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gimnazista koromban az atomfizika izgatott, és 
a téli-nyári szünetekben a KfKi-ban a Kozmi-
kus sugárzási laboratóriumban dolgozhattam, 
de ahogy megismertem a fiatal fizikusok elva-
rázsolt életét, hamar beláttam: ez nem az én 
világom – meséli.

Milyen hatások érték, amelyek felkel-
tették az érdeklődését a színház iránt?

a budapesti vörösmarty gimnázium harmadik 
osztályába jártam, amikor a költő halálának 
100. évfordulóját ünnepeltük. az 1955. novem-
ber 26-án rendezett emlékünnepélyen az Árpád 
ébredése c. darabot mutattuk be, amelyben 16 
évesen én voltam a Gúny. ez volt életem első 
és talán utolsó színpadi szerepe. a magyar-
tanárnőnk, lukács imréné bírt rá – szigorúan 
természettudományos-műszaki érdeklődésem 
ellenére – a szereplésre, és neki köszönhetem a 
legnagyobb gimnáziumi élményemet is: a ham-
let-elemzéseket. akkor mutatták be sir law-
rence olivier hamlet-filmjét, s így a dráma és a 
film egybevetése kézenfekvő volt. csodálatos 
pedagógiai rutinnal és szenvedéllyel elemez-
te shakespeare halhatatlan művét, mondatról 
mondatra, párhuzamot vonva olivier rendkí-
vüli rendezői-színészi bravúrjával. így nemcsak 

shakespeare drámáját, hanem a filmkészítés, a 
színészi játék esztétikáját is tanultuk. amikor 
később az osztályunk közösen megnézte a fil-
met, már mindnyájan tudtuk minden fénynek 
és árnyéknak, szónak és csöndnek, a képek 
komponálásának az értelmét. ez az élmény el-
indítója volt a sok színházba járásnak, sok-sok 
könyvélménynek, és megszerettette a művésze-
tet.

Az egyetemi évek erősítették-e ezt az 
érdeklődést?

1957-ben kezdtem a Budapesti műszaki egye-
tem gépészmérnöki Karát, s bár nagy élvezettel 
tanultam a műszaki tárgyakat, hamar rájöttem, 
hogy engem inkább a technika és az ember 
kapcsolata érdekel, ezért harmadévben a „leg-
emberközelibb” épületgépész szakot választot-
tam. szerencsémre megláttam egy hirdetményt, 
amely építész- és gépészhallgatók számára egy 
fakultatív tantárgyat ajánlott, ez pedig tolnay 
pál Színháztechnika tárgya volt. így 1960–61-
ben két féléven keresztül hallgathattam pali 
bácsi előadásait. Ő rendszeresen elvitte a hall-
gatóit színházi előadásokra, ahol a világítási to-
rony aljából nézhettük a színpadon folyó mun-
kát és játékot. a pali bácsival való ismeretség 
s a neki köszönhető élmények meghatározták 
további pályámat. a diplomamunkám az ódry 
színpad színpadvilágítási rekonstrukciója volt, 
különös tekintettel a transzduktoros fénysza-
bályozókra – ebben lantos tibor neves világí-
tástechnikai szakember konzultált.

tolnay pál a Középülettervező vállalat (Közti) 
színháztechnikai szakosztályának vezetőjeként 
pont ekkor keresett fiatal mérnököt, mert az 
egyik munkatársa, vajda ferenc egy évig az NDK 
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Beszélgetés a főszerkesztővel
Emberközelben a színházépítészet

Hétéves lehetett, amikor a háború után elvitték az Operaházba. Az előadás után elhangzott a jellemző kérdés: 
,,Mi tetszett a legjobban?” ,,A vasfüggöny” – vágta rá a kisfiú, aki már akkor gépészmérnök szeretett volna lenni. 

Kicsit később, mikor általános iskolája egyik ünnepségét egy közeli művelődési házban tartották, Szabó-Jilek Iván már a 
színpad és nézőtér világítását kezelte a kapcsolótáblán… De hamar elindult az újságírás felé is: hetedikben már iskolaújságot 

szerkesztett. A két irány a SZÍNPAD szakmai folyóirat szerkesztésénél is összetalálkozott.
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színházaiban tanulta a szakmát. engem ért az a 
megtiszteltetés, hogy hívott, és 1962 augusztu-
sában el is kezdtem vele dolgozni, a kis csapat-
ban az akusztikus lohr ferenc volt akkor.

