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„A maszk egy élő szerszám, ami egyidős az emberiséggel”. 

                                                             Amleto Sartori1 

 

 

1. Előszó 

 

Tizennyolc éves koromban részt vettem egy személyiségfejlesztő meditációs 

tréningen, ahol a csoportvezetőtől azt a feladatot kaptuk, hogy válasszunk ki egy 

számunkra ismeretlen embert a csoportból. Kizárólag az illető tanulmányozásával 

kellett megfejteni, hogy milyen ember lehet, mi a foglalkozása, mi a hobbija, hány éves.                                                             

Egy olyan lányt választottam, akinek az arca nagyon ismerősnek tűnt. Leültünk 

egymással szemben, és elkezdődött a meditáció, amelynek során végig csak egymás 

arcát néztük. Ez körülbelül fél órán át tartott, és én egyre jobban kétségbe estem, mert 

hiába néztem a lány arcát, semmi információt nem kaptam a kilétéről. Az arca lassan 

elmosódott, és különféle afrikai maszkokká alakult át. Akármit csináltam, nem tudtam a 

lány saját arcát látni, mindig átcsúszott a kép ezekbe a különleges maszkokba. A 

gyakorlat végén mindenki beszámolt arról, hogy mit tudott meg a társáról a meditáció 

során, és meglehetősen pontos felismerések születtek. Amikor rám került a sor, én nem 

tudtam a többiekéhez hasonló beszámolót adni, hanem elmeséltem ezt a furcsa, maszkos 

víziómat. A társam erre elsápadt, lázasan kutatni kezdett a táskájában, majd elővett egy 

fényképet a nappali szobájának faláról, amin pont azok a maszkok lógtak, amiket én a 

meditáció során láttam. Kiderült, hogy ez a lány megszállott afrikai maszkgyűjtő, és 

nagyon meglepődött, hogy erre ráéreztem, mivel ezt a csoportban senki sem tudta róla. 

A mai napig rejtély számomra, hogy csupán az arca tanulmányozásával miként jutottam 

el legfontosabb szenvedélyéhez, de az biztos, hogy ez az élmény egy életre 

meghatározó lett nekem. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Amleto Sartori (Padova, 1915 – Padova, 1962) olasz szobrász, maszkmester mottója, amelyet fia és 

követője, Donato Sartori idézett Commedia dell’Arte kurzusán (Abano Terme, Olaszország, 2009)  
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2. A színházi maszk szerepe az oktatásban 

 

2.1.Bevezető 

 

 A Színház- és Filmművészeti Egyetem sokrétű és átfogó képzést nyújt a 

hallgatói számára, változatos tantárgyakkal a fizikai mozgástól kezdve a dramaturgiai 

ismereteken át a hangképzésen keresztül a színész és rendező mesterségekig. Az 

intézmény feladatának tekinti, hogy „hallgatói elsajátítsák a művészi ábrázolás 

korszerű kifejezési eszközeit és technikáit”2, mégis hiányzik mindennemű sminkes és 

maszkos oktatás az állandó és kötelező tanmenetből. Ez nem mindig volt így: korábban 

Keleti László színész3 (1904-1972) oktatott színházi sminket és maszkot a főiskolán, 

amelyről tankönyvet is kiadott A maszkírozás kézikönyvecímmel 1948-ban. Azóta 

magyar nyelvű, a színházi oktatásban jól használható kiadvány nem jelent meg. A 

színházi smink- és maszkoktatás egyedileg megszervezett kurzusok keretében zajlik, 

így én magam is oktattam már az SZFE hallgatóit4. Az itt szerzett tapasztalataimról egy 

későbbi fejezetben számolok be.Véleményem szerint hiánypótló és szemléletformáló 

lenne a színházi smink illetve maszk tantárgyszerű oktatása. 

Ha egy színész képes elsajátítani a maszkolás mesterségét, és ezt helyesen 

használja, hangsúlyosabbá, pontosabbá és árnyaltabbá teheti ezzel színpadi létét. Sokan 

nem is gondolnák, mennyit számít két vörös csík a szem alatt, vagy egy sápadtra festett 

arccal milyen új értelmet nyerhet egy színész karaktere. Nem beszélve az arcot félig 

vagy teljesen elfedő maszkokról.  Az elmúlt két évtized során különböző hazai és 

külföldi oktatási intézményekben5, valamint több éves sminkes és maszkos munka alatt 

szerzett tapasztalataimra alapozva6 szeretném felépíteni a teljes oktatási tervemet. Nem 

az a cél, hogy a hallgatók minél esztétikusabb, vagy minél tökéletesebben kivitelezett 

sminkeket és maszkokat hozzanak létre, hanem, hogy olyan tudásra tegyenek szert, ami 

hasznos lehet számukra a jövőben is. 

 
2http://www.szfe.hu/hu/egyetem (13.sor) 
3 Keleti László - http://mek.oszk.hu/02100/02139/html/sz13/220.html 
4 2005-2006:  harmadéves színészosztály (of. Máté Gábor), valamint zenés színész osztály (of. Ascher 

Tamás és Novák Eszter); 2010: bábrendező osztály, maszk kurzus (of. Meczner-Csizmadia); 2011: 

színészosztály, maszk kurzus (of. Máté Gábor) 
5  2001: speciális effekt maszk kurzus,  Makeup Designory, Los Angeles, USA; 1996: Nottingham Trent 

University, színházi díszlet- és jelmeztervező szak, Anglia; 1999: Törös Judit maszkmester smink 

kurzusa, ARC Stúdió; 2008: Commedia dell'arte workshop, Padova, Olaszország, Donato Sartori 

vezetésével (Arte della Maschera Nella Commedia dell’Arte - International Workshop) 
6 lásd: Szakmai önéletrajz, 143.o. 

http://www.szfe.hu/hu/egyetem
http://mek.oszk.hu/02100/02139/html/sz13/220.html
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Dolgozatom felépítése követi a kurzusaim menetét. A dolgozat törzsét egyik 

saját munkám ismertetése és feldolgozása képezi. A budapesti Örkény István 

Színházban bemutatott Jógyerekek képeskönyve című előadás munkafolyamata összetett 

és izgalmas feladat volt, így az itt szerzett személyes tapasztalataimat – sok másik 

mellett – az oktatási anyag részének tekintem. Ezt a fejezetet egy elméleti rész követi, 

amely smink- és maszktörténeti áttekintést ad nemzetközi példákkal és gazdag 

képanyaggal illusztrálva. Végül külön fejezetben kapott helyett az a gyakorlati oktatási 

segédanyag, amely később segítségül szolgál a gyakorlati órákon elsajátított tudás és 

szakmai fogások felidézésében. 

A dolgozat elkészítésekor nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy az egyes 

fejezetek akár egy az egyben felhasználhatóak legyenek a kurzusaim során. Így az 

elméleti áttekintés stílusát és formáját tekintve nem tudományos értekezés, hanem a 

gyakorlati smink- és maszkoktatáshoz közvetlenül kapcsolódó, azt kiegészítő 

háttéranyag. Itt az érdekesebb példák bemutatása mellett azt is fontosnak tartottam 

kiemelni, hogy a színészi játékot, a színházról alkotott képet az adott kultúrában hogyan 

határozzák meg a maszkok és sminkek.  

Fontos megemlíteni a képanyagot, amely dolgozatom szerves részét képezi. Az 

egyetem könyvtára számára az elkészült dolgozat mellé az elméleti órák teljes 

képanyagát CD-n mellékelem. (A képanyag egy része már a dolgozatba beillesztve, 

közvetlenül is látható.) Ezzel szintén az oktatás menetét szeretném szemléltetni, hiszen 

az órákon elhangzottakat mindig vetítés, prezentáció kíséri, így most a dolgozat 

olvasója a prezentációs anyag egy részébe is betekintést nyerhet. 

 Legfőbb célom, hogy hasznos, mások számára is irányadó tanmenetet dolgozzak 

ki, amely alkalmas arra, hogy az egyetemen a tanterv részeként, rendszeresen 

oktathassuk. 
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2.2 Miért hasznos a smink és maszkoktatás az SZFE hallgatói számára? 

 

A kurzusok lényege, hogy általános elméleti áttekintés után bemutassák a 

maszkok és sminkek készítésének és használatának lehetőségeit, minden előnyükkel és 

hátrányukkal – főleg korlátaikkal – együtt.   

A sminkes alapismeretek oktatásának számtalan haszna van, hiszen a hétköznapi 

életben se sokan tudják, hogy valójában mi is áll jól nekik. Fontosnak tartom, hogy egy 

színész – nő és férfi egyaránt – ha kell, képes legyen legjobb adottságait kihangsúlyozva 

megjelenni, és biztos kézzel tudjon élni a sminkek adta lehetőségekkel. A sminkoktatás 

első szakaszában elengedhetetlen,hogy a hallgatók elsajátítsák a natúr smink (ú.n. 

korrekciós smink) fogásait mind elméletben, mind gyakorlatban. Ez egy olyan alapot 

ad, amire a későbbiekben smink és maszk szempontjából is könnyű építeni. A 

sminkoktatás következő szakaszában a karaktersminkek kerülnek középpontba, végül 

pedig a speciálisabb, különleges feladatokhoz kapcsolódó sminkek. Amikor a hallgatók 

már biztos kézzel tudják a saját arcukat átváltoztatni, akkor érdemes erre építve, egy 

újabb kurzus keretein belül tanítani a maszkkészítés alapjait. A maszkos workshopok 

részben elméleti, de főleg gyakorlati órákból állnak. A különböző maszktechnikák 

elméleti elsajátítása és gyakorlati kipróbálása után a hallgatók fél- illetve teljes arcot 

borító maszkokat készítenek. Természetesen ezeket a kurzusokat külön-külön is meg 

lehet tartani. Mivel nem az a cél, hogy maszkmestereket képezzünk, ezért az 

értékelésnél nem a kézügyességen, hanem a kreativitáson és a karakterek elemzésén 

lesz a hangsúly. Persze az sem elhanyagolható, hogy az ügyesebb hallgatók akár saját 

maszkokat is tudnak majd készíteni a jövőben. 

Célom, hogy a maszkos kurzus tapasztalatainak birtokában a hallgatók sokkal 

reálisabban tudják mérlegelni, hogy egy-egy karakter megformálásához szükség van-e 

maszkra vagy sem. Sajnos a maszkos kurzusok hiánya miatt a frissen végzett rendezők, 

színészek nagy részének nincs tapasztalata arról, hogy mit jelent maszkban játszani, 

létezni.  

 Az egyik legnagyobb tanulság maszkos munkáim során, hogy fel kell mérnem –

gyakran a rendező helyett – alkalmas-e az adott maszk arra, hogy eljátsszanak benne 

egy nagyobb szerepet, illetve, hogy alkalmas-e a szerep arra, hogy azt maszkban 

játsszák el. Számtalanszor beszéltem le a rendezőket arról a tervükről, hogy maszkot 

használjanak, amikor tudtam előre, hogy a maszk sorsa még a bemutató előtt a raktár 

lenne. Jó, ha a rendező, a színész, a dramaturg és a jelmeztervező is tisztában van a 
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sminkek és maszkok előnyeivel és hátrányaival, ésfelelősségteljes döntést tud hozni 

bármelyik módszert használva. Többek között ezért is tartom hasznosnak, hogy a SZFE 

hallgatói legalább alapfokú ismereteket szerezzenek színpadi sminkek és maszkok 

terén. Egy ilyen kurzus elvégzése után a tervező vagy rendező által kitalált vagy a 

színész saját elgondolása alapján készült smink könnyebben tud majd a karakter részévé 

válni, és a maszk vagy smink nem marad idegen a színésztől és szerepétől. Azok, akik 

betekintést nyernek a színházi smink és maszk alapjaiba, jó arányérzékkel képesek 

lesznek elkerülni, hogy a smink túlságosan furcsa vagy sok legyen, vagy a szerep ellen 

hasson. 
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3. A színházi smink és maszk mesterségének bemutatása  

a Jógyerekek képeskönyve című előadáson7 keresztül 

 

 Doktori dolgozatom alapját képezi az Örkény István Színházban 2009-ben 

bemutatott Jógyerekek képeskönyve című előadás elemzése, amelyben 

jelmeztervezőként és maszkmesterként dolgoztam. Az előadást Ascher Tamás rendezte, 

a magyar nyelvű szövegváltozatot pedig Parti-Nagy Lajos készítette. A darab eredetijét 

a Julian Crouch-Phelim McDermott szerzőpáros alkotta, a rémoperához pedig a Tiger 

Lillies nevű zenekar szolgáltatta a zenét. Ez a munkafolyamat rengeteg izgalmas 

szakmai kihívást állított elém, melyeknek ismertetésén keresztül átfogó képet 

kaphatunk, betekintést nyerhetünk a színházi sminkek és maszkok világába. Ennek a 

leírásnak azonban kettős célja van. Ebben a fejezetben a gyakorlati munkát kiegészítő 

elemzést igyekeztem rögtön úgy létrehozni, hogy azt később oktatási céllal is 

felhasználhassam. Egyik legfőbb tapasztalatom, amelyet a színházi smink- és maszk 

oktatása terén szereztem, hogy úgy lehet a legszemléletesebben átadni ezt a tudást a 

hallgatóknak, ha egy konkrét munkafolyamat teljes egészét bemutatjuk nekik. Fontos, 

hogy már a legelső fázistól– koncepció, anyaggyűjtés, tervezés –kezdve a kivitelezésen 

át egészen a színpadon funkcionáló végső állapotig minden lépést bemutassunk.  

 

 

7Julian Crouch - Phelim McDermott - The Tiger Lillies:Jógyerekek képeskönyve - rémvarieté felnőtteknek 
Zene és dalszövegek: The Tiger Lillies 

Magyar változatot írta: Parti Nagy Lajos 

Az Örkény István Színház és a Művészetek Palotája közös produkciója 

Dr Roboz: Gálffi László, Dr Chor: Máthé Zsolt, Anyusunk: Széles László, Apusunk: Csuja Imre, Petike: Bíró 

Kriszta, Jannika: Für Anikó,  Robika: Hámori Gabi, Fricike: Kerekes Éva, Konrádka: Pogány Judit, Fülöpke: Takács 

Nóra Diána, Augusztácska: Debreczeny Csaba, Hennike: Polgár Csaba, Továbbá: Macskakórus, Halak kara, Három 

huligán, stb.  

Zenei vezető: Darvas Ferenc, harmonika: Ernyei László / Sax Norbert, zongora: Darvas Ferenc / Darvas Kristóf, 

bőgő: Császár Péter / Keller Tamás, dob: Kérdő Gábor / Tóth János 

Díszlet: Izsák Lili, Jelmez, maszk: Nagy Fruzsina, Jelmezasszisztens: Kiss Julcsi, Világítás: Bányai Tamás, 

Dramaturg: Gáspár Ildikó, Mozgás: Dékány Edit, Rendező: Ascher Tamás 

Bemutató:  

2009. január 17. 20. óra Művészetek Palotája  

2009. február 13. 19. óra Örkény István Színház 

Utolsó előadás: 2014. június 4. szerda 
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 Már a munka kezdetekor szembetűnő volt, hogy az eredeti Tiger Lillies lemez, a 

Shockheaded Peter és a zenekar által feldolgozott Hoffmann-mese világa igen 

különböző.  

 A Tiger Lillies zenekar8– tagjai: Martyn Jacques, Adrian Huge és Adrian Stout –

1989-ben alakult Londonban. Legismertebb előadásukkal, a Shockheaded Peterrel, 

amelyeta világ számos pontján játszottak, komoly elismerést szereztek maguknak. A 

Tiger Lillies zenéje egészen eredeti: a tangóharmonikára, dobra, zongorára, szaxofonra 

és bendzsóra hangszerelt muzsika sokat merít a francia sanzon, a német kabaré, Kurt 

Weill és a közép-kelet-európai folklór, valamint a klasszikus opera zenei világából. A 

zenekar énekese, Martyn Jacques9művészetére erősen hatott, hogy fiatalkorában a 

londoni Soho közepén, egy nyilvánosház felett lakott, kiszolgáltatott, nehéz sorsú 

emberekkel, és a nagyvárosi élet bohém alakjaival körülvéve. A zenekar dalai Anglia 

legmélyebb bugyraiba vezetnek: prostituáltak, kábítószerfüggők, tolvajok történetei 

elevenednek meg gumicsirkék, hangszer-fűrészek, dobok, tangóharmonika-dallamok, 

bizarr áriák közepette. Ami igazán megkülönbözteti őket bármi mástól, az előadásaik 

érzelmi töltete és nyers szenvedélye. Szürreális stílusukra jellemző a groteszk, a fekete 

humor és a szarkazmus. Már megjelenésük is extrém: fehérre meszelt arccal, erős, kissé 

Tim Burton-világát10 megidéző sminkben lépnek fel, sőt az énekes a mindennapokban 

is úgy öltözködik, mint aki a viktoriánus korból csöppent ide. 

A Shockheaded Peter történetének alapját Heinrich Hoffmann11, német 

pszichiáter és költő Der Struwwelpeter című gyerekkönyve adja, mely tíz különböző 

epizódba szedi erkölcsi tanmeséit verses történetek formájában. Ezekben a mesékben 

azt írja le, hogy milyen súlyos következményekkel jár, ha egy gyermek rosszalkodik.Dr. 

Heinrich Hoffmann 1845 karácsonyán hiába járta a boltokat, hogy hároméves kisfiát 

meglephesse egy mesekönyvvel, nem talált kedvére valót. Így maga írt és rajzolt egyet. 

A kényszer szülte ajándék a német mesevilág egyik emblematikus figuráját teremtette 

meg: a hosszú körmű, bozontos hajú Struwwelpetert. A képeskönyv többi szereplője is 

egy-egy „rosszgyerek”: a gonosz, állatkínzó Fricike; a gyufával játszó kislány, Hennike; 

 
8A Tiger Lillies zenekar 1989-ben alakult Londonban. Saját zenei stílusukat alternatív kabarénak nevezik, 

koncertjeikre erős performativitás és látvány jellemző.  

http://tigerlillies.com/band/history 
9 Martyn Jacques (1959) a zenekar alapítója, hét éven keresztül tanult kontratenor operaéneklést, azon 

belül is a falzett stílust sajátította el; ezt a különös hangot hallhatjuk a Tiger Lillies koncertjein is. 
10 Tim Burton amerikai filmrendező (1958), filmjeinek nagyon jellegzetes, sajátos világa gyakran a régi 

rémmesék hangulatát idézi meg.  
11 Heinrich Hoffmann (1809-1894) 

http://tigerlillies.com/band/history
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a mór szomszédjukat gúnyoló „tintás fiúk”; az ujját folyton szopó Konrádka; a levesét 

visszautasító Auguszta; a székén hintázó Fülöpke; a folyton az eget bámuló Janika és 

végül a viharban repkedő Robika. Nem egészen illeszkedik a verseskönyv szerkezetébe 

a vadász és a nyuszikák története, ami szinte egy saját kis mese a mesén belül, de a 

vérontás ebben is megtalálható. 

 Hoffmann verseit a Tiger Lillies kissé átdolgozta. A Shockheaded Peter jó 

érzékkel ötvözi a bábos és pantomimos elemeket. Az eredeti rémoperett színpada egy 

viktoriánus babaszoba, amelyben a gyerekeket bábokkal játsszák el, míg a felnőtt 

szereplőket színészek alakítják. Mivel a dalokat – a könyvbéli történeteket – nem köti 

össze más, mint maga a képeskönyv forma, ezért kitalálták a Doktor, vagyis a mesélő 

alakját, aki az egyes történetek között konferál. Ezt a formát használtuk mi is az Örkény 

Színház előadásához, azzal a különbséggel, hogy a gyerekeket nem bábok, hanem 

színészek játszották.  

Az Örkény Színház színészeinek énekhangját figyelembe véve Darvas Ferenc 

áthangszerelte a Tiger Lillies zenéjét (zongora, nagybőgő, harmonika és dob), ami új 

irányvonalat adott a tervezéshez, hiszen ez a zene egészen más hangulatot árasztott, 

mint az eredeti.  

 A Jógyerekek képeskönyve előkészítésénél különböző, fekete humort alkalmazó 

művészek alkotásait tanulmányoztam. Legerősebben Mark Ryden és Kathie Olivas 

giccsfestők12 képei hatottak rám. Festményeiken egészen beteg megközelítésben, 

viszont annál cukormázasabb tálalásban találkozunk a gyermekek mesevilágával. Tim 

Burton Charlie és a csokigyár, Karácsonyi lidércnyomás és Halott menyasszony, 

valamint Jean-Pierre Jeunet13Elveszett gyerekek városa című filmjei is inspirálóak 

voltak. Ők ugyanolyan könnyedén és játékosan dolgozzák fel a körülöttünk lévő világ 

borzalmait, mint a Tiger Lillies. 

 Ennyi inspirációval feltöltekezve kezdődtek el a közös megbeszélések a 

rendezővel és a díszlettervezővel. Első vázlataim leginkább vizuálisan megformált 

„érzetek” voltak. Akkor szoktam ezzel a módszerrel kezdeni egy munkát, ha még csak 

körvonalas elképzelések vannak, és több irányba is nyitottak vagyunk. A rendezővel 

való korai egyeztetések után határozottabb keretek között folytattam a munkát. A 

 
12 Mark Ryden (1962) festő az ún. pop szürrealista stílusban alkot, egyedi világában a historizáló 

műfajokat ötvözi a kortárs giccsel. http://www.markryden.com 

Kathie Olivas amerikai festő, designer, játéktervező. Munkáival, torz, furcsa alakjaival az édes-bájos, 

bugyuta esztétikai trendek ellen foglal állást. http://www.kathieolivas.com 
13 Jean-Pierre Jeunet (1953) francia filmrendező, forgatókönyvíró. A filmjeire jellemző bizarr világ és a 

filmes és animációs technikák ötvözése által hozta létre egyedi művészi látásmódját. 

http://www.markryden.com/
http://www.kathieolivas.com/
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„játékszabály” a következő volt: viktoriánus kor14, polgári miliő, a realitáshoz közelítő, 

de erősen eltúlzott, stilizált elemekkel tarkítva. Ezeken a határokon belül, úgy érzem, 

hogy teljesen szabad kezet kaptam, és nagyon ritkán szólt bele a rendező vagy a 

dramaturg a tervezésbe. Néhány dolgot persze menet közben módosítanom kellett, de ez 

mindig az előadás hasznára vált.  

 Mivel a díszletnek erőteljes rózsaszín árnyalatú falai voltak, ez meghatározott 

egy adott hangulatot. Ehhez képest próbáltam a jelmezeknek olyan világot teremteni, 

ami esztétikusan illeszkedik ebbe a környezetbe. Színvilágban a festett 

porcelánedények, a polgári szobák fabútorainak árnyalatait és ezek keverékét 

használtam inspirációnak. Ha nem is teljesen pasztell, de mindenképp egy 

visszafogottabb, gyermekkort megidéző világot hoztam létre a ruhákkal. Ebben 

erőteljesen hatott a stilizált vér piros színe. A maszkokat a jelmezekkel együtt 

terveztem, mert a karaktereknek szerves része volt a jellegzetes smink, haj vagy maszk. 

 A sminkek és maszkok használatának mértékét és arányát illetően már maga a 

darab is iránymutató volt. Mielőtt eldöntöttem, hogy milyen típusú maszkokat 

készítsek, végig kellett gondolnom, hogy az egyes karakterek esetében a smink vagy a 

maszk a dominánsabb.  

A smink nagy előnye a maszkkal szemben, hogy szabadon hagyja az arc 

mimikáját, nem korlátozza sem a látóteret, sem a mozgást. Hátránya, hogy időigényes 

az elkészítése, és sérülékeny.A maszk előnye, hogy gyors változásoknál nem igényel 

előkészítési időt és többször is felhasználható, viszont korlátozza a színész mozgását, a 

látómezejét és a mimikáját.Ezeket a szempontokat, valamint a színház nyújtotta 

lehetőségeket figyelembe véve, a fodrászokkal is együttműködve kellett meghoznom a 

végső döntéseket a sminkek és maszkok megtervezésében. A próbafolyamat közben a 

színészeknek is voltak sminkes-maszkos javaslataik a karakterükkel kapcsolatban, 

amelyeket szintén kipróbáltunk és használtunk. 

Már a szereposztást megismerve nyilvánvalóvá vált, hogy mekkora kihívás lesz 

megtervezni a sminkeket. A gyerekszerepeknél fel voltak cserélve a nemek, illetve 

Anyusunk szerepét is férfira osztották. Nagyon izgalmas feladat volt a színésznőkből 

kisfiúkat és a színészekből kislányokat varázsolni. Mivel – mint már említettem – az 

egész látványvilágot belengte egy viktoriánus kori hangulat, jól működtek a lesápasztott 

 
14 A viktoriánus kor 1837-től 1901-ig, azaz Viktória brit királynő uralkodása alatt, az ő haláláig tartott. 

Nevéhez fűződnek a korszak szigorú erkölcsi normái, és a Brit Birodalom világméretű gyarmatosító 

hadjáratai.  
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arcok, a karikás, erősen kiemelt szemek és az erőteljes túlzások is. Először több 

példányban kinyomtattam a színészekről készült portréfotókat, és ezeken kezdtem 

megtervezni az elváltoztatott arcokat. Bár a jelmezterveken is megrajzoltam a 

karakterek sminkjét, ezzel a módszerrel még pontosabban, a színész vonásait teljes 

mértékben figyelembe véve tudtam megtervezniaz arcfestést. Ezek az átrajzolt fotók 

később nagy segítséget adtak a fodrászoknak és azoknak a színészeknek, akik maguk 

készítették el sminkjüket. 

Az alapelgondolás mindenkinél hasonló volt: a Tiger Lillies előadásának 

szereplőihez hasonlóan elsápasztottuk az arcokat. (A sápadt arc egyébként is nagyon 

jellemző volt a viktoriánus korra, hisz akkoriban a nők akár még a vérüket is kifolyatták 

egy kis sápadtság elérése érdekében.) Majd a nagyon hangsúlyos, szinte betegesre 

árnyékolt szem következett, amelyet megrajzolt szemöldök keretezett. A szemek alsó 

szemhéját intenzív pirosas, bordós színnel emeltük ki, míg a karikákat és a felső 

szemhéjat sötétebb, lilás-szürkés porokkal árnyékoltuk be a teljes szem körül. Ez a 

szemfestés ugyan ijesztő hatású, de mégis izgalmasan kiemeli a színész szemét, és ha 

elég erős, akkor egyben stilizálja is az arcot. Ehhez a stilizáláshoz járult hozzá a 

szélesebbre húzott száj és a szeplősítés is. Valószínűleg azért működtek jól ezek a 

típusú sminkek ebben az előadásban, mert egyszerre hordoztak valamiféle 

bohóckinézetet, hullaszerűséget és démoniságot is, ez a sokféleség pedig izgalmassá 

tette az arcokat. A kisfiúk furcsa, „beteg” arcait bozontosra tupírozott parókák 

koronázták meg. Első ötletem az volt, hogy Apusunknak legyen vörös haja és 

gyermekeinek is ugyanez az árnyalat díszelegjen fején, de a dramaturg, Gáspár Ildikó 

lebeszélterről a látványos, de kissé didaktikus ötletről. Úgyhogy inkább a színészek 

eredeti hajszínéhez közelítő színű parókákat próbáltam keresni, hogy lehetőleg az új 

fizimiskájukon is megtartsanak valamit önmagukból.  

A gyerekek esetében fontos volt, hogy az egyes szereplők sminkje és haja 

együtt, összképben is jól mutasson, ugyanakkor külön-külön is kifejezze az adott 

szereplő karakterének sajátos jegyeit és ismertetőjeleit. Fricikénél és Robikánál 

rosszcsont ábrázatot festettünk; a hajuk is rövidebb, szálkásabb lett, mint a többi 

gyereké. Janikának inkább ábrándosabb lett az arca, míg Petike igazi koszos-kócos 

gyerek volt, kissé ártatlanabb képpel. Fülöpke a bozontos hajhoz szemüveget is kapott 

és a még pelusos, totyogó Konrádkának épp csak egy – mosolyalbumba is beillő – 

hajtincs kunkorodott a homlokán. A kislányoknál kétcopfos, loknis paróka lágyította a 

két férfi színész vonásait. Bár sűrű szemöldöküket nem lehetett tökéletesen eltüntetni, 
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ez még bizarrabb kinézetet kölcsönzött nekik. Hennike még egy, az egész  fejére 

megkonstruált fogszabályzót is kapott, ami két oldalra elhúzta a száját, és ettől még 

jobban eltorzult az arca és a hangja is. 

 A felnőttek sminkje egyénre szabottan változott. Dr. Roboz (Gálffi László) 

félelmetes, felfelé húzódó szemöldököket kapott. Sminkje megnyújtotta az arcát. 

Eredetileg hosszúkás műállat is szerettem volna készíteni neki, de a próbák során 

rájöttem,hogy a sok szöveg miatt ez valószínűleg zavarta volna a színészt az előadás 

alatt. Így sminkes árnyékolással értük el a hasonló hatást. Menet közben a szemüvegéről 

is lemondtam Dr. Roboz segédjének javára. Az apróbb testi hibák dr. Chornak (Máthé 

Zsolt) jutottak, akit Toulouse-Lautrec törpe figurája ihletett. Az ő hangja és karaktere 

idézte meg leginkább Martyn Jacques alakját a Tiger Lilliesből. Sminkjénél arra 

törekedtem, hogy minél groteszkebb legyen, így egyszerre lett ijesztő és mulatságos. 

