
Drámaírói pályázat – pályázati eredmények
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti 
Lektorátus a Reneszánsz Év 2008 tiszteletére – az 
OKM Reneszánsz Iroda támogatásával, a Magyar 
Bábjátékos Egyesület, a Magyar Drámapedagó-
giai Társaság, a Magyar Szín-Játékos Szövetség, 
és az Országos Diákszínjátszó Egyesület szakmai 
együttműködésével – nyilvános pályázatot hirde-
tett. A cél az volt, hogy a gyermek-, diák- és felnőtt 
amatőr színjátszó csoportok és /vagy bábcsopor-
tok által játszható új színpadi művek szülessenek, 
kortárs, XXI. századi megfogalmazásban. Pályázni 
Mátyás-mesék és legendák dramatizálásával, a re-
neszánsz kort idéző témák dramatikus kibontásá-
val, illetve reneszánsz kori színművek amatőr szín-
padra alkalmazásával lehetett.

A beérkezett pályázatok színes palettát mutat-
tak, a beküldők között színjátszós berkekben is-
mert és ismeretlen nevek egyaránt akadtak – hatá-
rainkon belülről és túlról.

A pályázati kiírás nagyon megkötötte a bíráló bi-
zottság kezét, a beküldött pályaművek között ugyan-
is, amelyeket „jeligés” állapotukban, tehát még az 
ismeretlenségbe burkolva kerültek a zsűrorok elé, 
sok jó írás volt, amelyről a vizsgálódások során ki-
derült, már bemutatásra került darabokról van szó. 
Így fájó szívvel le kellett mondani néhány szerző 
díjazásáról. Ám a pályázatot meghirdető Magyar 
Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 
keresi a módját annak, hogy a legjobb, az amatőrök 
számára jól játszható darabok bekerüljenek a díja-
zott művekből válogatott kiadványba.

A pályázat kiírói által delegált szakemberekből 
álló zsűri 2008. november 4-én hozta meg döntését, 
mely szerint az alábbi díjak kerülnek kiosztásra:

gyermek színjátszás kategória
I. helyezett: Németh Ervin – Pápa
Jelige: Szürke kisegér / cím: Hunyadi csillaga
II. helyezett: Haraszti Mária – Pozsony
Jelige: Median / cím: A tök és a csikó
III. helyezett: Kókai János – Budapest
Jelige: A solymári csóka / cím: A solymári csóka
III. helyezett: Frank-Sziklai Márta – Bozsok

Jelige: Az ország vagy… / cím: Az ország vagy a 
világ közepe

diák színjátszás kategória
I. helyezett: Jancsó Sarolta – Budapest
Jelige: Balláde / cím: Végzet
II. helyezett: Horváth Tibor – Ajka
Jelige: A fenőkő / cím: A fenőkő
III. helyezett: Burns Katalin – Budapest
Jelige: Mandula / cím: Malamud

felnőtt színjátszás kategória
I. helyezett: Kozsár Zsuzsanna – Kassa
Jelige: Szerelemkoldus / cím: Hőség
II. helyezett: Pruzsinszky Sándor – Budapest
Jelige: Halhatatlan / cím: Oroszlánketrec
II. helyezett: Németh Ervin – Pápa
Jelige: Szürke kisegér / cím: A tobzódásnak vesze-
delme
III. helyezett: Papp Endre – Zenta
Jelige: Mátyás és Barbara / cím: A budai küldetés
III. helyezett: Bósa Diána – Miskolc
Jelige: Swharah / cím: Virágok

Báb kategóriában a zsűri nem talált a feltételeknek 
megfelelő, díjazható pályaművet.
A zsűri által megjelentetésre javasolt (már bemuta-
tott) további pályaművek:
Bozai Éva – Adorján Viktor: Oda az igazság? 
(Arany igazság jeligére)
Németh Ervin: Ki itt a király? (Szürke kisegér jel-
igére)
Jancsó Sarolta: Kalandria (Galambvirág jeligére)
Krain Edina: Mátyás király bolondos bolondja 
(Kár, kár jeligére)

Az ünnepélyes díjkiosztásra, nyilvános eredmény-
hirdetésre 2008. november 7-én 16 órakor került sor. 
(Ez alkalommal osztották ki a Reneszánsz Év 2008. 
alkalmából „Kreatív reneszánsz – Reneszánsz módi” 
címmel meghirdetett pályázat díjait is, s nyitották 
meg a díjazott pályaművekből készült kiállítást.
Az esemény helyszíne: a TEMI Fővárosi Művelő-
dési Háza (cím: Bp., XI. ker. Fehérvári út 47.).
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