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Liszt egyetlen találkozását Beethovennel több mint ötven év után 

mondta el tanítványának, Ilka Horowitz-Barnaynak.  
 
Körülbelül tizennégy éves voltam, amikor hőn szeretett taná-

rom, Czerny elvitt Beethovenhez. Már jóval régebben beszélt neki 
rólam, s arra kérte, hallgassa meg a játékomat. Ám Beethoven oly-
annyira viszolygott a csodagyermektől, hogy mindig hevesen ellen-
állt a kérésnek, hogy fogadjon engem. Végül azonban hagyta magát 
meggyőzni a fáradhatatlan Czerny által, s türelmetlenül felkiáltott: 
„Nohát, Isten nevében, hozza ide azt a kis törököt!.” Reggel tíz óra 
volt, amikor beléptünk abba a kis lakásba a Schwarzspanier házban, 
melyet Beethoven akkoriban lakott, magam kissé elfogódottan, Czer-
ny kedvesen bátorítgatva engem. Beethoven az ablak melletti hosszú, 
keskeny asztalnál dolgozott. Egy ideig komoran nézegetett ben-
nünket, majd mondott néhány kurta szót Czernynek s hallgatásba me-
rült, mikor kedves tanárom a zongorához ültetett engem. Legelőbb 
Ries egy rövidke darabját játszottam. Amikor befejeztem, Beethoven 
megkérdezte, vajon tudnék-e egy Bach-fúgát játszani. A Wohltem-
periertes Klavier-ból választottam a c-moll fúgát. „S tudnád-e mind-
járt transzponálni egy más hangnembe?” – kérdezte tőlem Beetho-
ven. Szerencsémre képes voltam rá. A záróakkord után felpillantot-
tam. A nagy mester sötéten izzó tekintete fürkészően szegeződött re-
ám. Ám hirtelen gyengéd mosoly suhant át borús vonásain, odajött 
hozzám, lehajolt, fejemre tette a kezét, s néhányszor megsimogatta a 
hajamat. „Ördögi fickó – suttogta –, egy igazi kis török”. Hirtelen fel-
bátorodtam. „Játszhatom most valamit Öntől? – kérdeztem vakme-
rően. Beethoven mosolyogva bólintott. A C-dúr koncert első tételét 
játszottam. Amikor a végére értem, Beethoven mindkét kezével meg-
ragadott, homlokon csókolt, s nyájasan így szólt: „Eredj! Szerencsés 
csillagzat alatt születtél, mert sokaknak fogsz örömöt és boldogságot 
adni! Ennél nincs jobb, sem nemesebb!”  
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Liszt a fentieket a legnagyobb megindultsággal mondta el, sze-
me könnyben úszott; meleg boldogság csendült ki az egyszerű törté-
netből. Egy darabig hallgatott, majd megszólalt: „Ez az esemény éle-
tem legnagyobb büszkesége – művészi pályafutásom megszentelése. 
Ritkán mesélem el – s csak jó barátoknak”. 

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

 
 