Apusunk (Csuja Imre) karakteres fizimiskájának jellegét egyrészt elképesztő frizurája 

adta, másrészt a színész saját maga által festett, nagyon határozott, kontúros vonalak és 

árnyékok az arcán, valamint persze borvirágos orra. (Csuja Imre egyébként még 

színházi tanulmányai során tanulta a hagyományos színházi arcfestést.) Amikor 

Mikulássá kellett átváltoznia, azt legegyszerűbben egy gumival felerősíthető álszakállal 

és a Mikulás-sisakhoz rögzített műhajjal oldottuk meg. Anyusunknak (Széles László) 

sokadik nekifutásra született meg a végső frizurája, mivel már az arca is nagyon furcsa 

volt. Kértem, hogy hagyja meg a borostás szakállát és ezzel együtt sminkeljük nővé, 

ezáltal sokkal groteszkebb figura jött létre. Néhány smink annyira jól elmaszkírozta a 

színészt, hogy még a kritikusok sem tudtak mindenkit beazonosítani. 

Ezekre az erős alapsminkekre kerültek fel aztán bizonyos szereplőknél a 

maszkok. Mivel minden színésznek énekelni és mozogni is kellett a maszkjában, ezért 

egyértelmű volt, hogy félmaszkokat fogunk használni. Szerettem volna elkerülni, hogy 

ezek a félmaszkok farsangi álarcként hassanak, ezért egyik maszk sem ért véget a 

homloknál, hanem ráborult a fejtetőre is, egészen a tarkóig beborítva a fejet. Viszont 

elől csak a felső ajakig ért, így szabadon hagyta a színész száját és állát. Az intenzív 

tánc és mozgás miatt a maszkokhoz könnyű anyagokat választottam. 

Dr. Roboz és segédje, Dr. Choirfigurája szándékosan olyan színekben jelent 

meg, ami erősen harmonizál a színpad portáljával és a kívül eső résszel, olyannyira, 

hogy Dr. Roboz mellényét egyenesen a vörös függöny anyagából varrattam, amely 

viszont kissé disszonáns a játéktér babaházszerű rózsaszín árnyalatával, mintegy 

leválasztva őt erről. Amikor a függöny mögött játszó szereplők kerülnek a behúzott 
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piros függöny elé, rögtön létrejön egy érdekes diszharmónia, ami izgalmassá és 

változatosabbá teszi az előadást. Hisz a függönyön kívüli “revüvilág” a nyers 

színeivel(piros, fehér és fekete), egyértelmű és tiszta, míg a falak között játszódó 

rémtörténetek világa piszkosabb, nosztalgikus, kopott pasztellvilág. Ennek a kettőnek a 

váltakozása segíti a “képeskönyvből olvasás” illúzióját: ilyenkor olyan érzete lehet a 

nézőnek, mintha lapozna egyet a könyvben. 

 Az egyetlen emberi arcot ábrázoló maszk a Rémszabó, dr. Roboz karakteréhez 

készült. Ennél a figuránál lehetetlen volt kikerülni Hoffmann zseniális rajzát, illetve a 

Tiger Lillies előadásában játszó színész karakterét, hisz ezek tökéletesen ötvözték a 

viktoriánus miliőt a commedia dell'arte hangulatával. Így ezeket felhasználva, majd 

saját ízlésemre formálva terveztem meg az előadás Rémszabóját. Maszkjának profilját 

két commedia dell'arte karakter, Dottore és Pantalone vonásaiból gyúrtam össze. 

 Az eredeti commedia dell'arte maszkok főleg sötétbarnára cserzett, feszített 

bőrből készültek, gyakran szőr rátétekkel (szakáll, bajusz, szemöldök stb.).15A mi 

esetünkben ez a technika fel sem merült, mert legalább egy hónap szükségeltetik egy 

ilyen maszk elkészítéséhez. 

 Mivel hasonló hatású maszkot lehet viszonylag egyszerűen készíteni folyékony 

gumiból és textilből, én ez utóbbi módszert választottam. Tudtam, hogy a színész csak 

három percig fogja viselni a maszkot, ezért nem volt szükség rá, hogy milliméter 

pontossággal passzoljon az arcához. Így a maszkkészítés első, nehézkesebb lépését, a 

színész arc negatívjának levételét ennél a munkafolyamatnál kihagyhattam. Egy már 

meglevő gipszfejre mintáztam meg aprólékosan a Rémszabó arányos, karakteres arcát 

plasztilinből (gyurmaszerű szobrászanyag). Nagy hangsúlyt helyeztem a fő vonások és 

ráncok pontos és plasztikus kidolgozására. Ezeken a felületeken törik meg a fény és itt 

lesznek kontrasztosak az árnyékok, tehát részben ezektől működik egy jó maszk. Direkt 

magas homlokot készítettem, hogy majd a parókát úgy lehessen ráragasztani, mintha a 

homlokrész kissé kopaszodna. A szemnyílásokat meghagytam, és olyan karakteres orrot 

formáztam, amely szemből is és profilból is kissé félelmetes, groteszk hatást kelt. A 

kész maszk-pozitívnak ezután gipsszel levettem a negatívját. Ezt a gipszformát öntöttem 

ki gumival (latex) több rétegben is. A még meg nem száradt felső latexréteget gumiba 

mártott textildarabokkal is kibéleltem, ami erősebbé, masszívabbá tette a maszkot. A 

 
15 2008 nyarán részt vettem egy maszkos kurzuson Padovában, melyet Donato Sartori mester vezetett. Itt 

elsajátíthattam a commedia dell’arte maszk elkészítésének eredeti technikáját. (A commedia dell'arte 

maszkjairól a dolgozat egy későbbi fejezetében részletesen beszámolok.) 
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száradás után a gumit kiemeltem a gipszformából és körbevágtam. A szem- és 

orrnyílásokat is kivágtam, és kétoldalt, a halántéknál kilyukasztottam, hogy később 

rögzíteni lehessen a gumipántot. Ezt azért érdemes még a festés előtt csinálni, mert a 

rugalmas maszkról könnyen leválhat a festékréteg, ha utólag lyukasztom ki.16 

 Ezután következett a maszk kifestése, amit alapozással kezdtem. Ha az alapozó 

akrilfestékbe egy kis ragasztót keverünk, akkor sokkal biztosabban fennmarad a festék a 

maszk felületén, még gyakori használat esetén is. A bőr színét többféle, előre kikevert 

árnyalattal festettem meg. Az első réteget ecsettel, a többit szivaccsal, a foltos hatás 

érdekében. Az emberi arc is rendkívül sok színárnyalatból áll, ezért ha csupán egy 

színnel festeném le a maszkot, merev, természetellenes felületet kapnék. Gyakran a sok 

megfestett bőrhibának köszönheti egy maszk az életszerűségét. A szivacs széleit 

érdemes egyenetlenre tépkedni festés előtt, hogy ne hagyjon éles, kontúros nyomot. 

Akármilyen precíz is a maszkkészítő, ha gumival dolgozik, gyakran előfordulnak 

véletlen hibák és felületi egyenetlenségek a maszkon. Ezeket a lyukakat, púpokat és 

ráncokat mindig megpróbálom belekombinálni a maszkba, és inkább használom, mint 

eltűntetem azokat.  

Egy mohácsi tanulmányút során találkoztam Engler Antal17 busómaszk-faragó 

mesterrel,aki hasonló szemlélettel készíti maszkjait. Szerinte a jó maszk sohasem 

szabályos, és mindig meg kell találni az alapanyag hibáit, csomóit. Ezek a hibák 

általában érzéseket, gondolatokat váltanak ki a faragó művészből és ezeknek az 

összhatása jelenik meg a maszk arckifejezésében. Hasonló filozófiát vall Nyoman 

Setawan18, a Balin élő maszkkészítő és táncos, akivel indonéz tanulmányutam során 

találkoztam. Ő a faragás előtt álló rönköt először kézbe veszi és egyfajta meditatív 

állapotban beleképzeli a maszkot. Ez a folyamat órákig is eltarthat. Meditálás közben 

megfigyeli, megérzi a felszentelt fadarab tulajdonságait és hibáit, és ez inspirálja a 

faragásnál.19 

Az arcszín megfestése után felváltva árnyékoltam és emeltem ki a Rémszabó 

arcformáit. A szemek körüli részeken fekete árnyalatot használtam, majd kifelé haladva 

lilás és vöröses színeket festettem a maszkra. Ugyanezt a vöröses árnyalatot használtam 

 
16 A maszk mintázásának, valamint a negatív levételének és kiöntésének menetét a dolgozat egy későbbi 

fejezetében pontosan részletezem. 129. o. 
17 Engler Antallal 2007-ben készítettem interjút, melyről egy későbbi, a Busó maszkok című fejezetben 

részletesen beszámolok 
18 Nyoman Setawan balinéz maszkfaragó mester, táncos. Az általa tartott maszkfaragás workshopon 

2006-ban vettem részt. 
19Az indonéz és a busó maszkokról a dolgozat egy későbbi fejezetében szintén részletesen írok. 74. o. ill. 63. o. 



 18 

az orr alsó részén és hegyén, valamint az éles arccsontok alatt. Ettől szinte életre kelt a 

maszk. A kisebb-nagyobb ráncokat barna festékkel, vékony ecsettel húztam be, 

elhalványítva azok széleit, hogy szinte eltűnjenek. A homlok, az orrnyereg és a kiugró 

arccsontok felületeit fehér festékkel, lehelet finoman emeltem ki, hogy ne váljon el 

túlságosan a színész sápadtra festett arcától. Borostaszivacs segítségével még bordó 

hajszálereket is festettem az arcára és az orrára. A homlokra ráerősítettem a hajat (egy 

kiszuperált félparókát), ami teljesen lefedte a színész haját, és a gumipánt mellett 

stabilan tartotta a maszkot az arcán. A maszk és a paróka összedolgozása azért volt 

szerencsés döntés, mert a színésznek pár másodperc alatt kellett fel- és levenni a 

maszkot, és így egy mozdulat elég volt ehhez. Végül felragasztottam és méretre nyírtam 

a szemöldököket és a Dalí-stílusú bajszot. A végeredmény egy rugalmas, könnyű, 

egyszerűen fel- és levehető karakteres maszk lett. 

 Az előadásban szükség volt még három macska, három hal és hat nyúlmaszkra. 

A halak elkészítéséhez a Rémszabóhoz hasonló technikát használtam, a macskákhoz és 

nyulakhoz egészen mást. A halakat és a nyulakat szerettem volna annyira uniformizálni, 

hogy egységesek legyenek, csoport hatást keltsenek. A macskáknál – mivel ők 

háziállatként szerepeltek – fontosnak éreztem, hogy mindháromnak különbözzön a 

színe és a karaktere. Első körben próbáltam modernebb hatású maszkokat tervezni (pl. 

szőrkucsma felfelé kunkorodó farokkal), de ezek túlságosan stilizáltnak hatottak, így a 

klasszikusabb formát választottamvégül. A halmaszkokhoz piranhákat tanulmányoztam; 

arra gondoltam, hogy erőteljes állkapcsuk, dülledt szemeik és hegyes fogaik gonosz 

kinézetet kölcsönözhetnek a maszk viselőjének, és jelen esetben erre volt szükség. 

Gipszfejre megmintáztam a halak testét plasztilinből, aminek nagy előnye az agyaggal 

szemben, hogy akár hetekig is lehet rajta dolgozni, anélkül, hogy kiszáradna. Fontos 

volt, hogy eltaláljam a legoptimálisabb formát, hogy ne húzza le a maszkot a saját súlya 

használat közben. Elég hosszadalmas folyamat volt a pikkelyeket egyenként kidolgozni, 

de nem akartam csak megfesteni őket, mert a térbeli formák, sokkal jobban mutatnak 

színpadon. Mivel tudtam, hogy az egész haltestnek le kell venni a gipsznegatívját, az 

uszonyokat és a farkát külön mintáztam meg a túl bonyolult forma elkerülése végett. A 

gipsznegatívba először folyékony gumiréteg, majd gumiba mártott textilréteg került. 

Miután ezek megszáradtak, még hideg gumihabbal is kiöntöttem az egészet, hogy 

legyen vastagsága a halnak. A farkakat és az uszonyokat külön öntöttem ki gumiból, és 

ezeket a megszáradt haltestre applikáltam, saját anyagával, mert gumi esetén ez a 

legbiztosabb kötőszer. Ezek a maszkok inkább sisakokhoz hasonlóan borították a 
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színészek fejét, és nem fedték a szemet, csak a homlokot. A hal fogait vastagabb 

műanyagpohárból vágtam ki, és ezeket egyenként applikáltam a hal szájába. Ügyeltem 

arra, hogy ne lógjanak ki nagyon, nehogy használat közben valamibe beleakadjanak és 

letörjenek. A halak szemeit plexiből készült félgömbökből csináltam, amiket belülről 

festettem meg szemgolyó-szerűre. A halak felületét lealapoztam, és fémes hatású 

festékkel festettem ki, ügyelve a megfelelő árnyékolásra. Ezután ragasztottam fel a 

dülledt szemeket. Az egészet többször átlakkoztam, hogy úgy csillogjon, mintha vizes 

lenne. A macska és a nyúl maszkok fejformájának kialakításánál úgy döntöttem, 

purhabot használok. Ennek előnye, hogy alig van súlya, kimerevíti a maszkot, és 

tárolásnál sem deformálódik. Hasonló típusú maszkokat készítettem 2002-ben a 

Krétakör Társulat számára a Hazám hazám című előadáshoz, azzal a különbséggel, 

hogy azok sisakszerűek voltak, és az egész fejet beborították. A mostani esetben viszont 

csak a száj vonaláig érő félmaszkok kellettek. A maszkok alapjához folyékony gumiba 

mártott textillel borítottam be a gipszfej megfelelő területét, és amikor megszáradt, erre 

fújtam rá egyenletesen a purhabot. Az orr területén kicsit vastagabban, hogy legyen 

miből faragni. A megdagadt és kiszáradt purhabot ezután az állat arcformájának 

megfelelően kifaragtam, a kívánt végeredménynél kissé soványabbra, karakteresebbre, 

hiszen a ráragasztott műszőrnek is van vastagsága, amit ilyenkor figyelembe kell venni. 

A szemeken kívül az orrnál is hagytam lyukakat, hogy a színész ne csak a száján, 

hanem az orrán keresztül is kapjon levegőt éneklés közben. Ezután kiszabtam 

műszőrből a megfelelő darabokat, amiket erős ragasztóval úgy ragasztottam fel, hogy 

teljesen beborítsa a maszk felületét. Ügyelnem kellett arra, hogy milyen irányban 

helyezem el a textilt, hiszen a műszőrnek is van száliránya, és ezzel is lehet formázni a 

maszkot. Ez főleg a hosszú szőrű perzsamacskánál volt fontos. Külön elkészítettem a 

macskák és a nyulak füleit polifoamból, gumis textilből és műszőrből. Amikor 

megszáradtak, ezeket is ráerősítettem a maszkra. Volt egy kisebb csatám a 

gravitációval, de végül vékony drót segítségével függőleges helyzetbe kényszerítettem a 

füleket. A nyulak szemét hungarocell félgömbökből készítettem, de a macskákhoz ez 

túlságosan dülledt lett volna, így nekik folyékony műanyagból kellett szemeket 

öntenem. Ezeket kifestés után többször lelakkoztam. Az állatok orrát előbb plasztilinból 

megmintáztam, gipsszel levettem a negatívját, és végül előre megszínezett gumiból 

kiöntöttem. A kész orrokat méretre vágtam, kifestettem és a maszkokra erősítettem. Az 

így összeállított maszkokat végül megnyírtam és festékspray-vel árnyékoltam. Ahol 

szükséges volt, ott a szőrt kissé bezseléztem és ezzel formáltam. A nyúlasszony-
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maszkra ezen felül egy pöttyös kendőt és egy szemüveget is applikáltam. A macskákra 

bajszokat erősítettem, és mindegyikhez készült egy-egy kesztyűalapú mancs is. 

 Az előadáshoz a maszkokon kívül még egyéb horrorisztikus kellékeket is 

készítettem, például a csecsemőkorú Petikének könnyen letéphető homlokot és orrot. 

Azt volt legnehezebb kitalálni, hogy ezt milyen anyagból csináljam, és milyen elv 

alapján „működjön”. Az is nehezítette a feladatot, hogy fél perc alatt csecsemőből 

gyermekkorú Petikévé kellett átöltöznie a színpadon, a kanapé mögött, segítség nélkül. 

Végül egy-egy gumiból kiöntött dupla homlokot és orrot készítettem a színésznőnek, 

hasonló technikával, mint ahogy azt a Rémszabó-maszknál már ismertettem. A 

letéphető homlok és orr piros tépőzárral lett rögzítve az alsó homlokhoz. A letépett 

részek alatt pirosra festettük az alsó homlokot és a színésznő orrát is. Ezt kellett gyorsan 

letörölnie, átsminkelnie és bozontos parókát húznia a kanapé mögött. Egy pár 

karomszerűre nőtt, körmökkel ellátott kesztyű tette még ijesztőbbé a teljes látványt. A 

húsz centiméteres körmöket áttetsző műanyaglapból vágtam ki, hőpisztoly segítségével 

felpöndörítettem a széleit, majd fekete akrilfestékkel bekoszoltam. Ezek nagyon jól 

mutattak ellenfényben. 

 A Mikulásos jelenetben azt a problémát kellett megoldanom, hogy a három 

huligánnak nyílt színen összeroppanjon a koponyája. Már az is gondot okozott, hogy a 

három színésznőnek, akik eddig a jelenetig Fricikét, Janikát és Fülöpkét játszották, 

hirtelen huligánokká kellett átváltoznia. Mivel kisfiúkként parókát viseltek, ezért 

viszonylag egyszerű volt a véres koponyát ezek helyére felvenni, és erre sapkát húzni. A 

Mikulásnak így csak a sapkákat kellett lekapkodni az összeroppantott fejű huligánokról. 

A kiloccsant aggyal is több kört futottam. Az első verzió sminkes zselatinból, 

purhabból, szilikonból és művérből olyan élethűre sikerült, hogy látványától mindenki 

megundorodott. Ekkor született meg a vér jelzésére a piros szalag ötlete, amit egyetlen 

alkalom kivételével – amikor a megvert szomszéd szájából művér folyik – az egész 

előadás során használtunk. Így a három koponyát végül piros, vastag nejlonharisnyából 

készült sapkára applikált folyékony gumiba mártott piros fonalakból és szalagokból 

készítettem el.  

 Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a maszkmester feladatai nem mindig 

kizárólag az arcra, fejre korlátozódnak, hanem gyakran előfordul, hogy egyéb 

testrészeket, különleges kellékeket, testi jellegzetességeket is ő tervez és készít. A 

Jógyerekek képeskönyve című előadásban erre is akad néhány példa. Természetesen itt 
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is fontos szempont, hogy ezek a kiegészítők jól funkcionáljanak, és illeszkedjenek a 

darab egészének látványvilágához is. 

 Az arcot fedő maszkokon kívül kihívást jelentettek például Konrádka levágott 

ujjai. Ezeket a Rémszabó a színpadon „vagdossa le” és dobálja el. A színésznő kezeire 

két-két kesztyű került, az alsónak piros textilből készültek az ujjai, és ugyanilyen színű 

„vér-szalagok” lógtak róla. A felső kesztyűket a Rémszabó húzta le takarásban, 

miközben előre elkészített véres műujjakat dobált szét. Ezeket az ujjakat úgy 

készítettem el, hogy levettem egykéznek a negatívját algináttal. Ez a fogorvosok által 

használt anyag sokkal pontosabb lenyomatot ad, mint a gipsz. A kéz ujjait kiöntöttem 

bőrszínűre megszínezett szilikonnal, és még száradás előtt beleapplikáltam a piros 

szalagokat vér gyanánt. A megszáradt ujjakat a vágás helyén megfestettem piros 

akrilfestékkel. 

 Kedvenc feladatom a horror-csecsemő elkészítése volt. Egy – a színház 

raktárából előtkerült – ősrégi csecsemőfigurát használtam alapnak. Először is a 

Rémszabó-maszknál alkalmazott festési technikával átfestettem, majd eredeti szemeit 

eltávolítottam és jól látható, mozgó gombszemeket ragasztottam helyettük. Ezek a 

rajzfilmszerű mozgó szemek elég jól működnek színpadon, sokkal izgalmasabb hatást 

keltenek, mintha élethű szemet használnánk. Ezt akkor fedeztem fel, amikor Bozsik 

Yvette Kabaré című előadásához (Kamra, 1998.) készítettem egy bábut, amely Szabó 

Győző színészt ábrázolta. Amikor csak megfestettem a baba szemét, teljesen semleges 

és élettelen volt. Viszont amikor mozgó gombszemeket ragasztottam rá, a bábu az első 

mozdulatnál „életre kelt”. A horror-csecsemőnél még a szem köré festett lilás árnyékkal 

is kiemeltem ezeket a stilizált szemeket, ettől pedig tényleg ijesztő lett a baba. 

Ugyanilyen szemeket használtam Auguszta csontsovány teteméhez is. Mivel a 

színészt csak egy bizonyos fokig lehetett jelmezzel „soványítani”, ezért csináltunk egy 

cérnavékony rongybabát (persze azonos magasságút a színésszel), ami ügyesen 

kicserélődött a megfelelő pillanatban. A baba arcát hasonlóan festettem meg, mint a 

színész sminkjét. Kisebb méretű mozgó gombszemek kerültek a Robikát a végső 

repülésben helyettesítő baba-dublőrre és a vele együtt repkedő asztronauta bábura is. 

Ezek már olyan kicsik voltak a színpad méretéhez és a nézők távolságához képest, hogy 

felesleges volt aprólékosan megfesteni az arcukat. Az ilyen részletek kidolgozása már 

inkább csak a saját örömömet szolgálja. Viszont kiderült számomra, hogy mégsem volt 

felesleges, mert az előadásfelvétel közeli képein nagyon jól látszik Robika arca.  
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 Szerencsémre a színészek egytől-egyig nagyon nyitottan álltak a sminkek és a 

maszkok viseléséhez. Bár minden előadás előtt jóval előbb kellett érkezniük, hogy 

kezdésre készen legyenek, és a maszkokban sem volt túl kényelmes a játék, ők is tudták, 

milyen erős hatásuk van ezeknek a színházi eszközöknek. A színészeknek több ízben is 

próbálgatniuk kellett a maszkokat, egészen addig, amíg azok stabilan fent nem maradtak 

a fejükön (még a legvadabb koreográfia közben is), és amíg rendesen ki nem láttak a 

szemnyílásokon. Petike letéphető homlokát és orrát kellett a legtöbbször kipróbálnunk, 

hogy stabil és könnyen kezelhető legyen. Bíró Kriszta színésznő hihetetlen türelemmel 

viselte a véget nem érő maszkpróbákat. A nyúlmaszkok első próbájánál szinte 

mindenkinek változtatni kellett a maszkján, mert az intenzív tánc közben a fülek – 

méretüknél és súlyuknál fogva – gyakran elbillentették a maszkot a helyéről. A 

maszkok végső formája egy  közös munka eredménye. A rendező, a tervező, a színész 

és a koreográfus saját szempontjaikat egyeztetve segítették a maszkok elkészítésének 

folyamatát. 

 

Más feldolgozások 

 

Soha sem szoktam megnézni tervezés előtt, hogy mások hogyan adaptálták az 

adott művet. A Tiger Lillies rémoperájának is inkább a zenéjét hallgattam, és csak 

véletlenül botlottam bele néhány fotóba a tervezés folyamata közben. Az eredeti 

Strewwelpeter történet különböző feldolgozásait már a munka lezárulta után, később 

böngésztem át. Kíváncsi voltam, hogy mások milyen világot álmodtak a színpadra, és 

milyen sminkeket, maszkokat használtak, ha egyáltalán volt ilyen. Az egyik érdekes 

feldolgozás az athéni Hangversenyterem karácsonyi programjaként szerepelt 2004-

ben20.A fotók alapján úgy tűnik, hogy látványos előadás lehetett. Videóanimációt és 

bábokat használtak, az egész zenekar a színpadon helyezkedett el és az előadás egyetlen 

szereplője egy narrátor volt. A kicsit futurista stílusú díszletet és jelmezeket Giorgos 

Vafias tervezte. 

 Egy másik, angol nyelvű feldolgozás a 60. Edinburgh-i Fesztiválra született 

2006-ban.21 A produkcióban a történetek megelevenítéséhez számos bűvésztrükköt, 

 
20

Az előadást a Kamerata Zenekar közreműködésével játszották, zenéjét a görög Alexandros Mouzas 

szerezte, a darab rendezője Maria Giparaki volt 
21 A sikeres előadást Owen Daniel és csapata közösen rendezte és adta elő. 
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pantomimet és a fizikai színház elemeit használták az alkotók, fekete humorral 

fűszerezve.  

 Egy újabb feldolgozásDevilish Children and the Civilizing Process címmel 

készült 2010-ben, Chicagóban, Heinrich Hoffmann két könyve alapján (Strewwelpeter 

és Slovenly Betsy), a chicagói  Dream Theatre Társulat produkciójában.22 Az előadást 

eredetileg Halloween ünnepére szánták. A darabban egy három éves kisfiú 

viszontagságos története elevenedik meg egy XIX. századi fiúiskolában. A szerepeket 

részben gyerekszínészek játszották, kissé finomabb sminkekben, mint a mi 

előadásunkban, de azért a beteges, ijesztő hatás itt sem maradt el.  

 Bécsben a Burgtheaterben 2012-ben játszották legutoljára a Tiger Lillies 

zenéjére írt verziót Birgit Minichmayr előadásában. Az egyszerű színpad hátterében 

lévő vászonra vetítették a koncertet kísérő videókat. Essenben23 és Bambergben24is 

születtek Shockheaded Peter előadások, melyek hangulata erősen hasonlított az eredeti 

előadáshoz. Mindkettőben ugyanazt a típusú arcfestést alkalmazták, mint a londoni 

rémoperában, és a látványviláguk is emlékeztetett arra. 

 Az Örkény István Színház Jógyerekek képeskönyve c. előadása nagy siker volt, 

és számomra személyesen is meghatározó munka, sok izgalmas feladattal, kihívással. 

Az előadást 2009 óta játssza a színház, 2014 júniusában vették le a repertoárról. Csáki 

Judit így ír egyik kritikájában: „Premierközönség ritkán lelkes – ezúttal azonban 

nemcsak hosszú taps, de hangos bravózás fogadta a színészeket a Jógyerekek 

képeskönyve című előadás végén az Örkény Színházban. Jól szórakoztunk, ez tán a 

legfontosabb, de az sem mellékes, hogy a tapsra már sikerült mindenkit fölismerni a 

játszók közül – ennek is örültünk, nyilván.“25 Doktori dolgozatom második fő 

fejezetében, ahol a színházi smink- és maszkoktatáshoz tartozó különböző konkrét 

tanmeneteket mutatom be, külön fejezetet szántam egy olyan kurzus leírásának, mely a 

Jógyerekek képeskönyve című előadásra épül.26 

 

 

 

 

 
22 A darabot a társulat alapítója és művészeti vezetője, Jeremy Menekseoglu írta. 
23 rendezte: Reinhardt Friese 
24 rendezte: Heidi Gohde  
25

http://www.revizoronline.com/hu/cikk/1261/jogyerekek-kepeskonyve-orkeny-szinhaz-poszt-2009 
26104. o. 
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4. A smink és maszk szerepe a színházban 

 

4.1 Előzmények 

 

Az ősi kultúrákban illetve azoknál a törzseknél, melyek máig használják a 

maszkokat, az arc- és testfestést, ezek alkalmazása nagyon gyakran rítusokkal ill. 

rituális előadásokkal kapcsolódik össze. Sokféle és változatos funkciójú rituális 

szertartásról beszélhetünk, azonban a legtöbb esetben mégis közös bennük az, hogy a 

transzcendens világgal, az adott nép vallási rendszerével, mitológiájával függnek össze. 

Itt lehet szó temetési szertartásról,  vadászat előtti-utáni ünnepről, vagy 

történetmesélésről is. 

Az afrikai törzsek rítusaiban (és még sok másik népcsoportnál) óriási 

jelentősége van a maszkoknak. A táncos, az előadó a maszk viselésén keresztül lép 

kapcsolatba az istenek világával, és így egyfajta közvetítővé válik. Ebben az átlényegült 

állapotban képes lesz a transzcendens világból származó magyarázatokat közvetíteni a 

földi élet megmagyarázhatatlan dolgaival kapcsolatban.27Ezeket a maszkos aktusokat 

ma színházi eseményként, esetleg performance-ként is értelmezhetjük. Valóban nehéz 

éles határt kijelölni ezekben az esetekben a vallásos-rituális és a színházi jellegek 

között. Az mindenesetre biztos, hogy a maszkok használatán és jelentésén keresztül 

sikerülhet közelebb kerülnünk ezeknek a rítusoknak a működéséhez és jelentőségéhez.  

„Az illúzió felismerésének képessége attól függ, hogy elfogadjuk-e a megértés 

módját.”28 A maszkos rítusok működése tehát nagyon hasonlít a mai maszkos 

színházhoz a megértés szempontjából. Ezeknek a törzsi előadásoknak a nézői mind 

tudták és értették, hogy habár a maszk gyakran emberi vonásokat is hordoz (vagy más 

felismerhető jegyeket), az mégsem maga az előadó, hanem egy az előadó és a maszk 

által megszemélyesített valami, egy láthatatlan létezőt. „A maszkot viselő táncos 

megtestesítette a szellemet, akit a szóbeli mítoszokat jól ismerő közönség felismert. A 

táncos titokzatosnak tűnt, mivel saját identitása rejtve maradt, és láthatatlan, de erős 

szellemekkel léptette kapcsolatba törzsét, akik később mindennapi életüket is 

meghatározták.”29 

 
27 Ladislas SegyMasks of Black Africa, Dover Publications, 1976., 7. o.  
28 A. David NapierMasks, Transformation and Paradox, University of California Press, 1986., 3. o. 
29The Significance of Myth in.:Ladislas SegyMasks of Black Africa, Dover Publications, 1976., 9. o.  
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A törzsi vallásokban az állat szimbólumok, bizonyos állatok jellemző 

tulajdonságai kiemelkedő szerepet kapnak, éppen ezért fontosak az állatokat ábrázoló 

maszkok. 35.000 évesek azok a barlangrajzok, amelyeken már láthatóak állatfejű 

emberek. A hiedelem szerint ha az ember magára ölti egy állat külső jegyeit, például 

egy maszkot, akkor átlényegül, rendelkezni fog az állat tulajdonságaival.30A vadászó 

ember gyakran öltötte magára az általa elejtett állat lenyúzott bőrét különböző rituálék 

során. Ezek az állat fejét megtartó bőrök lehettek az első maszkok. Céljuk többrétű 

lehetett: az állat szellemével való egyesülés, a vadászat sikerének előrevetítése, esetleg 

kapcsolat a szellemvilággal. Nem csak maszkokban, de az arc- és testfestés 

motívumaiban is megfigyelhető az állatok kultusza. A törzsi népek főként az 

állatvilágból másolták a különböző színeket, mintákat. Bár gyakran előfordult, hogy az 

arcon kívül, a testüket is befestették, ráapplikáltak növényeket, állati eredetű tárgyakat 

csontokból, szőrből, kagylókból, tollakból, de mégis a fő hangsúly az arc dekorálásán 

illetve elfedésén maradt.  

