
 

Bajomi Nagy Györgyé a Gábor Miklós-díj 

 

A magyar színházi élet egyik rangos szakmai elismerése a Gábor 

Miklós-díj, amelyet a színész halála után két évvel alapított az özvegye, 

Vass Éva színésznő. A kitüntetést az év legjobb Shakespeare-alakításáért 

ítéli oda a szakmai kuratórium, amelynek elnöki tisztét tavalyi haláláig 

Koltai Tamás színikritikus töltötte be. Utóda Kelecsényi László író, 

filmtörténész lett.  

A 2000-ben kiadott legelső Gábor Miklós-díjat László Zsolt vehette át, 

azután számos férfi követte őt a sorban – Király Levente, az azóta elhunyt 

Herceg Zsolt, majd Blaskó Péter, Kulka János, Balázs Zoltán, Hajduk Károly, 

Szegezdi Róbert, Hatházi András, Rába Roland, Gálffi László, Cserhalmi 

György és Hegedűs D. Géza –, valamint egy színésznő, Pogány Judit, aki 

az Örkény Színház Vízkereszt-előadásának Bolond szerepében nyújtott 

alakításával nyerte el a díjat 2007-ben. 

Az elmúlt egy év bőségesen kínált Shakespeare-bemutatókat; közel 

harminc alkalommal tűzték műsorra a 400 éve halott, ám mégis élő szerző 

színdarabjait határon inneni és túli magyar színházak. A kuratórium, 

amelynek jelenleg Ascher Tamás rendező, Meczner János rendező, Spiró 

György író és Stuber Andrea színikritikus a tagjai, Bajomi Nagy Györgynek 

ítélte oda az idei Gábor Miklós-díjat, Hamlet-alakításáért. 

Maga a kitüntetés egy bronz plakett, Vígh Tamás szobrászművész 

alkotása. Egyik oldalán Shakespeare, másik oldalán Gábor Miklós portréja 

látható. A plakett a színészt emblematikus szerepében, Hamletként 

ábrázolja, a Madách Színház 1962-ben bemutatott legendás előadása 

címszereplőjeként. A díjjal járó pénzjutalmat az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma biztosította. 



A szentesi születésű Bajomi Nagy György a szombathelyi Weöres 

Sándor Színház tagja. A Nemzeti Színház Stúdiójában töltött két év után 

végezte el a Színház- és Filmművészeti Főiskolát 1992-ben, Huszti Péter 

osztályában. Pályáját Nyíregyházán kezdte, majd a Pécsi Nemzeti 

Színházban játszott egy évtizedig, azután szabadúszó korszak következett. 

Fellépett a Nemzeti Színházban, közben a Tűzvonalban című tévésorozat 

szereplőjeként széles körű ismertségre és népszerűségre tett szert. A Jordán 

Tamás igazgatta szombathelyi színháznak hét éve tagja, s az utóbbi 

évadokban számos nagysikerű produkcióban vett részt és aratott szakmai 

elismeréseket. Székely Csaba Vitéz Mihály című színdarabjának 

címszereplőjeként díjat vehetett át tavaly a POSZT-on, valamint a nyári 

Városmajori Színházi Szemlén. A Thália Színház Humorfesztiválján 2015-ben 

a zsűri különdíját kapta A hülyéje című Feydeau-előadásban nyújtott 

alakításáért, idén pedig a Pinceszínház Finitójának főszereplőjeként volt 

része abban, hogy az a produkció nyerte a fődíjat a Thália Színház 

fesztiválján. 

A Hamletet Czukor Balázs rendező eredeti elképzelésében 2015. 

április 7-én – történetesen épp Gábor Miklós születésnapján – mutatta be 

a szombathelyi Weöres Sándor Színház. A produkció hétfőn este 

Budapesten, az Átrium Film-Színházban vendégszerepelt. Az előadás 

végén, a tapsnál adta át Kelecsényi László kuratóriumi elnök a Gábor 

Miklós-díjat a címszerepet játszó Bajomi Nagy Györgynek. 


