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A három kismalac, 2009. R: Boráros Milada és a Ziránó Színház 

A Szekrénymesék plakátja (Valamennyi előadás bábjátékosa Varga Péter és Pfeifer Zsófia)
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Simon Annamária

„O LYAN  E LŐADÁST  AKAROK  CS INÁLN I ,  AM I T

JÓ  SZ Í VVE L  ÉS  SOKÁ IG  TUDUNK  J Á TSZAN I…”

A  z I R á n Ó  S z í n h á z  –  v A R g A  P é T E R R E L  é S  

P F E I F E R  z S Ó F I á v A L  h O T T Ó n

Hottó a világ közepe! Legalábbis bábos szempontból,
hiszen a kicsi zalai faluban a legnagyobb az egy
főre jutó bábos földtulajdonosok száma. A Ziránó
Színház 2007-ben alakult, amikor Varga Péter és
Pfeifer Zsófia úgy döntöttek, hogy vándorbábos
létre adják fejüket, és maguk mögött hagyják
életük addigi helyszínét, Pécset.
Ezt a nagy változást persze sok minden megelőzte,
például a Bóbita Bábszínház falai között kibomlott
szerelem, két kisgyermek születése, és egy erős
motiváció Vajda Zsuzsanna és Pilári Gábor részéről. 
Varga Péter testvére révén ismerkedett a bábokkal,
aki az Állami Bábszínházban dolgozott először dí-
szítőként, majd az egri bábszínészképző stúdió el-
végzése után bábszínészként. Mint jó testvér,
öccsét is vitte magával mindenhová, akinek így
sokszor nyílt alkalma a paraván mögül megnézni
az előadásokat. Amikor eljött a továbbtanulás le-
hetősége, a pécsi Művészeti Szakközépiskola tánc-
tagozata következett, ahol a színpadi mesterség
órákon ügyesnek bizonyult, ezért szerepeltették
a színházban. Olyannyira, hogy végzősként már
magántanuló lett, annyit játszott. Érettségi után
a katonaság következett, majd a Miskolci Nemzeti
Színház stúdiójába nyert felvételt.
– Varga Péter: Nagyon szerettem a miskolci éveket,
de egy idő után úgy éreztem, vissza szeretnék
térni Pécsre, szerencsét próbálni. Izgalmasnak
találtam az akkori egyetemi színpadi társulatot,
amelyet Szabó Attila vezetett, és néhány darabban
együtt is működtem velük. 1999-ben a Bóbita
Bábszínházban ismertem meg Zsófit, majd 2000-ben
szerződtem bábosnak. Ebben az évben volt az es-
küvőnk, és ekkor született meg a fiunk is. 
– Pfeifer Zsófia: Én olasz szakra jártam Pécsre,
amikor megismerkedtünk, de ekkor már nagy

hatással volt rám Vajda Zsuzsa és Pilári Gábor,
nagyon érdekelt a MárkusZínház élete, működése.
Egyszer-kétszer útrakeltem velük, ismerkedtem a bá-
bos világgal, és próbáltam eldönteni, hogy én is
szeretném-e, tudnám-e ezt csinálni. Aztán a gye-
reknevelés örömei és nehézségei következtek, de
a Hottóra költözéssel elérkezett számomra is a bá-
bozás ideje.
– VP: 2007-ben fordulóponthoz ért az életem, és
ez persze kihatott a családom életére is… Eljöttem
a Bóbita Bábszínháztól, bár akkor még nem láttam
világosan, hogy mi lesz velünk. Azon a nyáron sok
minden történt, például voltunk egy bábos work -
shopon Sárospatakon, és ekkor kötöttünk szorosabb
barátságot Boráros Szilárddal és családjával, akik
Hottón éltek. Meglátogattuk őket, és nem sokkal
később úgy döntöttünk, hogy ideköltözünk. Egy
hónap alatt eladtuk a pécsi házunkat és 2007
decemberében beköltöztünk a mostaniba. Sokat
szorongtam, izgultam, hogy mi lesz, de közben
megnyílt egy út magunk felé, és tudtam, hogy
bábszínházzal akarok foglalkozni. Olyan előadást
akarok csinálni, amit jó szívvel és sokáig tudunk
játszani. Ehhez persze olyan alkotótársakat kellett
választani, akik hasonlót szeretnének, és akikkel
hasonló az ízlésünk. A biztonság kedvéért nem
üres zsebbel jöttünk el Pécsről, a Csicseri történetet
megvásároltuk a Mesebolt Bábszínháztól, ez volt
az első darabunk.
– Simon Annamária: Akkor tehát megállapodtatok
itt Hottón, tudtátok, hogy ezzel akartok foglalkozni,
beindult a bábszínház.
– VP: Nehéz volt a kezdet. Nagy segítség volt H.
Nagy Kati (ő volt akkor a Mesebolt Bábszínház
igazgatója), aki felajánlotta, hogy segít nekünk bár-
miben. Szívesen alkalmaz Szombathelyen, de
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játszani is mehetünk hozzájuk. Miénk volt már
a Csicseri történet, majd a Suttogó füzesekben ját-
szottam náluk, mint vendég. Már Hottón készült
a betlehemes játékunk, amit Boráros Milada ren-
dezett, és a szövegét is ő állította össze. A díszletet
és a bábokat pedig Szilárd tervezte és készítette,
mi pedig Miladával együtt játszottunk benne.
Szintén H. Nagy Kati volt az első, aki meghívta ezt
a  játékunkat, amelynek Karácsonyi csillag lett
a címe. Egyszerre próbáltam Szombathelyen, házat
újítottunk fel Hottón, majd esténként próbáltuk
a saját előadásunkat. Szóval nehéz, de nagyon
szép időszak volt, amit azonban túlontúl nyugalmas
hetek, sőt hónapok követtek. Nem voltak felkérések,
a kiküldött több mint kétszáz szórólapra összesen
két visszajelzés jött. Nyomasztó volt a csend.
Utána lassan elterjedt a jóhírünk és jöttek a meg-
keresések.
– SA: A színház arculatához hozzátartozik a kesz-
tyűsbáb-játék. Mondhatni a névjegyetek is lett.
– VP: A következő darabunk valóban kesztyűs
játék lett, a Kovács Géza rendezte Pulcinella