Milyen feladatok vártak ott önre?

abban az időben sorra épültek az országban a 
kultúrházak, a különféle méretűekre típuster-
veket dolgoztak ki, ezek színpadtechnikai fel-
szerelését terveztük. szakkivitelező hiányában 
az egyszerű gépészeti elemekre (terelőkerekek, 
kézi csörlők, függönypályák stb.) műhelyrajzo-
kat kellett készíteni. ezeket általában valame-
lyik termelőszövetkezet lakatos melléküzemága 
gyártotta le. az építészekkel pali bácsi konzul-
tált a színpad és a kapcsolódó üzemi helyiségek 
kialakításáról. sokat köszönhettem óvári győző 
főmérnök tanácsainak is: gyakran bementem 
hozzá a vígszínházba beszélgetni. az egy év le-
teltével a hazatérő vajda ferenccel erősödött a 
színháztechnikai szakosztály. tőle is sokat ta-
nultam, és kollegiális kapcsolatunk barátsággá 
erősödött. hamar felismertük, hogy a színházzal 
szembeni műszaki elvárásokat nem lehet megfo-
galmazni a színház művészi hatásmechanizmu-
sának ismerete nélkül. ezért esztétikát kezdtünk 
tanulni esti egyetemen, és kapcsolatba kerül-
tünk az akkori színháztudományi intézettel, 
ahol két kitűnő szakember – dr. székely györgy 
és dr. taródy-Nagy Béla – foglalkozott velünk. 
szociokulturális kutatásokat, színháztörténetet, 
színházelméletet tanulmányoztunk, és meg-
tudtuk, hogy a színház társadalmi hatása az 
évenként eladott 6-8 millió színházjeggyel nem 
mérhető, mert a társadalomnak csak a 6%-a jár 
rendszeresen színházba, 94%-a pedig soha. 

Mennyire adódott lehetőség a külföldi 
gyakorlatok megismerésére? 

1964-ben – életemben először – turistaútlevéllel 
utazhattam külföldre, és két hetet londonban, 
egy hetet párizsban töltöttem. több angol szín-
házat nézhettem meg, és pár ,,son et lumiere” 
előadást láttam.

a színháztudományi intézet révén lehettünk 
alapító tagjai az oistat-nak, amely hét ország 
– köztük hazánk – képviselői 1968-ban alakí-
tottak meg prágában.1 a szervezet segítségével 
megismertük a szakma nemzetközi problémáit, 
utazhattunk külföldre konferenciákra, tanul-
mányutakra, és számos kollégára, barátra tet-
tünk szert. jómagam a publikációs Bizottság 
tagja lettem. miután az oistat munkájában 
való részvételhez hazai szervezetre is szükség 
volt, ezért – vajda ferenc kapcsolatai révén – 
a metesz-opaKfi keretén belül megalakítot-
tuk a színháztechnikai szakosztályt, melynek 

1968–1978 között voltam a titkára. 1967-ben 
tolnay pál és lohr ferenc is véglegesen nyugdíj-
ba vonult. a szakosztály vezetését vajda ferenc 
vette át, és gaál Dezső elektroakusztikus, vala-
mint Karsai elekné, márta akusztikus tervezők 
csatlakoztak hozzánk. 

1972. novemberében az oistat publikációs 
Bizottsága pittsburgh-ben (usa) tartotta ülését, 
amelyre minden szocialista országból egy-egy 
embert hívtak meg (l. vychodil, díszlettervező – 
szlovák, a. streleczky, díszlettervező – lengyel, 
K. Wefer, építész – keletnémet, és jómagam), 
s számunkra egy amerikai szakmai körutazást 
is szerveztek. meghatározó élményt jelentett 
a kitűnően szervezett – szakmai programokkal 
túlzsúfolt – utazás, melyről itthon több előa-
dásban számoltam be diavetítéssel illusztrálva 
a látottakat. 

