
VÁLOGATÁS MEGJELENT ÍRÁSOKBÓL  
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Előretolt Helyőrség irodalmi-kulturális melléklet, Hitel folyóirat, Nógrád Megyei Hírlap) 

 

 Az operett ugyanolyan zenei igényű műfaj, mint az opera 

 beszélgetés Pfeiffer Gyulával 

 https://www.origo.hu/kultura/20191029-pfeiffer-gyula-interju.html 

 

 Új műsorhoz új férfi kell 

 bemutatták Kálmán Imre Csárdáskirálynő című operettjét a Budapesti Operettszínházban 

 https://www.origo.hu/kultura/20191006-csardaskiralyno.html 

 

Karcolatként jelet hagyni 

beszélgetés Radványi Györggyel 

https://www.origo.hu/kultura/20190902-karcolatkent-jelet-hagyni-interju-radvanyi-gyorgy-

epitomuvesszel.html 

 

Színházművészeti önazonosság  

az MMA Színházművészeti Tagozata támogatási lehetőségeinek tükrében 

https://www.origo.hu/kultura/20190813-szinhazmuveszeti-onazonossag-a-magyar-muveszeti-

akademia-szinhazmuveszeti-tagozata-tamogatasi.html 

 

Számunkra minden hang: élet, vagy halál 

beszélgetés Keller Andrással 

https://www.origo.hu/kultura/20190714-keller-andras-interju.html 

 

A művészet nem csak egyféle módon lehet korszerű 

beszélgetés Ács Margittal 

https://www.origo.hu/kultura/20190410-interju-acs-margittal-a-muveszet-nem-csak-egyfele-

modon-lehet-korszeru.html 

 

Az MMA ösztöndíjával biztonságban érzem magam 

beszélgetés Blaskó Borbálával 

https://www.origo.hu/kultura/20190413-blasko-borbala.html 

 

Az organikus fotográfia mestere 

beszélgetés Barta Zsolt Péterrel 

https://www.origo.hu/kultura/20190306-barta-zsolt-peter.html 

 

 

http://www.origo.hu/
http://www.szinhaz.hu/
http://www.szinhaz.org/
http://www.muut.hu/
https://www.origo.hu/kultura/20191029-pfeiffer-gyula-interju.html
https://www.origo.hu/kultura/20191006-csardaskiralyno.html
https://www.origo.hu/kultura/20190902-karcolatkent-jelet-hagyni-interju-radvanyi-gyorgy-epitomuvesszel.html
https://www.origo.hu/kultura/20190902-karcolatkent-jelet-hagyni-interju-radvanyi-gyorgy-epitomuvesszel.html
https://www.origo.hu/kultura/20190813-szinhazmuveszeti-onazonossag-a-magyar-muveszeti-akademia-szinhazmuveszeti-tagozata-tamogatasi.html
https://www.origo.hu/kultura/20190813-szinhazmuveszeti-onazonossag-a-magyar-muveszeti-akademia-szinhazmuveszeti-tagozata-tamogatasi.html
https://www.origo.hu/kultura/20190714-keller-andras-interju.html
https://www.origo.hu/kultura/20190410-interju-acs-margittal-a-muveszet-nem-csak-egyfele-modon-lehet-korszeru.html
https://www.origo.hu/kultura/20190410-interju-acs-margittal-a-muveszet-nem-csak-egyfele-modon-lehet-korszeru.html
https://www.origo.hu/kultura/20190413-blasko-borbala.html
https://www.origo.hu/kultura/20190306-barta-zsolt-peter.html


Kettős jelentések között 

beszélgetés Orosz Istvánnal 

https://www.origo.hu/kultura/20190130-interju-orosz-istvannal-a-nemzet-muveszevel.html 

 

Egyértelmű volt, hogy Zenthe Ferenc nevét kapja a színház 

beszélgetés Simon Lajossal 

https://www.origo.hu/kultura/20190108-kiemeltte-valt-a-zenthe-ferenc-szinhaz-uj-kulturtorteneti-

fejezet-kezdodik-salgotarjanban-interju.html 

 

Kortársak krónikása 

beszélgetés Dvorszky Hedviggel 

https://www.origo.hu/kultura/20181119-interju-dvorszky-hedviggel-a-magyar-muveszeti-

akademia-levelezo-tagjaval.html 

 

A színháztervezés nekem egy szentség 

beszélgetés Szenes Istvánnal 

https://www.origo.hu/kultura/20181117-interju-szenes-istvannal-a-szinhaztervezes-nem-

szentseg.html 

 

Magas nívón képviselni nemzeti mivoltunkat az egyetemességben 

beszélgetés Kiss-B. Atillával 

https://www.origo.hu/kultura/20181026-interju-kissb-atilla-operaenekessel-a-budapesti-

operettszinhaz-uj-foigazgatojaval.html 

 

