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Shakespeare darabjainak bábszínpadon aratott sikerét jól példázza az utolsó 

négy Pécsi Nemzetközi Felnőttbábfesztivál1 műsora és díjazottjainak listája: 2010-ben 

a magyar Stúdió-K Othelló-ja kapott díjat; 2007-ben a Budapest Bábszínház 

Szentivánéji Álom feldolgozása aratott nagy sikert; a fődíjat 2004-ben a fehérorosz 

Grodno Állami Bábszínház Macbeth előadása nyerte, míg 2001-ben két Hamlet 

adaptáció (a bolgár Plovdiv Állami Bábszínház illetve a német Figurentheater 

Wilde&Vogel előadásai), valamint a cseh Divadlo Drak Rómeó és Júlia feldolgozása 

érdemelték ki a legtöbb elismerést. A pécsi fesztiválok a szervezők körültekintő 

válogatásának köszönhetően Shakespeare bábszínpadi adaptációinak 

legkiemelkedőbb példáit vonultatták fel, és így azt a képet közvetítették a nézők felé, 

hogy Shakespeare gyakori vendég a bábszínpadon. A valóság azonban az, hogy az 

ilyen feldolgozások itthon és külföldön egyaránt, öt, tíz vagy tizenöt évvel ezelőtt 

éppoly ritkaság számba mentek, mint ma. 

Shakespeare bábszínházi adaptációinak vizsgálatát tehát nem az ilyen típusú 

előadások gyakorisága, hanem inkább általánosnak mondható szakmai (és közönség-) 

sikerük indokolja. A tény, hogy Shakespeare drámái meglepően jól érvényesülnek 

egy olyan színházi közegben, amely a szöveg helyett első sorban a látványon és a 

mozgáson alapszik (ez, az élő színház és a bábszínház jelrendszerei közti alapvető 

különbség a disszertáció egyik alap tézise) magyarázatra és vizsgálatra szorul. Ez a 

vizsgálat különös jelentőséggel bír napjaink kritikai közegében, ahol a reprezentáció 

medialitásának kérdése mind hangsúlyosabbá válik. Kutatásom elsődleges célja tehát, 

hogy bemutassam, hogyan képes a bábszínház közvetíteni Shakespeare műveit. A 

vizsgálat kiindulópontjául az a megállapítás szolgál, hogy egy Rómeó és Júlia vagy 

Hamlet bábszínpadi adaptációja nem jelentheti a színészek bábokkal történő 

helyettesítését. A bábszínház sajátos nyelvezettel, jelrendszerrel és eszköztárral 

rendelkezik amelyek egyedi reprezentációt tesznek lehetővé, és amelyeket 

dolgozatomban a releváns szemiotikai apparátus felhasználásával, a shakespeare-i 

adaptációk keretében vizsgálok. A dolgozat egyik fontos célja, hogy a kutatásomban 

alkalmazott, az élő színház és bábszínház közötti interakcióra irányuló kritikai és 

értelmezési szemlélet ne csupán a Shakespeare-darabok bábszínházi adaptációi 

                                                 
1 A 2013-ra tervezett fesztivál forráshiány miatt nem jött létre 



számára alapul szolgáló reprezentáció logikáját tárja fel, hanem a Shakespeare-kánon 

példátlan túlélési képességének megértéséhez is hozzájáruljon.  

  A dolgozat által vizsgált témák az adaptáció-elmélet, a színházszemiotika és a 

bábszínházi tanulmányok határterületén mozognak. Mint gyakorló bábművész 

rendelkezésemre áll egy olyan egyedi nézőpont, amely lehetővé teszi, hogy 

bemutassam, hogyan vethetnek a praktikus tapasztalatok új fényt a shakespeare-i 

reprezentáció fontos kérdéseire. Mivel azonban meggyőződésem, hogy az elmélet és a 

gyakorlat kölcsönösen kell, hogy szolgálják egymást, nem csak azt mutatom meg, 

hogyan járulhat hozzá a szakmai tapasztalat a tudományos diskurzushoz, hanem a 4. 

