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Sipos Sylvia

Liszt Ferenc és pozsonyi barátai

Pozsony Liszt Ferencet művészi pályája több periódusában is ismerhette: mint csodagyermeket, mint tehet-
séges ifjú virtuózt, mint érett előadóművészt, a spirituális elmélyülésre törekvő zeneszerzőt és művészt, aki az 
egyházi rendbe is belépett. Mint köztudott, a kilencéves Liszt Ferenc első 1820-as pozsonyi koncertje indította 
el a zongoraművészt a nemzetközi karrier felé, a továbbtanuláshoz szükséges anyagi támogatást is megszerezve 
számára. Mint neves előadóművész még legalább 15 további alkalommal1 látogatott el a városba, ahol koncer-
tezett, részt vett művei bemutatásán vagy magántermészetű látogatásai során tette tiszteletét barátainál. Liszt 
pozsonyi látogatásai és itt tartózkodásai – az 1885-ös utolsó látogatásáig – bizonyítják a művész-világpolgár és a 
város élő, bensőséges kapcsolatát, Liszt érdeklődését a pozsonyi zenei élet iránt, és tanúsítják számos pozsonyi 
polgárhoz fűződő baráti kapcsolatát, mely a város kulturtörténetének fontos fejezetét alkotja. Liszt és Pozsony 
viszonyának rekonstruálásában jelentős szerepet kapnak a pozsonyi levéltári források, a korabeli sajtó, valamint 
Liszt és pozsonyi kortársai, barátai visszaemlékezései, levelezései, melyek közül a legjelentősebb Batka János2 
egykori városi levéltáros hagyatéka3, mely nyomon követi a művész pozsonyi szerepléseit, kapcsolatait,  népsze-
rűségét és a város kulturális és társadalmi életére gyakorolt hatását.

A pozsonyi zenei élet a 19. században híven tükrözte a lakosság aktuális társadalmi-kulturális igényét, valamint 
a zene iránti érdeklődés szellemei és anyagi hátterét.  A zenei kultúra fejlődését nagy mértékben befolyásolta  a 
város földrajzi elhelyezkedése, amely lehetővé tette az európai kulturális központokból (elsősorban Bécsből és 
Budapestről) kiáradó kulturális hatások érvényesülését,  s azoknak a helyi igények szerinti transzformálódását. 
Pozsony többnemzetiségű és többvallású jellege is hatással volt a  zenei élet dinamizmusára, s azt a különböző 
kulturális alapállások egészséges vetélkedésével gazdagította. A zenei élet fejlődésében nagy szerepet játszott az 
a körülmény is, hogy Pozsonyban, koronázási városként, a rendi országgyűlések színhelyeként, a főnemesi udva-
rokban élénk társasági élet folyt, s a további zenei fejlődésben az Esterházyaknak, Csákyaknak, Batthyányaknak 
köszönhetően nagy szerepet kaptak a múlt hagyományai, Haydn, Hummel, Beethoven  öröksége. Noha a század 
közepétől Pozsony többé nem volt a Magyar Királyság gazdasági és politikai fővárosa,  de a zenei élet színvonalát 
tekintve  a Monarchia fontos kulturális központja maradt, ahol leggyakrabban a Vigadó, a Városi Színház, a zon-
gorakészítő Schmidt Károly szalonja, a Megyeháza, az Érseki palota vagy a Pálffy-palota s annak kertje szolgált 
a zenei események színhelyéül, melyek között koncertek, hangversenyek, operaelőadások egyaránt helyet kap-
tak. Pozsony hangversenyéletében domináns szerep jutott a Szent Márton-dóm mellett működő Egyházzenei 
Egyletnek4 és a Pressburger Liedertafel elnevezésű férfikarnak.

