
Alföldi Róbert

Alföldi Róbert (Kalocsa, 1967. november 22. –) Jászai
Mari-díjas magyar színész, műsorvezető, rendező, 2008
és 2013 között a Nemzeti Színház igazgatója. Művészetét
több állami és szakmai elismeréssel is díjazták.

1 Családja

Gyermekkorát Dunapatajon és Ordason töltötte. Édes-
anyja Vajda Ibolya,[2] édesapja Alföldi Albert művelő-
désszervező és MSZP-s politikus, 1994–98 között or-
szággyűlési képviselő. Apjával 28 évesen találkozott elő-
ször. Őt, öccsét Szabolcsot és húgát Ibolyát, édesanyja és
a nagymamája nevelte. Rajtuk kívül még három féltest-
vére van: Albert, Angéla és Aliz.[3]

2 Életpályája

Zenei általános iskolába járt, hegedülni és zongorázni is
tanult. Már kiskorában elhatározta, hogy színész lesz,
ezért is döntött úgy, hogy a szentesi HorváthMihály Gim-
názium drámatagozatán folytatja a tanulmányait. A gim-
názium elvégzése után elsőre felvették a Színház- és Film-
művészeti Főiskola színész szakára, ahol tanulmányait
egy év - akkoriban kötelező - sorkatonai szolgálat letölté-
se után, 1987-ben kezdte meg.
Horvai István és Kapás Dezső elismert színészpedagógu-
sok osztályába került. Negyedéves korában népköztársa-
sági ösztöndíjas lett. 1991-ben még főiskolásként elját-
szotta Raszkolnyikovot (Dosztojevszkij: Bűn és bűnhő-
dés) a veszprémi Petőfi Színházban, amivel azonnal fel-
hívta magára a figyelmet.
1992-ben az ország legnagyobb prózai társulata, a
Vígszínház szerződtette. Nem kerülték el a nagy szere-
pek: Rómeó (Shakespeare: Rómeó és Júlia), Ivan Ka-
ramazov (Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek), Ar-
túr (Mrożek: Tangó), Oscar Wilde (Kaufman: A nagy
szemérmetlenség).
1995-ben kezdett el rendezni (Trisztán és Izolda – sa-
ját adaptáció) és már ezzel a munkájával nagy vihart ka-
vart. Azóta folyamatosan rendez különböző magyar szín-
házakban.
2000-ben úgy döntött, szabadúszó lesz, és megvált a
Vígszínház társulatától. 2006-ig volt szabadúszó, de a szí-
nészi és rendezői karrierjét ezután is töretlenül folytatta
és ez az időszak hozta meg a televíziós szerepléseknek
köszönhetően az országos ismertségét. 1998-tól 2002-ig