Tudták hasznosítani az akár külföldön 
is megszerzett sokoldalú tapasztala-
tot? 

együtt terveztük az akkor még izabella (ma 
hevesi sándor) téri színház felújítását, ahova 
a lebontott Blaha lujza téri Nemzeti színház 
társulata költözött be. a régi, páholysoros, há-
rom utcával határolt épületet nemigen lehetett 
igazán korszerű színházzá alakítani, emiatt 
sok vitánk volt ölveczky miklóssal, aki akkor 
a Nemzeti főmérnöke volt. a tervezőknek kö-
telező kivitelezési gyakorlatot ekkor, a színház 
építkezésén szereztem meg. 

időközben pedig már magunk is konzultál-
tunk művelődési központokat tervező építé-
szekkel, és megpróbáltuk új színházi formákra 
rábeszélni őket. így született meg a művelődési 
ház oroszlányban, melyet szabó istván épí-
tész tervezett. a szociológiai kutatások alapján 
oroszlányban a sport volt a legnépszerűbb, 
ezért egy olyan termet terveztünk, amelyben 

a sík, parkettás sportpálya egyik felén lépcső-
zetesen emelkedő nézőtér volt. a nézőtérrel 
szemben azonban térszínházat és mobil do-
bogókkal, függönyözéssel keretes színpadot is 
létre lehetett hozni. az átalakítást futómacskák 
könnyítették meg. ez volt az első többcélú te-
rem az országban.

amikor a Kgst-szakosítás révén – a Bulgári-
ában gyártott – nagynyomású olaj hidraulikus 
rendszerek elérhetővé váltak, a vidám színpad 
felújításának tervezésekor 1968-ban a színpa-
di felsőgépezet nagyobb teherbírású tartóit, a 
biztonsági függöny és a nézőtéri világítási hidak 
mozgatását olajhidraulikával terveztem. sokan 
kételkedtek a rendszerben – különösen a tűzol-
tóságot volt nehéz meggyőzni – és a kivitelezés-
kor is számos probléma merült fel, maga a hid-
raulikát szerelő szakkivitelező is gyakorlatlan 
volt. a munkahengerek ,,bebetonozott” tartói 
kifordultak a falból, egyes vezérlőszelepek önt-
vényei hibásak voltak… De végül is zajtalanul 
és jól működött a hidraulika. ezen felbátorod-
va az operettszínház felújításakor már osztrák 
gyártmányú olajhidraulika mozgatta a felsőgé-
pezetet.

a Közti-ben sorra terveztük a fővárosi nagy-
színházak rekonstrukcióit (Bábszínház, Katona 
józsef, operettszínház, thália, víg, madách, 
várszínház), vidéken többek között a nyíregy-
házi, pécsi, szolnoki színházakét, s ezeken túl 

1  L. részletesen: „Az OISTAT 40 éve”, SZÍNPAD 2007/3. sz.
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  Babits Mihály Kulturális Központ, Szekszárd, 2013. 
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63

a fővárosi Nagycirkusz és számos művelődési 
központ felújítását. több tervpályázaton vet-
tem részt (Nemzeti színház, aranyhegyi té-
véstúdió stb.), ahol a kollégáktól megkaptam a 
tiszteletbeli építész titulust.

A meg nem valósult tervek között van 
olyan, amelyik emlékezetes feladat lett 
volna?

a Közti színháztechnikai szakosztálya strack 
lőrinc belépésével bővült, aki fokozatosan át-
vette a színpadgépészeti tervezéseket, én pe-
dig a színpadvilágítási feladatokkal foglalkoz-
tam. így az országos idegenforgalmi tanácstól 
megkerestek, hogy Budapesten is szeretnének 
fény- és hangjátékműsort csinálni. grandiózus 
elképzelésekhez kerestük a technikai megol-
dásokat: Devecseri gábor írt forgatókönyvet a 
történelmünket bemutató dunai látványosság-
hoz, amely a Dunán úszó nézőtérről lett volna 
látható. Békés andrást kérték fel rendezőnek, 
a Közti-ből szíráki zoltán elektromos tervező 
foglalkozott a nevezetes épületek díszvilágítá-
sának távműködtetésével. Békés andrással és 
a rávisz mérnökével, Kuthy antallal egy hétig 
párizsban, ill. a loire menti kastélyoknál tanul-
mányozhattuk a ,,son et lumiere” műsorokat. 
végül a vajdahunyadvár melletti tó lett volna a 
színhelye a sokkal reálisabb fény- és hangjáték-
programnak, de pénz hiányában ez sem való-
sult meg.

