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Eloszó

Kedves
Pedagógusok!
A négy Esterházy helyszín által kínált múzeumi vezetések
középpontjában az információátadás és a tapasztalatszerzés áll.
Legyenek azok akár a vonósnégyes hangszerei az Esterházykastélyban, a titokzatos alkímia Fraknó várában, egy kísérlet kint
a természetben a Lackenbachi kastély parkjában vagy éppen a
Szentmargitbányai kőfejfőben, az Esterházynál a történelmet
tesközelbõl élhetik át a látogatók. Minden múzeumi vezetés
tartalmát az adott iskolai csoport életkorához igazítjuk, kisiskolástól egészen a gimnáziumi diákokig.
Reméljük, hogy Önnek és diákjainak felejthetetlen élményt
nyújthatunk!
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Esterhazy

helyszínek
Kulturális sokszínûség

Esterházy-kastély
A gyönyörű Esterházy-kastély, a burgenlandi tartomány
jelképe és Ausztria egyik legszebb barokk épülete, érdekes
bepillantást nyújt a hercegi család egykoron fényes mindennapjaiba. (részletek a 6. oldaltól)

Fraknó vára
Fraknó vára évszázadokon át a nagy jelentőségű
Esterházygyűjtemények kincseskamrája és „trezorja” volt. Johann Wolfgang Goethe Esterházy tündérbirodalomnak nevezte, ami a vár láttán azonnal érthető. (részletek a 16. oldaltól)
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Esterhazy helyszínek

Lackenbachi kastély
A reneszánsz stílusban épült Lackenbachi kastély az Esterházyak
legrégebbi rezidenciája Az itt mûködõ múzeum lehetőséget
kínál arra, hogy a látogatók valamennyi érzéküket használva
fedezzék fel a természetet. (részletek a 24. oldaltól)

Szentmargitbányai kőfejtő
A Szentmargitbányai kőfejtő, amely Európa legrégibb
kőfejtője, a Fertő-tó egyedülállóan különleges vidékén található. 2001-ben az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. (részletek a 30. oldaltól)
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Esterházy-kastély
... ahol Nelson admirális egykor
Haydn zenéjét hallgatta

Burgenland tartományi székhelye, Eisenstadt (Kismarton)
központjában található az egykor az Esterházy főurak
bölcsőjéül és székhelyéül szolgáló Esterházy-kastély, Ausztria
egyik legszebb barokk kastélya, amely napjainkban múzeumnak, kutatási központnak, az Esterházy-család egyedülálló
magángyűjteményének, valamint kulturális rendezvényeknek
ad otthont. Adja át magát a hely varázsának, amely számos
történelmi esemény helyszínéül szolgált, és ahol egykoron
Nelson admirális Haydn zenéjét hallgatta.
Nyitva tartás
Január 2 - március 18. és november 1 - december 30.
péntektől vasárnapig ill. ünnepnapokon 10.00 – 17.00 óra
Március 21 - április 30. és október 1- 31.
minden nap 10.00 – 17.00 óra
Május 1 - szeptember 30.
minden nap 10.00 – 18.00 óra
Csoportok esetén előzetes bejelentkezés szükséges.
Iskolás csoportoknak a nyitva tartáson kívül is,
akár már 8.00 órától is megnyitjuk a kiállításokat.
Cím és foglalás
Schloss Esterházy, 7000 Eisenstadt
T +43 (0)2682/630 04 7600
ausstellung@esterhazy.at
www.esterhazy.at
Kérdés a programmal kapcsolatban
Mag. Pia Friedrich-Mersich
T +43 (0)2682/630 04 762
p.friedrich-mersich@esterhazy.at
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Vezetések a kastélyban

Vezetések
a kastélyban
Az Esterházy dinasztia történetének
gyermekbarát és izgalmas bemutatása

„Valódi hamisítvány?“

A gyűjteményekből kiválasztott tárgyak betekinést nyújtanak a műkincsek világába és segítenek elmélyülni a
művészettörténeti munkában.
Ennél a programnál nagy szükség lesz a megfigyelőképességre
és az apró részletek felfedezésére. A diákok műkincsvadászként
követhetik a nyomokat a kastélyban. A helyesen megoldott
feladatokkal jónéhány kincs fedezhető fel. Néhány értékes műtárgy sajnos az évszázadok alatt megsérült. Hogyan
történik a tárgyak restaurálása és hogyan lehet megkülönböztetni az eredeti festményt az „eredeti“ másolattól ilyen és ehhez hasonló érdekes kérdésekkel ismerkedhetnek
meg a diákok a vezetés alatt.

