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Haydn, a polgár 
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Haydn-ház Eisenstadt (Kismarton)
JOSEPH HAYDN ÉLETE ÉS ZENÉJE

Sehol máshol nem ismerkedhetünk meg olyan rész-
letesen Joseph Haydn magánéletével és alkotói 
tevékenységével, mint egykori lakóházának kor-
hűen rekonstruált termeiben. A konyhában, szobák-
ban és fülkékben oly személyes síkon találkozha-
tunk a mesterrel, ahogyan csak kevesen ismerik őt.
Joseph Haydn zenéjével a zongorára írt darab-
jain, a vonósnégyesein és a nagy oratóriumain 
(mint pl. a “Teremtés” és “Az Évszakok”) keresz-
tül ismerkedhetünk meg. Az őt ábrázoló eredeti 
portrék, személyes levelek és kották mellett a 
kiállítás olyan ritkaságokat is tartogat, mint az An-
ton Walter-féle ütőkalapácsos zongora 1780-ból, 
a feleségét Maria Anna Theresiát ábrázoló medál 
és egy, a szeretője által a (feltételezhetően) közös 
fi úgyermeküknek írt levél.

A Haydn-ház a híres zeneszerző egykori lakóháza, hiteles törté-
nelmi helyszín. Joseph Haydn 1766-ban vásárolta meg a ba-
rokk lakóépületet mint az Esterházy hercegi udvar zenei igaz-
gatója és 12 esztendeig lakott benne feleségével, Maria Anna 
Theresiával. A Kismarton barokk belvárosának szívében álló 
épület Burgenland tartomány kultúrtörténetének egyik ékköve 
és mint emlékház nemzetközi jelentőséggel is bír. A kiállítási 
termekben Haydn korából származó bútorok láthatók, néhány 
helyiségben az eredeti falfestést is gondosan helyreállították. 
Látogatóink itt a barokk korban, a zeneszerző egykori lakó-
terében érezhetik magukat, Haydn itt élt, itt alkotott.

KULINÁRIS UTALVÁNY
Belépőjegyéhez egy exkluzív kulináris utalvány is jár! 
Váltsa be az utalványt látogatását követően Kismarton 
legpatinásabb cukrászdájában, a főutcán található Alt-
dorferben. Egy csésze kávé vagy tea mellé ajándékba 
jár egy “Haydnrolle”, amely egy marcipánból és mézes-
kalácsból készítetett praliné különlegesség.

Ez évi időszaki kiállításunk Joseph Haydn posta-
kocsival és hajóval történt viszontagságos uta-
zását veszi górcső alá. Marianne von Genzinger-
nek írt leveleiből, valamint életrajzírójának tett 
jelentéseiből tudjuk, hogy hol szállt meg, milyen 
ételeket fogyasztott útja során, mely személyek-
kel találkozott útközben. Útjának fontos állomá-
sa volt a császárkoronázás Frankfurtban vagy 
a Beethovennel történt találkozás Bonnban. A 
kiállítás ezeket éppúgy bemutatja, mint a viharos 
tengeri átkelést Calais és Dover között, amelyet 
Haydn zeneileg a „Teremtés“-ben is feldolgo-
zott. Útját jól dokumentálják feljegyzései, levelei, 
a korabeli újságcikkek, valamint számos kotta és 
térkép.  
K |   Dr. Walter Reicher, Mag.a Theresia Gabriel

KOSZTÜMÖS TÁRLATVEZETÉS
„HAYDN ASSZONY MESÉL“

TÖRTÉNETEK ZENÉRŐL ÉS SZERELEMRŐL

Előzetes bejelentkezés alapján
Tárlatvezetési díj: belépő + € 29,- 
vezetett csoportonként

2018. 
márc. 23. – 
nov. 11.

