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XIV. Haydn-vonósnégyes-fesztivál
2021. szeptember 17–19. fertődi Esterházy-kastély, marionettszínház

XIV. Haydn Streichquartettfestival
17–19. September 2021 Schloss Esterházy, Fertőd, Marionettentheater



Merengés és dráma
2021. szeptember 17., péntek 19.00
marionettszínház
Haydn érzelemdús Sturm und Drang korszakában születtek első sikeres 
vonósnégyesei, melyeket pasztorális és drámai helyzeteket idéző színpadi 
gesztusok jellemeznek. A besorolhatatlan, eredeti stílusú cseh Janáček het- 
venévesen, két hét alatt írta első, Tolsztoj Kreutzer-szonátájától inspirált 
kvartettjét. A mű szöveg nélküli kamaraoperának hat: az érzelmi kitörések-
kel teli lélektani dráma szenvedélyesen rohan a végső katarzis felé. Brahms 
1869-ben kiadójának így írt: még Mozartnak is „különös gondot okozott”        
a hat „gyönyörű” Haydn-kvartett, ezért igyekszik egy vagy két elfogadhatót 
írni. A mű líraibb kánonjai Bach művészetének újragondolása, míg a fel- 
feltűnő magyaros elemek egyfajta ajánlás a művet bemutató barátnak, 
Joachim József hegedűművésznek.
Magas érzelmi intelligencia, kitűnő technika, tűz és energia – kétségkívül  
az egyik legjobb formáció a mai kvartett-rengetegben – méltatták a hat év 
után visszatérő Schumann Quartettet.

SCHUMANN QUARTETT
ERIK SCHUMANN – hegedű
KEN SCHUMANN – hegedű
LIISA RANDALU – brácsa
MARK SCHUMANN – cselló

J. Haydn: Esz-dúr vonósnégyes Op.17. No.3
L. Janáček: I. „Kreutzer Sonata” vonósnégyes
J. Brahms: a-moll vonósnégyes Op.51 No.2

Haydns erste erfolgreiche Streichquartette entstanden während seiner 
emotionalen Sturm-und-Drang-Zeit, geprägt von Bühnengesten, die an 
pastorale und dramatische Situationen erinnern. Der stilistisch nicht 
zuordenbare tschechische Janáček schrieb im Alter von 70 Jahren in zwei 
Wochen sein erstes Quartett, inspiriert von Tolstois Kreutzer-Sonate. Das 
Werk wirkt wie eine Kammeroper ohne Text: ein Psychodrama voller Ge- 
fühlsausbrüche, das leidenschaftlich der ultimativen Katharsis entgegen- 
eilt. Brahms schrieb 1869 an seinen Verleger, dass selbst Mozart sich 
„besondere Mühe“ um die sechs „schönen“ Haydn-Quartette machte, daher 
tat er sein Bestes, ein oder zwei anständige zu schreiben. Die eher lyrischen 
Kanons des Werkes sind ein Umdenken in Bachs Kunst, während die unga- 
rischen Elemente eine Art Empfehlung an den Freund, der das Werk zum 
ersten Mal aufführte, den Geiger József Joachim.
Hohe emotionale Intelligenz, exzellente Technik, Feuer und Energie: Wohl 
eine der besten Formationen in der heutigen Quartettfülle – gelobt wurde 
das Schumann Quartett, das nach sechs Jahren nach Eszterháza zurück-
kehrt.