A vezetés időtartama: kb. 75 perc
Ajánlott korosztály: 8 éves kortól
Ár: € 5,00 gyermekenként

9

„A hercegek és szolgálóik“

Ez az interaktív tárlatvezetés bepillantást enged az
Esterházy-kastély XVIII. és XIX. századi életébe.
Hogyan nevelték a hercegi gyerekeket? Mely képeségekre
volt szükség az Esterházy udvarban? Hogyan éltek a szolgálók és mi volt a feladatuk? Hogyan nevezték az egyes feladatokat ellátó szolgákat?
Ez a program bepillantást nyújt az Esterházy-kastély XVIII. és
XIX. századi életébe, így megeleveníti az udvari mindennapokat: írást, testedzést, testápolást, zenélést, vadászatot, fogadásokat és az ünnepi étkezést. Természetesen kis látogtóink
kipróbálhatják milyen volt hercegnőnek vagy hercegnek lenni,
és hogy milyen megpróbáltató feladatok vártak a szolgálókra.

A vezetés időtartama: kb. 75 perc
Ajánlott korosztály: 5 éves kortól
Ár: € 5,00 gyermekenként

10

Vezetések a kastélyban

„Haydn operasztárt keres“

Az interaktív foglalkozás keretében az udvari muzsikus
Joseph Haydn úgy mutatkozik be, mint egy humoros, modern
férfi különféle zenei feladatkörökkel.
Joseph Haydn zeneszerzõ és zenész volt számtalan
kreatív öttlettel. Feladatai az Esterházy udvarban igen
szokszínűek voltak: a komponálás mellet tanított, próbált,
vezényelt, kezelte, beszerezte és rendben tartotta a kottákat
ill. a hangszereket, és természetesen saját maga is muzsikált.
Ebben a programban a diákok megismerhetik , miért kellett
a hangos üstdobbal megíjeszteni a hallgatóságot, vagy éppen miért hagyták el a zenészek egymás után a színpadot
a „Búcsúszinfónia“ alatt. Miért monjuk egy dallamra, hogy
fülbemászó? És végül, de nem utolsó sorban felállhatnak a
színpadra muzsikusként, karmesterként vagy éppen operasztárként.

A vezetés időtartama: kb. 75 perc
Ajánlott korosztály: 5 éves kortól
Ár: € 5,00 gyermekenként
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„A hercegi gyermekek kertje“

A vezetés új szemszögből mutatja be a kastélyt és az idők
során folyamatosan változó kastélyparkot.
Hol található a Leopoldina templom, a gépház, a narancsház,
vagy a „Teknõstó“? A kastélyparkot felfedezõ séta során a
diákok számukra talán eddig ismeretlen szemszögbõl pillanthatják meg a kastélyt, érdekes történeteket hallhatnak
az Esterházy hercegekrõl és megtapasztalhatják az idõk során
folyamatosan változó kastélyparkot.
A kastély kertjét a barokk korban virágos- és konyhakertként
használták, később angolparkká alakították át. A XVIII. században egész állatsereg népesítette be, majd késõbb tenisz
pályát alakítottak ki itt, ahol a nemesség a szabadidejét ütötte
el. A séta során kiderül, mi maradt mindezekbõl, ill. az is, hogy
valaha hol játszottak a hercegi csemeték. Sõt mi több, az általuk játszott játékokat ki is lehet próbálni.

TIPP

Piknikkel is foglalható
Csak jó idõ esetén, rossz idõben egyéb
kastélyvezetést ajánlunk.