A zenei bemutatók jelentős fórumai voltak a nyilvános hangversenyek, színházi előadások, istentiszteletek,  de 
a zárt társasági körök, a polgári és nemesi szalonok is, ahol a meghívott vendégek előtt a professzionális hang-
versenyek mellett amatőr zenészek bemutatkozására is sor került. Egy ilyen alkalom alapozta meg Liszt Ferenc 
művészi pályáját és életre szóló kapcsolatát Pozsonnyal.

Az eseményre 1820. november 26-án került sor Esterházy Mihály gróf pozsonyi palotájának5  kerti pavilon-
jában, ahol a mindössze kilencéves Liszt a főnemesség tagjai előtt tartott koncertjével hatalmas sikert aratott, 
melyről a  Pressburger Zeitung is elismeréssel írt: „E művész rendkívüli felkészültsége valamint gyors áttekin-
tése a legnehezebb darabok előadását illetően, melyeket lapról való lejátszásra eléje tettek, általános csodálatot 

1  Liszt és Pozsony kapcsolatát kutatták Vševlad Jozef Gajdoš, Dobroslav Orel, Karl Benyovszky, Zoltán Hrabussay, Zdenko Novácek, és mások.
2  Batka János (Johann Nepomuk Batka) 1879 és 1917 között mint Pozsony város levéltárosa működött.
3  Jelenleg ez a hagyaték különböző fővárosi intézmények  (Pozsonyi Városi levéltár, Pozsonyi Városi Könyvtár, Pozsonyi Városi Múzeum, Pozsonyi 

Városi Galéria) gyűjteményében található. 
4  Az  egylet (Kirchenmusikverein zu Sankt Martin, 1833–1950) Magyarország legrégibb és létszámát tekintve legnagyobb létszámú zenei egye-

sülete volt,  melynek 1839-től Liszt Ferenc is  tiszteletbeli tagja volt.
5  A mai Ventúr utca 15. sz.  épületben az Egyetemi Könyvtár található.
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keltett és a legnagyobb reményekre jogosít.“ A jelenlévő Apponyi, Amadé, Viczay, Szapáry grófok Esterházy 
Mihály gróf vezetésével a következő hat évre évi 600 forint ösztöndíjat szavaztak meg a kis virtuóz képzésére. 
Ezt az eseményt maga Liszt is pályája meghatározó momentumaként értékélte: „Az önök városának és közönsé-
gének örökké hálás maradok, mert itt Pozsonyban dőlt el a sorsom.”

Liszt gyermekkori pozsonyi fellépését követően 19 év telik el, míg újra a pozsonyi közönség elé lép, ám ekkor 
már mint népszerű és elismert zongoravirtuóz.  1839. december 18-án érkezik a városba, s látogatása  a korabeli 
sajtó beszámolója alapján a legnagyobb kulturális eseménynek számított. A rendi országgyűlés képviselői, a vá-
ros vezetői, előkelőségei mind a társaságát keresték, Batthyány Lajos gróf vendége, Károlyi Györggyel, Széchényi 
Istvánnal ebédel6. Koncertjei iránt akkora volt az érdeklődés, hogy három egymást követő napon is fellépett, a 
Grassalkovich-palotában külön az előkelőségek előtt. Az utolsó, december 22-i koncert bevételét jótékony céllal 
a pozsonyi kórházak megsegítésére ajánlotta fel. E koncertek jelentőségét az is növelte, hogy Liszt az előadások 
alkalmával a neves pozsonyi zongorakészítő, Schmidt Károly hangszerén játszott.7 A sikeres koncertsorozatról a 
pozsonyi német nyelvű sajtóban egy kritikus a következőképpen nyilatkozott: „Liszt olyan művész, akit nem le-
het leírni, nem lehet magyarázni. Játéka nem elemezhető sem technikai, sem mechanikai értelemben, s végképp 
nem a szellem, mely e játékból árad, s a hallgatóságot ellenállhatatlanul elragadja. A kritikának, mely alapvető-
en negativista, az ilyen művész esetében hallgatnia kell. Csupán arra van joga, hogy éjjel-nappal azt harsogja: 
Menjetek és hallgassátok! S én is csak ezt kiáltom a szélrózsa minden irányába: menjetek és hallgassátok!”8 

