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Liszt Ádám (…) 1819 nyarán a hétéves kisfiúval együtt rövid látoga-

tást tett Bécsben, és felkereste Carl Czernyt. A látogatást maga Czerny gon-
dosan feljegyezte, s ez a feljegyzés történetesen az egyik legjobb fennmaradt 
portré a fiatal Lisztről, melyet tárgyilagossága még érdekesebbé tesz. Czerny 
volt az egyik legokosabb zenepedagógus abban az időben, muzsika és muzsi-
kusok érzékeny értője, a zenei tehetség felmérésére alkalmas ember. 

  
„1819-ben egy reggelen, nem sokkal azután, hogy La Belleville1 

elment tőlem, egy férfi keresett fel, egy körülbelül nyolcéves fiúcská-
val, és arra kért, hallgassam meg a gyermek zongorajátékát. Sápadt, 
gyengének látszó gyermek volt, játék közben ide-oda dülöngélt a 
széken, mintha ittas lenne, úgyhogy néha azt gondoltam, le fog esni a 
földre. Játéka is teljesen egyenlőtlen, zavaros volt és nem tiszta, 
ujjazatról pedig annyira nem volt fogalma, hogy ujjait egészen önké-
nyesen járatta ide-oda a billentyűkön. Mindezek ellenére bámulatba 
ejtett az a tehetség, melyet a természet beléje oltott. Lapról is játszat-
tam vele egyet-mást. Tiszta naturalista módjára játszott, de éppen 
ezért úgy, hogy látni lehetett, hogy itt maga a természet hozott létre 
egy vérbeli zongoristát. Ezt éreztem akkor is, mikor atyja kívánságá-
ra témát adtam neki az improvizálásra. A legcsekélyebb összhang-
zattani ismereti sem voltak, mégis zseniális értelmet tudott belevinni 
a játékába. Az apa elbeszélte nelem, hogy Lisztnek hívják, Esterházy 
hercegéknél kishivatalnok, eddig maga tanította fiát, most azonban 
arra kér, hogy nem vállalnám-e a Franzit, ha egy év múlva felköltöz-
nek majd Bécsbe. Természetesen szívesen megígértem, egyúttal taná-
csokkal láttam el, skálagyakorlatokat és egyebek bemutatásával, ho-
gyan tanítsa egyelőre maga tovább a fiúcskát. 

                                                           
1 Anne de Belleville (1808–1880) volt a másik csodagyerek, aki Európa-szerte híressé tette 
Czerny nevét. 
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Körülbelül egy évvel később Liszt feljött fiával Bécsbe, és 
ugyanabban az utcában vett ki lakást, ahol mi laktunk. Minthogy 
napközben alig volt szabad időm, csaknem minden estémet a fiúcs-
kának szenteltem. Soha nem volt ilyen buzgó, zseniális és szorgalmas 
tanítványom.”2 

 
Forrás: Alan Walker: Liszt Ferenc. Zeneműkiadó, Budapest, 1986. 

 
 

                                                           
2 I. Az Esterházy-levéltár egyik dokumentuma alapján eléggé pontosan meg tudjuk hatá-
rozni a látogatás időpontját. Acta mus. no. 170 elárulja, hogy Liszt Ádám 1819. augusztus 
12-én nyolc-tíz nap szabadságot kapott. Elsődleges célja az volt, hogy alkalmaztatást talál-
jon Bécsben. Mivel szeptember 21-én ő és fia már Doborjánban voltak, feltételezhetjük, 
hogy a Czernyvel való találkozás 1819 augusztus közepe táján eshetett meg. Ugyanez a 
dokumentum, melyet Szentgály tiszttartó írt, azt is elárulja, hogy Liszt Ádám e bécsi utazás 
alkalmával „fia koncertjén is ott akart lenni Badenben”. A helyi sajtó nem tesz említést 
ilyen koncertről, s a badeni levéltárban sincs bizonyító dokumentum.  


