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Joseph Haydn világát Eisenstadtban felfedezni különleges élménynek számít. Látni, hallani és érezni a híres zeneszerzõ 
nyomában. Egy  séta a Haydn Gassén és feltőnik egy gyönyörően megõrzött barokk ház. Joseph Haydn 1766-ban 
szerezte hercegi karmesterként az Esterházy udvarban és lakta 12 évig. Itt a zenetörténet elvarázsolja az embert. 
A Haydn-ház az egyik legátfogóbb zenészemlékhely Ausztriában. A rendszeres kiállítás keretében és az évente változó 
idõszaki kiállítás nem csak Joseph Haydn életét és munkásságát mutatja be, hanem áttekintést nyújt a 300 éves 
burgenlandi-pannóniai zenetörténetrõl. A gyermekeknek szóló tárlatvezetés során a mester személyesen köszönti a fiatal 
vendégeket  és mesél az akkori zenesztár izgalmas életerõl.  

    
Állandó kiállításÁllandó kiállításÁllandó kiállításÁllandó kiállítás    
 
Sehol máshol nem érezhetõ Joseph Haydn emberként és zenéje olyan élethően, mint akkori lakóházában. Az egykori 
lakrész „szoba és konyha” eredeti korabeli bútorokkal van berendezve és a korszak atmoszféráját idézik. Mindazonáltal az 
állandó kiállítás keretében kiállított tárgyak bemutatják és dokumentálják a mester életét és alkotásait. Joseph Haydn 
erdeti portréi mellett találhatók még különleges ritkaságok is, mint az eisenstadti 1780-ból származó zongora, az 1797-
bõl, a Hegyi templomból származó orgona. Válogatott mûvek elsõ és korai lenyomatai mutatják be a zeneszerzõ 
fejlõdését. A kiállítás különös figyelmet szentel fõmûveinek, szimfóniáinak és operáinak, melyeket az Esterházy 
hercegeknek írt. Természetesen nem hiányozhatnak a korszakot alkotó utómûvei sem, mint a két  német  oratórium,  
„A teremtés” és „Az évszakok”. 
 
 

IdIdIdIdõõõõszaki kiállítás Haydn Ház szaki kiállítás Haydn Ház szaki kiállítás Haydn Ház szaki kiállítás Haydn Ház     
    
A klasszika és a romantika között A klasszika és a romantika között A klasszika és a romantika között A klasszika és a romantika között ––––    
A zeneszerzA zeneszerzA zeneszerzA zeneszerzõõõõ Johann Nepomuk Hummel (1778 Johann Nepomuk Hummel (1778 Johann Nepomuk Hummel (1778 Johann Nepomuk Hummel (1778––––1837)1837)1837)1837)    
 
Mozart tanítványa Bécsben, Haydn utódja Eisenstadt-ban és Liszt elõdje Weimar-ban. Az 1778-ban Pozsonyban (ma 
Bratislava) született és 1837-ben Weimar-ban elhunyt zeneszerzõ, zongoravirtuóz és pedagógus Johann Nepomuk 
Hummel-nek a klasszika és a romantika közötti idõszak zenetörténetében központi helye van.  
A zeneszerzõ életének és sokoldalú mûvészi tevékenységének teljességre törekvõ bemutatását tûzte ki célul az az 
idõszaki kiállítás, melyre az eisenstadti Haydn Házban, a burgenlandi zenetörténet központjában kerül sor. Megpróbáljuk 
bemutatni Hummel-nek a klasszika és a romantika között betöltött közvetítõ szerepét, hogy õ az a bizonyos „hiányzó 
láncszem” Mozart és Chopin között, valamint hogy milyen ösztönzõ hatással volt Schubertre, Lisztre és a fiatal Brahmsra, 
s körvonalazzuk a polgári zenekultúrában és virtuóz zongoraoktatásban betöltött úttörõ szerepét is. 
Nagy hangsúlyt fektetünk Hummel tevékenységének bemutatására az Esterházy udvarban II. Miklós idejében (1804–
1811). 
Hummel düsseldorfi hagyatékából származó fontos emléktárgyak és portrék, valamint Bécsbõl és Pozsonyból 
kölcsönkapott kiállítási tárgyak segítségével Hummel személyiséget is megkíséreljük megismertetni a látogatókkal.  
 
 

 NyitvatartásiNyitvatartásiNyitvatartásiNyitvatartási id id id idõõõõ 200 200 200 2008888----babababannnn    
 
    

HétfHétfHétfHétfõõõõ    KeddKeddKeddKedd    SzerdaSzerdaSzerdaSzerda    CsütörtökCsütörtökCsütörtökCsütörtök    PéntekPéntekPéntekPéntek    SzombatSzombatSzombatSzombat    VasárnapVasárnapVasárnapVasárnap    

jjjjanuanuanuanuár 2 ár 2 ár 2 ár 2 ––––    március 15március 15március 15március 15....,,,, ill. ill. ill. ill.    
november 12november 12november 12november 12        ----    
december 31.december 31.december 31.december 31.    