  Miért az arcot változtatták meg, ha kapcsolatba akartak lépni a szellemekkel, 

istenekkel? Miért olyan fontos az arc? A sminkek és a maszkok nem szüntetik meg, 

csupán megváltoztatják egy szereplő arcát. Képesek elrejteni, vagy épp kihangsúlyozni 

az egyes karakterelemeket. Mindennek azonban a csupasz emberi arc az alapja, hiszen 

egy színész egy teljesen üres színpadon, smink, maszk, jelmez és bármilyen más kellék 

nélkül is képes pusztán az arcával, mimikájával valamit kifejezni, egy teljesen másik 

karaktert létrehozni. 

Egyértelmű, hogy az arcunkkal kommunikálunk legkönnyebben, és a felismerés 

elsődleges eszköze is az arc. Valószínűleg azért a maszkok váltak az ősi rituálék 

főszereplőjévé, mert kettős funkciót hordoznak: egyrészt, mivel az archoz köthetők, a 

fent említett felismerés elsődleges célpontjai, másrészt viszont torz, nem valóságos 

kinézetük miatt a maszkok a legalkalmasabbak az illuzió megteremtésére is.31 

Az arcok, arckifejezések tanulmányozására többféle tudományág szakosodott. A 

kognitív pszichológia egyik fontos feltételezése az, hogy belénk van kódolva az 

arcfelismerés32. „Pont, pont, vesszőcske készen van a fejecske.” Melyikünk ne hallotta 

volna gyerekkorában ezt a mondókát, miközben valamelyik felnőtt egyszerű 

 
30Animal Masks and Heads in. Ladislas Segy: Masks of Black Africa, Dover Publications, 1976., 44. o.  
31 A. David Napier: Masks, Transformation and Paradox, University of California Press, 1986., 3. o. 4. 

bekezd. 
32 Elinor McKone-Kate Crookes-Nancy Kanwisher: The Cognitive and Neural Development of Face 

Recogniton in Humans, http://web.mit.edu/bcs/nklab/media/pdfs/McKone.Crookes.Kan.revfinal.pdf 

http://web.mit.edu/bcs/nklab/media/pdfs/mckone.crookes.kan.revfinal.pdf
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pálcikafigurát rajzolt nekünk? Arra következtethetnénk, hogy tudatosan belénk nevelték 

azt a különleges képességet, hogy szinte minden kissé arcszerű formában rögtön arcot 

lássuk, illetve a formákat arccá egészítsük ki a fejünkben. (Ilyen például az autók 

fényszórójából, hűtőrácsból és lökhárítóból kreált arc, vagy az „arc a Marson” stb.) 

Az arcoknak kitüntetett szerepük van életünkben, körülvesznek minket, fontosak 

számunkra és folyamatos ingert képeznek. Az, hogy „mindent arcnak látunk” mégsem 

lehet csak egy belénk nevelt képesség, hiszen kísérletek bizonyítják, hogy már a 

csecsemőknél is működik arcérzékelés33. Ha egy csecsemő előtt jobbra-balra 

mozgatunk egy pingpongütőt, arra nemigen reagál, viszont ha az ütőre ráfestünk egy 

„pont, pont, vesszőcske“ arcot, akkor a csecsemő követi a tárgy mozgását a szemével. 

Az agyunkban találhatóak olyan sejtek, amelyek kifejezetten az arcokra reagálnak. 

Megfigyeltek egy speciális szemmozgást is, amellyel az arcot végigpásztázzuk: ez egy 

bizonyos háromszöget alkot, amelynek csúcsai a jobb szem, a száj és a bal szem. Ha ez 

a rendszer felborul, például az arcot fejjel lefelé látjuk, akkor azt nem tudjuk olyan 

hatékonyan és gyorsan felismerni. Az arcfelismerési problémákkal (prosopagnosia34) 

küszködő betegeknél ez a háromszög nem figyelhető meg. Ők általában „ugrálnak” a 

szemükkel az arc különböző területein, jellegzetes kapaszkodókat (pl. nagy orr, hegyes 

áll, lapát fog) keresve a felismeréshez. Ennek a betegségnek is sok fajtája létezik, egyik 

legsúlyosabb formája a születéstől tartó arcvakság. Ennek a betegségnek a kutatása 

rengeteg új információval szolgált az agy arcfelismerő képességének 

feltérképezéséhez.35 Az arcfelismerés képességében ettől függetlenül is eltérések 

mutatkoznak. Vannak, akiknek rendkívül jó az arcmemóriájuk, és vannak, akik igen 

gyenge arcmemóriával rendelkeznek. Valószínűleg az arcfelismerés, illetve a fordítottja, 

az arc „fel nem ismerése“ volt az elsődleges indíték az első maszkok használatára.  

 

4.2 A smink és maszk szerepe, korlátai 

 

A maszk olyan, akár egy másik arc. Elfedi, ami alatta van, új identitást 

kölcsönözve viselőjének. Ezt használták ki már az ókori görögök is a színházban. 

Különböző maszkokban különböző szerepeket tudtak eljátszani a színészek. A maszkos 

 
33http://news.stanford.edu/news/2012/december/infants-process-faces-121112.html 
34 Részletes leírás az arcfelismerési zavarokról: 

https://sites.google.com/site/arceszlelesbme/Prosopagnosia 
35 A terület egyik legismertebb kutatója Oliver Sacks, aki A férfi, aki kalapnak nézte a feleségét címmel 

könyvet írt az arcvakságról egyik betege élettörténete alapján 

https://sites.google.com/site/arceszlelesbme/prosopagnosia
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színjátszás hagyománya egészen a mai napig tart. A XXI. századi színházművészetben 

is számtalan érdekes példa található a maszkok színpadi használatára. Ezek közül 

néhányat részletesebben is bemutatok a fejezet végén. 

Hogy egy előadásban milyen mértékben használunk sminkeket vagy maszkokat, 

az a darabtól is függ (a történet, a szerzői instrukciók stb. alapján érdemes elkezdeni a 

tájékozódást), de a maszkhasználat alapvetően a rendezői és a jelmeztervezői koncepció 

része.  

A smink előnye, hogy mivel csak egy vékony festékréteg fedi az arcot, szabadon 

látható az arc mimikája, apróbb rezdülései. Nem korlátozza a látóteret, sem a mozgást. 

Hátránya, hogy időigényes az elkészítése, nem túl praktikus gyors váltásoknál, hiszen 

lemosni és átsminkelni is időbe telik, és ha egy színész izzadós, nem biztos, hogy végig 

kitart az előadás alatt.Viszont egy jó sminkkel – akár néhány ecsetvonással, vagy 

árnyékolással – nagyon sokat hozzá lehet tenni egy karakterhez. Használhatjuk 

érzelmek, lelkiállapotok kifejezéséhez, társadalmi helyzet vagy vallási hovatartozás, 

anyagi helyzet és ízlésvilág ábrázolásához, egészségi állapot, életkor jelzésére, és a 

megfelelő korba helyezhetjük vele a szereplőket.  

Az arcra tehető maszk előnye, hogy szabadon cserélhető az előadás során, nem 

igényel előkészítési időt és sokszor használható. Hátránya, hogy részben vagy egészben, 

de elfedi az arcot, korlátozza a színész látómezejét, esetleg a fejmozgását (teljes maszk 

esetében), és ha a szájat is borítja, a hangját is eltorzíthatja, és tompíthatja.Ennek 

ellenére vannak rendezők, akik rendszeresen használnak maszkot ma is az 

előadásaikban. Maszkokkal rendkívül jól lehet túlzásokat kifejezni, tömeget 

semlegesíteni, létező vagy valaha élt embert megszemélyesíteni, állatokat ábrázolni, stb. 

A lehetőségek tára kifogyhatatlan. 

Ma Magyarországon színháza válogatja, hogy a színésznek milyen lehetőségei 

vannak arra, hogy a szerepéhez megfelelő sminkben / festett maszkban léphessen 

színpadra. Általában a nagyobb kőszínházakban van rendesen felszerelt fodrásztár, és a 

maszkozáshoz, hajakhoz profin értő szakemberek dolgoznak. Ám ezeken a helyeken is 

előfordul, hogy egy előadásban például olyan sok embert kell kisminkelni, hogy a 

kisebb szerepeket játszó színészeknek csak kiegészítő személyzet (kintről hívott, nem a 

színház saját alkalmazottja) jut, akik sajnos nem minden esetben tudják azt a minőséget 

produkálni, mint egy tapasztalt, színházi szakember. Ha egy maszkmester minél többet 

dolgozott már egy színésszel, annál jobban megismeri az arcát, a bőrtípusát, mimikáját 

és sokkal több eséllyel készít neki tökéletes sminket, mint aki először találkozik egy 
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arccal. Több esetben találkoztam olyan helyzettel is, amikor idő- vagy a fodrászhiány 

miatt a színész kénytelen volt öltözőjében saját magát kifesteni. Ilyenkor vagy 

betanítják a művészt, vagy teljesen rá van bízva, hogyan készíti el magát. Ez persze nem 

feltétlenül hátrány, mert aki ügyesebb, vagy gyakorlottabb a sminkelésben, az még talán 

jobban is megoldja a feladatot saját maga, mintha egy kívülállóra bízná. 

Kisebb, esetleg független színházaknál, társulatoknál egyáltalán nincsenek 

szerződtetett maszkmesterek, sőt általában megfelelően felszerelt fodrásztár sincs. 

Ilyenkor a színész vagy magára van utalva, és úgy sminkeli magát, ahogy tudja, vagy 

hívnak egy sminkest minden előadás előtt, ha ezt igényli a koncepció. De manapság 

gyakran teljesen elhagyják a sminkelést, és "civil" arccal játszanak. 

Ismerek olyan színészeket is, akik kifejezetten ragaszkodnak ahhoz, hogy 

magukat fessék színpadra lépés előtt, függetlenül az adott körülményektől. Ennek a 

keleti színjátszásban nagy tradíciója van, bizonyos meditációval, szellemi rákészüléssel 

is párosul. A XX. század közepéig Magyarországon is hagyomány volt, hogy 

színészeink saját maguk maszkoljanak. Ezekre nagyon jó példákat lehet találni Fehér 

Tibor: Maszk - a színész arca című könyvében az archív fotókon. (Major Tamás, Gobbi 

Hilda, Bartos Gyula, Bajor Gizi... sminkjei) Ezt az iskolát a mai napig őrzi még néhány 

idősebb korosztályhoz tartozó színész. Egészen érdekes sminkes fogásokat lehet tőlük 

ellesni. 
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4.3. Személyes tapasztalatok  

 

4.3.1. Sminkek 

 

Az elmúlt évek során szinte minden jelmeztervezésem mellé megterveztem a 

sminkeket is. Volt, hogy jelmeztervező kollégák vagy rendezők kértek meg, hogy 

találjam ki a különlegesebb sminkeket az előadásaikhoz.  

A TÁP Színház36 első, Trafóban bemutatott előadásában, a Micimackúrban 

(1999) azt a feladatot kaptam, hogy szünet beiktatása nélkül jelezzem mégis a jelmezek, 

sminkek megváltoztatásával a második felvonást. Akkoriban nagy divat volt az UV 

lámpák használata. Beszereztem különböző UV reaktív testfestékeket, olyanokat is, 

amelyek normál fényben színtelenek, és előadás előtt, a besötétített öltözőkben UV 

fénynél sminkeltem a színészeket. Amikor az első felvonás végén ezek a lámpák 

bekapcsolódtak, az addig láthatatlan arcfestések életre keltek. Nagyon kísérteties hatása 

volt ezeknek a sminkeknek. Ez a technika még jó néhányszor felbukkant későbbi 

munkáim során (Etchno, 2002; Bacchanália, 2003).  

Bozsik Yvette37Állatfarm című előadásához (2002, Katona József Színház) 

nagyon izgalmas feladat volt megtervezni a sminkeket, mert a jelmezek sem állatot 

imitáltak, hanem inkább állati vonásokat tükröző mai ruhák voltak. Így a sminkeket is 

nagyon egyszerű, stilizált vonalakra, foltokra redukáltam.  

Máté Gábor38Éjjeli menedékhelyrendezésében (2005, Gárdonyi Géza Színház, 

Eger)csupa hajléktalannak öltöztetett figura játszotta a karaktereket, így nagyon erősen 

kellett sminkelni őket, hogy visszaadjuk a lepukkant, alkoholista, drogos, ápolatlan 

arcokat. A legnagyobb nehézséget talán az okozta, hogy megtaláljam a középutat a túl 

sok és a túl kevés között. Legjobban Anger Zsolt és Bozó Andrea sminkje sikerült, 

előbbinek lepedékes műfogat csináltattam a beesett, karikás szemeihez, míg utóbbinak 

megfestettük úgy a haját, mintha pár hónapja lenőtt volna, ezzel is érzékeltetve az 

ápolatlanságot, de a valaha létezett igényt is a szépségre. Kicsit hasonló volt a 

feladatom, szintén Máté Gábor rendezteProlik című előadásnál (2010, Gárdonyi Géza 

Színház, Eger) is, ahol el kellett csúfítani, torzítani a figurákat. Színházi és nem filmes 

 
36  2007-ben alakult társulat, vezetője Vajdai Vilmos, az évek során számtalan alkotóval együttműködve 

készítették előadásaikat, jelenleg is több produkciójuk fut sikerrel 
37 Bozsik Yvette (született 1968-ban) táncos, koreográfus, rendező. Saját társulata mellett számtalan 

színházi előadásban koreográfusként és előadóként is dolgozik. 
38 Máté Gábor (született 1955-ben) színész, rendező, a budapesti Katona József Színház igazgatója, az 

SZFE osztályvezető tanára.  
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technikákkal nagyon nehéz első sorból nézve is valósághű sminket csinálni. Ami 

viszont közelről jó és hihető, azt gyakran már a nézőtér közepéről sem látjuk. Ezért 

nagyon fontos egy színpadi sminket a már kész világítással többféle távolságból is 

ellenőrizni, és egy olyan kompromisszumos megoldást választani, hogy lehetőleg 

minden néző azt a hatást kapja, amit kell.  

Egészen más jellegű, inkább stilizált sminkeket terveztem Gothár Péter39 

főiskolai rendezéséhez, a Háztűznézőkhöz (2007, Ódry Színpad). Ennek az volt az 

érdekessége, hogy csupa fiatal színész játszott korukhoz képest sokkal öregebb 

figurákat. Nem az volt a cél, hogy élethűen legyenek megöregítve, inkább 

karakterüknek megfelelően nagyon erős, szinte törzsi jelekre emlékeztető, kontrasztos, 

stilizált ráncokat kaptak. Nagyon érdekes hatása volt az egésznek.  

Másfajta kihívást jelent, amikor egy kort kell sminkekkel megidézni. Erre jó 

példa Láng Annamária40SYD című előadása (2010, Trafó), amelyben rengeteg vetített 

videó-anyag jelenik meg, és ezekhez a színésznőt teljesen át kellett változtatnom 

afroamerikai énekesnővé a 70-es évekből. Sokáig kísérleteztünk, hogy mi néz ki 

élethűen a vásznon, mert gyakran nem az, ami szabad szemmel jónak tűnt. Legnagyobb 

kihívást mégis az jelentette, amikor hatvan körüli fekete nőnek kellett sminkelnem a 

főszereplőt. Ez többórás procedúra volt, először folyékony gumival szabályosan 

beráncoltam a teljes arcát, de vigyázva, hogy megmaradjon minden mimikája, hisz 

tudtam, hogy az arca kétszer három méteres nagyságban lesz kivetítve az előadásban. 

Ezért a gumialapra nagyon aprólékosan kellet elkészítenem a sminket. Az egészet ősz 

afroparóka tette teljessé. 

Ascher Tamás41 rendezéseihez is nagyon erős sminkeket terveztem. Az egyik 

korábbi fejezetben tárgyalt Jógyerekek képeskönyvén kívül is (Örkény Színház, 2009). 

A Peer Gyntben (Örkény Színház, 2012) végül elvetettük a testfestés-szerű smink 

ötletét, mert a jelmezek és a karakterek nem igényelték az erőteljesen stilizált arcokat. 

Egyedül a vadkant játszó Vajda Milánnak maradt meg az agyarszerű alsó műfoga. A 

Pinokkióban (Katona József Színház, 2012) a színészekkel közösen találtuk ki a 

végleges karaktereket. Itt az volt a feladat, hogy az állatok ne „állatok” legyenek, hanem 

olyan emberek, akiknek karakterjegyei egy bizonyos állatra emlékeztetnek minket. 

 
39 Gothár Péter (szül.: 1947) filmrendező, forgatókönyvíró, valamint rendszeresen rendez színházban is, 

többek között a Katonában.  
40 Láng Annamária színésznő 1995-től a Krétakör társulat tagja, emellett rendezőként is számos 

produkció alkotója. 
41 Ascher Tamás (szül.: 1949) Kossuth-díjas rendező, a Katona József Színház főrendezője, 2014-ig az 

SZFE rektora 
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Fontos volt, hogy a fabábok és az emberek jól megkülönböztethetőek legyenek, 

karakterük élesen elváljon egymástól. Pinokkió, Arlekínó, Pierró és Malvina sminkje 

sok kísérletezés végeredménye lett. 

Az egyik legérdekesebb feladatom a BodóViktor42 által 2013-ban, 

Heidelbergben rendezett Übü király című előadásban volt, ahol az egyik színésznőt 

kőszoborrá kellett átváltoztatnom. Hosszú kísérletező folyamat során jutottam el a 

megoldásig: mivel a testfestés túlságosan nehézkessé tette volna a színésznő színpadi 

létét, ezért csak az arcát festettük kőszerűre, míg testén ugyanezt a feladatot a jelmez 

oldotta meg. Arra törekedtem, hogy minél élethűbbre készítsem el a kő anyagához 

hasonló felületet, ezért a színésznő arcára száraz gipsztörmeléket applikáltam, mely a 

mozgás során lassan lepergett róla.  

 

4.3.2. Maszkok 

 

A maszkkészítés mesterségével először 1996-ban találkoztam, amikor a Magyar 

Iparművészeti Egyetem (ma MOME) harmadéves diákjaként vendéghallgató voltam az 

angliai Nottingham Trent Egyetem díszlet-jelmez szakán egy szemeszter erejéig. Itt 

ismerkedtem meg a színházi maszk fogalmával, egy néhány hetes maszkos-workshop 

alkalmával. Nagyon megfogott az arc megváltoztatásának művészete, és a maszkokkal 

kifejezett érzések világa. Egy szakmailag felkészült, lendületes művész, Alice Purcell43 

tartotta a kurzust. Meghatározó élmény volt számomra, mennyire nagy hangsúlyt 

fektetett arra, hogy az általunk készített maszkokat, használat közben is 

tanulmányozzuk és bíráljuk. Ekkor döbbentem rá, mennyire fontos, hogy egy maszk 

életre tudjon kelni. Ugyanezt a konklúziót vontam le a Los Angelesben elvégzett filmes 

speciális-effekt, és az olaszországi tradicionális commedia dell'arte maszkkurzus 

kapcsán is44. 

Pályám kezdetén az "ős" TÁP színháznak készítettem az első maszkokat, négy 

teljes fejet befedő aboriginal sisakmaszkot. (Alvószínház, 1996, Fiatal Művészek 

Klubja.) Ebből három emberi arc volt és egy ausztrál sárkánygyík stilizált maszkja. A 

végleges maszkok második nekifutásra készültek el, mert először csak a színész arcát 

 
42 Bodó Viktor (szül.: 1978) először színész, majd rendező diplomát szerzett az SZFE-n, a Szputnyik 

Hajózási Társaság vezetője, rendezéseit nagy sikerrel játsszák külföldön is. 
43 Alice Purcell londoni díszlet- és jelmeztervező, maszkmester, tanár (Central School of Speech and 

Drama, London) 
44  2001 - Speciális effekt maszk kurzus, Makeup Designory, L.A., U.S.A., 1996 - Nottingham Trent Uni., 

Színházi Díszlet- és Jelmeztervező szak, Anglia 
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elfedő maszkokat készítettem, de Vajdai Vilmos45 rendező felhívta a figyelmemet arra, 

hogy a színészek a nézők között fognak mászkálni, és jó lenne az illúziót megtartani 

azzal, hogy teljes fejet beborító maszkokat használunk. A maszkok méretét is növeltem, 

mintegy erősítve azt az álomvilágot, amit ezek reprezentáltak. Papír és textil volt az 

alapjuk, és festett kócból készült a hajuk, szőrzetük. Az aboriginal arcfestés motívumait 

és a maszkok szemfehérjét, illetve fogait UV reaktív festékkel festettem meg, az ijesztő 

hatás fokozására. Ezek a maszkok vizuálisan nagyon erőteljesek, de annál 

kényelmetlenebbek voltak, és túlságosan korlátozták a színészeket a mozgásban és a 

látásban. 

Halász Péter46és Bozsik Yvetteszámára készítettem a következő maszkokat, ahol 

már jobban odafigyeltem a hordhatóságra és a kényelemre (Nosferatu, 1999, Katona 

József Színház). Bozsik Yvette előadásainál egyébként is nagyon fontos volt, hogy a 

táncosokat ne korlátozzák a maszkjaim a mozgásban. Ezért a papírmasé maszkokról 

áttértem a folyékony gumiba mártott textil maszkokra, mert ezek rugalmasak voltak és 

jobban bírták az intenzív igénybevételt (Tavaszi áldozat, 1999;János vitéz, 

2000;Dadaisták, 2001, Katona József Színház). AHoltodiglan (2000, Trafó) című 

előadásban azt a feladatot kaptam, hogy készítsem el a két főszereplő öregkori 

maszkját. Az idős, ráncos arcokat a színészek arcformájára mintáztam meg, hogy a fő 

karaktervonalakat megtartva torzítsam el azokat az idős kor jegyeivel. Segítségemre 

voltak a táncosok nagyszüleiről készült fotók is, amiket aprólékosan tanulmányoztam a 

munka kezdeténél. A kész maszkokat megpróbáltam minél valósághűbbre kifesteni, de 

valahogy mégsem működtek jól a színpadon. Erőtlenek lettek, túl semlegesek. Ekkor 

egy merészet gondolva erősen eltúloztam vonásaikat, sokkal bátrabban használva a 

színeket, és a következő próbán "életre keltek" a maszkok. Ez a felismerés mérföldkő 

lett az életemben. Néha a túlzás tűnik hihetőbbnek.  

Réthly Attila47 rendezőnek készítettem dekoratív és élethű maszkokat (Élve vagy 

halva, 2000, Pesti Színház;Egy csoda alkonya, 2001, Újszínház). Az előbbihez egy 

halálmadár maszkot csináltam, tollakból, tükrökből és textilből. Mivel egy nagyon 

intenzív táncot kellett előadni benne, elég nehéz feladat volt megtalálni az egyensúlyt a 

maszk esztétikuma és funkcionalitása között. Minél masszívabb egy maszk, annál 

 
45 Vajdai Vilmos (szül.: 1962) színész, rendező, a TÁP Színház vezetője, a budapesti Katona József 

Színház tagja 
46 Halász Péter (1943-2006) író, rendező, színész, a hazai neoavantgárd színház egyik legfontosabb 

képviselője 
47 Réthly Attila (szül.: 1971) rendező, sokáig a kaposvári Csiky Gergely színház rendezője és a Kaposvári 

Színművészeti Egyetem osztályvezető tanára 
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tartósabb, viszontannál nehezebb is. Egy táncosra csak könnyű maszkot érdemes adni, 

ami nem gátolja a mozgásban. Börcsök Enikő színésznő élethű mását is el kellett 

készítenem ehhez az előadáshoz, ami azért volt nagy kihívás, mert a művésznő annyira 

klausztrofóbiás, hogy csak három részletben engedte levenni az arcnegatívját gipsszel. 

Ezeket a részleteket kellett aztán összeszobrászkodni egy teljes, élethű arccá. Az utóbbi 

darabhoz Vass Györgynek készítettem egy torzszülött maszkot. Mire a maszk elkészült, 

a rendező már annyira megszokta a saját arcának látványát, hogy zavarta a fél maszk. 

Ekkor arctorzító elemeket (dudorokat, púpokat) készítettem neki, és ezeket felragasztva 

megmaradt a színész mimikája, mégis teljesen el lett rajzolva az arca.                                  

A Zsámbéki Gábor48 rendezte Vihar előadáshoz (1999, Katona József Színház), 

tukánszerű madármaszkot kellet csinálnom, amely két részből állt, és a színész(Tóth 

Anita)  mozgatni tudta a csőrét, miközben beszélt benne. Az egésznek készítettem egy 

vékony drótvázat, és mivel ez nem közvetlenül a színész arcán volt, hanem inkább a 

fején, az anyagválasztásnál a papírmasé mellet döntöttem, mert egy ilyen nagy méretnél 

ez sokkal könnyebb, mint a gumimaszk. A nyelvét viszont gumihabból öntöttem ki, 

hogy minél élethűbb legyen, amikor mozgatja a száját. A nyelv azt a funkciót is ellátta, 

hogy eltakarta a színész arcát, amikor a csőr nyitva volt. 

 A Schilling Árpád vezetése alatt működő Krétakör Színháznak49 többször is 

készítettem maszkokat. Először félmaszkokat gumiból és tollakból (Leonce és Léna, 

2002, Thália Stúdió), majd teljes fejet borító sisakszerű állatmaszkokat (medve, kakas, 

Miki-egér, róka, ló, oroszlán, bika, nyuszi) purhab alapra textilből, műszőrből és 

gumiból (Hazámhazám, 2002, Budapesti Nagycirkusz). Ezeknek az volt az előnyük, 

hogy a purhab miatt nagyon könnyűek voltak és egyszerű volt őket fel-le venni. Mivel 

csak egy rövid jelenet erejéig hordták őket, az sem volt probléma, hogy kissé nehezen 

lehetett bennük levegőt kapni. A lómaszkba, amelyben Péterffy Bori színésznő énekelt, 

egy mikroportot is elhelyeztek. A nyúlmaszkot – amit végül Schilling Árpád mégsem 

használt – később elkérte a TÁP színház, aminek emblematikus figurája lett.  

Egerben Shakespeare Atél meséje c. darabjához(2006) több mint egy tucat 

maszkot készítettem. Az előadás rendezője, Máté Gábor emberi vonásokkal rendelkező 

birka-, illetve birka vonásokkal rendelkező embermaszkokat kért tőlem. A maszkok 

 
48 Zsámbéki Gábor (született 1943-ban) Kossuth-díjas rendező, a budapesti Katona József Színház alapító 

tagja, egykori igazgatója és az SZFE osztályvezető tanára 
49 Schilling Árpád (született 1974-ben) rendező, a Krétakör Társulat alapítója, előadásaikat nagy sikerrel 

játsszák Magyarországon és külföldön is, a színházi nevelés és a színházpolitikai véleményformálás terén 

is komoly munkát végez. 
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alapanyagához elsősorban valódi birkaszőrt és gumit használtam. Legnagyobb kihívás 

az volt, hogy megtaláljam a megfelelő egyensúlyt a birka és az ember jellegzetes 

vonásai között, és úgy vegyítsem ezeket, hogy vizuálisan izgalmas, új karaktereket 

hozzak létre, amik a nézőnek is egyértelmű jelentést hordoznak. Előtte még sohasem 

próbáltam gumiba mártott bőrből megkonstruálni maszkokat, és meglepetésemre ez a 

technika nagyon jól és könnyen működött.  

Valaha tervezett legfurcsább maszkjaim divatszínház-előadásokhoz készültek: 

óriás rovarszerű ufó-maszkok, amiket műanyag munkavédelmi sisakra applikálva 

építettem fel, és világítottak (Álmok a szekrényből, 2003, Trafó), valamint hasonló 

formájú, furcsa, csőrös maszkok különleges anyagokból, mint például pillepalack, 

egészségügyi betét és tampon, gumióvszer, cigaretta és doboza, üdítős doboz (Recycled, 

2005, Trafó). Ezeknek az alternatív anyagoknak a használata igazán nagy kihívás volt, 

de mivel szorosan kapcsolódtak az előadásban vetített filmhez50, ezért nem lehetett 

mással helyettesíteni.  

A bonyolultabb technikák mellett volt, hogy pár perc alatt készítettem 

maszkokat. Ilyenek az egyszerűen és gyorsan készített "guminő" maszkok, amik 

szétvagdosott, felfújható gumibabákból készültek. Egyszerűen levágtam a szexboltban 

beszerezhető gumibábu fejét, kivágtam a szemét, a száját, és hátul felhasítottam. A 

Krétakör színésznőinek a fejére egy egyszerű gumipánttal rögzítettem a sokkoló hatású 

női arcokat. (PestiEsti, 2007, Trafó)   

Az elméleti órákon a fent felsoroltakat és azokhoz hasonló példákat szeretnék 

részletes képanyaggal bemutatni a tanulóknak, hogy az általános smink és 

maszktörténeti tudás mellett elsőkézből kapott információkkal is rendelkezzenek erről a 

területről. Fontosnak tartom, hogy kölcsönös kommunikációra épüljenek ezek az 

alkalmak, ahol van idő a hallgatókban felmerülő kérdések megválaszolására is. 