A látogatás végeztével Liszt Esterházy Kázmér gróf hintójában, diadalmenetben hagyja el Pozsonyt, a hintót 
három másik követte egészen Pestig.   Une caravane aristoctratique – írta az előkelőségek menetéről Liszt. A si-
kerek és  a baráti fogadtatás hatására pesti koncertjeit követően 1840 januárjában újra Pozsonyba látogat, hajóval 
érkezik, s két koncertet is ad, egyet  január 21-én a Megyeházán, a másikat a Városi Színházban január 26-án a 
pozsonyi Egyházzenei Egylet javára, ahol zongoristaként és karmesterként egyaránt  tiszteletdíj nélkül szerepelt. 
Pozsonyt is elérte a Lisztománia 9. Ekkor kapja emlékül a Batthyány, Károlyi, Széchényi, Esterházy grófnőktől a 
nevükkel ellátott kis aranyserleget,10  Eszterházy Kázmértól a pipagyűjteményt, a  jelenség bizonyítéka az  utóbbi 
koncert progamfüzetében megjelent kis német nyelvű vers, melyet Liszt tiszteletére írtak Óda Liszthez címmel, 
de a közönség között egy külön lapocskára nyomtatott Poésie et musique című francia nyelvű verset is osztogat-
tak. 11

Pozsonyt elhagyva Liszt folytatta az utazó virtuóz életét. Zongorajátékával sikert sikerre halmozott Európa 
számos nagyvárosában kelettől nyugatig. Lisztet nagy sikerű európai koncertkörútja során a legnagyobb sztárok-
nak kijáró módon ünnepelték. Tömegek ujjongása, hisztéria, istenítés, csodálattól ájuldozó nők... A Lisztománia 
hatalmába kerítette Európát. 

Németországi, oroszországi koncertkörútja után 1846 tavaszán újra Bécsbe érkezik, ahonnan tíz fellépés után 
Pestre utazik tovább, egy pozsonyi kitérővel. Április 28-án érkezik hajóval, a kikötőben a pozsonyi Egyházzenei 
Egylet küldöttsége várja. Eszterházy Kázmérnál szállásolják el, akinek háza előtt este az Egyházzenei Egylet tag-
jai szerenádot adnak Liszt tiszteletére. A város az országgyűlési követválasztás lázában él, de még a kortesek is, 
akik cigányzenészek kíséretében járják a várost, Liszt ablaka alá érve lelkesen ünneplik a zeneszerzőt: „A zongo-
ramester Liszt Ferenc, hazánkfia éljen, éljen!”12

6  Találkozásaikról részletesen beszámol Széchényi István is. Széchényi, István. Napló, Gondolat, Budapest, 1982
7  A  korabeli Európa egyik legelismertebb zongorakészítője, 1822-től Pozsonyban működött. 1835 és 1853 között Magyarország legjobb és legpro-

duktívabb zongorakészítője. A pozsonyi zongoraművészet jeles alakja, kinek zeneszalonjában fontos kulturális események kaptak helyet. Az első 
pozsonyi iparos, aki cégét neves művészek által népszerűsítette, akik az ő műhelyéből származó hangszereken játszottak. Vezetése alatt a cég több 
mint 1311 különböző zongoratípust készített.

8  Pannonia, pozsonyi német nyelvű folyóirat, 1839. december 31. szám
9  A Lisztománia kifejezést először Heinrich Heine  használta 1844. április 25-én írott esszéjében  a Liszt által a hódolói körében kiváltott hisztéria 

leírására .
10  A  hon híres művészének a hazának ezen hölgyei felirattal  ellátott serleg ma a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében található.
11  Liszt előző évi decemberi zongorahangversenye alkalmából Kunoss Endre Liszthez címmel írott költeményét osztogatták a jelenlévők között, 

amely nagy sikert aratott. A bécsi kémek azonban a Habsburg-hatalom elleni burkolt tiltakozásként értelmezték a verset és szerzőjére felhívták a 
bécsi rendőrminiszter figyelmét.