A patkánylyukból előbújt a múlt 

beszélgetés Mezey Katalinnal 

https://www.origo.hu/kultura/20181022-interju-mezey-katalinnal-a-magyar-muveszeti-akademia-

irodalmi-tagozatanak-vezetojevel.html 

 

A ceruzának is kitörhet a hegye 

beszélgetés Árendás Józseffel 

https://www.origo.hu/kultura/20180903-a-ceruzanak-is-kitorhet-a-hegye-interju-arendas-

jozseffel.html 

 

Egy különleges felfedezőút 

beszélgetés Rost Andreával 

https://www.origo.hu/kultura/20181204-rost-andrea-interju.html 
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A kulturális identitáskeresés meséje 

bemutatták Giacomo Puccini A Nyugat lánya című operáját az Erkel Színházban 

http://www.hitelfolyoirat.hu/sites/default/files/pdf/10-olah_0.pdf 

 

Szeretet nélkül sem tanítani, sem színházat vezetni nem lehet 

beszélgetés Oberfrank Pállal 

https://szinhaz.hu/2018/01/04/_tudjuk_honnan_jottunk_hova_szeretnenk_eljutni_es_a_hiva

tasunkert_az_eletunket_is_odaadjuk 

 

Örülök, hogy lelki táplálékot vihetek az embereknek 

beszélgetés Császár Angelával 

https://szinhaz.org/interju/2018/04/28/interju-csaszar-angelaval/ 

 

Egy színház épülete ugyanolyan elvont, akár egy díszlet, vagy mint maga az élet 

beszélgetés Szenes Istvánnal 

https://szinhaz.org/csak-szinhaz/kulissza-csak-szinhaz/2018/07/31/szenes-istvan-interju-k/ 

 

Nálunk a színház és a magánélet nem vált el élesen egymástól 

beszélgetés Rátonyi Hajnival 

https://szinhaz.org/interju/2018/06/24/interju-ratonyi-hajnival/ 

 

Színházi találkozások mínusz 5 fokban 

beszélgetés Szilágyi Ágotával, Tankó Erikával 

https://szinhaz.org/interju/2016/12/25/performansz-minusz-5-fokban-interju-tanko-erikaval-

es-szilagyi-agotaval 

 

Hogy ne csak planktonokként sodródjunk 

beszélgetés Fátyol Kamillával, Huszárik Katával, Szilágyi Ágotával 

https://szinhaz.hu/2017/04/05/harom_nover_a_maladypeben_hogy_ne_csak_planktonokkent

_sodrodjunk 

 

Egy színész ne törődjön azzal, hogy figyelik 

beszélgetés Huszárik Katával 

https://szinhaz.hu/2017/12/14/_a_legnehezebb_hogy_ne_jatsszal_csak_letezzel_a_szinpadon 

 

Ha egyszer beszívod a tiszta levegőt, már nehéz lélegezni a szmogban 

beszélgetés Daniela Magiaruval 

http://www.muut.hu/archivum/20664 
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Egy szebb és teljesebb világért 

beszélgetés Czikora István Lászlóval 

Előretolt Helyőrség irodalmi-kulturális melléklet, 2018. október 27. 

 

Tisztelet az elődöknek 

beszélgetés Turnai Tímeával 

http://www.konyv7.hu/magyar/menupontok/felso-menusor/folyoirat/tisztelet-az-elodoknek--

beszelgetes-turnai-timeaval 

 

Örömzene élteti a tizenöt éves Salgótarjáni Koncert Fúvószenekart 

beszélgetés Becze Lajossal 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/NogradMegyeiHirlap_2000_05/?pg=127&layout=s&

query=%C3%B6r%C3%B6mzene%20%C3%A9lteti 

 

Megőrizni Európában, ami a miénk 

beszélgetés Gyebnár Lászlóval 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/NogradMegyeiHirlap_1999_09/?pg=32&layout=s&q

uery=meg%C5%91rizni%20eur%C3%B3p%C3%A1ban%20ami%20a%20mi%C3%A9nk 

 

Lélekpendítések a magyarságtudat erősítéséért 

beszélgetés Gyetvainé Szorcsik Angélával 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/NogradMegyeiHirlap_2000_07/?pg=260&layout=s&

query=l%C3%A9lekpend%C3%ADt%C3%A9sek 

 

Házfalakra fújt képfirkák 

beszélgetés Huszár Lászlóval 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/NogradMegyeiHirlap_2000_09/?pg=74&layout=s&q

uery=h%C3%A1zfalakra%20f%C3%BAjt%20k%C3%A9pfirk%C3%A1k 

 

Harmadszor is kiváló a Nógrád 

beszélgetés Gyebnár Lászlóval 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/NogradMegyeiHirlap_2000_04/?pg=270&layout=s&

query=harmadszor%20is%20kiv%C3%A1l%C3%B3 

 

Sípok és furulyák 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/NogradMegyeiHirlap_2000_06/?pg=128&layout=s&

query=s%C3%ADpok%20%C3%A9s%20furuly%C3%A1k 
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