Zárva, csak elõzetes idõpontegyeztetéssel lehetséges tárlatvezetés 

mmmmárcius 16árcius 16árcius 16árcius 16. . . . ––––    
 november 11. november 11. november 11. november 11.    

9:00 – 17:00 Az állandó és idõszaki kiállítás megtekintése 
Elõzetes bejelentkezés esetén tárlatvezetést biztosítunk az állandó kiállításon, az idõszaki kiállítás 



 

 

egyénileg látogatható 

December 24 és 26. között, ill. 2009. január 1-én zárva tartunk. 

 
Az állandó és az idõszaki kiállítás tárlatvezetés nélkül is megtekinthetõ. 
 

Rendszeres tárlatvezetések 200Rendszeres tárlatvezetések 200Rendszeres tárlatvezetések 200Rendszeres tárlatvezetések 2008888----bbbbaaaannnn    
    
„Joseph Haydn leny„Joseph Haydn leny„Joseph Haydn leny„Joseph Haydn lenyûûûûgözgözgözgözõõõõ világa” világa” világa” világa”    
Egy hitelt érdemlEgy hitelt érdemlEgy hitelt érdemlEgy hitelt érdemlõõõõ utazás a zeneszerz utazás a zeneszerz utazás a zeneszerz utazás a zeneszerzõõõõ életén és munkásságán át életén és munkásságán át életén és munkásságán át életén és munkásságán át    

 
 
Állandó kiállítás (ezt követõen díjmentesen megtekinthetõ az idõszaki kiállítás) 
Idõtartam: kb. 40 perc 
Legfeljebb 30 fõ csoportonként 
 
A tárlatvezetés során a Haydn-házban a látogatókat a nagy zeneszerzõ életrajzírója Georg August Griesinger köszönti 
szívélyesen az akkori lakóház udvarán. 
A Haydn-házban a látogatókat a nagy zeneszerzõ egykori lakóházának udvarán kenyérrel és sóval üdvözöljük. A lakóház 
lépcsõjén a vendégek feljutnak az 1. emeletre érkezik, ahol az egyes állomások révén megismerhetik Joseph Haydn 
életének érdekességeit, zenetörténetekkel színesítve. Még évszázadokkal késõbb is érezheti a nagy zeneszerzõ szellemét 
az egykori lakóházában. 
 
A fent megadott nyitvatartási idõszakok alatt elõzetes bejelentkezés esetén 10 fõs csoportok részére külön tárlatvezetést 
tudunk biztosítani. 
 
� A nyitvatartási idõ alatt 10 fõs csoportok részére, elelelelõõõõzetes zetes zetes zetes ididididõõõõpontegyepontegyepontegyepontegyeztetésselztetésselztetésselztetéssel német, angol, szlovák és magyar nyelven 

tudunk tárlatvezetést biztosítani; kérésrekérésrekérésrekérésre olaszul, oroszul és franciául is lehetséges; csoportonként 25,- euró felárl ellenében 
� A nyitvatartási idın kivül legalább 10 fõs csoportok részére kérésrekérésrekérésrekérésre tárlatvezetést német, magyar, angol, olasz, szlovák, orosz és 

francia nyelven tudunk biztosítani; csoportonként 25,- euró felár ellenébe. Az Esterházy-kastély és a Haydn-ház kombinált 
tárlatvezetés díja csoportonként 40,- euró felár.  

� Tárlatvezetést csoportoknak 10 fı alatt elelelelızetes idzetes idzetes idzetes idõõõõpontegyepontegyepontegyepontegyeztetésselztetésselztetésselztetéssel és felár ellenében lehetséges. 

 

    



 

 

Kombinált jegyek 200Kombinált jegyek 200Kombinált jegyek 200Kombinált jegyek 2008888----babababannnn    
    
KombiKombiKombiKombi I: Tárlatvezeté I: Tárlatvezeté I: Tárlatvezeté I: Tárlatvezetés az Esterházys az Esterházys az Esterházys az Esterházy----kastélyban + akastélyban + akastélyban + akastélyban + a Haydn Haydn Haydn Haydn----ház megtekintése ház megtekintése ház megtekintése ház megtekintése egyéniegyéniegyéniegyénilegleglegleg    
    
KombiKombiKombiKombi II: Tárlatvezet II: Tárlatvezet II: Tárlatvezet II: Tárlatvezetés az Esterházyés az Esterházyés az Esterházyés az Esterházy----kastélyban + akastélyban + akastélyban + akastélyban + a Haydn Haydn Haydn Haydn----ház megtekintése tárlatvezetésselház megtekintése tárlatvezetésselház megtekintése tárlatvezetésselház megtekintése tárlatvezetéssel    
    

    
Kombi I ajánlat 10 fõs csoportoknak elõzetes idõpontegyeztetéssel lehetséges. 
Kombi II ajánlat csak elõzetes idõpontegyeztetéssel lehetséges. 
 