kertészkedik (2008). Gézával már a Bóbitában és
Szombathelyen is dolgoztam együtt, a barátságunk
pedig Pulcinella segítségével fűződött szorosabbra.
Ezt az előadást, mint valamennyi más darabunkat,
sokáig próbáltuk, játszottuk, eltettük és újra elővettük,
tehát hosszú utat járt be, és reméljük még hosszú
út is áll előtte. Mi is tanultuk a szakmát a gyakor-
latban, és kóstolgattuk ezt a fajta színházi működési
formát, hogy a magunk urai vagyunk. Máshogy vi-
szonyultam a saját előadásunkhoz, más hatások
értek bennünket és találtak meg, mint amikor al-
kalmazott voltam egy színházban. Mi sokáig érleljük
az előadást, nem „hagyjuk békén” magunkban.
A commedia dell’arte egyébként mindig közel állt
a szívemhez. Pulcinella azért szimpatikus, mert
nem egy magányos hős, hanem van neki családja,
kutyája. Vitéz László egyik távoli rokona. Boráros
Szilárddal és Gézával közös ötletelés során találtuk
ki a szereplőket: Rosettát, a feleséget, a répát
ültető nyulat és a kutyát. Csináltunk egy előadást
Pulcinella és a Halál címmel, de talán nem jó
címet választottunk, így nem játszottuk sokszor.

Babszem Jankó, R: Veres András, T: Boráros Szilárd
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Egy Vidor-díjat azonban elhoztunk vele Nyíregyházáról.
Ebben használtam először a csipogót, amit a ha-
gyományos Pulcinella-játékokban is alkalmaznak.
– SA: A három kismalac más jellegű előadás.
– PZS: Már nagyon vágytam arra, hogy ténylegesen
bábozzak, először egy marionettjátékba csöppentem.
Boráros Milada rendezte, Szilárd készítette a bábokat
és Schulteisz Gábor a zenét. Először dolgoztunk
zeneszerzővel, felvételről szóló zenével. A szöveget
Miladával közösen „szültük”, és 2009 májusában
mutattuk be a darabot. Ez az előadás díjat is nyert
a 6. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemlén.
– VP: Aztán következett a Babszem Jankó, ami
szintén a kesztyűbábos hagyományokra épül, Veres
András rendezésében. Már régóta szerettünk volna
együtt dolgozni Andrással. A központi téma az volt,
hogy hogyan lehet eljátszani azt, hogy van egy
figura, aki nem látszik. Ez a helyzet játékosságot
igényel a nézők részéről is. Sikerült egy olyan
mese-változatot találni, amelyben megnő Jankó,
ez a mozzanat fontos volt számunkra. Szilárdban
már az első megbeszélésen megszületett a darab