12 Dr. Zoltán Hrabussay: Franz Liszt a jeho vzťahy k Bratislave, 1961, 15 p.
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Az elkövetkező években a pozsonyiaknak kevesebb alkalmuk lesz Liszttel találkozniuk, leginkább a közeli 
Bécsben hallhatták, ahol a mester gyakrabban megfordult. A következő  pozsonyi látogatásra majd csak 1858 
áprilisában került sor. Liszt  von Vrábely  postaigazgató családjánál szállt meg azt követően, hogy  egy nappal 
korábban Pesten sor került Liszt Esztergomi miséjének előadására, amelyet  maga Liszt vezényelt abból az alka-
lomból, hogy  „confraterként”13 felvették a ferences rendbe. 14 Vrábely Károly nem csupán a pozsonyi zenei élet 
kiemelkedő alakja volt, de mint a modern zenei irányzatok elkötelezett híve, Liszt lelkes támogatója és barátja, 
maga is az Egyházzenei Egylet tagja, mely már ekkor az Esztergomi mise pozsonyi bemutatását tervezte. E láto-
gatás alkalmával a Vrábely lányok verssel és házi koncerttel köszöntötték a mestert. 

Amint azt a Vrábely család példája is illusztrálja, Lisztet Pozsonyhoz a művészi érdeklődésen kívül a város 
polgáraihoz fűződő baráti kapcsolatok és a város pezsgő kulturális élete is vonzotta. E kulturális közeg képvise-
lői voltak a már említett Egyházzenei Egylet, annak karmesterei,  Karl Mayerberger és Joseph Thiard-Laforest, 
az egylet titkára, Karl Heiller püspök, Schmidt Károly zongorakészítő, Batka János városi levéltáros és nővére, 
Antónia. De barátai közé tartozott Kováts Fanny énekesnő, a Vrábely család (elsősorban a lányok, Stefánia és 
Szerafína) és a zeneszerző, zongorista gróf Zichy Géza. 

A pozsonyi Liszt-kultusz kialakulásában azonban döntő szerepe mégiscsak egy embernek, Batka Jánosnak 
volt. Batka János, Liszt egyik legnagyobb pozsonyi csodálója volt. Lelkesen népszerűsítette a mester munkáit, s 
oroszlánrésze volt abban, hogy meghívására Liszt több alkalommal is ellátogatott a városba. Batka Pozsonyban 
végezte a jogi akadémiát, a város szolgálatában eltöltött munka mellett kiállításokat, koncerteket, előadásokat, 
ünnepségeket szervezett, s gyűjtötte az értékes történelmi emlékeket. Batka széles érdeklődési körébe a zene is 
beletartozott. Rajongott a neoromantikus zenéért, elsősorban Berlioz, Liszt és Wagner muzsikájáért. Batka a 
zenei élet számos jelentős képviselőjével kapcsolatban állt, szerkesztette a Pressburger Zeitungot, melybe szá-
mos zenei kritikát, recenziót, jegyzetet is megjelentetett a pozsonyi, bécsi, budapesti zenei életről. Tagja volt 
különböző egyesületeknek és szövetségeknek: a pozsonyi Művészegyletnek, az Egyházzenei Egyletnek (titkár), 
a Pozsonyi dalkörnek (elnökségi tag)  a színházi komissziónak, a Hallgatás szabadkőműves páholynak. A Batka 
élete során összegyűjtött nagyszámú dokumentumgyűjtemény sok értékes adattal szolgál a korról, amelyben 
élt. Zenetörténeti szempontból a  Batka-hagyaték legértékesebb részét képezik a Liszt Ferenchez fűződő doku-
mentumok, melyek  az 1830–1917 közötti időszakból származnak. E dokumentumokból megismerhetjük Batka 
szerepét Liszt műveinek pozsonyi bemutatásai kapcsán. 