Kontemplation und Drama
17. September 2021, Freitag, 19 Uhr
Marionettentheater

SCHUMANN QUARTETT
ERIK SCHUMANN – Violine
KEN SCHUMANN – Violine
LIISA RANDALU – Viola
MARK SCHUMANN – Violoncello

J. Haydn: Streichquartett Es-Dur Op.17. Nr.3
L. Janáček: Streichquartett Nr.1 „Kreutzer Sonata“ 
J. Brahms: Streichquartett a-Moll Op.51 Nr.2
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18. September 2021, Samstag, 15 Uhr
Marionettentheater

2021. szeptember 18., szombat 15.00
marionettszínház

QUARTETTO SPERANZA
LÁSZLÓ G. HORVÁTH – Violine
TAMÁS SZABÓ – Violine
GERGŐ FAJD – Viola
PÉTER HÁRY – Violoncello

Haydn komponierte in seiner kreativsten Zeit sein erstes „richtiges“ Streich-
quartett, das sich durch dramatische und intensive Komposition, schmerz- 
haft schöne Melodien und einen lyrischen Erzählstil auszeichnet. Der Erfolg 
seiner Arbeit wurde 1771 durch die Ausgaben in London, Paris, Berlin und 
Amsterdam bestätigt. Mendelssohn, das andere „Teenager-Genie“ der Musik- 
geschichte, schrieb im Alter von 18 Jahren, wenige Monate nach Beethovens 
Tod, im Schatten seiner ersten Liebesenttäuschung, voller existenzieller Fra- 
gen, sein erstes dramatisches, tadellos bearbeitetes Kammermusik- Meister-
werk. Das Quartett mit seinen emblematischen musikalischen Zitaten und 
Anspielungen ist eines der wichtigsten Bindeglieder zwischen Haydn und ins- 
besondere Beethoven einerseits und den späteren Romantikern und durch 
sie der Moderne andererseits.
Quartetto Speranza, der Initiator des Budapest Quartet Weekend, ist eines 
der vielversprechendsten jungen ungarischen Streichquartette, das 2018 aus 
Mitgliedern des mit dem Junior Prima preisgekrönten Anima Musicae 
Chamber Orchestra gegründet wurde.

Schicksalhafte Gefühle

J. Haydn: Streichquartett c-Moll Op.17 Nr.4
F. Mendelssohn: Streichquartett a-Moll Op.13

Sorsfordító érzelmek

Haydn első „igazi” vonósnégyese legkreatívabb korszakában keletkezett, 
amelyet dramatikus és intenzív szerkesztés, fájdalmasan szép dallamok és 
lírai elbeszélésmód jellemeznek. Munkájának sikerét igazolta az 1771-es 
londoni, párizsi, berlini és amsterdami kiadás. Mendelssohn, a zenetör- 
ténet másik „tinédzser-géniusza” 18 évesen, néhány hónappal Beethoven 
halála után, első szerelmi csalódásának árnyékában és egzisztenciális kér- 
désekkel telve írta meg első drámai ívű, kifogástalanul szerkesztett kama- 
razenei mesterművét, amely zenei idézeteivel és utalásaival az egyik leg- 
fontosabb láncszem a bécsi klasszika nagyjai, Haydn, és főleg Beethoven, 
valamint a későbbi romantikusok, rajtuk keresztül pedig a modernizmus 
között.
A Quartetto Speranza, a Budapest Quartet Weekend életre hívója, az egyik 
legígéretesebb fiatal magyar vonósnégyes, amely a Junior Prima díjas 
Anima Musicae Kamarazenekarból alakult 2018-ban.

J. Haydn: c-moll vonósnégyes Op.17 No.4
F. Mendelssohn: a-moll vonósnégyes Op.13

QUARTETTO SPERANZA
G. HORVÁTH LÁSZLÓ – hegedű
SZABÓ TAMÁS – hegedű
FAJD GERGŐ – brácsa
HÁRY PÉTER – cselló
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18. September 2021, Samstag, 19 Uhr
Marionettentheater