díszlete, kész volt a fejében a paraván, és bár
voltak nekem is ötleteim, de hiába próbáltam ér-
vényre juttatni őket! (Így is van ez rendjén. Mindenki
maradjon a maga kaptafájánál…) Egyszerre, egy
időben született meg a darab technikája és a szö-
vege, utóbbi András jóvoltából. Ennek a darabnak
is többször nekiálltunk és tömörítettünk rajta.
– PZS: Ebben zenészként és bábosként is részt
veszek, és nagyon szeretem azt, ahogy vegyül
a két szerep. Az is jó feladat, ahogy kapcsolatot
tudok teremteni a nézőkkel. A Pinokkiót (2013)
Kovács Géza írta és rendezte, azt gondolta, hogy
ez a színház eljutott most már arra a szintre, hogy
több technikát alkalmazva játsszunk. A bemutatója
a Meseboltban volt, és bérletben is játszottuk,
ez volt az első koprodukció Szombathellyel. 
– VP: 2015-ben a Pulcinella szerelmes úgy született,
hogy mondtam Szilárdnak, szűk a bőrönd, amiben
játszom a Pulcinella kertészkediket, készítsünk egy
nagyobb paravánt. Aztán az új paraván egy új
mesét szült a színház számára. Sokat beszélgettünk
a témáról: Nápoly, Pulcinella, szerelem, hajó, víz,

Pinokkió, 2013. R: Kovács Géza és a Ziránó Színház, T: Boráros Szilárd 
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a logónk, amit Sári lányunk rajzolt háromévesen.
Kovács Géza írta a történetet és ő is rendezte.
Sajnos ezt nem játszottuk eddig elégszer.
– SA: A zöldszakállú király című játék 2016-ban
született, ismét egy új játszási irányt képvisel.
– VP: Előzménye az volt, hogy láttuk Veres András
Holle anyó című darabját Szombathelyen, és
nagyon szerettük volna megcsinálni mi is. A bábokat
megvettük volna hozzá, de hallottuk, hogy Debrecen
és Zalaegerszeg koprodukcióban meg akarja csinálni
a darabot, így letettünk róla. Akkor elkezdtünk egy
másik utat járni, és meséket keresgéltünk, ekkor
találtuk ezt a szép, de nagyon drámai mesét.
Grosschmid Erik készítette a díszletet, a szöveget
Veres András írta és ő is rendezte az előadást. 
– PZS: Az ördög lánya nagyon izgalmas szereplő,
nem egy klasszikus királylány, varázsereje is van,
így kicsit boszorkányos karakter. A mindenre elszánt
királyfival együtt jó párost alkotnak. Takács Danit
kértük fel zenét szerezni. A díszlet nagyon különleges,
nem illusztratív. Első ránézésre olyan, mint egy
„káposztásított” csillagkapu. A játékban használunk

bábként funkcionáló maszkokat, illetve kesztyűs-
bábokat. 2016. október 23-án mutattuk be Szom-
bathelyen, koprodukcióban a Mesebolt Bábszín-
házzal. 
– SA: Péter, rád talált a rendezés is, Nyíregyházán,
a Móricz Zsigmond Színházban rendezted a Szek-
rénymeséket.
– VP: Ez 2012-ben történt, két színésznővel színpadra
állítottam Nyíregyházán a darabot. Aztán az volt
a terv, hogy magunknak is megcsinálom ezt az elő-
adást, de nem nyúltunk hozzá két évig. Amikor elő-
vettük, jó egy hónapig dolgoztunk vele, de hiába,
egyszerűen nem ment, pedig nagyon sokat tudtunk
a mesékről, és sokat is dolgoztunk már velük. Talán
azért alakult ki ez a helyzet, mert nem tudtam
egyszerre játszani és magunkat kívülről nézni, látni.
Ekkor megkerestük Khaled-Abdo Szaidát, hogy segítsen
nekünk. Megvoltak a bábok, a díszletek, a történetek,
csak nem állt össze egy kerek előadássá. Lendületes,
inspiráló volt ez a próbafolyamat, Szaida kidobott
meséket, beleraktunk meséket, majd tető alá hoztuk,
és 2014-ben a pécsi Márkus Színben bemutattuk.

A zöldszakállú király, 2016. R: Veres András, T: Grosschmid Erik



4 5S I M O N  A N N A M Á R I A

A másik, számomra emlékezetes rendezésem Mis-
kolcon volt, a Kivagy János, amely nagyon sokat
adott nekem. Nagyon szerettem csinálni. Jó volt
az ottani kollégákkal dolgozni, új impulzusok értek.
Itt Grosschmid Erik tervezőként, Khaled-Abdo Szaida
íróként, Dés András zeneszerzőként voltak az alko-
tótársaim. Szeretek rendezni. Az izgat a rendezésben,
hogy miként tudunk közösen a színészekkel és
az alkotótársakkal együtt egy koherens világot te-
remteni. Amiben mindenki otthon érzi magát, és
amit vélhetőleg a közönség is elfogad és befogad.
Az ebből eredő találkozások nagyon fontosak szá-
momra, és ezek is táplálják a színházunkat. 
– SA: Mi a munkamódszeretek? Mennyit játszotok
egy évben?
– VP: Nagyon sokat beszélgetünk, gondolkodunk
együtt az alkotótársakkal, lemorzsolódnak a felesleges
dolgok, és engedjük, hogy mindennek meglegyen
a maga ideje. Ez a mi működésünk, így tudunk jól
találkozni a történettel. Mihelyt rágörcsölünk valamire,
eltávolodunk tőle. Rafináltan kell becserkészni a tör-
ténetet. Az sokat számít ebben a „vadászatban”,