 

 

 

 

 

 

 

 
50 A filmet Pater Sparrow (Verebes Zoltán) filmrendező készítette 
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5. Általános sminktörténeti áttekintés 

(színházi smink órák elméleti anyaga) 

 

Az arc- és testfestés története egyidejű az emberiség történetével. Már a 

neandervölgyi ősember is festette magát. Az arc és a test dekorációját különböző 

növényekből és földből kinyert, valamint állati eredetű anyagokból (pl. vér, égetett 

csont hamuja) készített festékekkel végezték a férfiak és a nők is51. Őskori 

barlangrajzok őrzik ezeket az emlékeket. A festés célja többrétű lehetett. Az ember az 

egyetlen élőlény, aki tudatosan dekorálja testét, mintegy művészetén keresztül kifejezve 

önmagát, hovatartozását és kapcsolatát a körülötte lévő kultúrával, társadalommal. Erre 

következtethetünk, ha tanulmányozzuk a ma élő természeti népek testdíszítési szokásait, 

amelyek különböző rituálék elengedhetetlen kellékei, szimbolikus jelentéssel bírnak, és 

a szellemvilágot, állatvilágot idézik meg, más esetekben pedig a társadalmi szerepeket, 

a hierarchiát jelölik. A következőkben néhány érdekesebb, és a mai sminkelési szokások 

szempontjából meghatározó korszakról és területről adok rövid áttekintést. 

 

5.1. Afrika 

 

Az afrikai kontinens óriási területén a legkülönbözőbb törzsek egymástól igen 

eltérő testfestési szokásokkal bírnak. Ebben a dolgozatban a fontosabb, általános 

jellemzőkön és néhány különleges példán keresztül mutatom be a máig élő testdíszítési 

tradíciókat.  

Afrikában a bennszülöttek gyakran használják saját bőrüket művészi tehetségük 

kifejezésére, akár belevágva, megcsonkítva, annak természetes felületét megváltoztatva. 

A test dekorációja az esztétikai értékén túllépve jelezheti viselője történetét, 

társadalmi rangját és vallási hovatartozását. A rituális motívumok átviszik őket a 

szellemvilágba, elhagyva a mindennapi élet rutinját, megvédve őket a gonosz démonok 

hatalmától, kapcsolatot teremtve őseik szellemével. Ezek a tradíciók apáról fiúra 

öröklődtek.52 A testdekorációkegyik legfontosabb színe a piros, amelynek jelentése 

törzsenként változott, valahol a halált, máshol pedig az életet jelentette. A piros mellett 

érdemes megfigyelni a fehér szín jelentőségét és használatát. Egyes csoportok a tiszta 

fehér festés által léptek kapcsolatba az szellemvilággal. A beavatási szertartásokon fiatal 

 
51 Karl Gröning: Body Decoration, The Vendome Press, 1998., 16. o.  
52 Karl Gröning: Body Decoration, The Vendome Press, 1998., 113. o. 
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lányokat és fiúkat festettek és festenek a mai napig fehérre. A Lobi törzsnél a 

lányokatcsontvázszerű mintával dekoráljákezeken a szertartásokon.53 Az észak-afrikai 

Berber törzseknél az orron és az állon lévő tetoválás védelmet nyújt viselőjének a 

gonosz szellemek ellen. Esküvő előtt egy tradicionális mintával (siyala54) hennázták a 

tenyerüket és a lábfejüket. Ez nemcsak a gonosz erőktől védte meg őket, hanem 

biztosította a termékenységet is. 

A Nigéria területén élő wodabik55 között a férfiak arcfestése volt a szebb és 

aprólékosabb. Évente egyszer a törzs tagjai összegyűltek és egy több napos ünnep 

keretében párt választottak maguknak. Ezért feltétlenül szükség volt a férfiak szép 

megjelenésére. Órákat töltöttek zsebtükrökkel a kezükben, arcukat vékony pálcával 

dekorálva. Az ezt követő táncos szépségversenyt a legattraktívabb férfi nyerte meg, akit 

a nők választottak ki a fellépők közül56. 

Az etiópiai mursik és bumik57 hegeket tetoválnak az arcukra és a testükre. Ezek 

a heges minták a viselőjük bátorságáról, vadászatban és verekedésben elért 

eredményeiről tanúskodnak. A sebhelyek dekoratív mintákat hoznak létre. Hasonló a 

tradíció egyes nigériai törzseknél is. Itt a nőiesség szimbóluma a heges tetoválás. Ezek a 

hegek dokumentálják a viselője életében bekövetkezett fontosabb eseményeket. Mivel 

ezeknek az elkészítése pénzbe kerül, a szegényebbek nem engedhetik meg maguknak 

ezt a fajta testdíszítést58. A nigériai ga’anda-lányokat már 5 éves koruktól kezdve 

„sebzik” a törzs idősebb asszonyai. Ez egy több éves folyamat, ezalatt az idő alatt 

kerülnek fel azok a sebhelyek a testükre, melyek lehetővé teszik a férjhezmenetelt. Ezek 

a sebek lassan a nők egész testét befedik, és míg elsősorban díszítő céllal sebzik 

egymást, a homlokon látható sebekből például a menyasszony ára is kiolvasható.59 

 

 
53 Karl Gröning: Body Decoration, The Vendome Press, 1998., 117. o. – a Lobik hite szerint őseik nem 

halnak meg teljesen, hanem a fiatal lányok testében újra életre kelnek. 
54 A siyala mintázat alkotóelemei: keresztek, pöttyök, egyenes vonalak és háromszögek, stilizált 

datolyaágak és pálmalevelek - ezt tekintették a legnőiesebb mintának. 
55 Wodabik: a Szahara vidékén élő nomád pásztorok 
56 Karl Gröning: Body Decoration, The Vendome Press, 1998., 125. o. 
57 A mursik és a bumik Délnyugat-Etiópiában élő, mezőgazdasággal foglalkozó törzsek. 
58 A sebeket büszkén viselik, és a bátorság szimbólumaként is szolgálnak, mivel a hegekből álló 

testdíszek elkészítése nagy fájdalommal jár. (Karl Gröning: Body Decoration, The Vendome Press, 1998., 

133. o.) 
59Scarification in. Margo de Mello: Encyclopedia of Body Adornment, Greenwood Press, 2007., 236. o.  
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5.2 Az ókori Egyiptom 

 

Az Egyiptomi Birodalomban nagyon fejlett volt a sminktechnika, és hangsúlyos 

szerepet kapott a nemesség körében az arcfestés, és általában a test ápolása. Az 

uralkodók erőteljes, nőies sminket hordtak. Régészeti leletekkel bizonyítható, hogy 

milyen fejlett kultúrája volt történelmünk hajnalán az arcfestésnek. Kr.e. 3100 körül 

uralkodó Menes fáraó sírjában például különböző kenőcsök tégelyeit, szempillafestéket, 

rúzst, hajgöndörítő eszközöket, és fésűket találtak. A fáraó nemcsak az arcát, de körmét, 

haját is festette. Az előkelő, jómódú egyiptomi nők is használtak hennát és egyéb 

kozmetikumokat. Sminktáskájuk tartalma nagyon is hasonlított egy mai, magára 

valamit is adó nőéhez: púderes dobozok, festékes tégelyek, ecsetek és parfümök, 

csiszolt ezüst vagy réztükrök voltak benne.60 A balzsamozás magasiskolája ugyancsak a 

testápolási kultúra meggyőző bizonyítéka, amelyet a mai orvostudomány és vegyipar 

sem tud felülmúlni. Az ókori Egyiptomban a balzsamozás folyamata hetven napig 

tartott, ezalatt különböző technikákkal, például sóval kiszárították a testet, majd 

korrigálták és kifestették azt, műszemeket készítettek. Tehát megpróbálták „újból 

életere kelteni” a halottat, legalábbis külsőségeiben61. 

Az egyiptomiak szemében fontos volt a jólápoltság, főleg a tehetősebb 

körökben. Bőrüket olajozták, szőrzetüket különböző csipeszekkel távolították el, és 

bőrhibáikat is korrigálták.A férfiak és a nők egyaránt festették magukat62. Feltevések 

szerint rézércet vagy ólmot zúztak össze, illetve szenet őröltek porrá, amihez olajat 

kevertek. Az így nyert szemfestéket kis pálcikával vitték fel a bőrükre. A szemre és a 

szemöldökre fektették a hangsúlyt, amelyeknek erős fekete kontúrt adtak. Szinte a 

halántékig húzták ki ezeket a vonalakat, amelyek nemcsak a tekintet kiemelésére 

szolgáltak, hanem a rovarok ellen is védelmet nyújtottak. Arcpírnak és rúzsnak porrá 

zúzott vörös okkert kevertek ki vízzel. Mindkét nem körében kedvelt viselet volt a 

paróka.63 

 
60 Karl Gröning: Body Decoration, The Vendome Press, 1998., 22. o. 9. sor 
61 Smithsonian Institution – Encyclopedia, Washington, 2012.  

http://www.si.edu/Encyclopedia_SI/nmnh/mummies.htm 
62Richard Corson: Stage Makeup, Allyn&Bacon, 2001., 317. o.  
63 Karl Gröning: Body Decoration, The Vendome Press, 1998., 23. o. 

http://www.si.edu/encyclopedia_si/nmnh/mummies.htm
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5.3. Amerika 

 

Az ősi amerikai civilizációk (azték, maya, inka) tagjai nem csak esztétikai céllal 

dekorálták testüket. Az évezredek során kialakult, testükre festett szimbólumok vallási, 

politikai és a társadalmi szempontból is jelentést hordoztak64. Az azték papok például a 

testük dekorálásán keresztül léptek kapcsolatba az istenségekkel. Az Észak-Amerikában 

élő indiánok még a múlt században is használtak törzsi festéseket. „A színek jelentése 

törzsenként változó volt. Legtöbb esetben a vörös a háború szent színe volt, a siker és 

győzelem szimbóluma. A cherokee indiánoknál például a kék szín vereséget és 

bonyodalmakat jelent, míg a fekete a halált, a fehér pedig békét és boldogságot. Más 

törzseknél azonban pont a fordítottja volt igaz: a fehér a halál és gyász, a fekete pedig az 

öröm színe volt, így a boldogság színe egyeseknek pont az ellenkezőjét jelentette.”65  

Ezért volt nagy jelentősége a különböző színekkel felfestett jelek kombinációjának. 

George Catlin66 az 1830-as években 48 különböző indián törzsnek örökítette meg 

tradicionális arcfestését portréiban és olajfestményeiben. Az indiánok csak rituálék, 

háborúk és különleges ünnepek, események alkalmával dekorálták magukat.67 Ma a 

rezervátumokban turista látványosságként láthatóak az indiánok arcfestésének 

megfakult nyomai. A dél-amerikai őslakosokról rengeteg fotó készült a hetvenes 

években. Ezeken jól lehet tanulmányozni a különböző népcsoportok testfestési 

szokásait. A táncos ceremóniákhoz készült dekorációk egész testüket befedték. 

Előszeretettel használtak geometrikus formákat, négyzeteket, háromszögeket68. Ezeket 

fekete, vérvörös és hófehér színekkel festették magukra és egymásra. A különböző 

törzsek motívumaiban nagyon sok hasonlóság látható. Brazíliában a legszebb és 

legkomplexebb mintákat talán a Txukahamae indiánok69 festették egymásra, szénből és 

egy bizonyos genipa fának a nedvéből kevert festékkel. A misszionáriusok a testfestés 

betiltását követelték, mert veszélyesnek tartották, hogy az indiánok néhány arcra festett 

 
64 Karl Gröning: Body Decoration, The Vendome Press, 1998., 27. o., 2. bekezdés 
65Colour meanings: symbols of success and victory in. Karl Gröning: Body Decoration, The Vendome 

Press, 1998., 38. o.,1. bekezdés 
66 George Catlin (1796–1872) amerikai festő, író, utazó, az amerikai őslakos indiánokról készített portréi 

által megismerkedhetünk az indiánok testfestési szokásaival. 
67 Carl Gröning a Body Decoration c. könyvében (43. o.) megemlíti, hogy Jefferson elnök meghívására 

egy alkalommal az indiánok teljes díszben jelentek meg Washingtonban, így a portréfestőknek ekkor 

alkalmuk nyílt megörökíteni őket. 
68 Ezek a motívumok számos 20. századi képzőművészeti irányzatban (pl. kubizmus, konstruktivizmus, 

szürrealizmus stb.) visszaköszönnek. 
69 A Txukahamae indiánok a Xingú folyóvidék legerősebb, vadászó törzsébe tartoznak, egészen az 1950-

es évekig szinte alig léptek kapcsolatba a külvilággal. (James S. Olson: The Indians of Central and South 

America, Greenwood Press, 1991., 239. o.) 
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motívum által természetfölötti erővel ruházzák fel magukat. Hitük szerint azzá az állattá 

változtak, amelyiknek jegyeit a testükön viselték. Egy-két festett pötty kígyóvá, míg a 

fekete foltok jaguárrá, az absztrakt szárny minták a levegő urává változtatták 

őket.70Kifestve képesek voltak démonokkal beszélgetni, meggyógyítani a beteget és 

termékenységet hozni.  

Az amerikai kontinensen élő, vagy valaha létezett számtalan indián törzs arc- és 

testfestési szokásairól hosszan lehetne beszélni, de már a fenti példából is látható, hogy 

milyen komplex vizuális rendszerekben gondolkoztak ezek az emberek. Még egy 

érdekes példa mutatja, hogy ezeknek a testfestéseknek a dekoráción kívül nagyon erős 

kommunikációs funkciójuk is volt: az Amazon mentén élő canibo indiánok vallási 

alkalmakkor aprólékos, labirintusszerű mintákkal dekorálták arcukat. Hallucinogén 

drogokat fogyasztottak, és ezekből a labirintus vonalakból olvasták ki rituális dalaikat71. 

 

5.4. Ausztrália és Óceánia 

 

Ausztráliában a főbb motívumok a vonalakból és a pöttyökből álló minták, 

illetve a díszként szolgáló sebhelyek voltak. Ezek szerves részeit képezték a rituáléknak, 

amelyek során totemállatokhoz és totemnövényekhez kapcsolódó történeteket 

elevenítettek fel. Ezek a testdíszítések néha háromdimenziósak is lehettek: ilyenkor 

kismadarak tollából apró labdákat gyúrtak, és ezeket tojásfehérje vagy vér segítségével 

mintákban ragasztották a testükre.72 Az ausztráliai bennszülöttek célja elsősorban az, 

hogy az ún. „Álomkorszak”-ot (Dream Time) – őseik virágzó kultúráját – örökítsék 

tovább. Ezek a történetek szájhagyomány útján terjednek, ezt segíti elő a testfestés is.73 

Az Óceánia több ezer szigetén élő őslakosok között is nagy hangsúlyt kapott a 

test dekorálása. Pápua Új-Guineában szinte művészi tökélyre vitték a testfestést. A 

dekorációt szigorú szabályoknak megfelelően készítették, ezzel jelezve vallási 

hovatartozásukat, társadalmi helyzetüket, életkorukat és a felmenőkkel való 

viszonyukat. Ezeket a festéseket főleg ünnepekre viselték, mint például termékenységi 

rítus, halálünnep, közös vadászat és felfedezőút, valamint a gyógyító rituálékon. 

Békülési ceremónián és különböző csoportok közötti ajándékozási ceremónián is 

 
70Karl Gröning: Body Decoration, The Vendome Press, 1998., 60. o. 
71 Karl Gröning: Body Decoration, The Vendome Press, 1998., 65. o. 
72 Karl Gröning: Body Decoration, The Vendome Press, 1998., 102. o.  
73 Dr. Dolors Sariano – Victoria Medina: The Body as Language and Expression of the Indigenious 

Australian Cultural Identity, in. Coolabah, 3. sz., 2009. 
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festették magukat. Régebben természetes anyagokat (szén, agyag, kréta, ásványi 

anyagok) használtak, ma már ezeket szintetikus festékekkel kombinálják74. Az arcra és 

testre vastagon felvitt festék a bőrön megrepedezett,  így izgalmas mintákat rajzolt ki a 

motívumokon belül.  

Polinéziában a tetoválást sajátították el mesteri fokon75. Mondaviláguk szerint a 

tetoválást az ember Istentől tanulta. Éppen ezért a tetoválás egy rituális ünnepség 

keretein belül zajlott. A tetoválásokhoz a színes tintát égetett magvak és kókuszolaj 

keverékéből nyerték. A férfiakon jellemzően több tetoválás figyelhető meg, a nőket 

először a szexuális érettség elérése után tetoválták.76 

 

5.5. Ázsia 

 

Indiában Shíva követői három fehér vízszintes csíkot, valamint a harmadik 

szemet jelképező piros pöttyöt hordanak a homlokukon77. A Vishnu hívőknek V-alakú 

jel díszeleg a homlokán. A mennyasszonyt hennafestéssel díszítik az esküvő előtt. A 

Gangesz mentén élő hindu nők „Rama” nevével írják tele arcukat, ezek a szavak pedig 

mintát alkotnak a bőrön.78Ezek a díszek azonban kevésbé tartósak, idővel lekopnak. 

Ázsiának ezen a részén a vallási rituálék mellett az előadásokhoz is tradicionális 

festést használnak. Az indiai Kathakali táncosok erőteljes sminket viselnek. Ez az 

arcfestés órákig tart. Szemükbe növényi magvak olaját kenik, hogy szemfehérjük piros 

legyen, így szemmozgásuk jobban követhetővé válik. A Kathakali műfaj nem vallásos, 

hanem világi történeteket mesél el a hindu irodalomból. Az arcfestés erőteljes színei 

azonban itt isszimbolikusak. A karakterek megformálását természetesen bonyolult 

jelmez és mozgás is kiegészíti.79 

Kínában, a hagyományos Pekingi Operában hasonlóan erős arcfestést 

használnak.80 A legtöbb színnek itt szimbolikus jelentése van. A pirosra festett arc 

hűséges, becsületes, egyenes karaktert jelöl, de ez jelenti a háború istenét is. A fekete 

 
74 Karl Gröning: Body Decoration, The Vendome Press, 1998., 73. o. 
75 Karl Gröning: Body Decoration, The Vendome Press, 1998., 93. o.  
76 A tetoválás kifejezés a Tahiti szigetéről származó ’tatu’ szóból ered, melynek jelentése: sebeket 

képezni. 
77 Karl Gröning: Body Decoration, The Vendome Press, 1998., 174. o. 
78 Karl Gröning: Body Decoration, The Vendome Press, 1998., 178-180. o. 
79Az indiai kathakali táncosok sminkjéről és jelmezeiről itt találhatunk bővebb leírást: 

http://www.saigan.com/heritage/dance/dhan5.htm 
80 Karl Gröning: Body Decoration, The Vendome Press, 1998., 

http://www.saigan.com/heritage/dance/dhan5.htm


 41 

féktelenséget szimbolizál. A legtöbb smink állatot jelöl: majom-királyt81, tigrist, 

sárkányt. Ezek a motívumok tradicionálisak, szigorú szabályok szerint készülnek. 

Fontos, hogy a néző első pillanatban felismerje, hogy a színész milyen szerepet játszik. 

Persze egy-egy smink minimálisan módosítható a színész arcberendezése szerint.  

Japánban a női szépség kifejezője a porcelánfehér arc. Már az ősi Japánban is ez 

szimbolizálta a nők előkelőségét, szemben a napbarnította alacsonyabb 

osztálybeliekkel. A napjainkban is létező gésák sminkje őrzi legjobban e tradíciót. 

Hófehér arcukat tűzpiros száj és fekete, feltornyozott paróka kíséri. Az egyenletesen 

hófehér arcfestés megszünteti az arc karakteres, jellegzetes vonásait, így anonimitást 

kölcsönöz a gésáknak.82 

Japán másik különlegessége a kabuki színház arcfestése. Ezek a sminkek 

eltúlozták a karakterek vonásait, erőteljesebbé téve azokat. Az arcokat eredetileg azért 

festették fehérre, hogy jobban látszódjon a sötét színházban. A színész a szemöldökét is 

lefedte fehérrel, majd újat rajzolt. A szemét, száját is kihúzta, hangsúlyosabbá téve 

azt.83Egy hófehér arcon például a fekete, piros erőteljes vonalak a tettre kész, büszke 

karaktert jelölik. De ha ugyanerre a fehér rizsporos alapra fekete vagy kék színnel festik 

a vonásokat, annak jelentése negatív lesz, míg a zöld a természetfeletti, a lila pedig a 

nemesi jelentéssel ruházza fel a színészt. A női szerepeket gyönyörűre sminkelt 

férfiszínészek játsszák.84 

Nagyon jellegzetes és kifinomult a japán tetoválások világa is. A mai japánoktól 

elkülönülő ainu törzsben például csak a nők tetoválták magukat, elsősorban a szájukat – 

vastag, és már az arcba is belógó, bohócszerű ajkakat tetoválva magukra. Máshol 

Japánban egész testet lefedő, művészi tetoválásokat készítettek, amit büntetésként is 

használtak.85 

 

5.6. Európai hagyományok napjainkig 

 

Európában már az ókortólkezdve használtak valamilyen arcfestést a 

hétköznapokban is. A látványosabb, feltűnőbb, művészibb sminkek azonban jellemzően 

a színházakban, ünnepségeken, különböző népszokások alkalmával jelentek meg. 

 
81 Szun Wu-kung, a Majomkirály figurája a kínai történetek legnépszerűbb karaktere, aki a hatalmasokat 

legyőző egyszerű embert szimbolizálja 
82 Karl Gröning: Body Decoration, The Vendome Press, 1998., 210. o. 
83 Richard Corson: Fashions in Makeup, Owen, 2003, 273. o. 
84 Kincaid, Zoe: Kabuki: The Popular Stage of Japan, MacMillan and Co., London, 1925. 21-–22. o.  
85http://www.vanishingtattoo.com/tattoo_museum/chinese_japanese_tattoos.html 

http://www.vanishingtattoo.com/tattoo_museum/chinese_japanese_tattoos.html
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Természetesen nem lehet általánosságban európai kultúráról beszélni, hiszen itt is 

rengeteg egymástól különböző és nagyon változatos szokás figyelhető meg, így most 

csak néhány jellegzetességen keresztül szeretnék képet adni az elmúlt korok sminkelési 

szokásairól. 

Az ókori görög kultúra legendás szépség-tisztelete jóval később alakult ki, de 

halvány nyomokban őrizte az egyiptomi hatást. Kr.e. 500 körül Athénban a nemes 

asszonyok és a nagy becsben álló kurtizánok már ügyesen használták a ráncokat elfedő 

világos alapozókat. Arccsontjukat és szájukat rózsaszínre vagy agyagvörösre festették, 

sötétítették a szemöldöküket, árnyékolták a szemhéjukat és alkalmanként festették a 

hajukat, vagy parókát viseltek, amelyek extrémebb vörös vagy kékes színben 

pompáztak.86A klasszikus görög színház tovább örökítette a Dionüszosz ünnepek 

hagyományait, de itt elősorban maszkokat alkalmaztak az elődásokban.  

A római császárság korában is virágzott az arcfestés. Mind a görög, mind a 

római kultúrában a nők fehér krétaporral festették be arcukat, hogy világosítsák bőrük 

színét. Az így létrejött halovány arcot izgalmasan keretezték a fantáziadús, hullámokkal 

és fonatokkal ékesített frizurák. Hajukat néha szőkére vagy vörösre festették, de a 

parókákat is kedvelték.87A római kultúra ebben is követte a görögöket, és még etruszk 

sírfreskókon is megfigyelhető a görög szépségideál.88 

 Az európai középkori hagyomány követte a görög-római sápadt divatot, ami 

jólétet és magasabb társadalmi pozíciót jelzett. A fehér, ólom alapú arcfesték mellett 

még olyan áldozatokra is képesek voltak a középkori nők, hogy eret vágtak és kis 

mennyiségben kifolyatták vérüket a megfelelő arcszín eléréséhez.Japánhoz hasonlóan itt 

is megfigyelhető, hogy a világos, egyenletes, sápadt arcbőr a nemesség szimbóluma 

volt. Ezzel szemben élénkebb és feltűnőbb arcfestést alkalmaztak a prostituáltak. 

Az olasz reneszánsz idején grafit alapú festéket használtak, és igen kedvelt volt a 

rózsaszín női ajak. A XIV. században a szemöldöküket ívesre szedték a nők.89 

 A rokokó stílus a XV. Lajos korabeli francia arisztokrácia ízlésvilágát tükrözi: 

rideg, kifinomult elegancia. Ebben a korban a tisztálkodás nem számított mindennapos 

tevékenységnek. Mindkét nem képviselői fehérítették arcukat, mivel abban a korban 

erkölcstelennek számított az elpirulás, ám ennek a púdernek magas ólomtartalma volt, 

így ólommérgezés miatt gyakran kelések keletkeztek a bőrön. A kelések elfedésére ún. 

 
86Richard Corson: Stage Makeup, Allyn&Bacon, 2001., 317. o.  
87Richard Corson: Stage Makeup, Allyn&Bacon, 2001., 317. o.  
88 Karl Gröning: Body Decoration, The Vendome Press, 1998., 24-25. o. 
89Richard Corson: Stage Makeup, Allyn&Bacon, 2001., 318. o.  
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szépségpöttyöt alkalmaztak90, melyet humorosan légynek neveztek. Szájukat erős 

színekkel kerekre rúzsozták, szemhéjukat rózsaszín púderrel emelték ki. A rokokó 

korabeli dámák bizarr, gyöngyökkel, ékszerekkel díszített frizurákkal koronázták meg 

erősen festett arcukat. A férfiak körében is divatos volt a hátul copfba fogott rizsporos 

paróka.  

A Viktoriánus korban egyenesen utálták és megvetették az arcfestést, és úgy 

gondolták, hogy csak a prostituáltak festik magukat.91Az angol parlament például olyan 

törvényt szavazott meg „amelynek értelmében a kozmetikumok, parfümök mesterséges 

fog, haj stb. bevetésével próbálkozó csábítókat ugyanazon szankciókkal sújtották, mint 

a boszorkányság bűncselekményének elkövetőit”92De a XIX. században ez a rosszallás 

kissé oldódott, némi rózsaszín és finoman alkalmazott színezés megengedett volt, noha 

a teljes arc festése továbbra is bűnös dolognak számított.  

Ez a finom smink maradt divatban egészen addig, amíg meg nem indult az 

1910-es és 20-as években a kozmetikumok tömeggyártása. A nők egyenjogúsági 

harcukat a vörös rúzs használatával nyomatékosították. Hajukat rövidre vágták, ekkor 

jött divatba a Marcell hullám. Szemüket is erősen festették, feketével satírozták.93 

Jellemző volt a megrajzolt szemöldök, a hófehér bőr, harsány, hivalkodó szem és kicsi, 

élénk száj. Sok nő megjelenése férfiasságot sugallt. 

Az 1930-as évek alatt, egészen 1950-ig a filmsztárok(Greta Garbo, Marlene 

Dietrich) határozták meg az arcfestés divatját. A félhosszú haj és a homlokba előrehulló 

tincsek egy évtizeden keresztül divatosak maradtak. A Loréal cég népszerű szőke 

hajfestéket gyártott, és elsőként kifejlesztette a naptejet.94 

A 40-es években a háború rányomta bélyegét a sminkszokásokra is. 

Visszafogottabbak lettek az arcok, a szemeket finomabban festették, műszempillát és 

szemhéjtust használtak, és a járomcsont alatti árnyékolással formálták az arcot. 

Az 50-es években kissé fellélegeztek és merészebb sminkeket találtak 

ki.Továbbra is divatos volt az őzike tekintet, de egyre vastagabb és hosszabb tusvonallal 

húzták ki a szemsarkot. Még nappalra is használtak műszempillát. Szemöldökceruzával 

hosszan ívelt szemöldököt rajzoltak. Nem használtak pirosítót. Az ajkakat telt vörösre 

festették, gyakran a körmeiket is hasonlóra lakkozták. 

 
90 Richard Corson: Fashions in Makeup, Owen, 2003, 161. o., 165. o. 
91Richard Corson: Stage Makeup, Allyn&Bacon, 2001., 320. o.  
92 Kárpáti Zsuzsa (szerk.): A női szépség története, Glória Kiadó, 2001, 62. o. 
93Richard Corson: Stage Makeup, Allyn&Bacon, 2001., 321. o.  
94 Kárpáti Zsuzsa (szerk.): A női szépség története, Glória Kiadó, 2001, 126-127. o. 
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A 60-as évek újabb változásokat hozott, a kifehérített ajkaktól és erős, 

bagolyszemszerű szemfestéstől egészen fantáziadús szivárványszínű sminkekig.Az erős 

fekete tussal rajzolt „macskaszem” is divat maradt.95 A hippik előszeretettel festettek 

arcukra virág motívumokat és békejelet a 60-as évek végén. 

A 70-es években a sminkipar is bedobott újításokat: megjelentek a selyem és 

opál fényű festékek, a szemhéjakra világos színek, kék, lila, zöld kerültek, erős arcpír 

kíséretében. Újdonság volt a szájfény, és a csillám, amit nem csak a szemhéjukra, de a 

testükre is felkentek. Bármilyen extrém smink elfogadott volt: polka pöttyök a szem 

körül, színes szempilla és haj, játékbaba arcát imitáló pirosító és bőrre rajzolt 

szempillák.96 Ezután a sokkoló divat után szinte mindenki a természetesebb 

megjelenésre törekedett. Így az évtized végére ismét a naturálisabb sminkek jöttek 

divatba. 