Batkának köszönhetően Liszt az 1870-es évektől több főleg jótékony célú koncertet adott a városban: az 
Egyházzenei Egylet javára, a helyi kórházak megsegítésére, Támogatta, hogy a neves pozsonyi  zongoravirtu-
óznak és zeneszerzőnek, Johann Nepomuk Hummelnak szülővárosában szobrot emeljenek: az ügy támogatása 
érdekében alakult alap javára három koncertet is adott: 1881-ben,1882-ben és 1885-ben. Az 1881. április 3-án 
tartott koncerten barátja, az ugyancsak pozsonyi születésű zongorista, gróf Zichy Géza is fellépett.15 E koncert 
kapcsán írja Wittgenstein hercegnőnek: „Holnap barátommal, Zichyvel Pozsonyba utazom, e művész szülővá-
rosába. Eljátszik néhány balkezes darabot, én pedig a Rákóczi-indulóban fogom kísérni...”16 Az 1882. február 
12-i koncerten ugyancsak részt vett, de ezen már Hans von Bülow és Anton Rubinstein  játszott. Liszt utolsó po-
zsonyi látogatása is a Hummel-alappal17 kapcsolatos, 1885 április 13-án váratlanul megjelent Anton Rubinstein 
koncertjén, s részt vett a koncertet követő banketten is, ahol a polgármester Rubinsteint köszöntve hangsúlyoz-
ta: „Szép napja volt Pozsonynak, amikor Liszt Hummel emlékműve javára adott koncertet, de ma a város a két 

13 A bizonyítványon, amely tanúsítja, hogy confraterként felvették a rendbe, az 1856. június 23-i dátum szerepel. Az oklevelet Pozsonyban állították 
ki, Eugénius Koppán ferences rendi tartományfőnök aláírásával, az eredeti példányt a weimari múzeum őrzi, másolata megtalálható a budapesti 
Liszt Múzeum gyűjteményében.

14 Liszt Ferenc családja erősen kötődött a ferences hagyományokhoz. Apja Liszt Ádám  fiatal korában két évig tagja volt a ferences rend pozsonyi 
konventjének. A témáról bővebben lásd: Gajdoš, V. J.: Františkánska tradícia v rodine Františka Liszta a Malacky. Malacky, b.n. 1942, č. 23.

15 Az író, jogász, zongorista, zeneszerző gróf  Zichy Géza  jobb kezét 14 éves korában elvesztette, mégis kora kiváló zongoravirtuóza volt. A tehet-
séges fiú  zenét Pozsonyban Mayerbergernél tanult, később Budapesten élt, ahol  Volkmann és Liszt tanítványa volt Liszthez fűződő barátsága 
1873-ban kezdődik, s élete végéig tart. Több mint 50 éven át tartó barátság fűzte Batkához is. Mint balkezes zongorista sokrétű munkásságot 
folytatott, számos jótékony koncertet is adott. Tehetségét Liszt is elismerte.

16 Orel, D.: František Liszt a Bratislava, Bratislava 1925,  p. 42
17 A pozsonyi Hummel-emlékmű leleplezésére végül csak Liszt halála után, 1887. október 10-én került sor.
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legnagyobb zongoravirtuózt köszöntheti falai között.” Mire Rubinstein csak annyit válaszolt: „Mi mindannyian 
csupán egyszerű gyalogosok vagyunk Liszt marsall mellett.”18