és 5. fejezetekben azt is, hogyan képes egy adaptáció-elméletbe és 

színházszemiotikába ágyazott elméleti rendszer hozzájárulni Shakespeare 

bábszínpadra állításának kreatív folyamatához.  

A dolgozat hat fejezetből áll, melyek mindegyike újabb elméleti vagy 

gyakorlati aspektusból vizsgálja meg a Shakespeare darabok bábszínházi 

megvalósításának, valamint a bábszínházi technikai repertoár egyéb médiumok általi 

felhasználásának  lehetőségeit. 

 

1. fejezet: Az adaptáció fogalmának meghatározása 

 

Az első fejezetben meghatározást és kontextust keresek a tárgyalás során 

leggyakrabban használt kifejezéshez, az angol adaptation szóhoz. Megmutatom, hogy 

ez a szó miben különbözik más használatban lévő kifejezésektől, és bemutatom, hogy 

Shakespeare drámáinak bábszínházi előadásainak vizsgálatakor miért alkalmas az 

angol nyelvben az adaptation kifejezés minden más terminusnál jobban arra, hogy 

egyaránt utaljon a színpadra állítás folyamatára és produktumára. Ehhez körüljárom 

azokat a definíciókat, amelyeket az adaptáció-elmélet számos szaktekintélye használ, 

és ezeket alapul véve érvelek egy olyan definíció mellett, amely minden, a jelen 

vizsgálathoz szükséges elemet magában foglal. Ennek megfelelően azt állítom, hogy 

egy Shakespeare dráma bábszínpadi adaptációjához az alkotóknak (1) meg kell 

találniukk a darab azon momentumait, amelyek relevánsak a saját koruk és társadalmi 

közegük számára és amelyek ezáltal új irányt adhatnak a színpadi megvalósításnak; 

(2) meg kell határozniuk és követniük kell ezt az új irányt, amely egyszerre 

különbözik, de ugyanakkor utal is azokra a tradíciókra amelyek visszavezetnek az 

„eredeti műhöz” és annak eredetéhez, hogy ezáltal kreatív értelmezést adhassanak a 



darabnak; és (3) az így meghatározott irányt követve a darabot a felismerhetőség 

határain belül átformálva, meghúzva és kiegészítve alkalmassá kell tenniük arra, hogy 

a bábszínház közegében élni tudjon.  

 

2. fejezet: A bábszínház megértése 

 

 A második fejezet azt az állítást járja körül, hogy a bábszínház önálló műfaj, 

amely sajátos nyelvezettel, jelrendszerrel és eszköztárral rendelkezik. A Rómeó és 

Júlia egy élő-színházi és egy bábszínházi feldolgozásának összehasonlításával azt a 

megállapítást teszem, hogy a közönség a bábot egyszerre érzékeli tárgyként és 

élőként. Míg a színész soha nem képes teljes mértékben elszakadni az „élőség” fizikai 

valóságától, addig a báb, melyet a néző mint élő tárgyat és mint az élet szimbolikus 

reprezentációját érzékeli, egyszerre képes mást és többet közvetíteni a néző felé mint 

az élő színész. Az élőként való érzékelés és a valóban élő közötti alapvető ellentétből 

egyenesen következik, hogy a bábszínház esztétikája nem alapulhat az élő-színház 

utánzásán, hanem azokra a jellemzőkre kell építenie, amelyek megkülönböztetik a 

bábot a színésztől. A két műfaj közötti alapvető különbségek ellenére ugyanakkor sok 

kortárs színházi előadás alkalmaz a bábszínházból kölcsönzött technikákat, és számos 

sikeres példa van vegyes technikájú előadásokra. A bábszínház technikáit alkalmazó 

élőszínházi előadások bepillantást engednek sok olyan megoldásba, amelyek 

segítségével sikeresen házasítható össze Shakespeare és a báb műfaja.  

 

3. fejezet: Hamlet szavai 

 

Miután felvázoltam a bábszínház egyedi, az élő-színháztól független 

jellemzőit és a műfajok közötti adaptáció fontos aspektusait, a harmadik fejezetben 

azt vizsgálom, hogyan képes a bábszínház műfaja a szöveget a báb nonverbális 

jelrendszerére lefordítani. Ehhez három bábszínházi Hamlet feldolgozást hasonlítok 

össze. Az összehasonlítás során bemutatom, hogy a bábszínház, sajátos 

kommunikációs eszközei segítségével és különösen azon képességének köszönhetően, 

mely által komplex gondolatokat tud szavak nélkül kifejezni, hogyan válhat új 

értelmezések újszerű médiumává.  