2021. szeptember 18., szombat 19.00
marionettszínház

Minden romantika

A koncertmester Tomasinivel és kollégáival az 1770-es évek elején, az 
eszterházai műhelyben kikísérletezett, helyenként majdnem romantikus 
Op.20-as ciklusban Haydn mind hangszerjáték, mind értelmezés tekinteté-
ben addig szokatlan, érdekes feladatok elé állította az előadókat. „Fényes- 
séget küldeni az emberi szív mélységébe: ez a művész hivatása” ‒ vallotta 
Schumann. Haydn, Mozart és Beethoven tanulmányozása után 1842-ben, 
felesége 23. születésnapján mutatta be vonósnégyeseit, aki erről így írt: 
„Bennük minden új, tiszta, kidolgozott és mindig közérthető”. A XX. századi 
lengyel zeneszerzés nagy doyenjének 75. születésnapján bemutatott elégi- 
kus és groteszk 3. vonósnégyes pedig Penderecki egyik legkésőbbi és legro- 
mantikusabb, már-már klasszikus, moll hangnemű műve.
„A Meccore Vonósnégyes kétségtelenül a valaha volt legjobb lengyel kvar- 
tett, zenéjük mindig megmozgatja a szívünket.” (Günter Pichler, Alban Berg 
Quartet)

MECCORE STRING QUARTET
WOJCIECH KOPROWSKI – hegedű
ALEKSANDRA BRYŁA – hegedű
MICHAŁ BRYŁA – brácsa
MARCIN MĄCZYŃSKI – cselló

J. Haydn: C-dúr vonósnégyes Op.20 No.2
K. Penderecki: III. „Levelek egy megíratlan naplóból” vonósnégyes
R. Schumann: a-moll vonósnégyes Op.41 No.1

Haydn stellte den Musikern in dem fast romantischen Zyklus Op.20, den er 
Anfang der 1770er Jahre in Eszterháza mit Tomasini und seinen Kollegen 
erarbeitet hatte, außergewöhnliche und interessante Aufgaben sowohl im 
Instrumentalspiel als auch in der Interpretation. „Licht senden in die Tiefe 
des menschlichen Herzens ‒ des Künstlers Beruf!“, sagte Schumann. Nach 
dem Studium der Werke von Haydn, Mozart und Beethoven präsentierte er 
1842, zum 23. Geburtstag seiner Frau, seine Streichquartette. Sie schrieb 
über sie: „Da ist Alles neu, dabei klar, fein durchgearbeitet und immer 
quartettmäßig“. Das elegisch-groteske 3. Streichquartett, uraufgeführt zum 
75. Geburtstag des großen Doyens der polnischen Komponisten des 20. 
Jahrhunderts, gehört zu Pendereckis spätesten und romantischsten, fast 
klassisch wirkenden Werken in Moll Tonart.
„Das Meccore String Quartet ist ohne Zweifel das beste polnische Quartett 
aller Zeiten, und seine Musik bewegt weiterhin unsere Herzen.“ (Günter 
Pichler, Alban Berg Quartet)

Romantik überall

MECCORE STRING QUARTET
WOJCIECH KOPROWSKI – Violine
ALEKSANDRA BRYŁA – Violine
MICHAŁ BRYŁA – Viola
MARCIN MĄCZYŃSKI – Violoncello

J. Haydn: Streichquartett C-Dur Op.20 Nr.2
K. Penderecki: Streichquartett Nr.3 „Blätter eines nicht 
geschriebenen Tagebuches“
R. Schumann: Streichquartett a-Moll Op.41 Nr.1
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SZIGETI QUARTET
HARUKA NAGAO – Violine
NÓRA NÉMETH – Violine
DÉNES LUDMÁNY – Viola
RICHÁRD RÓZSA – Violoncello

