
 

 

 

Kedves Bérlettulajdonos, Egyesületi Tagunk, Barátunk! 
 

 

 Tájékoztatjuk, hogy a FÉBE Színházbajárók Baráti Köre szervezésében 2012. október 

05-én (péntek) 17 óra 30 perckor a helyi autóbuszmegállókban, illetve a Városháza előtti 

gyülekezéssel, indulunk különjárati autóbusszal Budapestre József Attila Színház (1134. 

Budapest, Váci út 63.) Bánffy bérlet – 1. előadása Hunyady Sándor: Feketeszárú cseresznye 

színmű két részben megnézni.  

 

 Az előadás 19 órakor kezdődik, vége 21 óra 30 perc, várhatóan 22 óra 30 percre 

érkezünk haza.  

 

Szereplők: Nemcsák Károly, Pikali Gerda, Kocsis Judit, Pataki Szilvia, Rékasi Károly, Turek 

Miklós, Ömböli Pál, Almási Sándor, Blazsovszky Ákos, Ujréti László, Katona János, Molnár 

Györgyi, Fila Balázs, Schnell Ádám, Rusz Milán, Dányi Krisztián, Láng József, Lakatos 

Mihály. 

 

Díszlet: Gőtz Béla Jelmeztervező: Kovács Yvette Ügyelő: Verebély Monika, 

Rendezőasszisztens, súgó: Czipó Gabriella Rendező: Kerényi Imre 

 

A szerző, Hunyady Sándor a mű előszavában a következő mondatokkal írta le a darab 

születését: 

Jól ismerem a Bácskát. Nemcsak a megye magyar részét, a központból kitelepített 

hivatalnokokkal, a duhaj dzsentrivel és a mulató huszártisztekkel, hanem az odavaló szerbeket 

is. Az egykori „nemzetiséget” abból az időből, amikor még a magyarság kezében volt azon a 

vidéken az impériumot tartó hatalom. Ettem a kenyerüket, jártam a házaikban. Láttam égni az 

örökmécseket az ikonosztázionokban... 

...Íme, ez az a környezet és ezek azok az emlékek, amelyekből a „Feketeszárú cseresznye” 

című darab megszületett. Maga a mag pedig egy egészen jelentéktelen epizód. Egyetlen 

pezsgős éjszaka hangulata, amely sehogy sem akart elfakulni bennem, pedig sok-sok esztendő 

múlt el azóta. 

...A háború dereka táján történt, hogy a szabadkai „Pest” szálló éttermében mulató társaságba 

keveredtem. A kompánia nagyon sokszínű volt. Az asztal körül bácskai urak ültek a 

feleségeikkel. Vérségre nézve vegyesen magyarok, bunyevácok és szerbek. A civilnépet 

katonák tarkították... 

...Minden ilyen mulató társaságnak rendesen van csillaga, favoritja, primadonnája. Az én 

esetemben a cigányos, pezsgős éjszaka királynője egy magas, fekete, karcsú, de izmos 

fiatalasszony volt. Valami alsó-bácskai gazdag szerb birtokos felesége. Fekete volt ez az 

asszony, mint a kőszén. A haja fekete, a bőre fekete, a szeme, mint a fekete strassz…. 

...Azt láttam, hogy egész becsületével, szeretetével és gyengédségével ragaszkodik az urához, 

aki barnára égett, nyers, nyílt, fekete ember volt. Talpig szerb, akárcsak ő. De viszont azt is 

észrevettem, akármint titkolta erkölcse és szemérme, hogy halálosan szerelmes az egyik 



huszárba. Az ilyesmi kiderül, az ilyesmit józan ember mindig meglátja..." 

 

Az előadásra a bérletét és az útiköltséget 1800,- Ft/fő hozza magával.  

   

Akadályoztatás esetén, valamilyen oknál fogva az előadásra nem tud jönni, úgy köteles 

maga helyett más személyt szerezni, vagy az útiköltséget kifizetni.     

                                                                                                 
A bérlettulajdonosoknak jó szórakozást kívánok!     

                                                          

Jászfényszaru, 2012. szeptember 06. 

 

Baráti üdvözlettel: 

 

 

                                                                                    Tóth Tibor 

                                                                                      szervező 

 