Liszt Pozsonyban nemcsak zongoristaként, zeneszerzőként is nagyon népszerű volt, szerzeményeit Pozsonyban 
főleg a 19. század hetvenes éveitől játszották. Liszt életében a szerzeményei népszerűsítésének egyik  fontos szín-
helye volt a Szent Márton-dóm, ahol Liszt egyházi szerzeményeit az Egyházzenei Egylet19 mutatta be. Néhány be-
mutatón maga Liszt is megjelent. 1873-ban Liszt két alkalommal is meghallgatta a dómban az Esztergomi misét 
(Missa solennis)  Karl Mayerberger vezényletével. A szerzeményt Pozsonyban először 1872-ben mutatták be az 
Egyházzenei Egylet megalakulásának 40. évfordulója alkalmából. A Koronázási misét  (Missa coronationalis), 
a pozsonyi dómban először 1872-ben mutattak be  Karl Mayerberger vezényletével, a következő 1873. április 
13-i bemutatón pedig maga a szerző is részt vett. Pozsonyi barátai és tisztelői ekkor köszöntötték Lisztet 50 éves 
művészi jubileuma alkalmából. 

Liszt ugyancsak személyesen vett részt a Szent Erzsébet legendája című oratóriuma bemutatásán, amelyre 
1883. március 18-án, virágvasárnap került sor  a Városi Színház épületében Jozef Thiard-Laforest vezényletével. 
E bemutató különösen fontos eseménynek ígérkezett Pozsonyban, miután a szent kultusza szülővárosában erő-
sen élt. Az esti előadáson a színházban megjelentek a város előkelőségei, köztük Izabella nagyhercegnő is udvar-
hölgyei kíséretében. Szent Erzsébet szerepét  a népszerű pozsonyi énekesnő, Kováts Fanny énekelte, a további 
szerepeket Strehlen, Kumlik és Steyer énekelték.20

Az egylet tevékenységében jelentős szerepet töltött be Karl Heiller, egyházi író, tisztviselő, pozsonyi plébá-
nos és kanonok, helyi címzetes püspök. Pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából Liszt személyesen jött 
Pozsonyba és a Szent Márton-dómban tartott pontifikációs mise alkalmával 1884. február 24-én saját maga 
vezényelte Koronázási miséjét. Ezek a koncertek jelentős eseménynek számítottak Pozsonyban, mert noha az 
Egyházzenei Egylet legfontosabb célja a Szent Márton-dóm zenei életének fejlesztése volt, tevékenysége ki-
terjedt a világi zene területére is. Pozsonyban az Egyházzenei Egylet mellett működött férfidalárda, az ún. po-
zsonyi Liedertafel (Pressburger Liedertafel) és a Pozsonyi Dalegylet (Pressburger Singverein). A Pressburger 
Liedertafel elnevezésű férfikar a 19. század nyolcvanas éveitől foglalkozott  Liszt énekkarra írott kompozícióinak 
bemutatásával. (pl. Psalm 18, Der Sonnenhymnus des heiligen Franziskus von Assisi  stb.) A Magyar királydal 
világpremierje is ezen kar előadásában zajlott 1884 decemberében Pozsonyban.

