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Ismersz-ee?

T H E MANY FA CE S OF

Vibrant, valiant, virtuoso – like three passionate romantic chords, many
would attribute these traits to Liszt on the hearing of his name. Was he the
most famous of the romantics, a superstar of his time, or an ardent admirer
of the weaker sex? In addition to these more popular expressions of Liszt,
we’d also like to show you some lesser knownsides to Liszt who remained
true to his Hungarian heritage.
As a romantic, he struggled with the meaning of life despite his religious
upbringing, which would eventually lead him to a true faith in God. We hope
you’ll explore with us his music and find the face of Liszt that appeals to you
the most.

Vad, vagány, virtuóz – mint három szenvedélyes,, romantikus akkord,
úgy csendülnek fel sokakban e jelzők Liszt nevének
ek hallatán. A leghíhí
resebb romantikus, egy korabeli szupersztár, a gyengébb
yengébb nem odaadó
híve?
Akár egyet is tudunk érteni e jelzőkkel, mindemellett
llett szeretnénk
megmutatni a kevésbé ismert arcait is annak a zeneszerzőnek,
erzőnek, aki
magyarságához élete végéig hű maradt, akit kérdések gyötörtek az
élet értelméről és céljáról, és aki az egész életét végigkísérő vallásos
neveltetésből végül rátalált a valódi Istenhitre.
Ki-ki felfedezheti azt a vonást, amely hozzá legközelebb áll – így
megtalálhatja saját képét Liszt Ferencről.

Valllée d’Obermann

…perpetual wanderer
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All of us have pondered the thought: Why are we here on this
earth? In exploring some works from the time of his youth,
we see Liszt, the perpetual wanderer, who looked primarily to
nature to find the answers to life’s big questions. We have a
personal connection with this piece as it was the final one we
played for our music degree in Dortmund. Like young Liszt,
when we finished our studies and were anxious to begin our
musical careers, we too were filled with many questions of
what the future would hold for us. It is an honor for us, that the
four-handed version of this piece was written especially for us,
and now for the first time can be heard on this recording.

Mindannyiunkat foglalkoztat a gondolat: mivégre vagyunk itt
e földön? Liszt, az örök vándor mind fizikai értelemben, mind
a transzcendens világban nagy utat tett meg, azonban ifjúkori
műveinek megalkotásakor az élet nagy kérdéseire a választ még
leginkább a természetben kereste.
Személyes kötődésünk is van a műhöz, hiszen ez volt németországi művészdiplománk záródarabja. Tanulmányaink befejezése
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Liszt - a szerelmes

Liebestraum No. 3

Dreams of Love …the
Nolover
3

It is surprising that this wellknown piece up until now
has not had a four-handed adaptation! This variation
has been prepared personally for us, which can be
heard in our concerts and now on this disc in our own
interpretation. In the last of these three pieces, the
beauty and maturity of unconditional love are presented. The feelings of love which arise through this
beautiful piece are the ties that bind together our past,
present and future. As children we listened to it and
dreamed of the future. Yet now in our twentieth year of
marriage we are thankful for the road we’ve traveled
together in love.

Meglepő, hogy ennek a mindenki által ismert darabnak eddig
nem létezett négykezes feldolgozása.
Ez a személyesen nekünk készült átirat egyedül a mi tolmácsolásunkban hangzik fel a koncerttermekben és itt a lemezen is. Az eredetileg három darabból álló zongorakíséretes
dalciklus utolsó darabja a feltétel nélküli, érett szerelemről
szól. E csodálatos muzsika által keltett érzés összeköti a múltat a jelennel és a jövővel, így a műben megjelenik a szerelem
időtlensége. Emlékszünk még, amikor kisgyermekként e darabot hallgatva ábrándoztunk a jövőről, álmodva a csodát – most
pedig, húsz éve házasokként ez egyben hálaadás is a jelenért,
a szeretetben megtett közös útért.

…the role model

Mihaly Mosonyi:
The three colors of flaming love

Liszt’s music had a great influence upon many of his contemporaries,
including Michael Mosonyi. His respect and admiration of Liszt are
reflected in his own works. In his three short pieces on love, Mosonyi
uses the colors of flowers to express his love for the national flag:
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Mosonyi Mihály egyike volt azon
kortársaknak, akikre Liszt művészete rendkívül nagy hatást gyakorolt. A
zeneszerző iránti tisztelete és csodálata műveiben is tükröződik. Második alkotói periódusában mindvégig megmarad az erőteljes nemzeti
hangvételnél.
Mosonyi szerelemről szóló három
rövid darabjában a virágok színeit
megjelenítve fejezi ki a nemzeti lobogó iránti szeretetét:
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Mosonyi Mihaly:
Az ego szerelem harom sz ne

Liszt - a példakép

Mihaly Mosonyi:
Festive Music

In addition to countless concert tours, Franz Liszt was also one of the
best known and most beloved teachers of his time. He could boast of
having numerous students and followers. One of his most loyal friends,
Michael Mosonyi, used many of Liszt’s typical musical elements in
his own works expressing in this way his respect for the master. This
festive music was first published with the author’s personal recommendation: “This festive music… includes the Appeal… first painted by
gentle colours... but when repeated the second time with full strength,
cries out like a warning: Don’t hurt the Hungarian!”