A 80-as években a smink színei követni kezdték az évszakokat, a szemhéjak 

színei a barnától az ibolyaszínig váltakoztak, még a szempillákat is színes spirállal 

emelték ki. Sötétedtek a rúzsok színei is a skarlátvöröstől a csokoládéig, minden 

megengedett volt. 

Egy ilyen harsány korszak után nem csoda, hogy a 90-es évekre a 

visszafogottság, a minimalizmus lett a fő jellemző. Eljött a natúr smink, a színezett 

szájfény korszaka. Ezt ellensúlyozva kedveltek lettek az egzotikus testdíszítések: a 

tetoválás, a piercing, a hennafestés. Sőt a tartós sminkek is megjelentek (szemhéj, 

szemöldöktetoválás, erős szájkontúr), amelyek pár év alatt szívódnak fel. Napjaink 

divatja inkább a lágyabb pasztellszíneket kedveli, minél természetesebb hatást elérve a 

mindennapi használatban. A kifutókon, divatfotózásokon viszont mindent szabad. A 

sminkművész maximálisan kihasználhatja fantáziáját és kreativitását. 

A XXI. század küszöbén egyre nagyobb figyelmet kaptak a testfestők, kreatív 

sminkesek és a gyermek arcfestők. A testfestés külön művészeti ággá nőtte ki magát és 

az önkifejezés, a többi embertől való megkülönböztetés egyik fontos kifejezőeszköze 

lett. A szimplán díszítő célú testfestés mellett néhány képzőművészeti csoport, irányzat 

is „vászonként”, eszközként használta az emberi testet. A Bécsi Akcionisták egészen 

radikális módon, a test határait a végsőkig feszítve, öncsonkító rituálékkal kísérleteztek, 

 
95 Richard Corson: Fashions in Makeup, Owen, 2003., 551. o. 
96Richard Corson: Stage Makeup, Allyn&Bacon, 2001., 322. o.  
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festékként néha saját vérüket használták.97 A művészeti csoport egyik híres 

performanszában, a Vienna Walk című városi sétában Günter Brus tetőtől talpig fehérre 

festve, középen egy sötét ecsetvonással testét kettéválasztva végigsétált Bécsen, és a 

város főbb nevezetességeit érintve provokálta a város lakóit. Egy másik példa lehet 

Yves Klein festő, aki azzal kísérletezett, hogy egy női testet használ ecset helyett. A kék 

festékkel bekent meztelen nő ráfeküdt a vászonra, esetleg mozgott is rajta, és így, 

testével hozta létre a képet. 

Ahogy az afrikai törzsek, vagy az indiai társadalmi rangok esetében, úgy 

napjainkban is jelzi a csoporthoz való tartozást a smink és a test díszítése. A futball 

rajongók a meccseken arcukat festik, a különböző szubkultúrák tagjai tetoválásokkal, 

különleges frizurákkal, testékszerekkel stb. különböztetik meg magukat, és ezek által 

üzenetet is közvetítenek a világ felé.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
97

 Widrich, Mechtild: The Informative Public of Performance. A Study of Viennese Actionism, in. The 

Drama Rewiev, 2003.  
98Ilyen, jellegzetes külső jegyekkel rendelkező szubkultúrák például a punkok, a gothic stílus képviselői, 

az emo-sok, a japán anime- és mangakultúra rajongói stb. 
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6. Maszktörténeti áttekintés 

(színházi maszk órák elméleti órák anyaga) 

 

6.1. Előzmények 

 

„Amikor az ember maszkot visel arcát elrejti. Az identitása megszűnik és a 

maszk arckifejezése egy új személyiséggel ruházza fel.“99 A különböző régészeti leletek 

alapján szinte biztosak lehetünk abban, hogy már az ősember is viselt „maszkot”, 

amikor fejére tette az elejtett zsákmányról lenyúzott bőrt. Erre utal egy paleolit korból 

származó barlangrajz a Trois Fréres barlangból, Dél-Franciaországból. „A táncoló alak 

rénszarvasagancsot visel a fejét, ami valószínűleg maszkként funkcionál.“100A maszk az 

emberi történelemben igen fontos szerepet játszott. Az arc elfedése egyfelől a 

személyiség elrejtése, másrészt a természet erőivel való azonosulás, és az így 

megszerzett hatalom eszköze volt.101A törzsi arcfestésekhez hasonlóan102a maszk 

viselőjét szintén a szellemi szférához emelte és természetfeletti képességekkel ruházta 

fel. A halotti maszk biztosította a halhatatlanságot, megőrizte, konzerválta a halott 

vonásait, a közösségben tartva szellemét nemzedékeken át. Így könnyebb volt az 

elhunyt szellemének felidézése. A régészek által ismert legöregebb létező maszk, amely 

már „második arcként“ funkcionált, a mai Palesztina területéről való. A körülbelül 9000 

éves maszkot kemény mészkőből faragták, ovális alakú, stilizált emberi arcot formáz. 

Sajnálatos módon ennek a maszknak a használatáról semmit sem tudunk, de 

feltehetőleg a gonosz erőktől védte viselőjét.103 

Az ókori Egyiptomban festett fából, az aztékok rézből és kőből, az észak-

amerikaiak kagylóhéjból, míg a görögök és a perzsák agyagból és fémből (ezüst, arany) 

készítették a halotti maszkokat. Érdekes késő rézkori halotti maszk lelet bukkant elő 

Balatonőszödön, egy férfiarcot ábrázoló, agyagból kiégetett plasztika fél töredéke. A 

régészek feltételezése szerint a maszk egy ősüket ábrázolja, és állításuk szerint a maszk-

viselet hagyománya Európában visszavezethető egészen a neolitikumig.  „A színjátszás 

kezdetei a vaskorig visszavezethetők. A korai színjátszás pedig gyakran kapcsolódott 

 
99 Ladislav Segy: Masks of Black Africa, Dover Publications, New York, 1976, 2. o. 
100Erich Herold: The World of Masks,Hamlyn, London , 1992,  6. o. 
101Gary Wyatt: Spirit Faces, Thames and Hudson, 1994. 6. o. 
102 A törzsi arcfestések:  

     41. o. 
103Erich Herold: The World of Masks, Hamlyn, London, 1992, 6. o. 
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halotti szertartásokhoz, halotti játékokhoz. (-) Az európai hagyomány közös abban, 

hogy az alakoskodás a téli időszak naptári ünnepeihez kötődik (vegetációs-

termékenységi rítusok sorából áll), és a maskarákban a közösségek Ősei jelennek 

meg.”104 

 

6.2. Hagyományos, nem színházi funkciójú maszkok  

 

6.2.1. Afrikai maszkok 

 

Ahhoz, hogy az ősi maszkokat megértsük, a legközelebb úgy kerülhetünk, ha 

tanulmányozzuk az afrikai kontinens maszkjait. Ezeket a szertartási beavatásokra, 

gyógyításhoz és a szellemekkel való kommunikáláshoz készítették. Már a maszkfaragás 

is egy rituális folyamat volt. Gyakran áldozatot mutattak be a fa szellemének, amiből 

aztán a maszkot faragták. Máshol a maszkkészítőnek ennie kellett a fából. A faragás 

műveletének egyes fázisait teljes elszigeteltségben végezték, a falu lakói csak bizonyos 

részműveleteket láthattak.105A maszkok mindig előre néztek, és általábana függőleges 

tengelyre szimmetrikusak voltak. Rendszerint egyetlen fából faragták, tollal, gyönggyel, 

szőrrel vagy növényi rostokkal díszítették ezeket. A közép-afrikai bakubák 

táncmaszkjai különösen finom kidolgozásúak. Néhol kombinálták a maszkot és a 

szobrokat, például a Jorubák epa-maszkjainál, melyeknek élénk színekkel kifestett 

szobrocska volt a fején, így akár a két méter magasságot is elérhették.  

Fontos hangsúlyozni, hogy az afrikai kontinenssel kapcsolatban nem 

beszélhetünk egységes maszkstílusról. Természetesen a maszkokat elsősorban vallási 

szertartásaikhoz használták, de napjainkban ezek a szertartások már a vallásos jellegük 

nélkül élnek tovább. Madagaszkáron például ma már a falusi gyerekek játékos 

ijesztgetésére használják a régi maszkokat.106 

Az afrikai maszkos hagyományok mindig szorosan kötődtek az adott nép 

mitológiájához. Nigéria egyes területein például azt vallják, hogy az Isten mindent 

párban teremtett meg: a férfiak mellé a maszkos előadásokat, a nők mellé pedig a 

boszorkányságot rendelte.107 Emiatt a maszkos szertartásokon gyakran a történet sokkal 

 
104

Horváth Tünde: Hagyomány az európai maszk-viseletben egy késő rézkori lelet kapcsán, in. Specimina 

Electronica Antiquitatis, 11., 2010 
105Erich Herold: The World of Masks, Hamlyn, London, 1992, 15. o. 
106John Mack: Masks, British Museum Press, 1994, 35. o. 
107John Mack: Masks, British Museum Press, 1994, 41. o. 
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hangsúlyosabb, mint maga a maszk. Így előfordul olyan eset is, amikor szinte 

megegyező maszkokban játszanak, és a közönség a történet alapján azonosítja be a 

szereplőket. Más maszkok az állati és emberi vonásokat ötvözik. Az ekine törzsnél ezek 

elsősorban vízi élőlényeket ábrázoló maszkok: krokodilt, cápát, tengeri csikót stb. 

ötvöznek emberi szemekkel és orral. Ezekben a társadalmakban a maszkfaragó mestert 

övezi a legnagyobb tisztelet. Az előadó személye ezzel szemben lényegtelen, hiszen ő 

az előadás során azzá a karakterré válik, akit megtestesít, és ebben nagy segítségére van 

a maszk.108 

 

6.2.2. Amerika  

 

Az Észak-Amerikai indiánok109 elsősorban vallásos szertartásaikhoz készítették 

a maszkjaikat. Ezek a főként vadászattal foglalkozó törzsek más kontinensek lakóihoz 

hasonlóan arra használták a maszkokat, hogy kapcsolatba lépjenek a szellemi világgal, 

és ezeken a vallásos rituálékon keresztül örökítsék tovább eredetmítoszaikat vagy az 

isteneikkel társalogjanak. Természetesen Észak-Amerika számtalan indián törzsét nem 

lehet általánosan leírni, hiszen ahány törzs, annyi jellegzetes, részletgazdagon díszített 

és egyedi jelentéssel bíró maszk létezett. Érdemes közülük konkrétan megemlíteni az 

irokéz indiánokat, akik valójában több indián törzs erős, harcos szövetségét alkotják. Az 

irokéz férfiak közül sokan az ún. False Face Society-be (Hamis Arc Társaság) 

tartoznak, ami azt jelenti,hogy ők azok, akik fel vannak jogosítva a maszkok viselésére. 

Ezeket a maszkokat élő fák törzséből faragják ki. Jellemző, durva arckifejezést faragnak 

a maszkokra, a szemgödröket fémmel szegélyezik, és lószőrből „hajat“ is erősítenek a 

maszk széleire.  

Leggyakrabban vörös cédrusból készítették maszkjaikat. Mielőtt a mesterek 

nekiállnak a maszkfaragásnak, dohányleveleket égetnek, így kérve az isteneket, hogy a 

maszkot gyógyító erőkkel ruházzák fel. Kivételes esetekben a maszkfaragás céljából 

kivágott fa csonkja újra kihajt, ami azt jelenti, hogy a fa túlélte, hogy kivágták. Az 

irokéz hiedelem szerint ilyenkor a fa szelleme egyesült a maszk szellemével.  

 
108John Mack: Masks, British Museum Press, 1994, 55. o. 
109

Winfield Coleman amerikai indián kutató több könyvében és publikációjában foglalkozik a különböző 

indián törzsek maszkkészítési szokásaival. Ebben a témában irányadó a Masks of the Americas c. 

kiállításhoz készített leírások gyűjteménye (http://www.native-

expressions.com/mask_history_of_the_americas.html) 



 49 

Gyakoriak az állatokat ábrázoló maszkok, amelyeknek különleges jelentésük 

volt, viselőjüket pedig az adott állat kiemelt tulajdonságaival ruházták fel. A hollót 

ábrázoló maszk egyszerre jelent hősiességet és csalafintaságot, a medve arcot ábrázoló 

maszkot pedig rendszerint mosolygósra faragták, és a barátság jeléül ajándéknak 

szánták.110 A törzsfőnökök a sast ábrázoló maszkot viselték, hiszen ez hordozta 

magában a legnemesebb tulajdonságokat.  

Szintén hihetetlenül gazdag kultúrával rendelkeztek a Dél-Amerikában élő 

indiánok. Északi társaikhoz hasonlóan, az Európából érkező gyarmatosítás örökre 

befolyásolta életüket és kultúrájukat, de hagyományaikat képesek voltak a mai napig 

valamilyen formában megőrizni. Például a nahua indiánok, akik az aztékok 

leszármazottai, a spanyol hódítás ellenére megőrizték ősi szokásaikat, csak beleépítették 

hódítóik kultúráját is.  

Természetesen a maszkviselés hagyománya sokkal régebbi időkre nyúlik vissza. 

Az Andok hegységben élő indiánok például halottaik arcát fedték maszkokkal, 

amelyeket rézből vagy aranyból munkáltak meg, esetleg agyagból formázták azokat. Az 

aztékoknál a koponya volt a legfőbb győzelmi szimbólum, így gyakran készítettek 

koponyát ábrázoló, színes maszkokat. Ezek a maszkok jellemzően kékes-zöldes és 

fekete színűek voltak. Legnagyobb becsben az apró türkizdarabokkal és más 

anyagokkal (obszidián, kagylóhéj, fa, fekete vulkáni kövek) mozaikszerűen bevont 

koponyamaszkokat tartották. Ezeket néha valódi emberi koponyából készítették, így a 

maszk akár fogakkal is rendelkezett.111  Ahogy már korábban említettem, az ősi indián 

hagyományok később keveredtek a spanyolok által meghonosított keresztény 

kultúrával, így vált például a Mindenszentek ünnepe ésa Halottak napja egy indián 

maszkos felvonulássá. A politikai hatalom igyekezett betiltani ezeket az ünnepségeket, 

mivel az indián vallásos elemeket és rituálékat pogány szertartásnak tartották. Ettől 

függetlenül ezek a szokások a mai napig életben vannak.  

 

 

 

 

 

 
110 http://www.indians.org/articles/indian-masks.html 
111 Benna Crawford: Religious Aztec Masks, in. Opposing Views 

(http://people.opposingviews.com/religious-aztec-masks-4453.html) 
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6.2.3. Az Óceániai térség maszkjai 

 

Az Óceániai térségben (többek között Pápua Új-Guineában, Mikronéziában, 

Vanuatun vagy Újkaledóniában) a maszkokat elsősorban a termékenységi szertartások 

során használták. A szertartások főszereplője (vagy akár több is) a maszkot viselők 

voltak. Ezek a maszkok nagyon sokféle jelentéssel és funkcióval bírtak. Az Új Anglia 

területén élő törzsek legjellemzőbb maszkja az ún. Mandaska maszk volt, amelyet 

egykor az újszülötteket köszöntő szertartásokon használtak, és bizonyos fák leveleit 

szimbolizálták. Érdekes, ahogy ezek a hagyományok beágyazódtak a modern 

életformába is: ezeket a maszkokat a mai napig viselik például iskolák vagy templomok 

megnyitóünnepségein.  

Vanuatu szigetén ezzel éppen ellentétesen, a temetéseken viselnek maszkot, 

amely a halott szellemét testesíti meg. Egykor sok titkos férfitársaság létezett Vanuatun, 

akiknek mind saját maszkjuk volt. Ezek a csak férfiakból álló csoportok a törzs 

kiválasztottjai voltak, így különböző döntési, szervezési jogokkal rendelkeztek.  

Az új-kaledóniai kalek törzs maszkjain a fejtetőt borító részre valódi emberi 

hajat erősítenek felcsavarva. A törzsi hiedelem szerint a halottak egy víz alatti világban 

élnek, és amikor ezeket a maszkokat viselik, képesek kapcsolatba lépni ezzel a világgal. 

A maszkoknak vagy hosszúkás, keskeny vagy kisebb, lapos orruk van, ez területenként 

változik.112 

A melanéziai törzsek kifejezetten ügyelnek arra, hogy a maszkot viselő ember, 

aki kapcsolatba lép a szellemvilággal, semmiképpen se legyen felismerhető. Így már 

maga a maszkkészítés folyamata is titokban zajlik. Maszkjaikhoz gyakran használnak 

kagylót, tollat, fát, emberi hajat és állatok fogait, amelyek szintén különleges erővel 

bírnak.113 

 

6.2.4. Egyiptomi maszkok 

 

Az ókori Egyiptomban maszkot kizárólag a vallással összefüggésben használtak. 

Ennek legismertebb formája a halotti maszk volt. Egyiptomban a mumifikálás és 

balzsamozás kultúrájához, a halottakkal való kapcsolathoz szorosan hozzátartozott a 

maszk is, amelynek emberi arcot faragtak azért, hogy a szellem felismerje a testet, 

 
112John Mack: Masks, British Museum Press, 1994, 60. o. 
113Yvonne Carillo-Huffmann: Spirit Faces – Beyond the Mask, in. Explore, 33./4., 8—11. o. 
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amikor majd visszatér abba114. Ezek a maszkok a legtöbb esetben egy sablon alapján 

készültek, egyedül az uralkodók esetében feltételezhető, hogy az arcukhoz hasonlítóra 

festették ki a maszkokat. A halotti maszkok az Újbirodalom (i.e. 1550-1069)115 idején 

érték el fénykorukat. Ezek fából, fémből vagy egy fa sémára illesztett, és azon 

kiszárított nedves papiruszból készültek, és gazdagon díszítették őket. Az uralkodók 

maszkjait arany- és ezüstberakásokkal díszítették, ezenkívül minden olyan szimbólumot 

ráfestettek, amelyekre a túlvilágon szükségük lehet majd. Hozátartozott még a 

temetkezési szokásokhoz az emberi test alakúra faragott és színesen kifestett koporsó is. 

A temetkezést komoly szertartás kísérte, amelyen a papok szintén maszkot viseltek. 

Ezek nagyon különleges kialakítású, hosszú, nyújtott maszkok voltak, amelyek így 

sokkal magasabbá tették a papokat.116 Emiatt ezeknek a maszkoknak a viselői a maszk 

nyakrészén kialkított két lyukon keresztül láttak ki. Az adott istenséget ábrázoló 

maszkot viselő pap az isten földi megtestesítőjévé vált, szavai az istenek szavaiként 

hatottak. 

Az egyiptomi halotti maszkok jellegzetes stílusa megváltozott és részben eltűnt, 

amikor a terület a Római Birodalom befolyása alá került. Ezt követően a maszkok már 

erősen hasonlítottak az antik szobrok fejeihez, és jellemző volt rájuk a háromdimenziós 

ábrázolás ill. az élethű ábrázolásra való nagymértékű törekvés is.  

Az ókori Egyiptom maszkos kultúrájának másik irányzatába a szintén vallásos 

témájú maszkos drámák, rituálék tartoztak, melyeket nők és férfiak adtak elő.Ezek a 

maszkok állatfejeket vagy az isteneket ábrázolták, a női szereplők azonban a szerep 

felismerésére szolgáló maszkot azzal helyettesítették, hogy karjukra felírták az általuk 

játszott istennő nevét.117 

 

6.2.5. Busó maszkok 

 

A mohácsi sokácok busójárása – a poklade – vízkereszttől húshagyó keddig, illetve 

hamvazó szerdáig tartó időszak. Ez az időszak a tél és a tavasz fordulójára esik.118 A 

farsangi felvonulást zajkeltés „kolompolás, kürtölés, ostorpattogás“ jellemezte.119 Bár a 

 
114http://www.historyofmasks.net/mask-history/history-of-egyptian-masks/ 
115John Mack: Masks, British Museum Press, 1994, 181. O. 
116http://www.egyking.info/2012/08/ancient-egyptian-death-masks.html 
117

John Mack: Masks, British Museum Press, 1994, 174. o., 2. bekezdés 
118Farsangi maszkok a zágrábi Néprajzi Múzeum és a mohácsi Múzeum gyűjteményéből (A kiállítás 

szerzője Katica Benc Boskovic, Etnografski Muzej, Zágráb, 1973., 17. o. 
119Újvári Zoltán: Népi színjátékok és maszkos szokások. Budapest, Multiplex média. 1997., 45. o. 

http://www.historyofmasks.net/mask-history/history-of-egyptian-masks/
http://www.egyking.info/2012/08/ancient-egyptian-death-masks.html
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busót a pogány hitből emelték át, a farsang az egyházi rendbe illesztett hagyomány. A 

busó, bármilyen primitív, mégiscsak egy „istenség”. Ha valaki busó maszkot visel, 

annak a védelmében szinte bármit megtehet, amíg viseli. A maszknál a maszknak az 

ereje nem abban rejlik, hogy mit jelenít meg, hanem abban a gondolatvilágban, abban a 

hitvilágban, amivel azt reprezentálja, hogy amikor maszkot húznak egy földöntúli 

erővel lépnek kapcsolatba. Nem lehet mindenkinek maszkja, csak a kiválasztottaknak. 

A busók ilyenkor kiválasztottak, és a maszkjuk mögött megszűnik a viselő személye, 

ezért az „akármilyen“ törvénybe ütköző cselekedetet hajt végre, a hagyomány szerint 

nem büntethető. A bűnöket nem a személy, hanem a busó követte el. Abban a 

pillanatban például, hogy a busók levetik és a hónuk alatt hordják maszkjukat, 

nevetségessé válnak120. Megszűnik a mítosz, megszűnik az erő. Mert karneválkor 

átalakulnak ijesztő vagy vidám élőlényekké, de ez csak a felvonulás idejéig tart. A 

farsang időszaka viszont másfél hónap is lehet, de csak az utolsó három napjában 

bújhatnak el a maszk mögé, és ebben a három napban a busóknak mindent szabad. 

Fogdoshatják, molesztálhatják a nőket, sőt verekedhetnek, zajonghatnak, 

pajzánkodhatnak kedvükre. Persze amíg meg tudják őrizni kilétük titkát. Ezért tömik ki 

szalmával a gatyájukat és húznak kesztyűt is, nehogy felismerjék őket, akár a kezükről. 

Hasonló tradíciókat találhatunk a környező országokban is. Svájcban az alakoskodók, 

ha találkoznak egy egyedül sétáló nővel, rögtön körülveszik és a másfél méteres hóban 

megtörténik a rituális megtermékenyítés… 

A maszkokban mindig egy ember van. Nem véletlenül pont akkorák, ami jól fedi az 

arcot. Nincsenek kicsi, vagy túl nagy maszkok. A busó maszk általában primitív, 

félelmet ébreszt. Valójában a mi félelmeink, vágyaink, érzéseink fogalmazódnak meg 

valamilyen formában, a maszk arckifejezésében.  

Engler Antal saját tapasztalataiból kiderül, hogy a maszkfaragás mestersége nem 

tömegtermelés, hanem mindig egyedi, személyes műfaj: „Mindenkinek megvan a maga 

maszkja. Akármilyen gyönyörű egy ember, soha nem szabályos az arca. A két szemünk, 

a két fülünk sem egyforma, úgy, mint ahogy nincs két egyforma gondolatunk se. A jó 

maszk sohasem szabályos. Meg kell találni az alapanyag (jelen esetben a fűzfa) hibáit, 

csomóit. Ezek a hibák általában érzéseket, gondolatokat váltanak ki a faragó művészből 

és ezeknek összhatása jelenik meg a maszk arckifejezésében.“ A mohácsi maszkfaragó 

mester állítja, hogy az a jó állapot, ha felbosszantja egy anyag. Ő a hibás anyagban tudja 

 
120Englert Antal maszkfaragó mesterrel készített saját interjúm alapján, 2006 tél 
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kiélni a bosszúságát, amit a maszk vonásaiba vés bele. Ha ez az érzés a maszkot nézve 

másoknak is visszajön, akkor működik a maszk. Ha nem, akkor az egy rosszul sikerült 

egyszerű dísztárgy. A maszknak funkciója van, hiszen viselik. Ha a viselője hisz benne, 

azonosul vele, akkor hajlandó szenvedni is. Ha csak egy olyan alkalmilag hordott 

tárgyként kezeli, ami őt zavarja, akkor akármilyen gondosan készíti el a mester, nem 

tudja ráilleszteni úgy az arcára, hogy azonosulhasson vele. Bármiből készül a busó 

maszk, a szűk szemnyílások miatt a maszkot viselőnek csőlátása lesz. Nem látja be azt a 

teret, amit esetleg látni akar. Ebben a pillanatban korlátozva van. A busónak, mivel nem 

lát, tántorgó járása lesz, számára beszűkül a világ. Ezáltal elhiszi, hogy kapcsolatba 

kerül azzal, akire éppen ránéz. A maszkoknál ez fontos tulajdonság. A maszkot viselő 

mivel nem látja pontosan, hogy hogyan reagál a körülötte lévő többi ember, ezért 

feszélyezve érzi magát. Ez a feszélyezettség egyben hihetetlen erő, és hihetetlen 

hátrány. Erő akkor, amikor kiválasztottá kell válnia, és ha valakire ránéz az vagy 

mosolyog, vagy fél tőle. Ha elfordul, már nem látja a kiváltott hatást. Bárkire néz, 

valamilyen módon hat rá, és ha nem úgy hat, ahogyan hatni akar, vagy ráerősít, vagy 

visszavesz belőle. Megnyugtat, vagy jobban fenyeget.  

A busó maszkokat csak férfiak hordhatták. Minél több nyílást hagynak egy 

maszkon, annál könnyebb létezni benne, hiszen nemcsak látni kell benne, hanem 

levegőt kell kapni, enni-inni. Ezért a maszkon található lyukak – foghíj, orrlyuk, 

szemlyuk – élettani lyukak.   

A maszkosok teljesen átváltoznak. Nem beszélnek, hanem üvöltöznek. Hétrét 

görnyednek, és a járásuk is teljesen átalakul, nagy birkabőr bundában vannak, hogy 

teljesen eltűnjön az emberi alakjuk, sőt gyakran összekormozzák magukat. Mivel a 

maszkra rákerül egy bőrcsuklya, olyan lesz tőle, mint egy nagy sisak. Ez tartja fenn a 

viselő fején. A maszkot belül kiszivacsozzák, hogy ne a fa érjen az archoz, nehogy 

ledörzsölje a bőrüket. A busók a maszkjukat akár napokig is hordják anélkül, hogy 

levennék. Teljesen megváltozik a személyiségük, elhiszik, hogy ők fantasztikusak.121 

A maszkoknak három fő csoportját ismerjük: állat alakú maszkok, amelyek 

„leggyakrabban a háziállat (macska, kecske, bika, ló) fejének stilizált formájára 

készült“. Az emberi és állati elemekkel ellátott maszk alapjában véve emberarcú, állati 

 
121Ezeket a maszkfaragással kapcsolatos tapasztalatokat az Engler Antallal készített interjú alapján 

foglaltam össze. 
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fülekkel, szarvakkal, pofával kiegészítve, eltorzítva. Végül az emberalakú maszkok, 

melyek általában karikíroznak egy embertípust.122 

A maszkokat általában fűzfa rönkökből faragják. Az alapséma természetesen az 

emberi arc. A rönköt ovális formára alakítják és három egyenlő részre osztják, ezután 

kezdik meg a részletek kidolgozását. A csiszolás után vöröses színekkel festik (a 

hiedelemmel ellentétben nem vérrel, hanem festékkel). Az eredeti maszkok egyébként 

abszolút primitív faragványok, hiszen régen mindenki maga készítette a saját maszkját. 

Manapság egy maroknyi maszkfaragó mester készíti ezeket Mohácson. A maszkok 

emberarc nagyságú, kicsi, egyszerű arcok voltak, amelyeken szinte semmilyen díszítést 

nem használtak.Ez a fajta tradíció a régi hitvilággal együtt már majdnem eltűnt, amikor 

rájöttek, hogy a busójárás mekkora üzleti lehetőséget rejt magában. Ekkor nőtt meg a 

maszkok mérete és kerültek rá a díszítmények: hatalmas nagy szarvak, tollak, szőrök és 

olyan idegen elemek, amik nem is voltak a népcsoport sajátjai. Megváltozott a színezés 

is, minden harsányabb lett. Ahogy nőtt a közösség tere, egyre több idegen jött megnézni 

a farsangi felvonulást. Ekkor vált a házról-házra járó varázsló szokásból karnevál.  

 Szerencse, hogy él még néhány hagyománytisztelő mester, aki nem hajlandó 

behódolni a média és a pénz hatalmának, és bár küszködve, de őrzik tovább a tradíciót. 