 

4. fejezet: Aktív adaptáció – a Re:Hamlet tervezése és színpadra állítása 



 

Míg a második és harmadik fejezetben az egyes előadások adaptációs 

folyamatára vonatkozó információk nyilvánvaló hiánya miatt főként a produktumra 

fókuszáltam, a negyedik fejezetben kibővítem a vizsgálatot, amelynek tárgya egy 

nonverbális Hamlet adaptáció létrehozásának folyamata és az előadás elemzése. A 

fejezet így nem csak a saját feldolgozásom produktumát járja körül részletesen, de 

egyúttal betekintést nyújt az adaptáció létrehozásának folyamatába is. Ezt a kettős célt 

az adaptáció mint fogalom meghatározásakor felvetett három lépést követve éri el a 

fejezet, vagyis bemutatom a folyamatot, amely során (1) megkerestem a darab azon 

momentumait, amelyek relevánsak a saját korunk és társadalmi közegünk számára és 

amelyek ezáltal új irányt adhatnak a bábszínpadi megvalósításnak; (2) meghatároztam 

és követtem ezt az új irányt, hogy ezáltal kreatív értelmezést adhassak a műnek; és (3) 

az így meghatározott irányt követve a darabot a felismerhetőség határain belül 

átformáltam, meghúztam és kiegészítettem, hogy ezáltal alkalmassá tegyem arra, 

hogy a bábszínház közegében élni tudjon. A fejezetben reflektálok annak a 

folyamatnak a sikerességére és nehézségeire is, amely során a bábszínház 

eszköztárával igyekeztem lefordítani és közvetíteni nem csupán a shakespeare-i 

szöveget, hanem azt a komplex jelenséget, amelyet „shakespeare-i mű”-nek 

nevezünk. Miközben fenntartom azt az alapvetésemet, mely szerint a darab lefordítása 

a bábszínház nonverbális jelrendszerére járható útja egy Shakespeare adaptáció 

létrehozásának, rámutatok azokra a problémákra is, amelyek a szöveg teljes 

elhagyásával járhatnak.  

 

5. fejezet: Készülő adaptáció 

 

 Miután részletes vizsgálatnak vetettem alá Shakespeare bábszínházi 

adaptációjának lehetőségeit és kihívásait, az utolsó fejezetben a Shakespeare-darabok 

azon elemeire fektetek különös hangsúlyt, amelyek a leginkább alkalmasnak tűnnek a 

bábszínházi megvalósításra. Három dráma három jelenetének elemzése során 

rámutatok, hogy hogyan befolyásolják a bábszínpadi feldolgozás lehetőségeit a 

tragédia és komédia elemei közti különbözőségek. Ezt követően egy igen praktikus 

szempontú megközelítéssel mutatom be egy, a fent említett három jelenetre épülő új 

előadás létrehozásának folyamatát. Az előző fejezetek megállapításait alapul véve 

továbbgondolom az adaptáció folyamatának kreatív aspektusait; újabb lehetőségeket 



mutatok be az „élettelen tárgy” kettősségéből eredő színpadi feszültség 

kihasználására; további megoldásokat vezetek be a drámai szöveg nonverbális jelekre 

való lefordítására; és felvázolok egy előadást, amely a shakespeare-i kánon azon 

elemeire épül, amelyek a leginkább alkalmasak a bábszínpadi megvalósításra. 

