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Sinossi 

“Voi tutti quanti che venite a teatro pensate 

che la gioia, la tristezza, la sofferenza, la 

malinconia, la felicità o l’infelicità dei 

protagonisti nasce per caso. E poi pensate 

che ci sono i personaggi principali di cui il 

destino migliora o che va in rovina, e gli 

altri interpreti, quelli secondari che hanno 

una sorte altalenante, entrano ed escono 

dalla loro vita. Loro, le star sono il Sole, lo 

splendore. Certo. Tutto questo però è 

soltanto una seria lunga composta da vari 

episodi. E nell’opera compaiono anche i 

caratteristi. Ma mi chiedo: Voi ve ne siete 

mai accorti che Hamlet non riuscirebbe a 

recitare il suo monologo senza di noi 

presenti al momento, senza noi due becchini 

che lavoravamo là. O come finirebbe la 

storia dei due amanti veronesi se la bella 

Giulietta fosse costretta a sposare me, 

Paris? E non dimentichiamoci di Shylock, 

dell’usuraio ebreo: cosa gli sarebbe successo 

se non avesse incontrato me, Tubal, il 

miglior, anzi, l’unico amico, come sarebbe 

finita la sua storia in quel momento 

decisivo? Per non parlare poi degli artisti 

che si risuscitano! Quante cose sanno 

sull’intera opera e su quel poco spazio (però 

di grande portata!) che loro hanno durante 

l’interpretazione tramite cui possono 

manifestare i loro talenti; o della conoscenza 

che hanno sul periodo storico dell’opera in 

scena. Non mi credete? Venite, ve lo 

racconto io!” Un dramma, un’epoca, un 

artista. Questa volta György Hunyadkürti 

richiamerà Tubal dell’opera teatrale “Il 

mercante di Venezia” che ci racconta la sua 

versione sul suo ruolo marginale e 

addirittura ignorato, sul suo destino 

favorevole, sulla sorte del popolo ebreo e 

sull’epoca in cui l’opera è nata. 

Szinopszis 

„Maguk mind azt hiszik, amikor színházba 

jönnek, hogy a főszereplők öröme, bánata, 

nyomora, szomorúsága, boldogsága vagy 

épp boldogtalansága az csak úgy magától 

van.  

Hogy vannak ők, akiknek sorsa hol jobbra, 

hol rosszabbra fordul, az egyebek, a nem 

főszereplő emberek meg csak jönnek-

mennek, ki-be az életükbe.  

Ők, a főszereplők a Nap, a ragyogás. Persze. 

Az egész mindössze csak kis epizódok sora 

egymás után. Kis epizodistákkal bennük.  

De kérdem én jámboran: tudják Önök, 

hogy Hamlet el se mondhatná azt a 

monológját, ami mindenkinek azonnal 

beugrik, ha Ő szóba kerül – igen, a lenni 

vagy nem lenni-t – ha mi ketten, a két sírásó 

nem ott dolgozunk épp?  

És hogy mi lenne a veronai szerelmesekkel, 

ha Júliát nem akarnák mindenáron hozzám, 

Párishoz tukmálni?  

Nem is beszélve Shylockról, a zsidó 

uzsorásról, aki ha nem találkozik velem, 

Tuballal, legjobb barátjával, sőt az egyetlen 

barátjával, mihez kezdene a sorsát eldöntő 

pillanatban? Azt meg már nem is mondom, 

hogy a minket játszók mennyi mindent 

tudnak az egész színdarabról, amiben nekik 

csak egy cseppnyi lehetőség (na de milyen 

lehetőség!) jutott, megcsillantani 

tehetségüket. Meg a korról, amiben 

játszódik a történet. Nem hiszik?  

Jöjjenek el, elmesélem maguknak.”  

Egy darab, egy kor, egy színész.  

Hunyadkürti György ezúttal Shakespeare A 

velencei kalmár mellékszereplőjének, 

Tubalnak a bőrébe bújik, hogy meséljen a 

mellőzöttségről, a felemelkedésről, a 

zsidóság sorsáról és a darab születésének 

koráról. 