Mindezekről az eseményekről,  mint ahogy Liszt összes pozsonyi látogatásáról, mindig részletesen tudósított 
a helyi német és magyar nyelvű sajtó.  Ebben is nagy szerep jutott Batka Jánosnak, aki a Pressburger Zeitung 
szerkesztőjeként maga is számos tudósítást, kritikát, esszét írt Liszt tevékenysége kapcsán. Ezen tudósítások 
alapján rajzolódik ki a Liszt-kultusz megannyi pozsonyi megnyilvánulása. Liszt 1873. november 23-i pozsonyi 
látogatásáról pl. a Pressburger Zeitungból megtudhatjuk, hogy szombaton, az esti nyolcórás vonattal érkezett 
az Egyházzenei Egylet meghívására, amely Szent Cecília napján szokta megülni alapítási évfordulóját. Mint ta-
valy ilyenkor és húsvétvasárnap, most is az Esztergomi misét adják elő. Gottl alpolgármesterrel az élen az egy-
let küldöttsége fogadja az állomáson, ahonnan szokásos szállására, a Zöldfába hajtat, s onnan Széchényi Dénes 
grófhoz, akinél estje egy részét tölti. Vasárnap reggel nagy tömeg hallgatja a koronázási templomban a százhar-
minc zeneegyleti tag által megszólaltatott misét, mely Liszt szerint jobb és kerekebb volt, mint a húsvéti előadás. 
Mayerberger karmester mellett Liszt Forster orgonaművészt dicséri. Délután nyolcvanterítékes díszebéden lát-
ják vendégül a Zöldfában. Heiller apát németül, Róth tanfelügyelő magyarul köszönti. Liszt sem marad adós. A 
bankett végén a társaság Heillernél vendégeskedik, hogy együtt várják Liszt vonatának éjféli indulását, s ő él  a 
lehetőséggel. Néhány helybeli arisztokrata hölgy énekét kíséri, majd a város legjobb zongoristájával, Schuster 
Erzsébettel eljátssza Schubert egyik négykezes fantáziáját, köszönetül a napért.21

18  U. o. 44 p.
19  1833-ban alakult  Pressburger Kirchenmusikverein zu Sankt Martin néven.  Az előzménye az ún. Kirchenmusikverein,volt, amely 1828-ban 

jött létre A Szabad Művészek és Előadók Első Egyesületéből kivált zenészek közreműködésével, amelyet 1815-ben  Heinrich Klein karmester és 
zeneszerző alapított.

20  Az énekesnő Kováts Fanny az Egyházzenei Egylet szólistája volt Pozsonyban.  Főleg Beethoven Missa Sollemnisének énekbetétje tette őt híressé. 
Anton Strehler  baritonénekessel együtt Liszt Ferenc oratóriumai és miséi szólistarészeinek legjobb pozsonyi előadói voltak.

21 Pressburger Zeitung, 1873, november 23, 27.
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A pozsonyi Liszt-kultusz már Liszt életében hangsúlyosan megnyilvánult, s ebben  a kultuszban egyaránt sze-
repet kapott a zongoravirtuóz, a zeneszerző és a karizmatikus személyiség, aki soha nem felejtette el hangsú-
lyozni, mit köszönhet Pozsonynak. Pozsonyi barátai és csodálói 1881-ben hetvenedik születésnapja alkalmából 
a pozsonyi koncertje  után egy bársonyborítású díszalbumot ajándékoztak neki. A köszöntőszövegből kiderül, 
hogy az ajándékozók között volt a város vezetése mellett az Egyházzenei Egylet, a Liedertafel, a Singverein a 
Typogarphenbund, a Hummel-szoborbizottság. Mindezen társaságokat azonban összekapcsolja egy ember sze-
mélye, s az ismét Batka János. Ő közvetíti a pozsonyiak kérését a koncertekkel, az Egyházzenei Egylet támoga-
tásával, a Hummel-szobor felállításával kapcsolatban, de ő intézi Liszt mellszobrának elhelyezését a pozsonyi 
Szent Márton-dóm mellett,  illetve Liszt összes műveinek megjelentetését a Breitkopf & Härtel  kiadóban.22 
Batka János tette a legtöbbet azért, hogy  a pozsonyiak ne felejthessék el Lisztet. Még Liszt életében kezdemé-
nyezte egy pozsonyi Liszt-emlékmű felállítását, melyhez a mester – ugyan kelletlenül,  némi rábeszélés után  – a 
pozsonyi születésű, ám Bécsben működő szobrásznak, Tilgner Viktornak ült modellt 1884 áprilisában.23 Ez idő 
tájt kezdik meg az új pozsonyi színház építését, melynek átadására 1886-ban kerül sor. A Ferdinand Fellner és 
Hermann Helmer által a párizsi opera mintájára tervezett épület homlokzatát neves személyiségek dombormű-
vei ékesítik,  Goethe, Shakespeare, Katona és Vörösmarty mellett az épp az évben elhunyt Liszt domborműve lett 
az ötödik, mely Marhenke alkotása.24