1979-ben tapasztalataira építve, saját 
elképzelései szerint hozhatott létre egy 
új szakosztályt…

a Kulturális minisztérium háttérintézménye, 
a Kommunális Beruházási vállalat (Komber) 
kikért a Közti-től, és ott lehetőséget kaptam 
a színháztechnikai szakosztály megalakítá-
sára. ennek feladata a színházak, művelődési 
házak beruházásainak szakmai támogatása, a 
színháztechnikai fejlesztések előmozdítása és 
a Kgst-n beül magyarországra profilírozott, 
„színháztechnikai berendezések gyártása” 
munkabizottság ügyviteli-titkársági feladatai-
nak ellátása volt. Kitűnő fiatal szakembereket 
sikerült összegyűjteni: vargha mihály építészt, 
gebei andrás, majd máté sándor villamosmér-
nököket és pálmai györgyné orosz referenst. 
sikerült létrehozni az előadóművészeti létesít-
mények szakkönyvtárát, fotóarchívumát és in-
formációs központját, melyet először metzing 
miklósné, majd jankovich-Besán Katalin veze-
tett. a fiatal kollégák gyorsan beletanultak, és 
számos tanulmányt készítettünk, az új létesít-
ményekről diagyűjteményt csináltunk, a könyv-
tárban minden külföldi szaklap járt, ezeket fel-
dolgoztuk, a legjobb szakkönyveket szereztük 
be. végigfényképeztük az operaház bontási, 

majd rekonstrukciós munkáit. Diaporámaso-
rozatot állítottunk össze az operaház történe-
téről, amelyet angol–német–orosz nyelvű nar-
rációval lehetett levetíteni. műszaki fejlesztési 
és szabványosítási feladatokat végeztünk, és 
számos szimpóziumot, ülést szerveztünk. 

a szakosztályt azonban – sikeres működése 
ellenére – 1984-ben váratlanul megszüntették, 
gyűjteményeit pedig különböző intézmények-
nek osztották szét. sajnos azóta tragikus hir-
telenséggel, nagyon fiatalon távozott az élők 
sorából vargha mihály és gebei andrás, mind-
ketten nagyon hiányoznak.

Rövid állástalanság után 1984 augusz-
tusában a Színházak Központi Mű-
termeinek lett az igazgatója Hajagos 
árpád utódaként. Itt milyen kihívások-
nak kellett eleget tenni?

a műterem a csokonai utcában a régi Nemzeti 
színház raktár- és műhelyházában működött, 
amelyet még ybl miklós tervezett. a központi 
fűtés kéménye a toronyban volt elrejtve, ahol 
felül a Nemzeti záporvíztartályát melegítette a 

füst télen. amikor odakerültem, a kazánház he-
lyén működött az asztalos-lakatos műhely, és a 
Nemzeti színház jelmeztára még egy emeletet 
foglalt el. a díszleteket az udvaron lévő csi-
gákkal – az időjárás viszontagságainak kitéve 
– húzták fel a festőterembe. miután a legtöbb 
budapesti színház számára a műterem készítet-
te a díszleteket, a munkakörülmények rendkívül 
szűkösek és rosszak voltak. egyértelmű volt, 
hogy ezen javítani kell. a műterem vezetőivel 
tanulmányoztuk a külföldi példákat, jártunk 
pozsonyban és Bécsben. Kihasználva azt az új 
lehetőséget, hogy állami ingatlanokat el lehet 
adni, a hungarotex Külkereskedelmi vállalat 

megvette a csokonai utcai épületet, cserébe 
a Kistex már nem használt fonodáját kaptuk 
meg, és azt az árkülönbözetet, amely a pest-
lőrinci fonoda átalakításának költségeit fedez-
te. az akkor még szokatlan üzlet természetesen 
a műterem felügyeleti szervének, a fővárosi 
tanács elnökének engedélyével történt. a mű-
velődési főosztálytól azonban – biztos, ami 
biztos alapon – kaptam egy fegyelmit is érte. 
semmiben nem támogattak, az új műteremház 
terveztetését és beruházásának lebonyolítását 
saját erőből kellett megoldani. minden lehetsé-
ges szervezetnél feljelentettek (szakszervezet, 
pártbizottság, végül rendőrség), és olyan kivi-
telezőt ajánlottak, amely rabokkal végeztette 
a bontási munkákat. végül is – tisztázva ma-
gamat a vádak alól – 1987-ben közös megegye-
zéssel megszűnt az igazgatói megbízatásom. az 
új, korszerű műtermet már schmidt jános igaz-
gatta, és Közép-európa legkorszerűbb műter-
mének nevezte. Nekem pedig érthetően elegem 
lett a színházakból, és – az épületgépész kap-
csolataim révén – a csőszerelőipari vállalathoz 
(csőszer) szerződtem, ahol az újonnan alakított 
marketingosztályra kerültem.