Liszt számtalan koncertkörútja mellett korának egyik legismertebb és legkedveltebb tanára is volt, számtalan tanítvánnyal
és követővel büszkélkedhetett. Az egyik legismertebb hű barát,
Mosonyi Mihály számos rá jellemző zenei elemet használ műveiben, ezzel is tiszteletét fejezve ki a Mester előtt.
Az Ünnepi zene első kiadása Mosonyi személyes ajánlásával
jelent meg: „Ezen Ünnepi zenét oly szándékkal írtam, hogy mint
keret, az oly népszerűvé lett Szózatot magába foglalja... A szózatot először gyöngéd színekkel jellemeztem, de másod ízben
teljes erővel ismétlődik, mintha fenyegetve kiáltaná: Ne bántsd
a magyart!”

Mosonyi Mihaly:
Ünnepi zene

Liszt - a virtuóz

…the virtuoso

Hungarian Rhapsody No 2

Playing the II. Hungarian Rhapsody is
always extremely rewarding and can’t be
overlooked when presenting Liszt’s musical
compositions. With his rhapsodies, this “famous musician of the world” directs our attention to Hungary as the curious elements
of Gypsy music fascinated the composer.
Countless popular melodies have survived
thanks to Liszt’s adaptations.

A II. Magyar rapszódia előadása mindig
rendkívül hálás feladat, s szinte megkerülhetetlen Liszt életművét bemutatva.
A virtuóz komponista, e „hírhedett zenésze a világnak”, a figyelmet a rapszódiákkal is Magyarországra irányította: a
verbunkos elemek, valamint a cigányzene hangzásai és fordulatai valósággal
elbűvölték.
Számos népi dallam maradt fenn Liszt
feldolgozásainak köszönhetően – ezek
egyszersmind az alkotó művészi hazatalálásának lenyomatai.

…the believer

From the cradle to the grave

This composition came as a surprise and a gift to us in our discovering
of it. Three movements – the three most important stages of our lives.
The miracle of a new life and the soothing rocking of the cradle has at
least as much mystery surrounding it as the departure into the next,
unknown dimension . And what is between the two? A way of life patterned by God with joys and struggles leading us to the great Creator,
who composes the symphony of life …

Igazi kuriózum és ajándék volt számunkra, amikor erre a műre rátaláltunk. Három
tétel: életünk három legfontosabb állomása.
Amennyi csoda övezi egy-egy élet létrejöttét, majd a bölcsőben való nyugtató
ringatózást, legalább annyi misztikum veszi körül a távozást a másik, ismeretlen
dimenzióba. És mi van e kettő közt? Egy
Isten által megszabott életút, amelynek
örömein, vagy épp verítékes küzdelmein
át is megtalálhatjuk a Nagy Alkotót, aki az
életünk szimfóniáját komponálta...

Von der Wiege bis zum Grabe

Liszt - a hívő

Liszt - a hazafi

…the patriot

Anthem and An Appeal

In the last notes on this disc, we receive a clear answer to the question
posed in the first piece: the road isn’t always easy but if we hold onto
our physical and spiritual roots, and if we return again and again to the
source: we will not become lost.

Today Liszt’s Hungarian identity is not a question for anyone. His adaptation of the nation’s two most important works could be called his
profession of faith in his homeland and his oath of loyalty.

Liszt magyarságtudata ma már senkinek nem kérdés. A
nemzet két legfontosabb művének átdolgozását nevezhetnénk a
hitvallásának, hűségesküjének is szülőhazája mellett.
Úgy gondoljuk, az e feldolgozásban hallható gyengédség és
szenvedély képes új erőt és hitet adni, évszázadokon át; olyan
könnytől csillogó tekinteteket, amilyeneket mi is tapasztalunk a
darab eljátszásakor, bárhol szólaljon meg a világon.
A lemez utolsó hangjaiban választ kaphatunk az első műben feltett kérdésre: nem mindig könnyű az út, de ha a ragaszkodunk
fizikai és lelki gyökereinkhez, s ha újra és újra visszatérünk a
forráshoz: nem tévedünk el.

A hangfelvétel és a keverés a Magyar
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Köszönet gyermekeinknek, Laurának,
Lilinek és Lórántnak, hogy hisznek bennünk
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lemezzel.
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