 

6. fejezet: A bábszínház és a film technikái 

 

 Az utolsó fejezetben eltávolodom a bábszínházi adaptációk praktikus 

kérdéseitől, és kiterjesztem a vizsgálatomat, hogy bemutassam, a bábszínpad 

eszköztárát nem csak az élő színház (ld. 2. fejezet) és a bábszínház (ld. 3-5. fejezet), 

hanem a báb legközelebbi rokon-műfaja, a film is sikeresen képes használni egy 

Shakespeare adaptáció létrehozásához. Az alapvető bábtechnikák számbavétele során 

rámutatok a két műfaj közötti számos hasonlóságra, majd bemutatom, hogyan 

használja ezen technikák szinte mindegyikét Peter Greeneway Prospero’s Books című 

Vihar adaptációja. A bábok ebben a kontextusban történő vizsgálata további például 

szolgál arra, hogyan járulhat hozzá a bábszínház eszköztára a legkülönfélébb 

Shakespeare adaptációk létrehozásához.  

 

Konklúzió 

 

 Ahogy azt a bevezetőben előrevetítem, a dolgozat kettős célja közül az első 

az, hogy bemutassam, hogyan járulhat hozzá a gyakorló bábművész praktikus 

tapasztalata a tudományos diskurzushoz. Ennek érdekében bevezetem az adaptáció 

kifejezés kiterjesztett definícióját, amely magában foglalja a bábszínház médiumának 

specifikus követelményeit; rámutatok a báb és a színész szemiotikai tulajdonságai 

közötti alapvető különbségekre és ezáltal bemutatom a bábszínházi szemiotika az élő 

színházétól eltérő sajátosságait; meghatározok egy sor technikát és módszert amelyek 

a bábszínház eszköztárából származnak, és amelyeket sikeresen alkalmaz az élő 

színház és a film saját Shakespeare adaptációinak létrehozásában; megvizsgálom a 

bábszínpadi reprezentáció lehetőségei szempontjából a shakespeare-i tragédia és 

komédia közötti különbségeket és rávilágítok ezen különbségek praktikus 

következményeire; leírok specifikus példákat arra vonatkozóan, hogy hogyan 

alkalmazzák Shakespeare adaptációk a bábszínház sajátos szemiotikai, esztétikai és 

dramaturgiai lehetőségeit; és mindvégig olyan nézőpontot alkalmazok, amely 



lehetővé teszi, hogy a Shakespeare darabok bábszínpadi adaptációit valóban a 

Shakespeare reprezentációs kánon részeként vizsgáljuk.  

A shakespeare-i reprezentáció vizsgálatának kiterjesztése mellett azt is célul 

tűzöm ki a dolgozat bevezetőjében, hogy megmutassam, hogyan képes egy elméleti 

rendszer hozzájárulni Shakespeare bábszínpadra állításának kreatív folyamatához. 

Ennek érdekében bepillantást nyújtok több adaptáció elkészítésének folyamatába, és 

javaslatot teszek egy adaptáció-elméleti és színházszemiotikai alapokon nyugvó 

eljárás alkalmazására. Azt a megállapítást teszem, hogy az elsősorban látványra és 

mozgásra épülő bábszínházi Shakespeare adaptációk sikere azon múlhat, hogy az 

alkotók képesek-e végigkövetni az adaptálás folyamatának lépéseit (ahogy azt az 1. 

fejezet leírja); ismerik és figyelembe veszik-e a bábszínház sajátos nyelvezetének, 

eszköztárának és szemiotikájának követelményeit (ld. 2. fejezet); képesek-e 

megtalálni a szöveg mögötti szubtextust azáltal, hogy felismerik: az „eredeti” szöveg 

maga sem más mint konvenciók és invenciók intertextuális kombinációja (ld. 3. 

fejezet); és le tudják-e fordítani a drámai anyagot a bábszínház nonverbális nyelvére 

(ld. 4-5. fejezet).  

Minden darab új problémákat vet fel és minden elemzett vagy létrehozott 

adaptáció új nézőpontok megismerését teszi lehetővé. Úgy tűnik, hogy bár az elméleti 

és gyakorlati oldalról történő vizsgálat kettős perspektívája az adaptív médium fontos 

tulajdonságaira képes rávilágítani, Shakespeare bábszínházi reprezentációjának 

lehetőségeivel és korlátaival kapcsolatban nincsenek könnyű válaszok. És mégis, 

legyen a cél az elméleti kontextus feltárása vagy egy gyakorlati rendszer felállítása, 

szeretném hinni, hogy a probléma megértése legalább fél útra van a megoldás felé.  
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