az RTL Klub Jó Reggelt! (később Reggeli-Delelő) cí-
mű műsorának egyik műsorvezetője volt, ami meghozta
számára az országos népszerűséget. Azóta folyamatosan
látható különböző televíziós csatornákon. Volt már ön-
álló műsora, a Lucifer szerepelt kabaréban, az MTV-n
egyórás beszélgetéseket készített hazánk legnagyobb szí-
nészeivel. Sokáig a Heti Hetes című műsorban szerepelt.
De nem csak a tévében interjúvolta meg színésztársa-
it. Havi rendszerességgel talkshow-t vezetett Artishowka
címmel, az Articsóka Étterem színházában. Ezen felül
továbbá az Alexandra Könyváruház Pódium termében,
vasárnaponként egy-egy színházi embert lát vendégül egy
órás beszélgetés erejéig.
Rendezői felkérést kapott a nyitrai Andrej Bagar Szín-
háztól és a New York-i New York Theatre Workshop-
tól (USA), a portlandi Városi Színháztól (USA), vala-
mint a prágai Zábrádli Színháztól. Rendezései meghí-
vást kapnak különböző nagy nemzetközi fesztiválokra
(Szlovákia: 1996, 1997, 1998, 1999; Románia: 1998,
2000; Csehország: 1998, 1999).
2002 szeptemberében meghívták a belgrádi BITEF-re a
nyitrai Hamlet előadását. 2003 novemberében, a Mezzo
komolyzenei csatorna több ízben sugározta Charles Go-
unod Faust című operáját, mely elnyerte a hónap operája
címet. 2006-ban a pekingi Shakespeare-fesztiválra ka-
pott meghívást.
Rendezőként már minden műfajban kipróbálta ma-
gát: rendezett musicalt az Operettszínházban, operettet
Szegeden, operát Szegeden, Miskolcon, Budapesten,
New Yorkban (USA), Versailles-ben (F), Bergenben (N),
Plzeň-ben (CZ), bábjátékot a Budapest Bábszínházban, ír
táncshow-t a Tháliában, divatbemutatót és videoklipet is.
Hobbija a festészet, első önálló kiállítása 1999-ben nyílt.
Festményei olyan kelendőnek bizonyultak, hogy egészen
2005-ig minden évben egyéni kiállításon mutatta be azo-
kat.
2006. március 1-jétől 2008. február 28-áig a Bárka Szín-
ház igazgatója volt, 2008. július 1-jétől a Nemzeti Szín-
ház igazgatója. 2007-ben felkérték A Társulat című sze-
reposztó műsor zsűrijébe, ahol a művészeti vezető szere-
pét töltötte be.
A 2013-as X-Faktor egyik zsűritagjának kérték fel.[4] A
2014-es, ötödik évadban is folytatja mentori munkáját.
2013. június 23-án a Mephisto című darabbal búcsú-
zott a Nemzeti Színház közönségétől, de a színházi ren-
dezést nem hagyta abba a Vígszínházban a Danton ha-
lála című darabbal folytatja rendezői pályafutását.[5] Ő
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volt a rendezője a sajátos stílusában előadott, a jubile-
umi 30. évfordulós István, a király rockoperának, me-
lyet 2013. augusztusában három alkalommal is játszottak
a hatalmas érdeklődésre tekintettel a Szegedi Szabadtéri
Játékokon.[6]

3 Kritikák vele szemben

A rendezéseiben alkalmazott meztelenséget és az elő-
térbe helyezett nemiséget bírálatok is érték. Rijeká-
ban, az Ivan Zajc-ról elnevezett horvát nemzeti színház-
ban 2010 elején vendégként vitte színre Arisztophanész
Lüszisztraté című komédiáját. Az előadás azért is ka-
pott nagy sajtónyilvánosságot, mert a darabot egy ró-
zsaszín, marcipánból és fagylaltból készült fallosszal
reklámozták.[7]

2010 novemberében szóbeli megállapodást kötött a Bu-
dapesti Román Kulturális Intézettel, melyben engedé-
lyezte, hogy a román nemzeti ünnep előestéjén, novem-
ber 30-án ünnepi megemlékezést tartsanak a Nemzeti
Színházban és bérbe vegyék a Nagytermet. 1918. de-
cember 1-jén kiáltotta ki a román nemzetgyűlés a meg-
szállt Erdély egyesülését a Román Királysággal, amely az-
óta is ünnep Romániában. Az engedélyt később vissza-
vonta, mert több párt is tiltakozott ellene.[8][9]

4 Magánélete

Vélt homoszexualitása miatt számos támadás érte, első-
sorban a szélsőjobboldal részéről. Egyes sajtóorgánu-
mok és politikusok rendszeresen Alföldi Robertaként hi-
vatkoznak rá.[10] Melegségéről nyíltan először az Alföldi
Színháza – Öt nemzeti év című könyvben beszélt. Ebben
kifejtette: “Nem saját érintettségem okán jelentek meg
meleg szereplők vagy erről szóló darabok aNemzeti Szín-
ház műsorán. Ennél azért nagyobb léptékben gondolko-
dom az életről is és a színházról is.”[11]

A belvárosban lévő otthonában mindig éltek vele háziál-
latok. Volt egy cicája is, Luca, de igazi kutyabarátként
előbb Dorka a bobtail, és Sára, a talált erdélyi kopó, majd
elvesztésük után Panka, egy újabb eb lett elválaszthatatlan
társa.[12]

5 Szerepei

A Színházi Adattárban regisztrált bemutatóinak száma:
színész - 51, rendező - 56; ugyanitt öt színházi felvételen
is látható.[13]