 

6.2.6. Karneválok Európa-szerte 

 

Belgiumban is találunk hasonló bujálkodással összefüggő karnevált Binche-ben, 

amely egy minden tavasszal megrendezett, egyre populárisabb felvonulás. Ezen szinte a 

város teljes lakossága részt vesz. Egész évben készülnek rá: varrják a tradicionális 

jelmezeket, a maszkkészítők pedig az összes „maskarás” számára elkészítik a 

maszkokat. Fő figurájuk a fehérsapkás, szemüveges „Gille”, akinek a maszkját viaszból 

és keményített vászonból készítik, és ezt csak a farsang egy bizonyos napján hordják. A 

karakterhez sárga-piros jelmez is tartozik és a fején több száz marabu tollból álló 

fejdíszt visel, ami nemigen illik az egyébként európai stílusú ruhához, hanem sokkal 

inkább emlékeztet valamilyen brazil tollkoronára. Más hagyományos karakterek is 

megjelennek a karnevál többezres tömegében. Ilyen például a pirospozsgás arcú pék, a 

hosszú orrú, kendős figura, a „Long nez”, amely megcsipkedi a járókelőket egy 

 
122Farsangi maszkok a zágrábi Néprajzi Múzeum és a mohácsi Múzeum gyűjteményéből (A kiállítás 

szerzője Katica Benc Boskovic, Etnografski Muzej, Zágráb, 1973., 10. o. 
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különleges, fából készült „szerszámmal”. Másik különleges csoportja a felvonulásnak, a 

fehér „bohócokból” álló csoport (Blanc Moussi), akik hol egyenként, hol öten egy 

közös jelmezben (a testük egy hosszú téglalapban van, a fejük külön) kígyóznak, és 

párnahuzat kötényükből konfettit szórnak a népre.123 

Nagyon érdekes a szicíliai Acireale karnevál, amelynek gyökerei a XVII. század 

legelejére nyúlnak vissza. Ekkor születtek meg az első, erre a karneválra jellemző 

„hajók“, melyek valójában a levegőben úsztatott, a városon keresztülhordozott, 

papírmaséból készült szoborszerű építmények voltak. Ezekre a színes, díszes „hajókra“ 

különböző maszkokat aggattak, amelyek gyakran a város előkelőségeit ábrázolták 

karikaturisztikus formában. Ezek az óriási maszkok nagy derültséget váltottak ki a 

lakosság körében. A XVIII. századra olyan népszerű lett ez a karnevál, hogy minden 

évben komoly versengés alakul ki azzal kapcsolatban, hogy melyik céh építi a legszebb 

„hajót“. Az Acireale a mai napig rengeteg érdeklődőt vonz Szicíliába.124 

Talán az egyik legismertebb európai karnevál a Velencei Karnevál, melyet 

minden évben februárban rendeznek. A karnevál résztvevői jellemzően maszkokat és 

díszes jelmezeket viselnek. A maszkokat illetően fontos megjegyezni, hogy Velencében 

a korábbi századokban nemcsak a karnevál idején volt divatja a maszkok viselésének. 

Rendszeresen használták a maszkot rejtőzködésre, a társadalmi státusz elfedésére. A 

város törvénykezése a XVIII. században betiltotta az utcai maszkviselést, így ez már 

csak a karneváli időszakra korlátozódott. A velencei maszkoknak számtalan típusa van, 

ezek közül a legjellemzőbbek:  

- Bautta: egész arcot elfedő maszk, amelynek nincs szájnyílása, szögletes állrésze 

úgy van kialakítva, hogy viselője szinte beszélni sem tud benne. Korábban a 

velencei polgárok anonim szavazások alkalmával voltak kötelesek a bautta-t 

viselni.  

- Columbina: nevét egy híres commedia dell’arte színésznő után kapta. A fél arcot 

befedő maszk arannyal, ezüsttel, kristályokkal és tollakkal díszített, szalaggal 

erősítik a fejhez. 

- A pestis doktor: az egyik legbizarrabb és legjellegzetesebb maszk, amely hosszú 

fehér orr-részéről és kristályokkal borított szemgödréről ismerhető fel. A 

maszkot a 17. században valóban használták a pestist gyógyító orvosok. A 

 
123A Binche-i Maszkmúzeum belső használatú jegyzetanyaga alapján 
124http://www.carnevaleacireale.com/en/acireales-carnival-history/ 

http://www.carnevaleacireale.com/en/acireales-carnival-history/
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maszkot rendszerint fekete kalap, hosszú fekete köpeny és fehér kesztyű egészíti 

ki. 

- Moretta: női maszk, az elnevezés a ‚servetta muta‘ – néma szolgáló kifejezésből 

származik, mivel viselője úgy tartotta a helyén a maszkot, hogy belülről 

ráharapott egy nagyobb gombra vagy egyéb részre.  

- Larva: másnéven Volto maszk, mely fehér színű és a latin larva: szellem 

kifejezésből származik. A maszk kialakítása és súlya lehetővé teszi, hogy 

viselője kényelmesen igyon vagy beszéljen a maszk elmozdítása nélkül.125 

 

Ausztria Tirol tartományában a mai napig élő népszokás a tél végi karnevál. Az 

ún. Fasnacht komoly előkészületeket igényel. A fesztiválon felvonuló „hajók“ és 

rémisztő ruhákba és parókákba öltöztetett bábuk és emberek elkészítésének komoly 

hagyományai vannak. A felvonulás két főszereplője a Roller és a Scheller nyakukban 

lógó kolomppal táncolnak végig az utcákon. Maszkjuk nagyon látványos: Scheller erős, 

férfias vonásokkal rendelkezik, rendszerint szakállas, míg Roller fiatal, kissé nőies, 

piros arcú figura. Scheller képviseli a telet, míg Roller a beköszöntő tavaszt. Az 

ausztriai maszkfaragás talán legkiemelkedőbb alkotásai a Nassereither Schellenlaufen 

fesztiválon láthatók, ahol a maszkos figurák egymást túllicitálva vonulnak fel a 

városban. Itt láthatók különböző állatokat mintázó maszkok, boszorkányok teljes 

díszben, és tipikus, kifigurázott emberi alakok is. Különösen figyelemreméltó, hogy míg 

a fellépők mindig férfiak, de Nassareith-ben kifejezetten nők faragják a maszkokat, és 

ők készítik el az egyéb díszeket, kosztümöket is.126 

A modern európai karneválok közül még említésre méltó a londoni Notting Hill 

Karnevál. A táncoló sokaság között fel-fel bukkan néhány óriás üveggyanta maszk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
125 http://themascherade.com/contents/en-us/d5_Page_5.html 
126 http://www.austria.info/us/passion-for-tradition/fasnacht-and-the-tirol-1611640.html 
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6.3. A színházi maszkok hagyományai 

 

6.3.1. No maszkok 

 

A no drámaművészetének gyökerei visszanyúlnak egészen az ősi japán 

krónikákhoz, amelyekben Uzume istennő hangszeres kísérettel énekelt és táncolt az 

istenek szórakoztatására. Ezt a forrást Zeami127 mester említi, mint legfőbb bizonyítékát 

annak, hogy a no dráma japán legrégebbi színházi formája128. A no maszk volt a 

legfontosabb eleme e drámai művészeti forma kifejlődésének. Több száz éven keresztül 

öröklődtek a maszkok a no színészek generációi között.  

Ezek a maszkok különleges japán karakterük és erőteljes kifejezésmódjuk miatt 

bizonyos spirituális töltettel rendelkeznek, ami miatt sokkal kifinomultabbak, mint más 

maszkok világszerte. A maszkok leggyakoribb anyaga a japán-ciprus fa (hinoki). A 

maszkokat faragás után kínai fehér (aleurone) festékkel lealapozzák, majd színes 

festékekkel kifestik, úgynevezett Nihon-ga stílusban. Egy maszk átlagosan 21 cm 

magas és 13 cm széles. Kis méretük ellenére hihetetlen erejük van, képesek egy 30 

négyzetméteres színpadot uralni, több száz néző figyelmét rabul ejtve.  

Minél többet használnak egy no maszkot az előadásokon, annál jobbannő a 

kifejezőereje. Megbizonyosodhatunk erről, ha összehasonlítunk egy alig használt régi 

maszkot, egy sokszor használt másikkal. Ezt a néhai no színész, Hisao Kanze129 is 

megfigyelte. Szerinte: „Nagyon káros lehet egy maszknak, ha úgy kezelik, mint egy 

antik tárgyat, dobozba vagy vitrinbe zárva. Csak színpadon használva őrzi meg az 

életerejét. Egy olyan régi no maszknak, amit sokat használtak a színpadon vannak 

boldog emlékei, amikor kiváló színészek által kibontakozhatott teljes szépségében, és 

szomorú emlékei, amikor hosszú ideig elzárva hasztalan hevert egy doboz fenekén.”130 

A no maszk összhatását figyelembe véve, a festésnek ugyanolyan nagy 

jelentősége van (ha nem nagyobb), mint a faragott formáknak. Megfigyelhetjük, hogy a 

no maszkok egy részének – főleg a női maszkoknak – hiányzik az arckifejezésük. A 

másik végletbe pedig a kifejezetten erőszakos mimikájú maszkok tartoznak. A néhai no 

tudós, Toyoichiro Nogami besorolása szerint a maszkok többsége „természetes”, vagy 

 
127 Zeami: Kadenso (Tanítás a virágról) c. traktusából 
128 Vekerdy Tamás: A színészi hatás eszközei – Zeami mester művei szerint, Magvető Kiadó, Budapest, 

1974. 
129 Hisao Kanze, 1925-1978, japán nó színész a Kanze-dinasztiából 
130The Nature of the Noh Mask in. Toru Nakanishi: Noh masks, Hoikusha Publishing Co., Osaka, Japán, 

1998. 99. o. 
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„középszerű” arckifejezéssel rendelkezik.131 Ennek a jelenségnek az előnyeiről a tudós 

így nyilatkozik: „Mivel a maszk nem fejez ki sajátos érzelmet, ezért jól használható a 

különböző érzelmi árnyalatok széles skálájának bemutatására, nagyon hosszú 

darabokban is. Ezzel szemben az erőteljes érzelmet kifejező maszk előbb utóbb 

unalmassá és érdektelenné válhat a néző számára.”132 

A no maszkok fejlődésével kapcsolatos források nagy része a maszkfaragó 

családok szájhagyomány útján terjedő történeteiből ismeretes. Az egyetlen 

biztosdokumentum Zeami mestertől származik133. Gyakran használták e művet 

munkájuk során a maszkfaragó mesterek és a maszkokat rendszerező kutatók.  

A maszkok hátoldalába vésett kézjegyek hitelességében sem bízhatunk, mivel a 

történelem egyes korszakaiban igen népszerű volt a maszkok másolata és hamisítása, 

melyek néha az eredetinél is jobban sikerültek. Ezért, ha egy maszk mesterien kifejező a 

színpadon, akkor teljesen mindegy, hogy eredeti, vagy másolat. Mivel egyébként is 

előszeretettel másolták az igazán híres maszkokat – mind színpadi használatra, mind 

ajándék gyanánt egy előljáróságnak vagy akár templomok és oltárok díszítésére – ezért 

általában ezeket a másolatokat nem hamisítványként, hanem sokkal inkább 

reprodukcióként kezelték. Ehhez hasonló jelenség semelyik másik kézműves területen 

nem tapasztalható. A no maszkokat évszázadokon keresztül vallásos ceremóniákon és 

fesztiválokon használták. Hittek benne, hogy a maszkot felvéve viselője átalakul 

valamiféle istenséggé vagy természetfölötti lénnyé, aki ezáltal szellemileg és testileg is 

emberfeletti tulajdonságok birtokába jut. A mai napig találkozhatunk hasonló 

hiedelmekkel Japánban számtalan népi ünnepség alkalmával. 

Nehéz pontosan meghatározni a no maszkok keletkezésének idejét, mivel 

kialakulásuk egy hosszú folyamat volt. A fejlődés körülbelül a XV-XVI. században érte 

el csúcspontját. A ma használatos no maszkok ennek a folyamatnak az eredményei.  

A no színház két irányzat, a sarugaku és a dengaku összeolvadásából jött létre az 

1400-as évek elején. A sarugaku a VIII. század elején került át Kínából Japánba, és 

főleg mágiából, zsonglőrködésből, tréfás jelenetekből és pantomimból álló előadásokat 

tartalmazott. A dengaku pedig eredetileg népi dal és táncművészet volt, amely a rizs 

 
131 Toyoichiro Nogami: Masks of Japan: The Gigaku, Bugaku and Noh masks, Tokió, 1935. 
132The Nature of the Noh Mask in. Toru Nakanishi, Noh masks, Hoikusha Publishing Co., Osaka, Japán, 

1998. 99. o. 
133Zeami’s talks on Sarugaku (ford. dr. Erika de Poorter), Hotei, 2003.  

    Zeami mester öt műve magyarul is olvasható Vekerdy Tamás elemző munkájának végén, összegyűjtve 

(Vekerdy Tamás: A színészi hatás eszközei – Zeami mester művei szerint, Magvető Kiadó, Budapest, 

1974.) 
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ültetésével és aratásával állt szoros kapcsolatban. A XII. századra már mindkét 

műfajban hivatásos társulatok alakultak ki, amelyeket a telephelyük alapján neveztek el. 

A leghíresebb ezek közül a Yamato Sarugaku Társulat134. Innen származik Kanami és 

fia Zeami mester is, aki a XV. század folyamán tökélyre emelte a no színház 

művészetét.135 Ahogy a no dráma egyre kifinomultabbá vált, elkezdték különböző népi 

és udvari szertartások maszkjait átvenni. Ez hozta létre a mai no maszkok 

méltóságteljes, légies szépségét és kifejezőerejének széles skáláját. 

Japán legrégebbi maszkjainak az ősi Kínából származó gigaku előadások 

maszkjait tartják. Úgy gondolják, hogy ezek az egykori görög tragédiák maszkjainak 

leszármazottjai, amelyek a selyemúton juthattak el Indián keresztül Kínába, onnan meg 

Japánba a VII. század elején. Ez a feltevés az ókori görög és a gigaku maszkok 

méretének, arckifejezésének és viselésének hasonlóságán alapszik.136 Mindkettő igen 

nagyméretű, az egész fejet beborítja, és erősen eltúlzott arckifejezéssel rendelkezik. Az 

előadások során főleg oroszlánok, papok és részegesek karaktereit játszották el. 

Napjainkban kétszázra tehető a Japánban található gigaku maszkok száma. Legtöbbjük 

fából faragott, de van, ami száraz lakkrétegekből készült.  

A gigakut ötven évi virágzás után felváltotta a szintén importált gagaku. A 

gagaku hangszeres zenéből és a bugaku nevű táncból állt. A bugaku maszkok kisebbek 

voltak a gigakuknál, de még mindig nagyobbak a no maszkoknál. Még a gigaku 

táncoknál csak maszkban léphettek fel, addig a bugaku előadásokban lehettek maszk 

nélküli táncosok is.137Ezeknek főleg absztrakt emberi kifejezéseik voltak, és csak az 

arcot fedték (néhány kivétellel). Japán ciprusból vagy cseresznyefából faragták, sokkal 

finomabb vonásokkal, mint gigaku társaikat. A legrégebbi bugaku maszk a hátoldalon 

található dátum alapján 1041-ből való138.  

A következő állomás a no maszkokhoz vezető úton a gjodó. Ezek a buddhista 

szertartásokra készült maszkok buddhista szenteket és isteneket ábrázoltak, és hatásuk 

erősen érezhető a no maszkokon.  

 
134 Yamato városában négy tradicionális sarugaku társulat működött, ezeket a mai nó előfutárainak is 

tekinthetjük 
135 Samuel L. Leiter: Historical Dictionary of Japanese Traditional Theater, Scarecrow Press, USA, 

2006. 340. o. 
136The History of the Noh Mask in. Toru Nakanishi: Noh masks, Hoikusha Publishing Co., Osaka, Japán, 

1998. 102. o. 
137 Erich Herold: The World of Masks, Hamlyn, London, 1992. 197. o. 
138 Toru Nakanishi: Noh Masks, Hoikusha, 1998. 103. o. 
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A no maszkoknak két fő csoportja van: női és férfi maszkok. Ezen belül találunk 

szellem, démon és emberi maszkokat. Az okina maszkok sajátos csoportot képeznek, 

mivel ezek igen ősi, 10. századi eredetű maszkok, melyeknek a no maszkokkal 

ellentétben mozgatható állkapcsuk volt és sokkal erőteljesebb arckifejezéseket 

ábrázoltak.139 A fiatal és középkorú női maszkoknak annyira hasonlít az arcuk és a 

szemük, hogy szinte egyformának tűnnek.140 De ha alaposabban megfigyeljük őket, 

akkor hat féle csoportot is megkülönböztethetünk a hajvonaluk alapján. Itt olyan finom 

eltérésekről beszélünk, amelyeket az avatatlan szem szinte észre sem vesz. 

A no maszkok hátoldalán találhatunk különböző pecséteket, névjegyeket. Ezek 

hol a művész vagy a maszk nevét, a maszk készítésének okát, a készítés dátumát vagy a 

becsüs nevét és kommentárjait tartalmazza. Ezek a jelek általában faragottak, gyakran 

kiöntve arannyal, de van, amelyik festett vagy vésett. 

A no maszk legkedveltebb alapanyaga a japán ciprus (hinoki) a tartóssága, 

finom anyaga és világos színe miatt. Fontos, hogy a fa jól meg legyen edzve, de ne 

túlságosan, mert akkor könnyen berepedhet vagy eltörhet faragás közben. A vésők 

speciálisan erre a célra készülnek Japánban. 

Ezen kívül fűrészeket, baltákat is használnak, valamint különböző durvaságú 

csiszolópapírokat a végső finomításokhoz. A festés a többrétegű alapozással kezdődik, 

amelyhez kínai fehéret használnak. Ezt porrá zúzott kagylókból és speciális 

ragasztószerből keverik. E két összetevő arányától függ a felület fehérsége és textúrája. 

Az alapozás teljes száradása után kezdik kiszínezni a maszkot. A hagyományos és 

természetes japán festékek porrá zúzott kristályokból, fahéjból és ultramarinból 

készültek, ezekkel festették meg az arcvonásokat és az árnyékokat. Emellett a speciális 

kiemelésekhez aranyozást és csillámot is alkalmaztak. Evvel a módszerrel egy no maszk 

elkészítése legalább másfél-két hónapig tartott. 

A maszkot viselő színésznek nem láthatjuk az arcmimikáját, így a testtartásnak 

és mozgásnak kell kifejező erővel bírnia. A no színész a maszkot szertartásosan veszi 

fel a színpadra lépés előtt. Egy tükör előtt lassan arcára helyezi a maszkot, a pántot 

pedig hátul az ügyelő köti meg. Amikor a szereplő nem maszkban lép ki, többnyire az 

ügyelő nyújtja át a színen az álarcát. A színész a no maszkot ősi ereklyeként tiszteli. A 

színpad kialakításában is figyelembe veszik a maszkos játék nehézségeit. A színpad bal 

 
139 Az okina műfaj jellegzetessége, hogy táncos illetve bábszínházhoz hasonló jeleneteket játszottak, a nó 

darabok legrituálisabb formája 
140 Dúró Győző: „Valaki történik…” A nóról – öt tételben in. Dúró Győző szerk. Nó-drámák, Orpheusz, 

Budapest, 1994.  23. o. 
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sarkán található az úgynevezett szemező oszlop, amely a maszkból nehezen kilátó 

színész tájékozódását segíti.141 

 

6.3.2. Balinéz maszkok  

 

Az  Indonéziát alkotó 13000 kisebb-nagyobb sziget többségén megtalálhatók a 

tradicionális, maszkos táncok, előadások, amelyek évezredes múltra tekintenek 

vissza.142 

Bali szigete népszerű turisztikai célpont, így az előadásokat lerövidítve, a 

külföldiek számára is fogyasztható módon játsszák. Ennek ellenére őrzik a régi 

hagyományokat is, és a szereplők, a történetek is változatlanok, leggyakrabban a hindu 

eredetű Ramayana történetet dolgozzák fel143. Érdekes, hogy a hagyományos, 

megszentelt maszkok helyett itt csak sima maszkokat használnak, hiszen ezek az 

előadások többé már nem egy vallási eseményhez kapcsolódnak, hanem csak 

szórakoztatnak. Ezek a hagyományos előadások különféle műfajokban léteznek, többek 

között a Barong144,a Kecak145, és az egyszereplős Topeng146darabokat lehet látni ma 

is147. A wayang-topeng táncoknak a megjelenését nem tudjuk pontosan datálni, de a 

jávai tradíciók alapján a 16. századból származnak, erős iszlám hatás is jellemzi őket.148 

 Balin kétféle maszk létezik: a táncokhoz használt, általában vallási vagy 

megszentelt maszkok, valamint a dekorációnak készült maszkok. Az utóbbival szinte 

elárasztották az árusok a szigetet, minden fafaragó boltban ugyanazokat a típusú és 

kikészítésű, fából faragott és lefestett maszkokat lehetett kapni. Érdemes azonban 

jobban megnézni a kikészítésüket, mert ugyanazzal a technikával és igényességgel 

készültek, mint a vallási maszkok, amelyeket viszont csak a beavatottak vehetnek 

kézbe. Főleg négy fajta maszkot használnak: az egy darabból álló, teljes arcot beborító 

 
141 Roman Katalin: Japán színház, 2008 október.  

http://www.kritikaonline.hu/kritika_08okt_roman.html 
142 Anne Richter: Arts and crafts of Indonesia, Chronicle Books, 1994, 129. o. 
143 Ramayana történetét i. e. 4. században jegyezték fel, a történet különböző variációkban, 

szájhagyomány útján terjedt Indonéziában, ill. az ún. lontar könyvekben feljegyezve.  

Judy Slattum: Balinese Masks – Spirits of an Ancient Drama, Periplus Editions, 2003. 61. o.  
144Barong: hagyományos táncelőadás, melyben az indonéz mitológia egyik központi alakja, az oroszlán 

küzd a gonosz szellemek ellen 
145Kecak: több, mint 150 férfitáncos által előadott darab, mely egy csatát mutat be. A táncosok hangosan 

kántálnak, ennek előzményei olyan ősi rituálék voltak, ahol az éneklés által eksztázisba estek a 

résztvevők. 
146Topeng: ebben a dramatikus műfajban látványos maszkokban és kosztümökben elevenítik fel az 

indonéz mondavilág egyes történeteit. 
147 2007 - Ösztöndíj rövid tanulmányútra Indonéziába, SZFE 
148 Erich Herold: The World of Masks, Hamlyn, London, 1992., 176. o. 

http://www.kritikaonline.hu/kritika_08okt_roman.html
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maszkot, a száj felső ajkáig érő (ezt még megmintázó) fél maszkot, a két darabból álló 

teljes maszkot (az állkapocs külön van kifaragva és hozzá van erősítve a felső részhez) 

és végül a kézben fogott, szintén két darabból álló hatalmas állatmaszkot (mint a 

Barong – oroszlán)149. 

 A vallási maszkok készítésének tradíciója Balin legalább 1000 évre nyúlik 

vissza150. Eredetileg úgy készültek ezek a maszkok, hogy először a papok kiválasztották 

a megfelelő fát. „Az isteni erővel bíró maszkokra a tenget kifejezést használják, 

melynek jelentése:metafizikus töltetű. Ezeket a tenget maszkokat különböző rítusokkal 

kapcsolják össze.”151Ennek a fának olyan erősnek és egészségesnek kellett lennie, hogy 

amikor a törzséből kimetszették a maszkhoz szükséges darabot, mégis tovább kellett 

élnie. Tehát nem vágták ki a fát, és nem használtak már halott fát vagy rönköt szent 

maszk készítéséhez. Az is nagyon fontos volt, hogy a faragandó maszk tengelye (teteje-

alja) megegyezzen az élő fáéval, tehát soha nem forgatták körbe a kimetszett darabot. 

Így maradt meg a fa ereje a maszkban. 

A maszkokhoz egy különlegesen puha fát használtak és használnak ma is. A 

faragandó rönköt először kézbe veszik, és egyfajta meditatív állapotban beleképzelik a 

maszkot. Ezután éles, viszonylag kisfejű baltával elkezdik szimmetrikussá formálni és 

megadni a fő dimenzióit. Ha ez megvan, felrajzolják az arc tengelyét az orr vonalában, 

és elkezdik faragni nagyvonalakban az arcot. A faragást mindig az orrnál kezdik, mert 

ez a maszk legmagasabb pontja (madármaszknál természetesen a csőrnél), és innen 

haladnak kifelé: szemüreg, orcák, homlok, ajkak, áll. Amikor nagyjából megvan a 

forma, akkor egy speciális maszkfaragáshoz kialakított szerszámmal (ami leginkább egy 

festő spatula és éles kés keverékére hasonlít) elkezdik finomítani a részleteket. Ezt ők 

úgy hívják, hogy „megfaragják az anatómiát“152. Amikor ezzel is elkészültek, akkor 

kezdik el a belső oldalt kifaragni, ugyanezzel a technikával: először baltával, majd 

különböző méretű vésőkkel és fakalapáccsal, végül a korábban említett különleges kés-

szerszámmal. Nagyon óvatosnak kell lenni, hogy nehogy túl sokat faragjanak ki, mert 

akkor nagyon vékony lesz a maszk és könnyen sérülhet. Még a legtapasztaltabb 

művészekkel is előfordul, hogy véletlenül átlyukasztják a maszkot. A szemkivágást és a 

maszkot viselő orra helyét gyakori arcra próbálással tökéletesítik. Amikor kész a 

belseje, ismét a maszk külső felét folytatják. Ekkor jön a csiszolás és a javítgatás. Ezt 

 
149 Judy Slattum: Balinese Masks – Spirits of an Ancient Drama, Periplus Editions, 2003.,  9. o.  
150 Judy Slattum: Balinese Masks – Spirits of an Ancient Drama, Periplus Editions, 2003.,  9. o. 
151 Judy Slattum: Balinese Masks – Spirits of an Ancient Drama, Periplus Editions, 2003., 13. o. 
152Nyoman Setiawan maszkfaragó mester, táncos használta ezt a kifejezést 



 63 

főleg smirglivel csinálják, egészen addig, amíg a maszk teljesen szimmetrikus nem lesz. 

Ilyenkor még mélyíthetik a ráncokat (ha öregembert ábrázol a maszk), kiegyesíthetik a 

fogakat és agyarakat, és ellenőrizhetik az illesztést az állkapocs és az arcrész között, 

amennyiben két darabos maszkról van szó.153 Ha kész a faragás, a festéssel folytatják. 

Egy egyszerűbb maszk faragása 4-5 napot vesz igénybe, a bonyolultabbaké akár több 

hetet.  

A maszk festése is majdnem egy hét, ha a tradicionális módon végzik. Először 

festékanyagot gyártanak. Csak természetes alapanyagot használnak. A fehérhez, ami az 

alapozást is és a festést is egyaránt szolgálja, disznócsontot használnak. Addig égetik a 

csontot, amíg az hófehér nem lesz. Ha szürkét akarnak, akkor nem égetik olyan sokáig. 

A fehér csontot kőmozsárban összetörik, és finom porrá morzsolják. Ezt a port egy 

edényben felöntik vízzel és hagyományos ragasztóanyaggal (hancur) dolgozzák össze, 

amit előtte egy óráig vízben oldottak fel. (Vannak, akik tojásfehérjét is kevernek hozzá.) 

Ezt az egyveleget három órán keresztül kevergetik egy speciális kőből faragott, 

mozsártörő formájú szerszámmal. Amikor a festék elkészült–amelynek állaga olyan, 

mint az akvarell – több rétegben felviszik a maszk felületére. A hagyományos 

maszkokat akár százszor is átfestették,és a különböző rétegek száradása miatt tartott 

olyan sokáig a folyamat. A többi színt is természetes anyagokból nyerték (agyagos föld-

vörös, sárga, korom-fekete stb.), és ugyanilyen módon kevertek ki festéket a porokból. 

A lealapozott maszknak gondosan megfestették a szemét, szemöldökét, száját, ráncait, 

fogait, ínyét, majd végül lelakkozták. Lakknak ragasztóval összekevert tojásfehérjét 

használtak, amelyet szintén több rétegben vittek fel. Azokra a maszkokra, amelyeknél a 

tradíció megkívánta, kecskeszőrből és emberi hajból szemöldököt és bajszot 

ragasztottak. Az öregembernek mindig fehér szőrből, a miniszternek és a fiatal férfinak 

barna szőrből készítettek arcszőrzetet. Régen az emberi hajból készült részekhez a 

maszkfaragó saját, vagy piacon vásárolt hajat használt, ma a szépségszalonokból 

(egyben fodrászat is) szerzik ehhez a hajat. Az emberi hajat addig forralják, amíg 

gyapjas állagú nem lesz, ezt ragasztják aztán a fejdíszekre és a maszkok peremére. 

Régen a női karaktereknek is volt maszkjuk, manapság ezt egyre jobban felváltja az 

erős smink. Kivéve a Topeng táncnál, ahol elengedhetetlen a maszk 

 
153 A maszkfaragás technikáját személyesen tanulmányoztam 2007-es indonéziai tanulmányutam során 

Nyoman Setiawan maszkfaragó mester és táncos mellett, ill. ebben a témában a Judy Slattum: Balinese 

Masks – Spirits of an Ancient Drama, Periplus Editions, 2003. The Art of Mask Carving c. fejezete ad 

további információkat (23. o.) 
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használata.154„Amennyiben a maszkokat vallási szertartásokban használták, azokat meg 

kellett tisztítani, hogy a készítés során azt ért tisztátalanság eltávozzon a 

maszkokból.”155 

 A helyiek szerint Balin több mint száz különböző tánc létezik. Persze ezeknek 

többségét már nem vagy csak nagyon különleges alkalmakkor, vallási rituálék részeként 

használják (amit külföldi érdeklődő amúgy sem nézhet meg). De még így is marad 

legalább egy tucat tánc, amiben a látogató kedvére gyönyörködhet. Szándékosan 

használtam ezt a kifejezést, mivel ezek az előadások főleg a látványukkal kötik le a 

nézőt, mintsem a tartalmukkal. A tradicionális Balinéz jelmezek káprázatosak. Élénk 

színekben pompáznak, pazarul díszítve, arannyal, gyöngyökkel, kövekkel, bojtokkal, 

pomponokkal és élő virággal. Első ránézésre egységes ruháknak hatnak, pedig nyolc-tíz 

réteg is egymásra kerül egy-egy öltözéknél.156 

 A hagyományos Topeng (ez a szó egyébként maszkot jelent) táncot mindig egy 

ember táncolja, ugyanabban a jelmezben, de öt, vagy mégtöbb különböző maszkkal és 

fejdísszel. A maszkkészítő mester, aki egyben táncos is (itt általában nem válik ketté a 

két szakma, hanem hagyományosan apáról-fiúra öröklődik) ismeri a tradicionális táncok 

minden mozdulatát. A táncos eléggé bonyolult, többrétegű jelmezt visel: egy fehér, 

hosszú vászonnadrágot, amely derékon van megkötve, erre jön egy pár fekete, 

gyöngyökkel sűrűn díszített lábszárvédő. Egy vállpánt szerű öltözéket, amihez a 

következő rétegeket lehet hozzáerősíteni, valamint a háton hordott fakardot. Majd a 

táncos egy fehér, lepedőnagyságú anyagot teker körbe a testén úgy, hogy az egyik vége 

a két lába között lelógjon, és a földet súrolja. Ezt fölül a vállpánthoz erősíti, derekára 

meg egy díszített fekete övet köt. A hátára felkerül a kard a két vállal párhuzamosan, 

majd jön a rikító színekkel csíkozott, arannyal mintázott palást, amit rongycsíkokkal 

erősít a vállpánthoz. Különböző méretű és formájú váll-lapok, hátlapok és előlapok 

következnek, szigorúan meghatározott sorrendben. Az egészet egy agyondíszített gallér 

koronázza meg. Most már csak a megfelelő Topeng karakter haja, maszkja és fejdísze 

hiányzik. 