2018. 
márc. 23. – 
nov. 11.
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NYITVATARTÁS
2018. március 23. – május 31.
kedd – szombat  09:00 – 17:00

vasárnap és ünnepnap  10:00 – 17:00

2018. június 1. – november 11.
hétfő – szombat  09:00 – 17:00

vasárnap és ünnepnap  10:00 – 17:00

Haydn-Haus Eisenstadt
Joseph Haydn-Gasse 19 & 21
7000 Eisenstadt
t +43 2682 719 6000
f +43 2682 719 6051
offi ce@haydnhaus.at
haydnhaus.at

BELÉPŐDÍJAK
Belépő € 5,–
Kedvezményes belépő € 4,50
diákok | nyugdíjasok | 20 fő feletti csoportok

Családi belépő € 11,–
szülők vagy nagyszülők max. három 14 év alatti gyermekkel

Kombinált belépő € 8,50
Haydn-ház Eisenstadt és Landesmuseum Burgenland

Iskolai osztályok € 2,–
egyéni megtekintés, vezetés nélkül

Fizetési módok: készpénz, bankkártya, Visa, MasterCard, JCB-Japan Credit Bureau

Vajon mi késztette Joseph Haydnt arra, hogy „förtelmes asz-
szonyságnak“ nevezze feleségét? Vajon mit gondolt Haydn asz-
szony férje szerelmi kalandjairól? Itt a vissza nem térő lehetőség, 
hogy e kérdésekre választ kapjon! A Haydn házaspár meghívja 
Önt az otthonukba, hogy együtt töltsenek el egy fergeteges 
estét. A humoros kosztümös tárlatvezetést követően szívesen 
invitáljuk egy kiadós fatálas vacsorára és egy pohár borra, pont 
úgy, ahogyan azt Haydn úr is szívesen fogyasztotta!

Amikor Joseph Haydn feleségével, Maria Anna Theresiával Kis-
martonba (Eisenstadt) költözött, a lakóházzal együtt egy konyha-
kertet is vásároltak „az ispotály mögött.“ Ebben a fűvészkertben, 
amely a népi gyógymódok és bölcsességek valóságos kincses-
tára, számos barokk receptúra csak arra vár, hogy újra felfe-
dezzük őket. Megtalálható ott számos, mára csaknem elfeledett 
konyhakerti növény, több, szinte ismeretlen fűszernövény és olyan 
ehető virágfajta, amelyek egykoron Haydn asszony konyhájában 
kerültek felhasználásra. A liliom, az írisz és a rózsa illatszerek és 
parfümök alapanyagául szolgáltak, körömvirágból és rózsaolajból 
bőrápoló kenőcsöket és krémeket készítettek és készítenek ma is. 
A növények szerelmesei május és szeptember között fedezhetik 
fel a barokk kertecske titkait. 

ESTI VEZETÉS
2018. június 15. | 19:00 óra
2018. augusztus 31. | 19:00 óra
Belépő: € 20,- | jegyek korlátozott számban!

TÁRLATVEZETÉS A KURÁTORRAL 

(NÉMET NYELVEN)

Dr. Walter Reicherrel
2018. március 25. | 15:00 óra
2018. szeptember 16. | 15:00 óra
Belépő: € 5,50

Haydn Fűvészkertje
TITKOK HAYDN ASSZONY KERTJÉBŐL 
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KÍSÉRŐSZÖVEG
deutsch english magyar français 

INGYENES AUDIO GUIDE 
deutsch english

日語

HELYSZÍN
Bürgerspitalgasse
7000 Eisenstadt
A vezetések a Haydn-házból 
indulnak

FIX VEZETÉSI IDŐPONTOK
2018. június 3. | 15:00 óra
2018. augusztus 12. | 15:00 óra
és csoportoknak előzetes 
bejelentkezés alapján

Az illatok birodalmában
BAROKK NÖVÉNYKÜLÖNLEGESSÉGEK HAYDN KONYHAKERTJÉBŐL 

Vezetés: Májustól 
szeptemberig, csak 
szép idő esetén{ {

Belepőjegy és információ: t +43 2682 719 6000 | offi ce@haydnhaus.at

VEZETÉS (NÉMET NYELVEN)

haydnhaus.at
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MUSEUMSKARTE 
EISENSTADT

Landesmuseum Burgenland
Landesgalerie Burgenland
Projektraum Burgenland
Haydn-Haus Eisenstadt
Liszt-Haus Raiding
Diözesanmuseum Eisenstadt
Österreichisches 
Jüdisches Museum
Landesmuseen Österreich

t +43 2682 719 4000

Haydnéknál
EGY RÉM RENDES HÁZASPÁR

DRAMATIZÁLT ESTI VEZETÉS 
(NÉMET NYELVEN)

Tárlatvezetés gyere-
keknek, családoknak 
és iskoláknak is!{ {