Ez meglehetősen nagy váltás lehetett…

a fiatal, értelmes vezetőkkel sikeresen műkö-
dő nagyvállalat oázis volt a számomra: az első 
olyan munkahely, ahol megbecsülték a munká-
mat. Bevezettük a cég új arculatát, prospektu-
sokat szerkesztettünk, referencia-videofilmeket 
forgattunk, kiállításokat szerveztünk, piacku-
tatási és értékesítési stratégiákat dolgoztunk 
ki egy rendkívül jó hangulatú, kreatív kis csa-
pattal. minden alkalmat megragadtam, hogy 
továbbképezzem magam, ehhez minden támo-
gatást meg is kaptam. marketinget, stratégiai 
tervezést és menedzsmentet tanultam. 1990- 

  Weöres Sándor Színház, Szombathely, 2011. Stúdiószínpad
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ben a mérnöki és vállalkozási igazgatóság ve-
zetésével bíztak meg, ahol a vállalat részvény-
társasággá történő átalakulásáig dolgoztam. 

1992-ben újra állást kerestem: a Környe-
zetvédelmi és területfejlesztési minisztérium 
főosztályvezetője lettem. Kidolgoztuk a tárca új 
arculatát, pr-akciókat szerveztünk a társadalmi 
környezetvédő mozgalmakkal együttműködve. 
itt ismertem meg sára ernő grafikusművészt, 
aki később nagy segítségemre volt a szíNpaD 
grafikai arculatának megteremtésében. Közben 
public relations szaküzemgazdász képesítést 
szereztem a Külkereskedelmi főiskolán. 

hamar megtanultam, hogy az életben csak a 
változás az állandó. az új kihívások mindig új 
ismeretek megszerzésére inspirálják az embert, 
új ismeretségeket és új barátokat jelent. a vál-
tozás pozitív, rugalmasságot ad az embernek.

De a politika ismét megszakította egy 
sikeres tevékenységét…

a kormányváltás következtében újra állás után 
kellett néznem. 1995 és 1999 között a fortu-
Na reklámügynökség és Kiadó Kft. produkciós 
igazgatója lettem. az ügynökség a szerencse-
játék rt. reklám- és pr-tevékenységét végezte. 
láthatóvá kellett tenni a számsorsolásokat az 
elektronikus médiában. a tévés szerencsejá-
ték-műsorok (,,game show”-k, pl. telemázli, 
lottóshow stb.) szervezése volt a feladatom. 
miután éppen akkor alakultak meg a kereske-
delmi tévék, leszűkült az elérhető tévéstúdiók 
száma. a szerencsejáték-műsorokhoz speciális 
feltételeket kellett biztosítani: mindig nagyszá-
mú közönség előtt zajlottak, és meg kellett te-
remteni a sorsológépek, a nyereménykifizetés 
biztonságát is. ezért az szrt a gránit-pólus rt.-
vel közösen egy új, ezekre a célokra alkalmas 

tévéstúdió építését határozta el. a pólus center 
mögött építendő ,,fortuna” tévéstúdió tervezési 
programjának, műszaki Kódexének összeállí-
tása és a tervezés-kivitelezés szervezése, elle-
nőrzése lett a feladatom. a magyar televízió 
Kunigunda utcai tévéjáték-stúdiói után ez volt 
az első új, broadcast minőségű, professzionális, 
nagyméretű tévéstúdió magyarországon. Két, 
egyenként 300 m2-es stúdió, amelyek egy moz-
gatható, akusztikai válaszfallal egybenyitha-
tók. a közel 2 milliárdos beruházás hat hónap 
alatt épült fel!2 itt jól tudtam használni korábbi 
építészismeretségeimet, színházi konzulens ta-

pasztalataimat, és nagyszerű szakértőgárdát 
sikerült szervezni. 

munkám mellett a Bán ferenc Nemzeti szín-
házának a színpadvilágítását tervezhettem. 
1999-ben nyugdíjba vonultam, azaz a fiaim ál-
tal alapított kft.-nek a vezetőjeként azzal foglal-
kozhattam, ami a szívemhez közel áll.