Haydn wurde nach den Pariser Symphonien und den Sieben Worte des Erlö- 
sers zum gefragtesten Autor. Um den Bedürfnissen gerecht zu werden, 
schrieb er in vier Jahren achtzehn Quartette, von denen der Zyklus Op.64 der 
letzte ist, der in Eszterháza entstanden ist. Seine Empfehlung gilt dem 
angeblich ungarischen Johann Tost, einem herzoglichen Geiger, der die Aus- 
gabe von 1791 skrupellos verwaltete. Die Werke sind ungewöhnlich reich an 
Ideen und musikalischen Lösungen, Haydn hat sich fast alles erlaubt. Laut 
Debussy sind „alle Töne frei in musikalischen Prozessen einsetzbar, in 
beliebiger Kombination und Reihenfolge“. In diesem Sinne entstand auch 
sein einziges Streichquartett, das 1893 fertiggestellt wurde. Mit seinen sub- 
tilen, immer schwebenden und wechselnden Gesten interpretierte er die 
traditionelle Herangehensweise an das Genre neu, die seit Haydns Zeiten 
die europäische Musik dominierte.
Die hervorragenden Musiker des Szigeti Quartets mit ihren Leistungen bei 
renommierten Wettbewerben und langjähriger Orchestererfahrung sind als 
Solisten und Kammermusiker gleichermaßen Schlüsselfiguren des unga- 
rischen Musiklebens.

Alles ist erlaubt

J. Haydn: Streichquartett G-Dur Op.64 Nr.4
Cl. Debussy: Streichquartett g-Moll Op.10

Bármilyen kombináció 
megengedett

Haydn a párizsi szimfóniák és a Megváltó hét szava után a legkeresettebb 
szerzővé vált. Az igények kielégítésére négy év alatt tizennyolc kvartettet írt, 
közülük az Op.64-es sorozat az utolsó, amely még Eszterházán született. 
Ajánlása az 1791-es kiadást gátlástalanul intéző, állítólag magyar Johann 
Tost hercegi hegedűsnek szól. A művek ötletekben és zenei megoldásokban 
szokatlanul gazdagok, Haydn szinte bármit megenged magának. Debussy 
szerint „a zenei folyamatokban az összes hang bármilyen kombinációban 
és egymásutániságban, szabadon felhasználható”. Egyetlen, 1893-ban be- 
fejezett vonósnégyese is e szellemben készült. Finom, folyton lebegő és 
változó gesztusaival újraértelmezte a műfaj hagyományos megközelítését, 
amely Haydn kora óta uralta az európai zenét.
A Szigeti Quartet kitűnő zenészei rangos versenyeken elért eredményekkel, 
sokéves zenekari tapasztalattal a hátuk mögött szólistaként és kamara-
zenészként is meghatározó szereplői a magyar zenei életnek.

J. Haydn: G-dúr vonósnégyes Op.64 No.4
Cl. Debussy: g-moll vonósnégyes Op.10

SZIGETI-VONÓSNÉGYES
NAGAO HARUKA – hegedű
NÉMETH NÓRA – hegedű
LUDMÁNY DÉNES – brácsa
RÓZSA RICHÁRD – cselló

19. September 2021, Sonntag, 15 Uhr
Marionettentheater

2021. szeptember 19., vasárnap 15.00
marionettszínház
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DORIC QUARTET
ALEX REDINGTON – Violine
YING XUE – Violine
HÉLÈNE CLÉMENT – Viola
JOHN MYERSCOUGH – Violoncello

Nach Op.33, das für ein breites Publikum gedacht war, richtete sich Haydn 
mit dem viel ernsteren, experimentelleren und intellektuelleren Zyklus 
Op.50 bereits in erster Linie an professionelle Musiker. Die Neuheit der 
Werke mag Mozart beeindruckt haben: Er wollte seinem größten lebenden 
Kollegen zeigen, was er fähig war. Das Quartett in F-Dur, das sein Oeuvre 
abschließt, ist die letzte Station in einem persönlichen Dialog zwischen 
Künstlern, die sich gegenseitig als Maßstab betrachteten. Beethovens 15 
Jahre später komponierter Zyklus war auch eine Antwort und ein Meilen-
stein, der musikalische Inhalte und technische Anforderungen auf eine 
neue Ebene hob: Das Streichquartett wurde definitiv zum Genre profes-
sioneller Musiker. Mit diesen Werken bestimmte die Dreifaltigkeit der 
Klassiker 150 Jahre lang die Entwicklung der Musikgeschichte.
Nach acht Jahren kehrt das Englische Doric Quartet nach Eszterháza zurück. 
Als eines der besten seiner Generation tourt es seit zwanzig Jahren durch 
die größten Konzertsäle und Festivals der Welt. Ihre Aufführung ist „pracht-
volle Süße und laserähnliche Klarheit“.

