé kek pusztulásátóI való megmenté se is oI-
szágos üggyé  Vá|hat, l8ó9. szeptember l9-é n hatalmas
áradat indult meg, f leg Pest-Budáról a meghildetett
Zách Klára-emlé künnepé Iyre. Az emberek f leg haióval
é s ré szben vonattal - amely Vác fel l é rkezett a tú lparti
Nagymarosig - keresté k föl Visegrádot. (AZ l8ó8-ó9,es
é vekben alakult magyar haiótársaságok ekkor kapcsol,
ták be Visegrádot önáIló haióállomással a szemé lyhaió-
zásba-) Hoaávet leg ezer kiránduló é rkezett, hogy az
ünnepsé gen ré szt Vegyen, tanriia legyen aZ els  turista-
sé tány megnyitásának é s az emlé kkereszt felavatásá-
nak. A rendezvé ny nagy sikeft aratott, a korabeli hí r-
adások teriedelmes tudósí tásokban számoltak be az
esemé nyr l é s mé Itatták a törté nteket. A szervezett ha-
zai idegenforgalom, a törté né szek vé lemé nye szerint,
ezzel a rendezvé nnyel Vette kezdeté t,



,,Yisegrád hajdan é s most" cí m  könyvé ben a törté neti
ré szek mellett leí rja aZ ú té pí té s törté neté t is, de meg-
taláIható benne Arany ]ános ,,Zách Klára balladáia",
egy Türr Istvánhoz inté Zett levé l, valamint az Eötvös ]ó,
zsef kultuszminiszterheZ inté zett ké t beadvány,

A közössé g é rdeké ben kifeitett munkássága é s tú l-
hajszoltsága vé güi annyira fel rölte idegeit, hogy l874.

iú lius l8-án az irgalmas rend budai kórházába szállí tot-
ták, ahol három nappal ké s bb, iú lius 2l-é n, önkezé vel
vetett vé get é leté nek. A visegrádi temet kápolna köz-
vetlen szomszé dságában helyezté k örök nyugalomra.
Vé grendeleté ben a visegrádiakról sem feledkezett meg,

,,É vek óta foglalkoztat egy szólóhangszerre é s szimfoni-
kus zenekarra tervezett, roma ihleté s  kompozí ció meg-
í rásának gondolata - mondja Sné tberger Ferenc -, de a
vé gs  inspirációt egy izraeli zeneszerz  barátom adta,
akit felké rtek, hogy í rjon egy versenym vet a holocaust
é  ordulójára. Mielótt meglátogatott Berlinben, fe]ke-

í esí e Buchenwald\t, é s azt látta, hogy a második világhá-
ború ban nem csak zsidókat, hanem nagyon sok roma
é s szinto származású  fé rfit é s n t is elpusztí tottak. Ó
bí ztatott, hogy - mivel a romák emlé ké re mé g sohasem
sZületett nagyobb formátumú  zenem  - gyerekkori em,
lé keim, az akkor hallott dallamok alapián í riak egy ver,
senym Vet, Ebb j született meg a ,,Né pem emlé ké re", ami,
nek f  té máját mé g a nagymamámtól hallottam, s ami
ké t hónappal ezel tt, a progresszí v zene, a dzsessz é s a
world music területé n aZ ECM mögött Eulópa második
legielent sebb kiadóiának SZámí tó né met Enia Reclrds

Hé t különfé le alapí tvány ré szé re 100,100 forintot, a
Kálvária-hegyi kápolna állapotának iaví tására, a Kem,
peni kereszt ál]apotának megóvására, é s a Zách Klára
kereszt állapotának meg zé sé re szinté n l00-100 foí in-
tot hagyott é s vé gül meghagyta, hogy temeté se után a
visegrádi szegé nyeknek l0 forintot osszanak szé t.

Kápolnai Kázmé r
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gondoásában CD-n is meg|elent," A közé pgeneráció,
hoz tartozó, több mint egy é Vtizede Berlinben é |  é s al-
kotó Sné tberger most el ször dolgozott együtt az
ugyancsak világhí r  trombitam vé sszel, Markus
stockhausennel, karlheinz stockhausen zeneszerz  fiával-
,,Egy ú iságí ró hí vta fel a figyelmemet Ma*us iáté kára,
é s lemezeim hangmé möke is lelkesedett é rte" - mesé li
Sné tberger. ,,Megvásároltam egy lemezé t - amelyen egy
chilei zeneszez  m Veit szólaltatia meg -, é s azonnal
leny gözött iáté kának rendkí vüli szuggesztivitása, átüt 
ereje. Elküldtem neki ,$udapest Concú rt" cí m  CD-met, é s
í rtam hozzá egy levelet, hogy megtisztelteté snek ven-
né m, ha együtt dolgozhatné k vele. Már másnap felhÉ
vott, é s kölnben elké szí tettük azt a három trombita-
gitár duót, ami szinté n szerepel a legutóbbi lemeze-
men. Örülök, hogy Markus most itt Van Velünk Magyar-
országon, s remé lem, ké s bb is lesz alkalmunk az
együttm ködé sre,"

Sné tberger egyáltalán nem bánta meg, hogy 1988-

ban, a Trio Sundhal í eloszlása után külföIdre ment. ,,Ha
nem iött volna egy váratlan berlini meghí vás, akkor is
elmentem volna, mert a magyar dzsessz lehet sé gei
nagyon korlátozottak, é s nagyobb nyilvánosság el tt is
ki akartam próbálni magam. Berlin toleranciála, kultu-
rális sokszí n sé ge vonzó volt számomra, s bár napia-
inkban a hihetetlenül gyorsan feil d  metropolisban
egyre nehezebb a muzsikusok helyzete - hatalmas tú l-
kí nálat van a piacon -, mé gis szeretek ott é lni, mert
megvan a m vé szi szabadságom," Az elmú lt é vekben
rengeteg dé l-amerikai zené t iátszott - a nyolcvanas
é vek közepe, Egberto Gist4o,{ú i budapesti koncertje óta
tart a brazil zene iránti vonzalma -, de a bebop stflust,
Charlie Parker é S Miles D4l,i5 öröksé gé t is magáé nak
vallja, Klasszikusokkal is próbálkozott (pé ldául elké szÉ
tette BorR,N1hltrmpeí iertes Klaviel'-iának gitárátiratát),
mí g játé kmódia, pengeté stechnikáia leginkább a fla-
mencóra emlé keztet,

^llmnllhHl
március l4-i számából

Versenym  gyerekkori emlé kekb t
Sné tberger F erenc  sbemutat ja a Zeneakadé midn
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