Batka Liszt 1886-ban bekövetkezett halála után is folytatta a kultusz ápolását, megszervezte a Szent Erzsébet 
legendája című Liszt-oratórium nagyszabású előadását 1907 novemberében, amikor Pozsony Szent Erzsébet szü-
letésének 700. évfordulóját ünnepelte. 1911-ben Zichy Gézával és az Egyházzenei Egylet karnagyával, Kossow 
Jenővel közösen nagyszabású ünnepségen emlékeztek meg Liszt Ferenc születésének századik évfordulójáról. A 
többnapos rendezvényen a dómban újra felhangzott a Koronázási mise, az Esztergomi mise, a Requiem férfikar-
ra, míg a Városi Színházban megrendezett hangverseny műsorán  további Liszt-művek szerepeltek . Ez alkalom-
mal helyezték el a már korábban elkészült Tilgner-domborművet is a pozsonyi dóm előtti téren.

Batka élete során szorgalmasan gyűjtött mindent, ami Liszttel kapcsolatban megjelent, hagyatékában levele-
zése és saját feljegyzései mellett Liszt művei, koncertprogramok és plakátok, fotográfiák, képzőművészeti em-
lékek egyaránt fellelhetők. A Liszt Ferenchez fűződő dokumentumok között mégis a legértékesebbek  Batka és 
Liszt levelezései, közte a 29 eredeti, Liszt által írott levél és a 11 kópia, amely  az 1869–1886 közötti évekből25 
származik. Batka János hagyatéka azonban nem csupán e gazdag levéltári anyagból áll. Az ő széles körű kulturá-
lis szervezőmunkájának köszönhető, hogy a város érdeklődése a művész iránt nem lankadt Liszt halála után sem. 
A Batka-féle kulturális örökséget Pozsony fenntartás nélkül vette át, s őrzi mind a mai napig. A kultusz ápolásá-
ban ma már tevékeny szerepet tölt be az 1979-ben alakult Liszt Ferenc Társaság,26 és e kultusz  jegyében jött létre 
az a kiállítás is, amely Liszt Ferenc pozsonyi kapcsolatait hivatott bemutatni.27

22 Hrabussay, Z.: Ján Nepomuk Bakta, bratislavský archivár a kritik…In: Franz Liszt a jeho bratislavskí priatelia, Obzor, Bratislava, 1975, 177-
180 p.

23 Az üléseken személyesen  részt vett Batka János és nővére, Antónia is, aki a türelmetlen mestert egy Baumgarten-novellával szórakoztatta 
24 Ortvay Tivadar: Pozsony város utcái és terei, Pozsony 1905, 284 p.
25 A levelek címzettjei  F. J. Schindler, Karl Mayerberger,  Batka, Karl Heiller, Antoinette Czech-Batka
26 1873-ban már volt Pozsonyban egy Liszt-klub, mely a zeneszerző 50 éves művészi jubileuma alkalmával alakult, ám Liszt halála után nem 

sokára megszűnt.
27 A kiállítás szervezői a Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, SZNM – Zenetörténeti Múzeum, a Pozsonyi Városi 

Galéria, SZNM – Kárpáti Német Kultúra Múzeuma, együttműködő partnereik pedig a SZNM – A Szlovákiai Horvát Kultúra Múzeuma, Liszt 
Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont Budapest, Pozsonyi Városi Múzeum, Pozsonyi Fővárosi Levéltár, a Pozsonyi Városi Könyvtár és a 
pozsonyi Szent Márton  római katolikus plébániatemplom. Megnyílt október 21-én Pozsonyban a Szlovákiai Kultúra Magyar Múzeuma épüle-
tében Liszt Ferenc és pozsonyi barátai címmel.
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