Meilensteine großer Meister

J. Haydn: Streichquartett C-Dur Op.50 Nr.2
W. A. Mozart: Streichquartett F-Dur KV 590
L. van Beethoven: Streichquartett F-Dur Op.59 Nr.1

Mérföldkövek mestereknek

A széles közönségnek szánt Op.33 után Haydn az Op.50 sorozattal már első- 
sorban a hivatásos előadók figyelmére számított: sokkal komolyabb, kísér- 
letezőbb és intellektuálisabb. A művek újszerűsége lenyűgözhette Mozar-
tot: meg akarta mutatni legnagyobb élő kollégájának, mit tud. Az életművét 
záró F-dúr mű az egymást mérceként tekintő művészek személyes ismeret- 
ségükkel megpecsételt párbeszédének utolsó állomása.  Beethoven 15 év- 
vel későbbi ciklusa szintén válasz és mérföldkő, amely új szintre emelte       
a tartalmi és technikai követelményeket: a vonósnégyes végérvényesen a 
hivatásos előadók műfaja lett. A klasszika szentháromsága e művekkel 150 
évre meghatározta a zenetörténet alakulását.
Nyolc év után tér vissza Eszterházára az angol Doric Quartet, amely nemze- 
dékének egyik legjobbjaként húsz éve járja a világ legnagyobb koncertter-
meit és fesztiváljait. Játékuk „pompás édesség és lézerszerű tisztaság”.

J. Haydn: C-dúr vonósnégyes Op.50 No.2
W. A. Mozart: F-dúr vonósnégyes KV 590
L. van Beethoven: F-dúr vonósnégyes Op.59 No.1

DORIC QUARTET
ALEX REDINGTON – hegedű
YING XUE – hegedű
HÉLÈNE CLÉMENT – brácsa
JOHN MYERSCOUGH – cselló

19. September 2021, Sonntag, 19 Uhr
Marionettentheater

2021. szeptember 19., vasárnap, 19.00
marionettszínház
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A felhasznált fotók a fellépő művészek engedélyével 
szerepelnek a kiadványban.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.
További információk az előadásokról 
és a fellépőkről: www.eszterhaza.hu

Jegyvásárlás: 
www.jegymester.hu,
illetve személyesen a fertődi Esterházy-kastély recepcióján.

Kiadja: az Eszterháza Kulturális, 
Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonpro�t K�.
A kiadásért felel: 
Egresitsné Firtl Katalin ügyvezető
Zenei vezető: Rácz Márton
Gra�ka és tipográ�a: Fekete Ágnes
©2021

ESZTERHÁZA KULTURÁLIS,  
KUTATÓ- ÉS FESZTIVÁLKÖZPONT 
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
H–9431 Fertőd, Joseph Haydn út 2. | Tel.: +36 99 537 640
E-mail: info@eszterhaza.hu | www.eszterhaza.hu

ESTERHÁZY-�STÉLY
− FERTŐD-ESZTERHÁZA −

Die verwendeten Fotos erscheinen 
mit der Genehmigung der au�retenden Künstler. 
Die Organisatoren behalten die Änderung des Programms vor. 
Weitere Informationen: 
www.eszterhaza.hu
 
Ticketverkauf: 
an der Rezeption des Schlosses Esterházy in Fertőd 
oder auf der Webseite: www.jegymester.hu 
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