A vezetés időtartama: kb. 75 perc
Ajánlott korosztály: 5 éves kortól
Ár: € 5,00 gyermekenként
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Vezetések a kastélyban

Bormúzeum: „Kepler a hordóban“

Az alkalmazott fizika segítségével felderítjük az évszázados
bor – és pincetechnikát.
A fizika és a matematika nemcsak szükséges, hanem izgalmas
is lehet ‒ ezt tapasztalhatják meg a felső osztályba járó diákok
a bormúzeumi vezetés során.
Akinek a „vinifikáció“ kínaiul hangzik, annak mindenképpen el
kell látogatnia a bormúzeumba! A kastély több mint 300 éves
pincéjében számos lehetőség adódik a fizika és a matematika
törvényeinek alkalmazására és egyúttal a borkészítés évszázados mûvészetének megismerésére. Hogyan működött a
lopó? Miért volt szükség az emelőtechnikára a szőlőprésnél?
Egyáltalán mi köze van a matematikus Johannes Keplernek a
boros hordóhoz? Egyszer-egy ‒ egy kicsit másképp…

A vezetés időtartama: kb. 75 perc
Ajánlott korosztály: 12 éves kortól
Ár: € 5,00 gyermekenként

Iskolás menü
és uzsonnacsomag
Talán éhes valaki?
Iskolás menü a Café Maskaronban
• Húsleves fridattóval/ cérnametélttel
• Fasírozott burgonyapürével, borsóval és sárgarépával
• Sütemény
• Bodza- vagy málnaszörp
Ár: 2-fogásos menü: € 6,90 | 3-fogásos menü: € 8,40
Uzsonnacsomag elvitelre
• Ital
• Gyümölcs
• Müzliszelet
• Zsemle felvágottal
Ár: € 4,50-től
Amennyiben igényt tart a menüre vagy az uzsonnacsomagra,
kérjük azt a foglalásnál jelezze!
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Inkolás menük és gyermekopera

A

Hókirályno˝
„Zeneileg varázslatos!“

Az Esterházy-kastély Haydn Terme nemcsak nagyszerû
koncerteknek biztosít kíváló helyszínt, hanem csodálatos
meséknek is. A 2015-ben aratott óriási siker után a Sergej
Banewitsch zeneszerzõ tollából származó „Hókirálynõ“ c.
opera idén ismét színpadra kerül Karsten Januschke zenei
vezetése alatt, „aki a Hókirálynõt elõször szólaltatta meg úgy
igazán“ (Kurier).
Közel 10.000 lelkes, fiatal operarajongó tekintette meg eddig
családjával a Christiane Lutz által rendezett ünnepelt darabot
az Esterházy-kastély Haydn Termében. A pozitív kritikáknak
köszönhatõen ill. a közönség kérésére 2016. júniusában további elõadások kerülnek programra.

Iskolai elõadások
Június 20., 21., 22., 23., 27., 28., 29.
Kezdés 10.00 órakor
Időtartam: kb. 60 perc, szünet nélkül
Helyszín: Haydn-Terem, Esterházy-kastély, Kismarton
Ár diákoknak (osztályok esetén): € 12,00
(Ár egyéni látogatóknak: € 16,00 - € 23,00)
Jegyeladás kezdete: 2015. november 16.
Információ és foglalás
Festspielbüro, pan.event GmbH
Esterházyplatz 4, 7000 Eisenstadt
T +43 2682 65 0 65 | festspielbuero@panevent.at
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Fraknó vára
Különlegességek tárháza ‒
védőbástya, fegyver- és kincstár
A vár története a XIII. századig nyúlik vissza. 1622-ben került
az Esterházyak birtokába, akiknek jelenlegi formáját is köszönheti. Az egykor a nyugat védőbástyájaként emlegetett,
tekintélyt parancsoló várépület napjainkban Burgenland impozáns jelképe. Itt őrizték az Esterházyak fegyvereit és hadi
felszerelését, és a család történelmének megalapozásában
nagy szerepet játszó I. Pál herceg itt hozta létre egyedülálló,
műkincseket és különlegességeket tartalmazó kincstárát, valamint irattárát. A vár falai között még ma is fellelhető a régi
korok varázsa.
Nyitva tartás
Március 18 - október 31.
minden nap 10.00 - 18.00 óra
Csoportok esetén előzetes bejelentkezés szükséges.
Minimum 10, maximum 25 gyermek. Több résztvevõ
esetén a csoportot megosztjuk. Iskolás csoportoknak
elõzetes bejelentkezés esetén már 8.00 órától is megnyitjuk a kiállításokat.
Cím és kapcsolat
Burg Forchtenstein, 7212 Forchtenstein
T +43 (0)2626/812 12
burg-forchtenstein@esterhazy.at
esterhazy.at
Kérdés és információ a foglalásokkal kapcsolatban
Pappné Holecz Zsuzsanna
T +43 (0)2626/812 12
burg-forchtenstein@esterhazy.at
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Vezetések a várban