hogy mi itt élünk Hottón, és fontos az is, hogy
kikkel élünk itt együtt. Hihetetlennek tűnhet, de
a szomszédainkkal való viszony is sokat nyom
a latban, hiszen ők is komoly lelki támogatóink.
Évente egy előadást készítünk, ennyit tudunk „ki-
hordani”. Változó számban játszunk, van olyan
hónap, hogy csak három előadás van, de van
hogy harminchárom. Volt egy év, amikor 170 elő-
adásunk volt szerte az országban. Persze ne felejtsük
el, ehhez az is hozzátartozik, hogy itthon bepakolunk,
utazunk, kipakolunk, játszunk, hazajövünk és vissza-
pakolunk. Erre ugye egy színházban van egy stáb,
itt csak mi vagyunk. Fárasztó tud lenni, de persze
kellemes is, hogy a magunk urai vagyunk. Számunkra
100-120 előadás ideális egy évben.
– SA: Milyen programjaitok vannak még? 
– VP: Farsangkor egy maskarás felvonulást tartunk,
van egy karácsonyi programunk, illetve nyáron
a Bábparádé, és mindezeket a Magamura Alkotó-
műhellyel (Boráros Milada és Szilárd) közösen
szervezzük és bonyolítjuk le. Természetesen a szom-
szédok és sok-sok barátunk (környékbéli és messziről

Pulcinella kertészkedik, 2008. R: Kovács Géza, T: Boráros Szilárd
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Ágoston, avagy egér a felhők között, 2018. R: Kovács Géza. T: Grosschmid Erik



érkezők egyaránt) is kiveszik részüket ezeken
az eseményeken. A Bábparádé esetében meghívott
előadók mutathatják meg az előadásaikat.
Sok ember megfordul nálunk.
A szomszédok, a helyiek nagyon
sokat segítenek nekünk. Ezek mind
részei színházunknak, és talán
a falubéliek is magukénak érzik
egy kicsit. Persze a barátaink is
szívesen igénybe veszik a pajtánkat
(a próbatermünket), amikor próbál-
nak. Ez nagyon jó így!
– SA: Nemrégiben mutattátok be
a Mesebolttal közösen, az Ágoston,
avagy egér a felhők között című
darabot.
– VP: Ez lett a harmadik közös
előadásunk. Szívünknek nagyon
kedves játék született. Az alkotó-

társak (Kovács Géza, Grosschmid Erik, Veres András)
sorát most Szabó Balázs, mint zeneszerző bővítette.
Még friss az élmény, de erről is sokat tudnánk

mesélni… 
– SA: Talán sokan kíváncsiak rá, honnan
ered a színház neve?
– PZS: Egy szép augusztusi napon
történt… Budapesten, a MárkusZínház
által működtetett Ludibundus játszó-
színházzal voltunk a Budai Várban,
és arra készültünk, hogy eljátsszuk

a Pulcinella kertészkediket, amikor rá-
jöttünk, hogy a név, amit magunknak

választottunk, nem olyan, mint amire
vágyunk. Vajda Zsuzsa, egyik gyer-
mekünk keresztanyja ekkor egy név-
vel állt elő, és mi nem teketóriáztunk,
azonnal Ziránóvá váltunk. Egy ke-

resztanya az keresztanya, és kész.
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The Ziránó Theater was founded in 2007 when Péter Varga and Zsófia Pfeifer decided to leave
their former city, Pécs, behind and become traveling puppeteers. That summer was very eventful
for them; they visited Szilárd Boráros and his family in Hottó, began a close relationship with
them and shortly thereafter decided to move to Hottó themselves. Varga says: “At the time, I was
quite distressed and nervous about the future, but I knew I wanted to be involved with puppet
theater. I want to make performances that I can be proud of for a long time. Of course, to do
this, you have to choose creative partners who have the same goals and similar taste.”
The theater’s trademark is the glove puppet and characters from the commedia dell’arte. One
of their glove puppet productions is Pulcinella Gardening, directed by Géza Kovács and premiered
in 2008. Their performances generally stay in the repertoire for a long time, even as they bring
out one or two new pieces every year. 
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