A Topengben öt fő karakter szerepel, szigorúan meghatározott sorrendben: 

 
154 Anne Richter: Arts and crafts of Indonesia, Chronicle Books, 1994, 138. o. 
155 Judy Slattum: Balinese Masks – Spirits of an Ancient Drama, Periplus Editions, 2003.  26. o. 3. 

bekezd. 
156 Judy Slattum: Balinese Masks – Spirits of an Ancient Drama, Periplus Editions, 2003.  20. o.  
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- Miniszter157: fekete hajas fejdísz, arannyal díszítve, mely csipkeszerű, bőrből 

faragott, aranyra festett elemekből áll. Maszkja drapp színű, meredő szemű, 

kissé gonosz ábrázatú, barna kecskeszőrből ragasztott szemöldökkel és 

bajusszal. Mozdulatai a hagyományos, kifelé fordított lábfejes, hajlított térdű 

lépdelés, merev háttal. 

- Öregember158: ősz hajú, ősz szemöldökű és bajszú (kecskeszőrből), ráncos 

arcú ember, kedvesebb arckifejezéssel, mint a Miniszter. Mozgása ugyanaz, 

csak hajlott háttal meggörnyedve. 

- Férfi159: teljes vagy fél maszk, sötét haj, bajusz, sötét, kissé vörösesbarna 

bőrszín. Ha fél maszk, hangokat is ad. Fején a tipikus Balinéz kendő. 

- Király160: hófehér arc, ragyogó tekintet. Fekete szemöldök és bajusz, 

tűzpiros száj. Mozgása egy egyenes tengelyen történik úgy, hogy lábait 

egyvonalban rakosgatja. Fejdísze pazar, arannyal és fehér virággal díszített. 

- Sidakarya, a démon161: fehér, ijesztő maszk, agyarakkal, fogakkal, kidülledő 

szemmel, fehér hosszú hajjal, kezeit hirtelen támadó mozdulatokkal 

használja.Mindig ez a karakter zárja a Topeng táncot. 

 

Az öt fő karakteren kívül felléphetnek még más karakterek is. Abban az esetben, 

ha ez megtörténik, mindig a negyedik szereplő, a Király után lépnek fel ezek a mellék-

karakterek. Ilyen például a Pap162 vagy a falu bolondjai, részegesei163. A Papot lila 

süvegszerű fejdíszéről és sűrű szakálláról ismerhetjük fel. Elég ijesztő figura. A 

bolondok fogatlan, vagy kusza fogsorú, komikus figurák, vannak köztük bölcsek és 

ostobák, bátrak és szerencsétlenek. Ők szimbolizálják a falu népét. Nekik főleg fél 

maszkjuk van, sokat beszélnek és a közösségben zajló éppen aktuális eseményeket 

 
157 Patih Manis ill. Patih Pangerancab maszkja, Judy Slattum: Balinese Masks – Spirits of an Ancient 

Drama, Periplus Editions, 2003.  36. o.  
158 Topeng Tua maszkja, Judy Slattum: Balinese Masks – Spirits of an Ancient Drama, Periplus Editions, 

2003.  38. o.  
159 Penasar Cenikan ill. Penasar Kelihan maszkja, Judy Slattum: Balinese Masks – Spirits of an Ancient 

Drama, Periplus Editions, 2003.  42. o.  
160 Dalem maszkja, Judy Slattum: Balinese Masks – Spirits of an Ancient Drama, Periplus Editions, 2003.  

40. o.  
161 Sida Karya Putih maszkja, Judy Slattum: Balinese Masks – Spirits of an Ancient Drama, Periplus 

Editions, 2003.  56. o. 
162 Pedanda maszkja, Judy Slattum: Balinese Masks – Spirits of an Ancient Drama, Periplus Editions, 

2003.  44. o.  
163 Bondres Bues és Bondres Keta maszkja, Judy Slattum: Balinese Masks – Spirits of an Ancient Drama, 

Periplus Editions, 2003.  50. o.  
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szövik bele az előadásba. Egy-egy ilyen előadás 4 -5 órán át is tarthat, akár hosszabb 

szünetekkel a karakterek között. 

 

6.3.3. Ókori görög maszkok 

 

Az ókori görög maszkokról nincsenek egyöntetű bizonyítékaink, hiszen egyetlen 

eredeti színházi maszk sem maradt fenn abból az időből. Ez persze nem jelenti azt, hogy 

ne lennének feltevések arról, hogy milyenek lehettek a görög tragédiák álarcai. „Az V. 

század nagy szerzői, Aiszkhülosz, Szophoklész és Euripidész esetében kizárólag 

vázafestmények alapján bizonyítható a maszkok használata.”164 

Annyi bizonyos, hogy a tragédiának, a komédiának és a szatírjátéknak is külön 

álarctípusa volt. A monumentális méretű arénákban az emberi arc a távolság miatt alig 

volt látható. Ezért a megnagyobbított fej, a stilizált vonások hordozták az árnyalt 

színészi arcjáték helyett az üzenetet. Minden színész maszkban játszott, és már a 

színpadra lépés pillanatában láthatták a nézők, hogy milyen típusú hőst alakít. A 

homlok, a haj és az arcvonások kidolgozásából az ábrázolt személy lelkiállapotára is 

következtethettek. A női szerepeket is férfiak játszották, és feltételezik, hogy a 

közönség soraiban sem lehettek nők165.  

Az ókori görög színházban több ezer néző követte az órákon át tartó 

előadásokat, így a hátsó, magasan lévő sorokban ülőknek az egyértelmű, karakteres 

maszkok nyújtottak eligazítást.A maszkok színe is a nézőt segítette a karakter 

felismerésében. A napbarnított szín a szabadban élő erős, energikus férfit, a fehét szín 

puha jellemet, míg a sápadt sárga beteget, szenvedőt jelentett. Sötétvörös színűek a 

hírnökök voltak, és a pirosak a rabszolgák.166 Az arc mozdulatlanságát pontos, kifejező 

mozdulatokkal és szavalóművészettel kellett kompenzálnia a színésznek.  

A görögöknél a maszk viselése ősi, rituális játék öröksége volt, és ezek a 

maszkok a görög mitológia mondaköréhez köthetők. „Az egyik legjellegzetesebb ókori 

görög maszkábrázolás a totemként tisztelt kígyófürtös, nyelvét öltögető Medúza-fej. A 

legenda szerint, ha valaki egy pillantást is vetett a Gorgó arcára, azonnal kővé vált. 

Athéné, a várost védő istennő Gorgó-fejet viselt kecskebőr pajzsán. Ilyen arcokat 

találhatunk korabeli ékszereken, harci páncélokon, pénzérméken és festett kerámiákon 

 
164 John Mack szerk.: Masks – The Art of Expression. The British Museum Press, London, 1994. 157. o.  
165 P. E. Easterling szerk.: The Audience of Athenian Tragedy - The Cambridge Companion to Greek 

Tragedy. Cambridge University Press, 1997. 60. o. 
166Farkas György: A maszk útja az őskortól napjainkig, szakdolgozat, Budapest, 1934, 20. o. 
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is. De a Gorgó korántsem athéni eredetű. Már jóval azelőtt, hogy Medúzával 

kapcsolatba hozták volna, önálló élete volt: mágikus szimbólum lehetett, amely oltalmat 

nyújtott a gonosz ellen. Érdekessége a Gorgó maszknak, hogy egyaránt rendelkezik 

gonosz és hárító tulajdonsággal is. A Gorgófő a korai görög maszktípust tükrözi. Őt 

ábrázoló agyag álarcokat találtak Spártában a Kr.e. VII. századból. Ezeket soha nem 

viselték, hanem a rituális szertartások alatt használt maszkoknak az utánzatai voltak. Az 

igazi maszkokat merevített vászonból vagy fából készítették, és mivel anyaguk nem volt 

időtálló, ezért egy sem maradt fenn belőlük.”167 

A maszk mint a görög színház eleme, tudomásunk szerint már jóval Aiszkhülosz 

és Arisztophanész kora előtt létezett, ellentétben azzal a hiedelemmel, hogy a maszkot 

Theszpisz találta fel, aki a történet szerint először használt fehér krétát abból a célból, 

hogy elfedje arcát egy tragédia eljátszásakor.  

A Kr.e.V. században azonban már semmilyen mágikus jelentőséget nem 

tulajdonítottak a maszkoknak. Ezen korszak maszkjai nem fejeztek ki érzelmet, csupán 

kifejezéstelen arcok voltak, nagyra tátott szájjal, amin keresztül a színész beszélni 

tudott. Máig eldöntetlen, hogy a nagy, tölcsérszerű szájnyílás „hangszóróként“ 

funkcionált-e, növelve a színész orgánumát, vagy a nyitott szájak csak a karakter 

jellegét erősítették.168 A maszkok sisakszerűen az egész fejet elfedték. Mindig általános 

karaktereket ábrázoltak: szakállas férfiakat, ifjakat, királyokat, nőket és isteneket. 

Szoros összhangban voltak a kor szobrászatával és festészetével, amik az individuum 

helyett inkább idealizált alakokat ábrázoltak.  

A maszk feladata az alapszemélyiség megjelenítése volt, amit a színész tovább 

fejlesztett a történet során. Egyes feltevések szerint a görög színdarabokban 

ugyanazokat a technikákat használták, mint a japán No-darabokban, ahol a fej lehajtása 

a maszk „ködösítését”, míg a maszk felemelése a “megvilágosodást” jelentette.169 

Az athéni drámában volt egy különösen izgalmas korszak, ahol híres személyiségek 

karikatúráit jelenítették meg maszkokkal. Arisztophanész idejében a társadalom 

meghatározó figuráinak igen fontos szerepe volt a közéletben. Ez a fajta öntudatosság 

lehetőséget adott az íróknak és a maszkkészítőknek, hogy nagyító alá helyezzék a 

hírességeket. Így Periklészt és Szókratészt is parodizálták a saját idejükben. 

 
167 fordítás John Mack: Masks… c. könyvéből, 156. o.  
168 John Mack szerk.: Masks – The Art of Expression. The British Museum Press, London, 1994. 157. o.  
169 Peter Arnott és Mae J. Smethhurst kutatásai alapján  (Peter Arnott: Greek Scenic Conventions. 

Macmillan, London, 1969. ill. Mae J.Smethhurst: The Artistry of Aeschylus and Zeami: A Comparative 

Study of Greek Tragedy and No. Princeton University Press, Princeton, 1989.) 
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Arisztophanész Felhők című darabjának bemutatóján állítólag Szókratész felállt a 

nézőtéren, hogy kétség ne essék arról, kiről is készült a paródia. Más komédiákban nem 

közéleti emberek, hanem jellegzetes típusok (részeges vénasszonyok, szélhámosok, 

szemfényvesztő filozófusok) kerültek terítékre.170 

A görög komédia maszkja gyakran feltűnő jelmezzel járt együtt: nagy pocak, 

vastag ülep, harisnya, ráapplikált túlméretezett bőr fallosszal, amely kilógott a rövid 

tunika alól. (Ez valószínűleg a szereplő nemét jelezte, és nem társult hozzá semmiféle 

erotikus töltet.) A komikus színész (feltehetőleg a későbbi bohóc őse) abszurd 

gesztikulálásával jó ellenpontot teremtett a tragédia komolyságával szemben. 

A Kr.e. V. századra a a görög drámák kórusa tíz fősre bővült. A tragédiában a 

kórus tagjai leginkább embereket ábrázoltak, míg a komédia lehetőséget adott a 

maszkkészítőknek, hogy kiélhessék fantáziájukat, hiszen például Arisztophanész 

darabjaiban madár, béka, darázs, vagy akár felhőkből álló kórus is szerepelt. A kar 

tagjai mindig egyforma maszkot viseltek, míg a színészek különbözőeket. Ebben a 

korban egy másik típusú maszkot is használtak a kórus tagjai a szatírjáték közben, 

amelyben félig emberi, félig állati öltözékű – kecskeszarvú és ló patájú – pajkos fickók 

játszottak. Őket nevezték szatíroknak. Játékuk a mitológia egy-egy komoly, sokszor 

tragikus jelenetét figurázta ki, nevetségessé téve mind a halhatatlan isteneket, mind a 

mondák hőseit.   

Julius Pollux a Kr.e. II. században összeállított tematikus szótárában, az 

Onomasticon-ban a következőképpen kategorizálja a maszkokat171: hatféle öregebb 

férfit ábrázoló maszk, nyolcféle fiatal férfi maszk, háromféle szolga maszk és 

tizenegyféle különböző korú női maszk szerepel a korabeli színházak repertoárjában. 

Emellett még voltak olyan mitológiai karakterek, mint a pán szarvakat viselő Aktaión, a 

vak Phineusz vagy más isteni és hősi figurák. Pollux gyakran említi az onkos-t, vagyis 

az erősen ráncolt homlokot, mint a görög-római maszkok sajátosságát. Ez a 

jellegzetesség megkülönbözteti a kor maszkjait a Kr.e. V. század leegyszerűsített 

maszkjaitól. Az erőteljes homlokránc gyakran együtt járt a szem félelmetes tekintetével, 

és a kitátott szájjal.  

 A görögök a maszkot egyenértékűnek kezelték magával az arccal. A színházban 

a közönség nem várakozott áhítattal a pillanatra, amikor a színész leveszi a maszkját és 

 
170 John Mack szerk.: Masks – The Art of Expression. The British Museum Press, London, 1994. 159. o. 
171 John Mack szerk.: Masks – The Art of Expression. The British Museum Press, London, 1994. 161. o. 

  Julius Pollucis: Onomasticon. B. G. Teubner kiadása, Lipcse, 1900. 
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feltárja valódi kivoltát. A maszk egy eszköz volt, amellyel a színész életre keltette a 

karakterét. Az álarcnak gyakorlati előnyei is voltak: ugyanaz a színész több szerepet is 

játszhatott a darabban, hiszen ha kiment a színről, a színfalak mögött kicserélhette 

maszkját. A maszkkészítők ügyeltek rá, hogy a mitológiai hős fő vonásait könnyen fel 

lehessen ismerni a maszkban, a komédiában pedig hasonlítson a kifigurázott valós 

személyhez. 

 

6.3.4. Commedia dell’arte maszkok 

 

A reneszánsz kor egyik közkedvelt műfaja volt a commedia dell’arte, amelynek 

fő jellemzője, hogy a rögtönzött játék állt az előadás középpontjában. A XVI. században 

keletkeztek a legnépszerűbb darabok, melyek állandó karaktereket vonultattak fel. A 

commedia dell’arte előadása egyszerű díszletet használt, középpontban a színész állt, 

aki az előadás során bemutattagazdag színészi eszköztárát is: szöveg, mozdulat, 

pantomim, zene és tánc is megjelent a színészi játékában. A maszk a játék fontos 

kelléke volt, ami jól érzékeltette a figura alapkarakterét. A commedia dell’arténak nem 

minden színésze játszott maszkban. (A nők például szinte mindig maszk nélkül léptek 

fel.) Ilyenkor ragasztott, groteszk orr, nagy szemüveg, vagy fehérre sminkelt arc 

helyettesítette azt.172 A szórakoztató commedia dell’arte hamar népszerűvé vált a 

polgárok és a parasztság körében is. Az improvizációra épülő játékot lassan felváltották 

Goldoni, Gozzi és a többi kortárs író előre megírt, fordulatokban és humorban 

bővelkedő komédiái.173 

Az olasz népi commedia szereplőinek a maszkja általában groteszk volt. A 

szolga szereplőknek félig állati, félig ördögi pofájukkal és torz alakjukkal könnyű 

dolguk volt megnevettetni a közönséget.  

Az egyes karakterek megjelenésére külön szabályok vonatkoztak: 

- Pantalone: zsugori velencei kereskedő, csúnya ábrázat, hegyes, csatos cipő, 

fekete bársonyköpeny, vagy vörös kabát, vörös sapka, maszkja kifejezetten 

visszataszító, horgas hosszú orr, ősz bajusz, szakáll. „Sántít és nyögdicsél, 

prüszköl, köhög, szipákol és hasfájásra panaszkodik.“174 

 
172A. K. Dzsivelegov: A commedia dell’arte, Gondolat Kiadó, 1962., 103. o. 
173 Jennifer Foreman:Maskwork, The Lutterworth Press, Cambridge, 1999., 115. o. 
174A. K. Dzsivelegov: A commedia dell’arte, Gondolat Kiadó, 1962, 110. o. 
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- Dottore: bolognai áltudós, nagy orrú maszkkal, fekete köpeny, alatta fekete 

öltözék, nagy fehér gallér.175 

- Arlecchino: ostoba és lusta szolga (Zanni), maszkján mindig piros dudor 

éktelenkedik, ruhája színes, foltos.176 

- Columbina: Arlecchino szerelme, erős sminkben (maszk nélkül) 

- Brighella: okos szolga alaptípusa, hatalmas bajusszal. 

- Capitano: hetvenkedő katona, spanyol körgallér, bauta – háromszögű velencei 

kalap, fekete bársony- 

köpeny, térdnadrág, csatos cipő. 

A nézők a maszkok és a jelmezek alapján rögtön felismerték a megfelelő 

szereplőt, és könnyen követni tudták a történetet. 

A színészek nagyon megbecsülték a maszkjukat. Egy igazán jól sikerült maszkot 

akár több százszor is használt az előadásokon a színész. A maszk együtt izzadt, együtt 

lélegzett a színésszel, időközben teljesen idomult viselője arcához. Ezzel is összefügg, 

hogy minden színész egy figurát alakított egész élete során, így minden szerepet lehetett 

értelmezni fiatalon, de idősen is. Ráadásul a szerepkörök gyakran apáról fiúra 

szálltak.177 

Ezért hívja Donato Sartori professzor – aki a commedia dell’arte maszkkészítés 

hagyományőrző mestere – a bőrmaszkot az „arc cipőjének.” Ő a mai napig a több száz 

éves hagyományt követve készíti commedia dell‘arte maszkjait, módszerét pedig 

nemzetközi kurzusán oktatja, valamint saját könyvében is részletesen ír erről. 

 

A commedia dell’arte maszk készítése 

 

A következőkben a commedia dell’arte maszk elkészítésének fázisait, menetét 

ismertetem, amelynek hagyománya alig változott az eredeti tradíció óta. 

Az első lépés a maszk megtervezése, amelynek során tanulmányrajzokat 

készítenek karakteres emberekről vagy különböző állatokról, és azok legjellemzőbb 

vonásait beépítik a maszk arcvonásaiba178.  

A tervezés után komolyabb szobrászmunka következik: egy emberi arc 

méretéhez viszonyítva arányos, jellegzetes arc agyagból való megmintázása. Nagy 

 
175A. K. Dzsivelegov: A commedia dell’arte, Gondolat Kiadó, 1962, 115. o. 
176Donato Sartori: La Maschere nell’Antichitá, Villa Pacchiani, 2003. 64. o.  
177 Honti Katalin: Színház és látvány II. – Műhelytitkok, Corvina Kiadó, Budapest, 1978. 17. o. 
178Donato Sartori: La Maschere nell’Antichitá, Villa Pacchiani, 2003. 68-69. o.  
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hangsúlyt fektetnek a fő vonások és ráncok pontos és erőteljes kidolgozására179. Ezeken 

a felületeken törik meg a színpadi fény, ittlesz kontúros az árnyék, és ettől működik egy 

jó maszk. A megmintázott agyag-arcról gipsznegatív készül, majd szintén gipszből a 

pozitívját is kiöntik180. Ez adja a mintát a famaszk a faragásához.  

A fát (Pinus cembra) nagyon éles baltákkal és vésőkkel lenagyolják, majd egyre 

kisebb és aprólékosabb szerszámokkal megfaragják. A méret és az arányok 

megtartásához a gipszmintát használják, amelyről körző és vonalzó segítségével 

másolják át a pontos értékeket. A maszkot kisebb ráhagyással, mindig fentről lefelé 

haladva faragják, így ha véletlenül hiba történik, az egészet pár milliméterrel lejjebb 

lehet faragni181. A finomabb részeket különböző formájú éles vésőkkel finomítják, de 

csak annyira lehet vékonyítani a mélyedéseket, hogy a kb. másfél milliméter vastagságú 

bőr majd beleférjen ezekbe a mélyedésekbe. A végén reszelőkkel és smirglivel a fa 

felületét tükörsimára csiszolják, amely legalább egynapos folyamat. 

A maszkhoz elő kell készíteni a marhabőrt. Több órás áztatás és többszöri 

kicsavarás után a bőrt egy különleges technikával ráfeszítik a faragott faformára182. A 

száradási idő miatt ez egy többnapos folyamat. A formán folyamatosan feszíteni és 

igazítani kell a bőrdarabot. Ha az arcforma megköveteli, az orr alatti résznél ki lehet 

vágni a felesleget a bőrből. A bőrt kis rézszegekkel rögzítik a fához, elől mindig a 

legmélyebben faragott pontokon, hátul pedig centiméterenként körbe-körbe. Ezt a 

folyamatot addig ismétlik, amíg a bőr teljesen rá nem feszül a famintára. Ezután egy 

tompahegyű, kis keményebb kalapáccsal 3 milliméterenként végigütögetik a felületét 

minél egyenletesebben úgy, mintha „bepöttyöznék” azt. Evvel az eljárással lehet 

kiszorítani a felesleges vizet a bőrből. Egy másik, puhább anyagú kalapács gömbölyű 

végével kikalapálják az egész maszkot, úgy, hogy a kis mélyedések mind 

elsimuljanak183. Végül egy tompa faeszközzel a szűkebb ráncokba, árkokba bepréselik a 

bőrt, a kiálló részeken pedig fényesre polírozzák azt.  

Ezután a bőrmaszkot lehámozzák a famintáról, és a hátrafogatott bőrdarabkákat 

annyira elvékonyítják, amennyire csak lehet, majd speciális bőrragasztóval a maszk 

hátoldaláraragasztják, azt körbefogatva visszaragasztanak egy vékony merevítő drótot 

is. A maszk szegélyét kibélelik vékony bőrcsíkkal, simára csiszolják, majd az egész 

 
179Donato Sartori: La Maschere nell’Antichitá, Villa Pacchiani, 2003. 71-72. o.  
180Donato Sartori: La Maschere nell’Antichitá, Villa Pacchiani, 2003. 76-79. o.  
181Donato Sartori: La Maschere nell’Antichitá, Villa Pacchiani, 2003. 80. o. 
182Donato Sartori: La Maschere nell’Antichitá, Villa Pacchiani, 2003. 84. o. 
183Donato Sartori: La Maschere nell’Antichitá, Villa Pacchiani, 2003. 85. o. 
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maszkot belül természetes lakkal átlakkozzák kb. 8-10 alkalommal. Az orrnál levő 

vágást is el kell dolgozni, és le kell lakkozni184.  

Kivágják a szem és az orrnyílásokat, amelyeknek széleit finomra csiszolják, 

nehogy felsértse a színész arcát185. Ezután következik a festés, amelynek több 

hagyományos módja létezik. A legtradicionálisabb esetben higított bitumen alapú 

(sötétbarna) festéket masszíroznak a felületbe borotválkozó pamaccsal, gyors, körkörös 

mozdulatokkal.186 A száraz maszkot benzinnel higított bitumennel még átfújják, hogy 

kiemeljék vele a mélyedéseket, ráncokat.  

Ezután következik a viaszozás. A finom fehér viaszréteget felviszik a maszkra, 

majd a felesleget puha ronggyal letörlik. A viasz nem csak a csúcsfényeket és éleket 

emeli ki, de az egész maszkot lemattítja, ami a színpadi világítás miatt elengedhetetlen. 

Végül pedig rézszegeccsel rögzítenek két oldalon egy elasztikus pántot, ami feszesen az 

archoz szorítja a maszkot. A homlok belső falára a kényelem miatt még egy kis darab 

szivacsot is fel lehet ragasztani, de ez nem mindig szükséges. 

Sartori professzor kurzusainak utolsó fázisa az, hogy a kész maszkokat egy 

ahhoz értő színész segítségével életre keltik, kipróbálják a hallgatók. Enélkül a lépés 

nélkül nem lenne teljes a tanulási folyamat, hiszen lényeges megjegyezni, hogy a 

maszkokat nem csupán elkészíteni, de használni is meg kell tanulni. 

A commedia dell’arte típusú előadások a múlt században újjáéledtek. 

Legismertebb művelői a milánói Piccolo Teatro társulata187, melyet 1947-ben alapított 

Paolo Grassi színész és Giorgio Strehler rendező. A Piccolo Teatro társulata a 

klasszikus olasz szerzők darabjaiból kortárs szemléletű előadásokat készített, 

melyekben a szöveg mellett a vizualitásra is nagy hangsúlyt fektettek. Fontos még 

megemlíteni Dario Fo188 olasz rendezőt-írót is, aki szintén a commedia dell‘arte műfaját 

élesztette fel és értelmezte újra alkotásaiban. 

 

 

 

 
184Donato Sartori: La Maschere nell’Antichitá, Villa Pacchiani, 2003. 89. o. 
185Donato Sartori: La Maschere nell’Antichitá, Villa Pacchiani, 2003. 90. o. 
186Donato Sartori: La Maschere nell’Antichitá, Villa Pacchiani, 2003. 90. o. 
187www.piccoloteatro.org -  
188Dario Fo (1926-) rendező az 1970-es években Nuova Scena nevű társulatával került be a köztudatba. 

Előadásaiban a grammelot nevű, hangokra, ritmusokra épülő színházi nyelvet alkalmazta. Munkásságát 

erőteljesen átitatja a politikai szemlélet. Commedia dell’arte stílusú előadásaival a kortárs társadalmi és 

politikai problémákra reflektál. 

http://www.piccoloteatro.org/
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7. A XX. századi maszkos színház néhány fontos képviselője 

 

7.1. Lecoq iskolája és maszkjai 

 

Jacques Lecoq (1921-1999) a huszadik századi maszkos színház egyik úttörője 

volt. Saját bevallása szerint a sport vezette a színházba, mert fiatal párizsi tornászként 

rájött, hogy a különböző mozdulatok keltette érzetek a hétköznapi életbe is 

átvihetők.189Mestere, Jean Marie Conty pedagógiai módszerein keresztül került közel a 

színházhoz.  

A Lecoq által alapított iskola ma is működik Párizsban (L'École Internationale 

de Théâtre Jacques Lecoq), amelyet halála óta özvegye vezet. Lecoq egykori 

munkatársai és tanítványai közül ma is sokan folytatják a lecoq-i hagyományt, Thomas 

Prattki hasonló szellemiségű intézményt nyitott (LISPA) Londonban, Lecoq 

olaszországi asszisztense és későbbi alkotótársa Carlo Mazzone-Clementi Kaliforniában 

honosította meg a mester technikáját (Dell'Arte International). Nála tanult Ariane 

Mnouchkine és a Mummenschanz társulat alapítói is.  

Lecoq a maszkkal mint színházi eszközzel először az olaszországi Comediens de 

Grenoble társulathoz csatlakozva találkozott a negyvenes évek közepén. A társulat 

vezetője, Jean Dasté úgynevezett semleges maszkokat használt, és Lecoq ekkor fedezte 

fel a színházi mozgás és maszk szoros kapcsolatát. Ebben az időszakban ismerkedett 

meg a japán No színházzal is. Ezek az élmények nagyon erős hatással voltak rá, és 

miután meghívták a Padovai Egyetemre tanítani, a három hónaposra tervezett olasz útja 

nyolc évre módosult. Ott ismerkedett meg a commedia dell’arte-val és a tehetséges 

szobrásszal, Amleto Sartorival. 

Korábban papírmaséval kísérletezett, ám Amleto Sartori segítségével 

kikísérletezték a már majdnem feledésbe merült eredeti commedia maszk technikáját. 

Együtt járták a külvárosi piacokat, kocsmákat, és innen merítették az ihletet karakteres 

bőrmaszkjaik vonásaihoz. A kifejező maszkok mellett kifejlesztették a speciális 

„kifejezés nélküli”, ún. semleges maszkot is (neutral mask), amit még ma is használnak 

iskoláiban. Később bemutatta a szobrásznak Giorgio Strehlert, akivel Milánóban 

megalapították a Piccolo Drama Schoolt, így Amleto Sartori később Strehlernek is 

 
189 Jacques Lecoq: The Moving Body, A&C Black, 2003., 3. o. 
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készített maszkokat.190 

Lecoq 1956-ban tért vissza Párizsba, és megalapította iskoláját, ahol az oktatás 

részévé tette a semleges maszk használatát. Bevezette diákjait a commedia dell’arte, a 

görög tragédiák, a pantomim, a fizikai színház, a drámai akrobatika és a karakter 

maszkok használatának művészetébe. Csak ezután következett a beszédközpontú 

improvizációk és a „clown” technikák elsajátítása. (Lecoq szerint a legkisebb létező 

maszk a piros bohócorr.)A lárva maszkokkal is ekkortájt kezdett dolgozni. Ezek a 

különös, fehér, eltorzított ábrázatú maszkok eredetileg a svájci Bazelből származó 

kifestetlen karneváli maszkok voltak. Lecoq a maszkok mellett a tér, a dráma és az 

építészet kapcsolatának kutatását is beépítette pedagógiai programjába.  