• Kengyelfutó (Born Miklós: Betlehemes)

• Rendező (Hervé: Nebáncsvirág)

• Lala (Szép Ernő: Vőlegény)

• Valér (Molière: Tartuffe)

• Katonatiszt (Barta: Szerelem)

• Figaro (Beaumarchais: Figaro házassága, 1989)

• III. Richárd (Shakespeare: III. Richárd, 1989)

• Macbeth (Shakespeare: Macbeth 1990)

• Raszkolnyikov (Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés,
1990)

• Szép Tivadar (Erdélyi Mihály: Vedd le a kalapod a
honvéd előtt!)

• Puck (Shakespeare: Szentivánéji álom, 1991)

• Callimacco (Machiavelli: Mandragóra, 1991)

• Iván (Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek, 1991,
1999)

• Rómeó (Shakespeare: Rómeó és Júlia, 1992)

• Romain Turnel (Feydeau: Bolha a fülbe, 1992)

• Aemilianus (Dürrenmatt: A nagy Romulus, 1992)

• Armand (Dumas: A kaméliás hölgy, 1993)

• Beljajev (Turgenyev: Egy hónap falun, 1993)

• Alfréd (Ödön von Horváth: Mesél a bécsi erdő,
1994)

• Edmund Tyronne (O’Neill: Utazás az éjszakába,
1994)

• Eckhart (Brecht: Baal, 1995)

• Tomazo de Piracguo (Middleton–Rowley: Átválto-
zások)

• Ladvenu (Shaw: Szent Johanna, 1995)

• Lvov Jevgenyij Konsztantinovics (Csehov: Ivanov,
1995)

• Andrej Bolkonszkij (Tolsztoj: Háború és béke,
1996)

• Artur (Mrożek: Tangó, 1997)

• Hayle tiszteletes (Miller: A salemi boszorkányok,
1998)

• Oscar Wilde (Kaufmann: A nagy szemérmetlenség,
1998)

• Gonzalo (Shakespeare: A vihar, 1999)

• Figaro (Beaumarchais: Figaro házassága, 2001)

• Happy (Miller: Az ügynök halála, 2000)

• Orin (O'Neill: Amerikai Elektra, 2000)

• Mozart (Schaffer: Amadeus, 2001)

https://hu.wikipedia.org/wiki/Istv%C3%A1n,_a_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ivan_Zajc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Arisztophan%C3%A9sz
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCszisztrat%C3%A9
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1n_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Homoszexualit%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93angol_juh%C3%A1szkutya
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9lyi_kop%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADnh%C3%A1zi_Adatt%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Born_Mikl%C3%B3s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Herv%C3%A9_(zeneszerz%C5%91)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9p_Ern%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re
https://hu.wikipedia.org/wiki/Barta_Lajos_(%C3%ADr%C3%B3)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pierre-Augustin_Caron_de_Beaumarchais
https://hu.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
https://hu.wikipedia.org/wiki/III._Rich%C3%A1rd_(dr%C3%A1ma)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Macbeth
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fjodor_Mihajlovics_Dosztojevszkij
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9lyi_Mih%C3%A1ly_(sz%C3%ADnm%C5%B1v%C3%A9sz)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szentiv%C3%A1n%C3%A9ji_%C3%A1lom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Machiavelli
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3me%C3%B3_%C3%A9s_J%C3%BAlia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Georges_Feydeau
https://hu.wikipedia.org/wiki/Friedrich_D%C3%BCrrenmatt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Id._Alexandre_Dumas
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ivan_Szergejevics_Turgenyev
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96d%C3%B6n_von_Horv%C3%A1th
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eugene_O%E2%80%99Neill
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht
https://hu.wikipedia.org/wiki/Thomas_Middleton
https://hu.wikipedia.org/wiki/William_Rowley
https://hu.wikipedia.org/wiki/George_Bernard_Shaw
https://hu.wikipedia.org/wiki/Anton_Pavlovics_Csehov
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lev_Nyikolajevics_Tolsztoj
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C5%82awomir_Mro%C5%BCek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Arthur_Miller
https://hu.wikipedia.org/wiki/Philip_Kaufman
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_vihar
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pierre-Augustin_Caron_de_Beaumarchais
https://hu.wikipedia.org/wiki/Arthur_Miller
https://hu.wikipedia.org/wiki/Peter_Schaffer