Vezetések
a várban
Izgalmas felfedezések
az Esterházy hercegek barokk várában

„Rózsa, turbán, aranygyapjas rend“
Milyen volt a gyermekek élete a barokk korban? Az iskolások különböző szerepbe bújhatnak, hogy megkapják a választ
erre a kérdésre, így megtudják azt is, hogyha valaki szolgáló
gyermekeként született, nem sok ideje maradt játékra. Bizony
nehéz munkát is kellett végeznie. A hercegi gyermekeknek is
voltak azonban kötelességeik, hiszen felnőtt korukban a család ügyeit kellett irányítaniuk. A csodálatosan illatozó rózsavíz
készítése vagy a turbán feltekerése közben azonban nem is
tűnik olyan nehéznek a munka. Jutalomként mindenki megkapja a Habsburgok legmagasabb érdemrendjét.
A vezetés időtartama: kb. 90 perc
Ajánlott korosztály: 6-10 év
Ár: € 5,00 gyermekenként
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„Mindennapok a várban”
A szépírás csak az egyik tantárgy volt, amelyben a barokk
korban a fiatal hercegek fejleszthették képességeiket. Az órarendben szerepelt még a gyógynövények ismerete, ... de hogy
is volt az a páncéllal? Változatos iskolai nap a hercegi udvarban
egy izgalmas korszakból.

A vezetés időtartama: kb. 90 perc
Ajánlott korosztály: 6-12 év
Ár: € 5,00 gyermekenként
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Vezetések a várban

„Sárkányok, szerkezetek, alkímia“
Izgalmas felfedezőút a XVII. századi természettudományok
világába. A gyermekek megismerkedhetnek a korábbi évszázadok misztikus történetével az Esterházy kincstár különböző,
furcsa és különleges darabjai által. Az érdekes órák és automata szerkezetek segítségével érzékelhetővé válik számukra
a fizika akkori fejlettsége. A kémia terén szintén sok izgalmat
tartogat Fraknó vára. Az alkimisták ismereteit használták fel
a korábbi korok háborúiban a lőpor előállításához, ezen kívül
is rendelkeztek azonban még egyéb érdekes tudással. Fiatal
vendégeink egy kísérletben tehetik próbára képességeiket
alkimistaként, és egy kis emléket is vihetnek haza magukkal.
A vezetés időtartama: kb. 90 perc
Ajánlott korosztály: 6-14 év
Ár: € 5,00 gyermekenként

Iskolás menü
és uzsonnacsomag
Ha a felfedezőtúrák után megjön az étvágy…
Iskolás menü a Grenadier étteremben
• Húsleves fridattóval
• Rántott csirkemell hasábburgonyával és ketchuppal
• Málnaszörp vagy víz
Ár: € 6,90
Uzsonnacsomag elvitelre
• 0,2 l üdítő
• Zsemle felvágottal
• Gyümölcs és műzliszelet
Ár: € 4,50-tól
Amennyiben igényt tart a menüre, kérjük azt a foglalásnál
jelezze!
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teliholdas vezetés
Telihold idején a vár különösen félelmetes!
A Draculade vezetés során a gyermekek fekete köpenyben
indulnak vámpírvadászatra, és saját készítésű talizmánnal felszerelkezve jutnak el egészen ahhoz a sötét tömlöchöz, ahol
egykor a rettenetes Rozália gyötrelmes halált halt. Kis szerencsével megpillanthatnak egy-két denevért is, amelyek a várban
élnek. Nem ajánlatos otthon hagyni a zseblámpát
és a kényelmes cipőt!