 
BelépBelépBelépBelépõõõõdíjak 2díjak 2díjak 2díjak 2000000008888    
    
A HaydnA HaydnA HaydnA Haydn----kiállítás és akiállítás és akiállítás és akiállítás és az idz idz idz idõõõõszakiszakiszakiszaki kiállítás kiállítás kiállítás kiállítás    megtekintésemegtekintésemegtekintésemegtekintése    
� Belépõjegy   4,-  euró 
� Kedvezményes jegy (csoportok 20 fõtõl, diákok, nyugdíjasok)   3,50 euró 
� Családi jegy (Szülõk/nagyszülõk legfeljebb 14 éves gyermekekkel)   9,- euró 
 
„Vendégségben Joseph„Vendégségben Joseph„Vendégségben Joseph„Vendégségben Joseph Ha Ha Ha Haydnydnydnydn----nál” nál” nál” nál” –––– inspiráló utazás H inspiráló utazás H inspiráló utazás H inspiráló utazás Haydn zenei világába aydn zenei világába aydn zenei világába aydn zenei világába ––––    
tárlatvezetés és az idtárlatvezetés és az idtárlatvezetés és az idtárlatvezetés és az idõõõõszakiszakiszakiszaki kiállí kiállí kiállí kiállítástástástás    megtekintésemegtekintésemegtekintésemegtekintése    
� Belépõjegy   4,- euró 
� Kedvezményes jegy (csoportok 20 fõtõl, diákok, nyugdíjasok)   3,50 euró 
� Családi jegy (Szülõk/nagyszülõk legfeljebb 14 éves gyermekekkel)   9,- euró 
� Tárlatvezetési díj csoportonként   25,- euró 

 
Kombinált jegy I: EsterháKombinált jegy I: EsterháKombinált jegy I: EsterháKombinált jegy I: Esterházyzyzyzy----kastély tárlatvezetés és akastély tárlatvezetés és akastély tárlatvezetés és akastély tárlatvezetés és a Haydn Haydn Haydn Haydn----ház megtekintéseház megtekintéseház megtekintéseház megtekintése    
� Belépõjegy   9,- euró 
� Kedvezményes jegy (csoportok 20 fõtõl, diákok, nyugdíjasok)   8,- euró 
� Családi jegy (Szülõk/nagyszülõk legfeljebb 14 éves gyermekekkel)   20,- euró 
 
Kombinált jeKombinált jeKombinált jeKombinált jegy IIgy IIgy IIgy II: Esterházy: Esterházy: Esterházy: Esterházy----kastély és akastély és akastély és akastély és a Haydn Haydn Haydn Haydn----ház tárlatvezetésselház tárlatvezetésselház tárlatvezetésselház tárlatvezetéssel    
� Belépõjegy   9,- euró 
� Kedvezményes jegy (csoportok 20 fõtõl, diákok, nyugdíjasok)   8,- euró 
� Családi jegy (Szülõk/nagyszülõk legfeljebb 14 éves gyermekekkel)   20,- euró 
� Tárlatvezetési díj csoportoknak 9:00 -17:00 óra között          25,- euró 
� Tárlatvezetési díj csoportoknak 17:00 óra után   40,- euró 

   
    
Kombi I ajánlat 10 fõs csoportoknak elõzetes idõpontegyeztetéssel lehetséges. 
Kombi II ajánlat  csak elõzetes idõpontegyeztetéssel lehetséges. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

 

    
Egyedi csomagok 200Egyedi csomagok 200Egyedi csomagok 200Egyedi csomagok 2008888----babababannnn    
 
 
A csoportoknak 10 fõtõl lehetõséget nyújtunk arra, hogy egyedi csomagokat vásároljanak, amellyel az Esterházy-kastély, 
vagy a Haydn-ház meglátogatását zenei, ill. kulináris ízelítõvel bõvíthetik. 
 
CsomaglehetCsomaglehetCsomaglehetCsomaglehetõõõõségek:ségek:ségek:ségek:    
    
„Joseph Haydn nyomában“„Joseph Haydn nyomában“„Joseph Haydn nyomában“„Joseph Haydn nyomában“    
Joseph Haydn életérõl és az Esterházy udvarra gyakorolt hatásáról 
 
„Esterházy borkultúra élmény“„Esterházy borkultúra élmény“„Esterházy borkultúra élmény“„Esterházy borkultúra élmény“    
A bor és a kultúra jelentõsége az Esterházy udvarban 
 
 
A mindenkori csomagok egyéni összeállítása, ill. bõvítése szintén lehetséges.  
 
 
További információ az aktuális ajánlatainkról internetes oldalunkon, az alábbi címen található:  
www.schloss-esterhazy.at/Haydn-Haus Eisenstadt 
 
 
 
 
 
 
 
 
A módosítás lehetõségét fenntartjuk. 