3

• Bíberach (Katona: Bánk bán, 2001)

• Lucifer (Madách: Az ember tragédiája, 2002)

• Robbie (Ravenhill: Shopping and fucking, 2003)

• Saturnius (Shakespeare: Titus Andronicus, 2003)

• Ernst Ludwig (Masteroff–Kander és Ebb: Kabaré,
2003)

• Casanova (Ács: Casanova nuova, 2004)

• Jago (Shakespeare: Othello, 2005)

• Primadonna (Vörös: Sade márki 120 napja, 2005)

• Marcel (Trevis–Pinter: Az eltűnt idő nyomában,
2006)

• Roger De Bris (Brooks–Meehan: Producerek, 2006
)

• Vernon Gersch (Neil Simon: Édeskettes hármasban
2007)

• Trigorin (Csehov: Sirály ,2007 )

• Bicska Maxi (Kurt Weill - Bertolt Brecht: Koldus-
opera 2008 )

• Cornwall (William Shakespeare: Lear király 2010)

• Versinyin, Alekszandr Ignatyevics (Anton Pavlovics
Csehov: Három nővér 2010)

• Valmont (Heiner Müller: Kvartett 2011)

• Prior Walter (Tony Kushner: Angyalok Amerikában
2012)

• Welsh atya (Martin McDonagh: Vaknyugat 2012)

• Jupiter (Heinrich von Kleist: Amphitryon 2013)

• Sir Humphrey Appleby, kabinetfőnök (Jay–Lynn:
Igenis, miniszterelnök úr! 2013)

6 Szinkronszerepei

7 Rendezései

8 Filmjei

9 Önálló kiállításai
• Art Café – Budapest, 1999

• Ferihegyi Repülőtéri V.I.P. Galéria – Budapest,
1999

• Terra Galéria – Budapest, 2000

• Fonyód, Gimnázium – 2000

• Atryum Hyatt Galéria – Budapest, 2000, 2001,
2002

• „Dívák” – Galéria XXI. (Bali Sándorral) 2001

• Schmidt Galéria – Budapest, 2002

• Bank Center – Budapest, 2002, 2004

• Martino Galéria – Budapest

• Café Les Deux Magots – Párizs, 2002

• Lámpás Étterem – Zsámbék, 2003

• Galamb Galéria – Budapest, 2003

• Abádszalók, 2003

• Karinthy Szalon – Budapest, 2004

• Zsidó Fesztivál – Budapest, 2004

• Sofitel – Budapest, 2004

• Vörös Szalon, Opera – Budapest, 2005

• Forrás Galéria - Budapest, 2007

10 Cd-k és hangoskönyvek
• Az vagy nekem...

• Tűz és víz - Pilinszky János versei - Hangoskönyv
(Alföldi Róbert előadásában)

11 Díjak, elismerések
• Népköztársaság Ösztöndíj (1990)

• Latinovits Zoltán-díj (1991)

• Roboz Imre-díj (1994)

• Jászai Mari-díj (1995)

• Hegedűs Gyula-emlékgyűrű (1996)

• Pro Future-díj (1996)

• Rádió színészi-díj (1997)

• A Fővárosi Önkormányzat Legjobb Rendezés Díja
és a Kritikusok Díja a Velencei kalmárért (1998)

• Rádió Rendezői díj (1998, 1999)

• Ajtay Andor-emlékdíj (1999)

• Ruttkai Éva-emlékdíj (1999)

• Karácsonkő, Nemzetközi Színházi Fesztivál, meg-
osztott Fődíj (2000)
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• Súgó Csiga díj (2001, 2003, 2005)

• Déri János-díj (2001)[14]

• Hangjáték 2000 díj (2001)

• Őze Lajos-díj (2001)

• Dömötör-díj (2002, 2003)

• Beau Monde Ezüst Tükör-díj (2002)

• MEZZO komolyzenei csatorna – A hónap operája:
Gounod: Faust (2003)

• Közéleti díj (2007)