2016-os idõpontok:
Március 26., 18.30 óra
Július 23., 19.30 óra
Április 23., 19.30 óra
Augusztus 20., 19.30 óra
Május 21., 19.30 óra
Szeptember 17., 19.30 óra
Június 18., 19.30 óra
Október 15., 18.30 óra
További információt az esterhazy.at/kids oldalon talál.
Elõzetes bejelentkezés szükséges.

Lackenbachi
kastély
A természet nyomában mindent a szemnek és mindent a kéznek
Az egykori vízi vár 1612-ben került az Esterházyak birtokába. A Burgenland szívében elhelyezkedő, idilli hangulatú reneszánsz kastély átalakított, illetve felújított részekkel várja
látogatóit. A kastélyban kialakított hangversenyterem, a tágas
rendezvénytermek és a kávézó kellemes időtöltésre, illetve
ünnepi rendezvények megtartására nyújt lehetőséget, míg a
varázslatos reneszánsz kastélypark különleges kikapcsolódásra csábít a természet lágy ölén.
Nyitva tartás
Március 27 - június 30. & szeptember 1 - december 18.
péntektől vasárnapig ill. ünnepnapokon 9.00 - 17.00 óra
Július 1 - augusztus 31., minden nap 9.00 - 17.00 óra
Csoportok esetén előzetes bejelentkezés szükséges.
Iskolás csoportoknak előzetes bejelentkezés esetén már
8.00 órától is megnyitjuk a kiállításokat.
Cím
Schloss Lackenbach, 7322 Lackenbach
T +43 (0)2619/200 12
naturspur@esterhazy.at
esterhazy.at
Kérdés és információ a foglalásokkal kapcsolatban
Gisela Bertha
T +43 (0)2619/86 26 77
schloss-lackenbach@esterhazy.at
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Vezetések a kastélyban

Vezetések
a kastélyban
A természettel harmóniában

„Csodálatos természet” ‒ gyermekvezetés
„A természet nyomában” című modern élménykiállításon az
iskolások különböző nézőpontokból ismerhetik meg az itt
honos állatok természetes életterét. Összes érzékszervüket
használva szerezhetnek ismereteket a vadászat fejlődéséről,
az erdőről és lakóiról, az erdőgazdálkodásról, a fa felhasználásáról; igazi „természettudósokká” válhatnak. Az érdekes és
informatív vezetést a Lackenbachi reneszánsz kastélyról szóló
izgalmas történetek zárják.

A vezetés időtartama: kb. 60 perc
Ajánlott korosztály: 6-10 év
Ár: € 3,00 gyermekenként
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„Középpontban az élővilág” ‒ projekt
A „Csodálatos természet” című vezetés után az iskolások
nagyítóval indulnak felfedezőútra a történeti kastélyparkba
a fák kincseit keresve, és tanulságos történeteket hallanak a
fákról.

A vezetés időtartama: kb. 60 perc
Ajánlott korosztály: 6-10 év
Ár: € 8,00 gyermekenként
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Vezetések a kastélyban

„Középpontban a víz“ ‒ projekt
A „Csodálatos természet“ vezetés után az iskolások megmérik a patak folyásának erősségét, meghatározzák a víz
hőmérsékletét és minőségét ill. felfedezik a patak lakóit. A patakparti kirándulás során további érdekességeket tudhatnak
meg a vízről, mint életelixírről és egy kalandos patakon való
átkelésre is vállalkozhatnak.

