
Hegedűs a háztetőn c. musical a Budapesti Operettszínházban 

Liszt Ferenc Emlékmúzeum (volt Zeneakadémia) 

2023. április 1. (szombat) 

 

 

2023. április 1-jén (szombaton) 8:30-kor indulunk Szegedről, a Rókusi krt-i Tesco Extra 

parkolóból.  A déli órákban ellátogatunk az Andrássy út egyik patinás épületébe, a régi 

Zeneakadémia épületébe, ahol a Liszt Ferenc Emlékmúzeumot tekintjük meg. Liszt Ferenc, a 

Zeneakadémia alapító elnöke és professzora budapesti tartózkodása idején – 1881-től haláláig, 

1886-ig – egy, az Andrássy útra nyíló első emeleti lakásban élt. Az ő hangszereivel, 

bútoraival, emléktárgyaival berendezett lakásban működik ma az emlékmúzeum. Ezután 

átsétálunk a Budapesti Operettszínházhoz, ahol a 14:30-kor kezdődő Hegedűs a háztetőn c. 

musicalt tekintjük meg. A darab helyszíne a 20. századi Anatevka, egy zsidók és oroszok 

lakta falu, ahol a közösség életét a vallás és a mindenre kiterjedő hagyományok határozzák 

meg. Itt él Tevje, a tejesember feleségével, Golde-val, valamint öt lányukkal. Az apa mindent 

elkövet, hogy a családot összetartva lányait a tradíciók szerint adja férjhez. A fiatalok azonban 

vallási eszmék helyett, szerelemből kívánnak házasodni, így a legidősebb lány, Cejtel a 

dúsgazdag férj helyett a szegény szabólegényt, Mótelt választja; húga, Hódel Szibériába 

utazik fogvatartott kedvese, Perchik után; Háva, a harmadik lány pedig egy más vallású fiú 

mellett talál rá a boldogságra. Mindeközben a helyi zsidó közösségnek különböző 

megpróbáltatásokkal kell szembenéznie: az egyre erősödő antiszemitizmussal, a politikai 

megmozdulásokkal és végül a rendelettel, hogy vagyonukat hátrahagyva el kell hagyniuk 

őseik földjét! A darabot Magyarországon először az Operettszínházban mutatták be 1973. 

február 9-én Vámos László rendezésében, a főszerepben Bessenyei Ferenccel. Nagyon fontos 

mű, mely egyfajta átmenetet képez az operett és a musical műfaja között, különleges zenei 

világával és keserédes humorával szólítja meg a nézőket. A darabot 1974-ben betiltották, és 

csak tizenegy év múlva, 1985-ben mutatták be újra, ugyancsak az Operettszínházban. 

2021-ben Bozsik Yvette rendezésében, a színház valamennyi művészének közreműködésével 

tért vissza repertoárba! Előadás után hazautazunk. Szegedre érkezés a kora esti órákban 

várható. 

 

Részvételi díj: 12.500,-/fő, amely tartalmazza az útiköltséget és az idegenvezetés díját. 

 

A színházjegy ára: 5.300,-/fő 

 

Liszt Ferenc Emlékmúzeum belépő: teljes áru: 2.000,-/fő, kedvezményes: 2.000,-/fő, 

tárlatvezetés díja: 500,-/fő  

 

Felszállási lehetőség: Szegeden, Makón és Apátfalván 

 

Ülésrendet készítünk! A jelentkezések sorrendjében a részvételi díj befizetésekor lehet a 

helyet lefoglalni. 

 

Jelentkezés és további információ: 

midtravel2019@gmail.com 

0620 43 12 094 

6727 Szeged, Délceg u. 11. 

 

MID TRAVEL: KÖZÖSSÉGBEN UTAZUNK! 
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