• Janikovszky Éva-díj (2007)

• Pro Cultura Urbis-díj (2007)

• A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje
(2007)

• MEZZO Operaverseny és Fesztivál – a legjobb pro-
dukció díja Robert Ward A salemi boszorkányok c.
operájának színreviteléért (2008)

• Kultúra-díj - budapesti Román Kulturális Intézet
(2009)

• Hevesi Sándor-díj (2010)

• Fővárosi Színházi díj a Nemzeti Színház megújítá-
sáért (2010)

• Színikritikusok különdíja a Nemzeti Színház meg-
újításáért (2010)

• Armel Operaverseny és Fesztivál – a legjobb pro-
dukció közönségdíja az ARTE Televízió nézőinek
szavazata alapján Knut Vaage Veslefrikk c. operá-
jának színreviteléért (2010)

• POSZT fődíj (2011) – Martin Sperr: Vadászjelene-
tek Alsó-Bajorországból

• POSZT közönségdíj (2011) – Martin Sperr: Va-
dászjelenetek Alsó-Bajorországból

• Armel Operaverseny és Fesztivál – a legjobb pro-
dukció díja William Mayer Haláleset a családban c.
operájának színreviteléért (2012)

• Szeged Aranyérme (2013)

• Magyar Toleranciadíj (2013)

• Radnóti Miklós antirasszista díj (2014)[15]

12 Jegyzetek
[1] A Nemzeti Színház Zrt. alapító okirata. Nemzeti Színház

[2] Nemzeti Színház Zrt. pp. 6. Nemzeti Erőforrás Miniszté-
rium. (Hozzáférés: 2013. szeptember 10.)

[3] Alföldi Róbert életrajza. storyonline.hu. (Hozzáférés:
2011. május 29.)

[4] Megvannak a magyar X-Faktor új mentorai, Alföldi is be-
szállt. origo.hu, 2013. április 29. (Hozzáférés: 2013.
június 25.)

[5] Kézdi Beáta: Így búcsúzott Alföldi a Nemzetitől. hetiva-
lasz.hu. (Hozzáférés: 2013. június 25.)

[6] Plusz előadás az István, a királyból. szegediszabadteri.hu.
(Hozzáférés: 2013. december 24.)

[7] Műfallosszal reklámozzák Alföldi Róbert új darabját. Vel-
vet - Blogok, 2010. február 18. (Hozzáférés: 2010. no-
vember 21.)

[8] Nem lesz román nemzeti ünnep a Nemzetiben. fidelio.hu,
2010. november 17. (Hozzáférés: 2010. november 30.)

[9] Meglepte a román követséget a nemzeti ünnepség lefújása.
origo.hu, 2010. november 18. (Hozzáférés: 2010. no-
vember 29.)

[10] Pl. Novák Előd Jobbikos képviselő az Országgyűlés Kul-
turális bizottságának ülésén. Forrás: Jegyzőkönyv az Or-
szággyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 2010. május
25-én, kedden, 9 órakor a Képviselői Irodaház I. emelet
II. számú tanácstermében megtartott üléséről

[11] „Alföldi a magánéletéről is nyíltan beszél a Nemzetiről
szóló könyvben”, HVG, 2013. szeptember 4.

[12] Dallos Zsuzsa. „Alföldi:Világéletében volt kutyája”, du-
ol.hu, 2009. április 2. (Hozzáférés ideje: 2013. decem-
ber 29.)

[13] 2011. október 24-i lekérdezés

[14] Alföldi Róbert díjai. Port.hu. (Hozzáférés: 2012. február
3.)

[15] Radnóti-kiállítás a galérián. atriumfilmszinhaz.hu. (Hoz-
záférés: 2014. március 6.)

13 További információk
• További információ a Magyar hírességek adatbázi-
sában (Velvet.hu)

• Színházi Adattár

• Összefoglaló a vele szemben felmerült kritikákról,
linkekkel (Index, 2011. május 26.)

• Könyvismertető Csáki Judit: Alföldi színháza c.
könyvéről (2014)
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14.1 Text
• Alföldi Róbert Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Alf%C3%B6ldi%20R%C3%B3bert?oldid=15696081 Közreműködők: Alensha,
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