Ha jól sejtem, ez a színház világát je-
lentette…

színháztechnikai műszaki ellenőr lettem a Bu-
dapesti aréna, Belvárosi színház és a fehérvári 
vörösmarty színház építkezésein. a hagyo-
mányok háza megbízásából dolgoztam ki az 
intézmény tevékenységének műszaki követel-
ményrendszerét, ezen belül azt a táncszínházi 
technológiát, amely alapján a müpa-ban a 
fesztivál színház megépült. azóta több léte-
sítmény színháztechnológiai tervezését végez-
tem, így a nagyobbak közül a szombathelyi 
Weöres sándor színház (hemo) átépítését, a 
szekszárdi Babits mihály művelődési Központ 
és művészetek háza és a szombathelyi műve-
lődési és sportház felújítását (agora program). 
2008–2009-ben szombathelyen az új Weöres 
sándor színházra kiírt kétfordulós tervpályázat 
technológiai programját dolgoztam ki, és a bírá-
lóbizottság szakértői csapatát vezettem. 

Úgy tűnik, hogy mindig fontosnak tar-
totta a szakmai munkatársak sokolda-
lú tájékoztatását, az információcserét, 
az új technikai megoldások, lehetősé-
gek széles körű megismertetését. Mi-
ket emelne ki ebből a tevékenységé-
ből? 

az első jelentős előadásom a Nemzeti színház-
ba beszerelt új, elektromechanikus-transzduk-
toros KoNverta fényszabályozó elhibázott 
prototípusa miatt született, melyet az angol 
strand electric miskolci fényorgonájának min-
tájára fejlesztettek: ez ösztönzött arra, hogy 
1967-ben egy előadást állítsak össze a színpad-
világítás és fényszabályozás akkori tendenci-
áiról. ehhez nagy segítség volt a Közti kitűnő 
könyvtára, ahova a legjobb külföldi folyóiratok 
(Bühnentechnische rundschau, tabs stb.) jár-
tak. az előadásom hatással volt a későbbi fény-
szabályozó-fejlesztésekre.

Később az opaKfi színháztechnikai szak-
osztálya 1974-ben határozta el a ,,színháztech-
nikai fórum” c. szaklap alapítását, melynek 19 
évig voltam felelős szerkesztője. a rotatechni-
kával, fekete-fehér nyomással készült lap szer-
kesztése és előállítása hősies, aprólékos mun-
kával történt. azonban a szakmában hamar 
népszerű lett, a szaklap bekötött példányai ma 
korabeli adatbázist képeznek a hazai színház-
technika újkori történelméhez.

1977–90 között az oistat publikáció- és 
információcsere Bizottságának (piec) elnöke 
voltam. a publikációs Bizottságnak 1977-ben és 
’90-ben Budapesten szerveztünk nagy sikerű 
ülést.

Korábban a 80-as években a Budapesti mű-
szaki egyetem mérnök továbbképző intézeté-
ben tartottam előadás-sorozatokat ,,a színház-
technika fejlődése”, majd ,,színházépítészet és 
színháztechnika” címmel. az utóbbi években a 
magyar Képzőművészeti egyetem látványter-
vező tanszék hallgatóinak tartok előadásokat a 
színpadvilágítás fejlődéséről és a színházépíté-
szet történetéről.

2004-ben azok között voltam, akik szüksé-
gesnek látták a magyar színháztechnikai szö-
vetség megalakítását. mint ügyvezető vittem a 
szövetség adminisztratív ügyeit, és szerveztem 
a sceni-tech rendezvényeket egészen 2010-ig. 
akkor úgy éreztem, hogy fiatalabb, energiku-
sabb kollégákra van szüksége a szövetségnek, 
visszavonultam. 

Éppen tíz éve kezdtem el a korábbi szín-
háztechnikai fórum folytatásaként a szíNpaD 
szakfolyóirat szerkesztését és kiadását. ebben 
a munkában jól hasznosíthatók a hosszú évek 
tapasztalatai – nagy empátiával és örömmel 
csinálom…

Lejegyezte:
MIKITA GáBOR

2  „A Fortuna tévéstúdió igaz története”, Színháztechnikai 
Fórum 2001/1–2. szám
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