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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

Haydn’s first successful string quartets were born during his emotional 
Sturm und Drang period, characterized by stage gestures evoking pastoral 
and dramatic situations. The unclassifiable Czech Janáček wrote his first 
quartet, inspired by Tolstoy's Kreutzer sonata, at the age of 70 in two weeks. 
The work acts as a textless chamber opera: a psychological drama full of 
emotional outbursts passionately rushing toward the ultimate catharsis. 
Brahms wrote to his publisher in 1869: as Mozart had taken “particular 
trouble” over the six “beautiful” Haydn quartets, he did his “very best to 
turn out one or two passably decent ones”. The more lyrical canons of the 
work are a rethinking of Bach's art, while the Hungarian elements are a 
kind of recommendation to the friend who first performed the work, 
violinist József Joachim.
High emotional intelligence, technical accomplishment, fire and energy: 
one of the very best formations among today’s abundance of quartets – the 
Schumann Quartet, returning to Eszterháza after six years, was praised.

Contemplation and drama
September 17, 2021, Friday, 7 pm
Marionette Theatre

SCHUMANN QUARTETT
ERIK SCHUMANN – violin
KEN SCHUMANN – violin
LIISA RANDALU – viola
MARK SCHUMANN – cello

J. Haydn: Quartet in Es major Op.17. No.3
L. Janáček: Quartet No.1 “Kreutzer Sonata”
J. Brahms: Quartet in A minor Op.51 No.2
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September 18, 2021, Saturday, 3 pm
Marionette Theatre

2021. szeptember 18., szombat 15.00
marionettszínház

QUARTETTO SPERANZA
LÁSZLÓ G. HORVÁTH – violin
TAMÁS SZABÓ – violin
GERGŐ FAJD – viola
PÉTER HÁRY – cello

Haydn composed his first “real” string quartet in his most creative period, 
characterized by dramatic and intense composition, painfully beautiful 
melodies, and a lyrical narrative style. The success of his work was 
confirmed by the 1771 editions in London, Paris, Berlin and Amsterdam. 
Mendelssohn, the other “teenage genius” in music history, wrote his first 
dramatical, impeccably edited chamber music masterpiece at the age of 18, 
a few months after Beethoven’s death, in the shadow of his first love 
disappointment, full of existential questions. The quartet with its emblem- 
atic musical quotes and allusions is one of the most important links 
between Haydn, and especially Beethoven on the one side, and the later 
Romantics, and through them the modernism on the other.
Quartetto Speranza, the initiator of the Budapest Quartet Weekend, is one 
of the most promising young Hungarian string quartets, formed in 2018 out 
of members of the Junior Prima award-winning Anima Musicae Chamber 
Orchestra.

Fateful emotions

J. Haydn: Quartet in C minor Op.17 No.4
F. Mendelssohn: Quartet in A minor 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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September 18, 2021, Saturday, 7 pm
Marionette Theatre

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 gave the performers hitherto unusual and interesting tasks in terms 
of both instrument playing and interpretation in the almost romantic Op.20 
cycle, elaborated with Tomasini and his colleagues in the early 1770s in 
Eszterháza. “The artist vocation is to send light into the human heart,” Schu- 
mann stated. After studying the works of Haydn, Mozart, and Beethoven, he 
presented his string quartets in 1842, on his wife’s 23rd birthday. She wrote 
of them: “Everything in them is new, clear, professionally worked out and 
always idiomatic”. The elegiac and grotesque 3rd string quartet, first per- 
formed on the 75th birthday of the great doyen of Polish composers in the 
twentieth century, is one of Penderecki’zs latest and most romantic, almost 
classical works in a minor.
“The Meccore String Quartet is without doubt the best Polish quartet ever, 
and their music continues to move our hearts.” (Günter Pichler, Alban Berg 
Quartet)

Romance everywhere

MECCORE STRING QUARTET
WOJCIECH KOPROWSKI – violin
ALEKSANDRA BRYŁA – violin
MICHAŁ BRYŁA – viola
MARCIN MĄCZYŃSKI – cello

J. Haydn: Quartet in C major Op.20 No.2
K. Penderecki: Quartet No.3 “Leaves from an Unwritten Diary”
R. Schumann: Quartet in A minor Op.41 No.1
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SZIGETI QUARTET
HARUKA NAGAO – violin
NÓRA NÉMETH – violin
DÉNES LUDMÁNY – viola
RICHÁRD RÓZSA – cello

Haydn became the most sought-after author after the Paris Symphonies 
and the Seven Words of the Saviour. To meet the needs, he wrote eighteen 
quartets in four years, of which the Op.64 series is the last to be born in 
Eszterháza. Its recommendation is for the allegedly Hungarian Johann Tost, 
a ducal violinist who unscrupulously managed the 1791 edition. The works 
are unusually rich in ideas and musical solutions, Haydn afforded almost 
anything. According to Debussy, “all sounds can be used freely in musical 
processes, in any combination and sequence”. His only string quartet, 
completed in 1893, was also made in this spirit. With his subtle, ever floating 
and changing gestures, he reinterpreted the traditional approach to the 
genre that has dominated European music since Haydn’s time.
The excellent musicians of the Szigeti Quartet, with their achievements in 
prestigious competitions and many years of orchestral experience behind 
them, are key players in Hungarian music life as soloists and chamber 
musicians alike.

Any combination is allowed

J. Haydn: Quartet in G major Op.64 No.4
Cl. Debussy: Quartet in G minor 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

September 19, 2021, Sunday, 3 pm
Marionette Theatre

2021. szeptember 19., vasárnap 15.00
marionettszínház
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DORIC QUARTET
ALEX REDINGTON – violin
YING XUE – violin
HÉLÈNE CLÉMENT – viola
JOHN MYERSCOUGH – cello

After Op.33, intended for a wide audience, Haydn with the much more 
serious, experimental, and intellectual Op.50 series was already primarily 
aimed at the attention of professional performers. The novelty of the works 
may have impressed Mozart: he wanted to show his greatest living col- 
league what he knew. The work in F major, which concludes his oeuvre, is 
the last stop in a personal dialogue between artists who considered each 
other as a benchmark. Beethoven’s cycle of fifteen years later was also a 
response and a milestone that took musical content and technical require-
ments to a new level: the string quartet definitely became the genre of pro- 
fessional performers. With these works, the Trinity of the Classics deter- 
mined the development of music history for 150 years.
After eight years, the English Doric Quartet returns to Eszterháza. As one of 
the best of its generation, it has been touring the largest concert halls and 
festivals in the world for twenty years. Their performance is “sumptuous 
sweetness and laser-like clarity”.

Milestones of great masters

J. Haydn: Quartet in C major Op.50 No.2
W. A. Mozart: Quartet in F major KV 590
L. van Beethoven: Quartet in F major Op.59 No.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

September 19, 2021, Sunday, 7 pm
Marionette Theatre

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
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Photographs in this booklet were printed with the authorisation 
of the performing artists.
�e organizer reserves the right to make changes 
to the event program.
Further information: www.eszterhaza.hu
 
Tickets are available at www.jegymester.hu 
or at the reception of the Esterházy Palace in Fertőd. 
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