A vezetés időtartama: kb. 60 perc
Ajánlott korosztály: 6-10 év
Ár: € 8,00 gyermekenként

29

Szentmargitbányai

kofejto
˝ ˝

Őskori óriás, a világörökség része
A szentmargitbányai (St. Margarethen-i) kőfejtő Európa
egyik legnagyobb és legrégibb kőbányája. Szentmargitbánya
rendkívül jól bányászható mészkövét már az ókorban is hasznosították, és az őskori beltenger üledékéből képződött kőzet
kitermelése még ma is folyik. Az itteni mészkövet használták
fel a bécsi Stephansdom ill. a bécsi körgyûrû épületeinek
építéséhez és felújításához. Az őskori óriásból a XX. század
során számos jelentős (részben 25 millió éves) kövület került
felszínre. A szentmargitbányai kőfejtő a Fertő/Neusiedlersee
kultúrtájjal közösen 2001 óta az UNESCO világörökség részét
képezi.
Nyitva tartás és vezetési idõpontok
Május 1 - 31. és szeptember 1 - október 31.
péntektől vasárnapig ill. ünnepnapokon 10.30 és 15.30 óra
Június 1 - augusztus 31., minden nap 10.30 óra
Csoportos látogatás esetén előzetes bejelentkezés
szükséges. Iskolás csoportoknak előzetes megbeszélés
alapján egyéb időpontban is tartunk vezetést.
Megértését kérjük, hogy az idegenvezetésre csak megfelelõ idõjárási viszonyok esetén kerülhet sor.
Cím
Steinbruch St. Margarethen, 7062 St. Margarethen
Információ a foglalásokkal kapcsolatban
Schloss Esterházy, 7000 Eisenstadt
T +43 (0)2682/630 04 7600
ausstellung@esterhazy.at
www.esterhazy.at
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Vezetések
˝ ˝
a Szentmargitbányai kofejtoben
A csodálatos természet világa
„Vezetés a kőfejtőben“
Európa legrégibb kőfejtőjében az iskolások megismerik a
homokkő kitermelésének folyamatát. A kőfejtő azonban látványos operaelőadásairól is híres, hiszen Európa legszebb és
legnagyobb természetes színpadán állítják őket színre.

A vezetés időtartama: kb. 60 perc
Ajánlott korosztály: 6 éves kortól
Ár: € 4,00 gyermekenként
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Vezetés a kofejtoben
˝ ˝
„Túra a Szentmargitbányai kőfejtő körül“
Őskövületek, gyógynövények, kilátóhelyek, a csókák érces sikolya, titokzatos szobrok és erőterek… ez csak néhány dolog
a sok közül amit az iskolások a túra során a Szentmargitbányai
kőfejtő körül felfedezhetnek.
Ott ahol évmilliókkal ezelőtt egy őstenger terült el, még
napjainkban is találhatunk kagylókat és vizicsigákat. A Ruszti
dombság sajátos állat- és növényvilágáról – amely nemcsak
denevérekből és ürgékből áll, hanem számos kihalófélben lévő
növényt is magában foglal – még néhány legenda is kering,
mint például a mese a csipkebogyóról.
Kőfaragók csodálatos szobrai szegélyezik a dombot, melyek
csalogatnak, hogy megnézzük, meghalljuk és átéljük ezt a
csodálatos atmoszférát. Aki a kőből készült széket felfedezi, ráülhet és kívánhat valamit. Minden kívánság teljesül és ha
mégsem, akkor a fantasztikus kilátás mindenért kárpótol.
Túracipőre szükség lesz!

A vezetés időtartama: kb. 60 perc
Ajánlott korosztály: 6 éves kortól
Ár: € 4,00 gyermekenként
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Mockba állatkert
a Lackenbachi kastélyban
Orosz játékfigurák | 1950 - 1980
Játékkészítők az egykori Szovjetunióban mûanyagból - celluloidból és polietilénből - komplett és egyedülállóan sokszínû
állatvilágot hoztak létre. Ezen olcsó ipari termékek mögött
azonban sokszor komoly alkotói készség áll, mely még ma is
példaértékû.

Lackenbachi kastély
Idõszakos kiállítás 2016. március 18-tól július 31-ig
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