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Erdélyben talán 
Tóth Árpádhoz 
kötődik legjob-
ban a kocsma-
színház műfaja.

A színpadon sosem bonviván
  Kőműves, rádiós, zenekari énekes és 
lemezlovas – mindez volt vagy részben ma 
is az a székelyudvarhelyi Tóth Árpád szí-
nész-rendező, aki tíz éve játszik és rendez 
szülővárosa színházában. Az elmúlt hetek-
ben a forradalom.ma2020 című produkciót 
próbálta a társulattal. Tóth Árpival nem-
csak március 15-éről, hanem eddigi pálya-
futásáról is beszélgettünk.

Egyszerre kortárs és klasszikus, akárcsak
az általa rendezett március 15-ei előadás
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N
agyokat kacag, 
miközben szolgá-
lati lakásának kis 
konyhájában isz-
szuk a kávét – al-
kalmam van ebben 

a környezetben is megismerni, nem 
csak a színházban, illetve kocsmák 
színpadán, kávézók asztalainál. El-
rúgta a negyvenet, túl van két házas-
ságon és két váláson, illetve egy azok 
utáni hosszú kapcsolaton, most ismét 
facér férfi . Tóth Árpád úgy lett színész, 
hogy már húszéves elmúlt, amikor 
először színházba ment Székelyud-
varhelyen – igaz, már nyolcadikos ko-
rában „bekattant” neki, hogy színész 
lenne, de egyszer szakiskolát végzett, 
dolgozni kezdett, majd úgy alakult az 
élete, hogy bele tudott vágni a színé-
szi-rendezői létet jelentő nagy kaland-
ba. Ez mai napig tart.

Szakiskola, esti érettségi 
és meló ezerrel  

Egy négygyerekes család harmadik-
ja, Árpi igazi lakótelepi gyerekként 

#Tóth Árpád  

cseperedett fel. „Színházba sem jár-
tam!” – mondja nevetve, majd hozzá-
fűzi, hogy ennek ellenére tudta, hogy 
színész szeretne lenni. Szakiskolába 
járt, építőmunkásnak tanult, ennek a 
mai napig megvan a haszna, hiszen 
nem vész el a szerszámok és az épí-
tőanyagok között. „A szakiskola utol-
só évében már elkezdtem dolgozni, 
így lassan annyi évem van a munka-
könyvemben, hogy mindjárt mehetek 
nyugdíjba!” – nevet fel, majd hozzá-
fűzi, hogy sokat dolgozott a Matrica 
gyárban a kétezres évek elején, de 
nagyon jól is keresett az akkori vi-
szonyokhoz képest. Igaz, rengeteget 
túlórázott, majd miután esti oktatás-
ban leérettségizett, Magyarországra 
ment dolgozni egy csoporttal. Közben 
mindig kacérkodott a színészettel, jó 
barátja volt Barabás Botond (ma a 

szolnoki színház színésze, aki ugyan-
csak székelyudvarhelyi származású), 
akiről tudta, hogy színire megy, és ez 
is ebbe az irányba terelte.

Húszas évei elején idehaza, illetve 
Marosvásárhelyen élt – akkori barát-
nőjét követve költözött a Maros-parti 
városba, ahol eleinte egy fotóstúdi-
óban dolgozott, ám akkor már tuda-
tosan készült a színire, és színházba 
is kezdett járni. Fel is vették, 2002 és 
2006 között járt a színiakadémiára. 
Ezalatt megnősült, és megszületett 
a lánya. „A harmadévet kezdtük ok-
tóberben, és novemberben Zselyke 
lányom megszületett” – emlékszik 
vissza. A negyedév után nem szerző-
dött le egyik színházhoz sem, de sze-
repeket vállalt a gyergyószentmiklósi 
Figura színháznál, valamint a vásár-
helyi és az udvarhelyi színházban is.

„Nagyon vagány periódus volt, 
mert sokfelé dolgoztam, utaztam. 
Egyetlenegy bajom volt: egy há-
tizsákban laktam. Állandóan utazni 
kellett. Akkor indult az Erdély FM 
Marosvásárhelyen, kerestek műsor-
vezető-szerkesztőket, és engem izga-
tott ez a dolog – jelentkeztem, fel is 
vettek, ott kialakult egy kis csapat, 
nagyon sok mindent megtanultam 
a rádiózásról, sound-designról, rek-
lámokról. Közben elmentem meste-
rizni, de már rendezőire. Az első év 
után már hívtak Udvarhelyre Csuru-
lya Csongiék, s akkor egyszer csak 
elhatároztam, hogy jövök” – em-
lékszik vissza Árpi, aki 2010. április 
15-én lett a Tomcsa Sándor Színház 
színésze. Mint mondja, szerencsés, 
mert első pillanattól fontos feladato-
kat kapott.

Barabás Árpáddal az Elveszett levélben
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