Egy szigorúan felépített, két éves kurzust hozott létre, aminek a struktúráját ma 

is betartják és így oktatják. Ezt a metódust foglalja össze Lecoq a The moving body - 

Teaching creative theatre című könyvében. A két éves oktatást a semleges maszkok 

használatával kezdik, ezekről térnek át később az expresszív maszkokkal való 

kísérletezésre. „The Journey” (Az utazás) néven definiálják azt az összetett feladatsort, 

amivel a diákoknak meg kell birkózniuk, mivel legtöbbjük még sohasem dolgozott 

előtte maszkokkal. Valaki klausztrofóbiás rohamot kap, másoknak megszűnik a 

térérzékelése, sokan elvesztik biztonságérzetüket és kiszolgáltatottnak, elveszettnek 

érzik magukat.  

Lecoq – aki oktatási metódusának központjaként kezeli a semleges maszkkal 

való munkát – elve az, hogy a semleges maszk „alatt” fizikai nyugalomnak kell 

megszületnie. A semleges maszk egy tökéletes egyensúlyt hordozó maszk, minimális 

arckifejezéssel, amelynek viselője megtapasztalja a semlegesség állapotát és belső 

konfliktus nélküli befogadóvá válik. A semleges maszk egy alapmaszk, vagy 

hivatkozási pont, minden maszk alapja. Minden működő színházi maszk alatt – legyen 

az kifejező karakter maszk vagy commedia dell’arte maszk –rejtőzik egy semleges 

maszk, amely ezeket erősíti. A jó semleges maszkot nehéz elkészíteni. Fontos, hogy a 

maszk és viselője arca között legyen bizonyos távolság, amely lehetővé teszi a színészi 

játékot. Az is fontos, hogy a maszk kissé nagyobb méretű legyen a színész 

arcánál.Lecoq szerint a teljesen azonos méretű maszk „halott maszk”, míg egy jó 

maszknak vagy kisebbnek, de inkább nagyobbnak kell lennie a viselője arcánál. Két 

 
190Ezek közül néhányat nekem is volt szerencsém megcsodálni az Abano Termében lévő Maszkmúzeum 

kiállításán, amelyet Sartori mester fia, Donato Sartori hozott létre, aki folytatta apja mesterségét, és halála 

után belefolyt Lecoq kutatásaiba is, és apjához hasonlóan készített számára maszkokat. 
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fajtát fejlesztett ki: a női és a férfi maszkot, amelyek csak kicsit térnek el egymástól. A 

semleges maszk megnyitja a színészt, hogy befogadja a körülötte lévő teret, és 

szabadságérzetet ad. Megtanítja figyelni, hallani, érezni és megérinteni a dolgokat az 

előről kezdés frissességével. A színész arca eltűnik és a teste kerül fókuszba. Többé 

nem az arcát nézzük, hanem az egész testét, minden mozdulata megnő, és kifejezőbbé 

válik, mint maszk nélkül. Szinte „óriássá válik”. Ha jól viselte a maszkot, a levétel után 

is nyugodt maradt az arckifejezése. 

 Első lépésben a diákok fizikai kontaktusba kerülnek a semleges maszkkal. 

Felveszik, megmozdulnak benne, mozognak a térben, ismerkednek vele. Soha nem 

mondja meg nekik a tanár, hogy hogyan viseljék. Erre maguknak kell rájönniük. Az 

első feladatuk a maszkban, hogy felébredjenek. Majd el kell búcsúzniuk valakitől. Az 

egyszerűbb gyakorlatok után jönnek a bonyolultabbak, összetettebbek. A második szint 

az „alap utazás” (fundamental journey), amely a tengerben kezdődik, majd különböző 

természetű tereken kell áthaladni egyedül a maszkban. A vízből a homokos 

tengerparton át egy egyre sűrűsödő erdőn keresztül, egy hegyre fel és völgybe le, 

átkelve a folyón, végigsétálva egy mezőn, végül kiérkezni a sivatagba, ahol éppen 

lemegy a nap. A diákoknak azonosulniuk kell a területekkel, tehát, amikor például 

átkelnek a folyón, a folyóvá válnak, a sivatagban a sivataggá. Másodszorra ugyanezen 

az úton kell végigmenniük, de most viszontagságos időjárási körülmények között: 

viharban, esőben, szélben, földrengés közepette. Harmadik szinten megismerkednek a 

természetes világgal való azonosulással. Ennek kapcsán a négy fő elemmé kell válniuk 

a semleges maszkot viselve: vízzé (tenger, folyó, pocsolya, esőcsepp stb.), levegővé 

(széllé, szélben kavargó levéllé stb.), földdé (sárrá, fává stb.) és végül tűzzé. A négy 

elem után különböző anyagokká kell válniuk: fémmé, papírrá, fává, folyadékká stb., 

majd absztraktabb képekké: színekké, fényekké, szavakká, ritmusokká és terekké. Ezek 

összességét hívják Lecoq iskolájában az egyetemes költői tudatosságnak. Ha ezt elérik, 

a semleges maszk „eltűnik”.Az így megtapasztalt állapotokat végül meg kell tanulniuk 

átültetni színházi dimenziókba. Ezekre a gyakorlatokra a későbbiekben „emlékezni fog” 

a színész teste. 

 A hallgatók részéről nagy fokú koncentrációt és elszántságot igényel Lecoq 

módszerének elsajátítása.191 Először gyakran nem is érthető, hogy a semleges maszk 

 
191 Felkerestem egy – az iskolájában nemrég végzett – diákot, Domonkos Ágnest, aki a londoni intézetben 

tanult. Az ő beszámolója segítségével igazán árnyalt képet alkothattam Lecoq módszeréről, és az elméleti 

hattér mellett az oktatás minennapjaiba is betekintést nyerhettem. 



 76 

használatával kapcsolatos gyakorlatok mi célt szolgálnak. Ez a kifejezetten nehéz 

feladat csak évekkel később, a Lecoq által emlegetett „emlékezés“ segítségével kerül 

kontextusba, gyakran teljesen váratlan helyzetekben. 

 Az oktatás részeként nemcsak a semleges maszkot próbálják ki a diákok, hanem 

az első év végén kifejező (expressive) maszkokkal és ellenmaszkokkal is foglalkoznak. 

Lecoq ide sorolta a karaktermaszkokat, a lárvamaszkokat és a mindennapi életben 

használt, főleg védelemre szolgáló maszkokat. Ezeket tanulják meg használni a diákok a 

következő lépésben. Furcsának tűnhet, hogy semmiféle segítséget vagy útmutatást nem 

kapnak a maszkok elkészítéséhez, ezért itt sok hibát követnek el a diákok, de az iskola 

filozófiája az, hogy ezeken keresztül tanulják meg, milyen a jó maszk.  

Egy jó színházi maszknak a színész mozgásával együtt mindig változik az 

arckifejezése is. A karaktermaszkok mindig teljes arcot fedő maszkok, nagyobbak vagy 

kisebbek a színész arcánál. Ezekben nem beszélnek. Az elkészült maszkot sokféle 

próbának kell kitenni, hogy rájöjjenek, reagál-e a különböző mozdulatokra. a színész 

teste át kell, hogy vegye a maszk formáját és fő karakterét. A test szinte a maszk 

„folytatásává” válik.  

A színész soha nem grimaszolhat a maszk alatt. Ha sikerül eggyé válni a 

maszkkal, az olyan, mintha megérezné a maszk legmélyebb indíttatását és magáévá 

tenné a tulajdonságait. Ezeknek a karaktermaszkoknak a vonásai eltúlzottak, de még 

nem karikaturisztikusak. Egyik leggyakoribb tanulómaszk a „kétszínű” maszk. Ennek 

különböző a két arca, az egyik torzabb, kifejezőbb, mint a másik. Egy ilyen maszkban 

mindig féloldalas, tekergő mozgást végeznek, feltárva a teret ezeknek a mozdulatoknak 

a nyomán.  

Hasonló elven alapul a munka az úgynevezett lárvamaszkokkal. Ezek nem 

valódi emberi tulajdonságokkal rendelkező, főként nagyorrú maszkok. Ezeket a 

maszkokat gyakran kosztümmel kiegészítve használják, és mindennapi, egyszerű 

szituációkat imitálnak velük. Túllépve ezeken az egyszerűbb gyakorlatokon, kitalált, 

gyakran állati vagy nem létező lényeket is megjelenítenek.  

Ezeket a tapasztalatokat hivatott kiterjeszteni a létező használati tárgyként 

funkcionáló maszkokkal történő munka. Ilyenek a jégkorongozó maszkok, a katonai, 

orvosi, méhész maszkok, amelyek általában védik az arcot. 

 A karaktermaszkos tanulmányok végén, fontos állomás, hogy a diákoknak meg 

kell tapasztalniuk a maszkjaik „ellenmaszkját” is. Ezt úgy érik el, hogy azt a 

tulajdonságot, amit a maszk sugall, megpróbálják a negatívjába fordítani, tehát az 
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ellenkezőjét sugallni. A gyakorlatban elérhető legmagasabb szint, ha a színész egyszerre 

tudja a maszk két ellentétes pólusát megjeleníteni ugyanazzal a maszkkal. 

 A második év közepén foglalkoznak a diákok a commedia dell’arte maszkokkal. 

Ezt Lecoq már tanári pályája kezdetén is oktatta. Lecoq átnevezte metódusát „az ember 

komédiájának”. Ezekkel a maszkokkal izgalmas emberi szituációkat lehet létrehozni: 

elcsábítani, becsapni, megszégyeníteni, kihasználni egymást. A commediában a 

mozgató erők mindig az emberiség alaprugói: az éhség, a szerelem, a pénz, a vágy, az 

alkohol, a féltékenység stb. 

Első körben, a commedia dell‘arte karaktereitől teljesen függetlenül a diákoknak 

el kell készíteniük egy olyan fél maszkot, amilyen karaktert szeretnének játszani. 

Ezekkel a maszkokkal kezdenek dolgozni, szituációs gyakorlatokban. Csak miután 

megtapasztalták ezeknek a maszkoknak a működését, tulajdonságait, korlátait, azután 

mutatják be nekik a tanárok a tradicionális commedia dell’arte maszkokat: Harlekint, a 

Doktort, Pantalonét, Brighellát, a Kapitányt stb. Főleg két karakterrel dolgoznak ezután, 

Pantalonéval és Harlekinnel. Nagyon egyszerű helyzetekbe hozva őket, például 

„Harlekin spagettit eszik”, „Harlekin vakarózik”, „Pantalone a pénzét számolgatja” stb. 

Nem minden témát improvizáltatnak. A diákok tanári segítséggel próbálják a 

szituációkat kisebb csoportokban mielőtt bemutatnák azokat. A fő szempont nem az, 

hogy mi a szituáció, hanem hogy milyen módon játsszák azt? Milyen erők működnek a 

karakterekben? Ki „húzza” vagy „tolja” magát? Ki az akit „húznak vagy tolnak”? 

Ezekre a kérdésekre adott feleletek rajzolják ki a jelenet dinamikáját. Ezt a munkát 

folyamatos beszédgyakorlatokkal egészítik ki, ahol a mozgás kidolgozása mellett a 

hangjukkal is megtanulnak játszani, karaktert formálni a hallgatók.  

A személyes beszámolók és a módszer elméleti leírása alapján minden 

bizonnyal százszázalékos figyelmet és odaadást igényel egy ilyen iskola elvégzése, 

viszont az itt elsajátított technikák segítségével önálló, kreatív színházi alkotóvá válnak 

a diákok. Nem véletlen, hogy Lecoq iskolájának rengeteg követője volt és van. A 

következőkben néhány számomra érdekes, vagy fontos példát szeretnék 

megemlíteniezek közül. 

 

7.2. Lecoq követőiés újabb példák a XX. századi maszkos színház köréből 

 

Ariane Mnouchkine rendezőnő először a Sorbonne-on pszichológiát tanult, de 

már ekkor is a színház érdekelte. Megalapította a Párizsi Egyetemisták Színházi 
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Egyesületét, amelybe majdani társulatának alapító tagjai közül is beléptek néhányan. 

Ezt követően több mint egy évig tartó „nagy utazást” tett, melynek során többek közt 

Japánt, Indiát, Kambodzsát, Pakisztánt is meglátogatta, s mindenütt különböző színházi 

formákra talált, amelyeket később sikeresen épített be saját koncepciójába. 

Hazaérkezése után Lecoq iskolájában tanult, és ottani diáktársaival 1964-ben létrehozta 

a Théâtre du Soleil-t, amely a mai napig sikeresen működik. Ariane Mnouchkine 

Lecoq tanítványaként nagy hangsúlyt fektet munkájában a fizikai színházra és a 

maszkhasználatra. Előadásai nagyon erősenpolitikusak. Hitvallása szerint a színházat 

közösen kell megteremteni. Társulatában mindenki rendező, technikus, tervező és 

színész is egyszerre. Előadásait gyakran építi improvizációra. A társulat egyes darabjait 

a távol-keleti színházi műfajok mozgás- és látványvilága határozzameg. A Tambours 

sur la Digue című produkciójukban például a japán bunraku bábok stílusát használják. 

Gyakran – szintén a keleti színház hatására – erős sminket és maszkokat használnak. Itt 

azonban fontos hangsúlyozni, hogy Mnouchkine színháza a távol-keleti színház elemeit 

nem csupán esztétikai céllal használja. Kulturális hidakat épít és közös pontokat talál a 

két egymástól igen távol álló színházi kultúrában. 

Erőteljes maszkhasználatot figyelhetünk meg nemcsak a keleti hatású 

darabjaiban, de Mnouchkine híres Moliére-filmjében is. „A maszk létrehozása az első 

lépés a teatralitás felé. (…) a maszk egy természetfeletti tárgyként beindítja a színész 

átalakulását.”192 A Moliére-film különösen érdekes ebből a szempontból, mivel itt 

tulajdonképpen színházat láthatunk a filmvásznon. Egyrészt a Moliére írta-rendezte 

előadások jelennek meg a szerző életét bemutató nagyszabású filmben, amelyre 

mindvégig jellemző a színházi szerkesztés és jelenetezés. Ennek megfelelően a maszkok 

is sokfélék. Néha egyszerű, fehér maszkokat, máskor bonyolult, eltúlzott sminket 

használnak, illetve a realisztikus öregítés-csúfítás technikáját is alkalmazták. A 

rendezőnő nem csupán konkrét maszkokkal dolgozik. A Theatre du Soleil-re jellemző 

erős mozgásvilág és fizikalitás magát a színész testét is képes maszkká alakítani, a 

testnek a maszkhoz hasonló jelentése lesz. Mozdulatlan, távoli kövületekként például az 

Átreidák című előadásban szereplő színészek halott testei azemlékezés szimbólumává 

váltak, míg a La Ville parjure című darabban pont az életteli test lett a halál 

 

192Laura Sava: Théâtre du Soleil Meets the Cinema: Acting and Mask Work in Ariane 

Mnouchkine’sMolière. in. http://www.screeningthepast.com/2011/08/theatre-du-soleil-meets-the-cinema-

acting-and-mask-work-in-ariane-mnouchkine%E2%80%99s-moliere-2/ 

http://www.screeningthepast.com/2011/08/theatre-du-soleil-meets-the-cinema-acting-and-mask-work-in-ariane-mnouchkine%25e2%2580%2599s-moliere-2/
http://www.screeningthepast.com/2011/08/theatre-du-soleil-meets-the-cinema-acting-and-mask-work-in-ariane-mnouchkine%25e2%2580%2599s-moliere-2/
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jelképe.193Az Aranykor (1975) című előadásában Erhard Stiefel készítette számára a 

maszkokat. Ezeken a maszkokon érződik a nagyon erősen a commedia dell'arte hatása, 

bár hordoznak egyedi jegyeket is. Az 1992-ben bemutatott Les Euménides című 

előadásban szinte filmes-maszkos technikával keverik a sminket és a prosthetic-

maszkot194 a kórus majom-oroszlán szerű lényeinél. Ha nem használnak maszkot, akkor 

általában stilizált, nagyon erős sminket viselnek a színészek. Ezeknek stílusa megidézi a 

keleti, főleg japán színház hangulatát. Erre másik jó példa Agamemnoncímű előadásuk 

(1990), melyben a jelmezek mellett a maszkok és sminkek fő szerepet kaptak. 

A majdnem negyven éve működő svájci Mummenschanz Maszkszínházat 

1972-ben alapította három Lecoq tanítvány: Bernie Schürch, Andres Bossard és 

Floriana Frassetto. Ez a svájci társulat kifejezetten a különleges maszkok köré építi 

előadásait. Maszkjaikat a legváltozatosabb módon készítik: még puha agyagból az arcra 

simuló, alakját folyamatosanváltoztató maszkot, wc-papír gurigákból és más háztartási 

eszközökből épített arcokat, vagy színes, világító, arcot formázó neoncsöveket egyaránt 

felhasználnak. A Mummenschanz társulat nonverbális előadásaiban a maszkoké a 

főszerep: zenét és díszletet alig alkalmaznak, a történetet szöveg nélkül, a maszkok által 

megtestesítve mesélik el. Jellemző előadásmódjukra a groteszk humor. A minimális 

térben még nagyobb hangsúlyt kapnak furcsa figuráik. A Mummenschanz sokféle 

eszközt ötvöz előadásaiban: animációt, bábokat, szürreális jelmezeket és UV-effekteket 

(Black Light Theatre), pantomimot és természetesen maszkokat. Rendszeresen tartanak 

workshopokat is az érdeklődőknek. 

Lecoq másik nagy követője az amerikai rendező és tervező Julie Taymor195. 

Miután 16 évesen egy évig járt Lecoq iskolájába, és némi tapasztalatot szerzett Peter 

Schumann „Bread and Puppet” nevű társulatánál, négy évet töltött Indonéziában, ahol 

behatóan tanulmányozta a maszkkészítés hagyományos technikáját, és a jávai, balinéz 

színházi tradíciót. Taymor Japánban is végzett kutatásokat. Munkájában bátran ötvözte 

az eklektikus stílusokat, összeolvasztva az Európában, Japánban és Indonéziában 

megismert hagyományokat. Színházában használ bábokat, árnyjátékot, maszkokat és fél 

maszkokat. A bábokkal még Lecoq iskolájában ismerkedett meg, és ez a tudás 

 
193Brian Singleton: Body Politic(s): the Actor as Mask in the Théâtre du Soleil's Les Atrides and La Ville 

Parjure in. Modern Drama, 39./4., 1996, 618-625. o. 

194Prosthetic mask: (protézismaszk) a színész arcára ragasztott, az arc mimikájával együtt mozgó, azt 

kiegészítő, különálló részekből kialakított maszk. Általában gumihabból vagy zselatinból készül.  
195 Julie Taymor (született 1952-ben) amerikai rendezőnő, a dramatikus színházi előadások mellett 

díjnyertes musicaleket, operát és filmet is rendezett. 

http://muse.jhu.edu/results?section1=author&search1=brian%2520singleton
http://muse.jhu.edu/journals/modern_drama
http://muse.jhu.edu/journals/modern_drama/toc/mdr.39.4.html
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meghatározó lett számára egész munkássága során. A századvégi szuperprodukcióban, 

az Oroszlánkirályban (amelyet ő rendezett, és a jelmezeket is ő tervezte, valamint a 

maszkok társtervezője is ő volt) szándékosan láttatja a bábokat mozgató mechanizmust, 

a színészre applikált jelmez függesztéseit, és főként a bábmozgatót magát. A nagy, 

látványos gesztusok mellett maximálisan kidolgozott, aprólékos, részletgazdag munka 

ez az előadás.  

Az angol színész, író és rendező Simon McBurney szintén Lecoq iskolájában 

kezdte, majd 1983-ban megalapította Complicite nevű társulatát196. Stílusukra jellemző 

a különböző eszközök használata, videó, bábok, maszkok, groteszk jelmezek, és ezek 

ötvözése. A Dogs heart című előadásukban négyen mozgatnak és szólaltatnak meg egy 

csontvázszerű kutyát. Shun-kin című előadásukban szintén használnak bábot, de a 

színészt is bábként mozgatják bizonyos pontokon. A legegyszerűbb eszközökkel hoznak 

létre maszkokat, például befáslizzák az arcot.AMester és Margarita címűelőadásukban 

például egy koponyára vetítették a színész arcát, majd összetörték azt.  

A Footsbarn Vándorszínház197csapatában az alapító tagok vagy Jacques Lecoq 

iskolájában tanultak Párizsban, vagy Peter Schumann „The Bread and Puppet” 

színházában képezték magukat. Azt vallják, hogy egyrészt praktikus okokból 

használnak maszkot, mert így néhány színész több szerepet is el tud játszani, másrészt 

izgalmas karaktereket tudnak maszkok által életre kelteni, amelyek szerintük 

érdekesebbek, mint maga a színész. Szentivánéji álom adaptációjukban klasszikus 

jelmezek és eltúlzott maszkok vannak. Főként Shakespeare és Moliére-darabokat 

dolgoznak fel. Előadásaikat hatalmas cirkuszi sátrakban, nyitott terű színházakban 

játsszák. Nagy hangsúlyt fektetnek a zenére és a buja, varázslatos látványvilágra. 

Még sok követője volt és van Lecoq technikájának, többek között a The moving 

picture mime show, vagy a frissen alakult Boileroom és aSuperbolt társulat, illetve az 

iskolájában tanult hírességek: Christoph Marthaler, Yasmina Reza, vagy akár volt 

munkatársa Dario Fo. Ez is azt mutatja, hogy Lecoq korszakalkotó szemléletet talált fel, 

és még sokáig hatással lesz a fizikai színház művelőire. 

 

 

 

 

 
196www.complicite.org 
197www.footsbarn.com 

http://www.complicite.org/
http://www.footsbarn.com/
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7.3. Néhány példa a XX. századi magyarországi maszkos színjátszás köréből  

 

Fontosnak tartom, hogy a nemzetközi példák és általános történeti áttekintés 

mellett szó essen néhány hazai példáról is. Mivel ma Magyarországon kifejezetten 

maszkos színházat művelő társulatokról nemigen beszélhetünk, ezért néhány 

érdekesebb rendezőt/rendezést említenék meg, elsősorban a XX. századból illetve 

napjainkból. Válogatásom nem átfogó, több szempont vezérelt a példák kiválasztása 

során. 

Moholy-Nagy László  

Moholy-Nagy művészete sok szempontból előzménynek is tekinthető. 

Színházról alkotott felfogása (melyben a maszkok használata is jelentős szerepet kapott) 

kapcsolódott kora fontos színházi alkotóihoz.Moholy-Nagy fémből vagy műanyagból 

készült maszkokat tervezett, melyek segítségével a színész személyisége 

megszüntethető, aki így igazi közvetítővé, a tartalom hordozójává válhat. 

Színházeszménye leginkább a futurista színházhoz hasonlított, amely “a varieté, az 

operett vagy a clown-mutatványok, sőt elektromos és mechanikus hangkészülékek 

használata, síkfilmek (vetítés) és térbeli fényjátékok révén nemcsak vízszintes, hanem 

függőleges mozgásfokozást valósít meg.”198 Később több magyar színházi alkotó 

folytatta ezt a hagyományt – ők a maszkoknak nem csupán esztétikai, hanem komoly 

színházelméleti jelentést is tulajdonítottak. A következőkben közülük szeretnék néhány 

példát említeni. 

Arvisura  

 

Az Arvisura Színházi Társaság majdnem húsz éven keresztül volt részese a 

magyar színházi életnek. Az 1979-ben még Tanulmány Csoport néven alakult társulat 

később Tanulmány Színházként, vagy Tanulmány Színházi Csoportként szerepelt, 1989 

őszén vették fel az Arvisura Színházi Társaság nevet199. Az alkotócsoport szemléletét 

nagyban befolyásolták a különböző keleti kultúrák, ill. a sámánizmus gondolatvilága is. 

Ez nem csak előadásaikra, de az alkotási folyamat egészére is kiterjedt. Rendszeresen 

tartottak ún. pszichofizikai tréningeket, valamint színészképzési kurzusokat.  

 
198http://tbeck.beckground.hu/szinhaz/htm/02.htm 
199 az ‘arvisura’ közép-ázsiai eredetű szó, egyik etimológiája szerint „igaz szólás”-t jelent 

http://tbeck.beckground.hu/szinhaz/htm/02.htm
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“Az Arvisura számos - alternatív és profi körökben egyaránt - elismert 

produkciót hozott létre, ezek közül a legsikeresebbek A Mester és Margarita, a Magyar 

Electra és a Szentivánéji álom előadásai voltak. Az utóbbi bemutatója után váltak 

repertoárszínházzá, az említett darabok előadásszáma a kétszázat is meghaladja, s ez 

még a hivatásos színházaknál sem megszokott.”200 

Az Arvisura előadásaiban gyakran megfigyelhető volt a maszkok, álarcok használata. 

Ennek nem csupán esztétikai, de színházpedagógiai céljai is voltak. Az Electra című 

előadásukban az egyik fő cél az volt, hogy a színészi játékban a lehető legnagyobb 

hangsúly a test kifejezőerejére kerüljön. Így ennek érdekében különböző álarcokat 

alkalmaztak. A Szentivánéji álom című előadásukban szintén fontos szerepet kaptak a 

maszkok. Itt a két, egymás mellett létező világot válaszották el, ill. jelölték meg az 

álarcok. Az erdő lényei, Oberon, Titánia, Puck maszkban jelentek meg a színpadon, míg 

az athéni polgárok megmutatták saját arcukat is. Egy másik példa a Magyar Electra 

előadásukból származik, ahol “Electra és Clytamnaestra szópárbaja konkrét színpadi 

akcióban is megjelenik, az Electra érveit képviselő harcos álarca az Orestest játszó 

színészt takarja, míg a királyné szavait Aegistus álarcos alakja illusztrálja. Ugyanígy 

Orestes álarcos alakja jelenik meg egy másik elbeszélés - Orestes halálának - színpadi 

megjelenésekor.”201 

Jeles András 

Jeles előadásaira jellemző a töredezettség, a szóbeliség mellett az egyéb 

kifejezésmódok megjelenítése, az egybefüggő történetmesélés helyett a jelenetekben 

felvillanó ábrázolás. 1994-ben bemutatott Kleist meghal című előadásában izgalmasan 

vegyít különböző színházi műfajokat. Itt a kortárs opera keveredik a bábszínház 

világával, ahol a szereplők csupán gesztusokban, pózokban, merev képekben 

érzékeltetik a pillanatok hangulatát.202 Az egyforma, fehérre festett arcok funkciója az, 

hogy kiemeljék a zenét (hiszen a Kleist meghal valójában egy opera), valamint a 

látványt, és a hangsúlyt az egyes színészek személyiségéről az adott jelenetek 

hangulatára tereljék át. Fontos szereplője az előadásnak a narrátor figurája, aki abszolút 

 
200http://arvisura.szinhaz.org/tortenete/bevezetes.shtml 
201http://arvisura.szinhaz.org/tortenete/4.shtml 

202http://metropolis.org.hu/?aid=25&pid=16 

http://arvisura.szinhaz.org/tortenete/bevezetes.shtml
http://arvisura.szinhaz.org/tortenete/4.shtml
http://metropolis.org.hu/?aid=25&pid=16
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öntörvényű szereplője az előadásnak, akire nem vonatkoznak a színház szabályai. Ezt a 

gátlástalan figurát különböző maszkokkal teszi még kívülállóbbá a rendező. A narrátor 

maszkokat próbálgat, melyeket gyakran lecserél, és ezek segítségével folyamatosan 

változtatja szerepeit is. A Valahol Oroszországban című rendezésében is használ 

maszkokat. “Az előadás két felvonásból áll, az első a dráma első felvonásának felel 

meg, a másodikban viszont a dráma második felvonásának végéhez közeledve ahelyett, 

hogy leereszkedne a függöny, vagy egyszerűen csak tovább folytatódna az előadás, 

álarcos lények érkeznek a színpadra, a színészek pedig a korábbiaktól merőben eltérő 

játéktechnikával mintegy felpörgetve, a helyzeteket sarkítva, egymással szemben 

eldurvulva, (többé-kevésbé) újrajátsszák az addig történteket. Az álarcosok figyelik a 

szereplőket, vagy csak ácsorognak; néha egy-egy szereplő mozgását imitálják. Az 

előadás legvégén, a szereplők távozta után birtokukba veszik a teret: összesereglenek és 

kórusban énekelnek.”203 

 

Pintér Béla 

Pintér Béla színész, rendező, író több, mint tizenöt éve dolgozik együtt 

társulatával. Előadásaikat a megszokott hat hetes próbafolyamat helyett gyakran több 

hónapig készítik, a szövegkönyv pedig folyamatosan változik a társulat improvizációi és 

a közös munka alapján. Pintér Béla előadásaiban visszatérő elem a maszkhasználat és az 

erőteljes, jellegzetes arcfestés. Gyévuska című darabjukban az szereplők arca sápadt, 

beesett fehérre van sminkelve, az arcvonások túlzó módon feketével kiemelve. A kicsit 

korábbi Korcsulá-ban, mely egy tragikus horvátországi nyaralás történetét meséli el 

zenés formában, szintén fontos szerepet kap a fehér festék. Itt azonban a naptejet 

cserélik fel egy ragadós, rikító fehér anyaggal, mellyel a színészek nem csak az arcukra, 

de testükre is határozott, nonfiguratív vonásokat rajzolnak. Pintér Béla és társulata igen 

sokféle módon használja ezeket a színpadi megoldásokat. 

 

 
203

 Schuller Gabriella: Bódy Gábor és Jeles András színházi rendezései 

http://apertura.hu/2008/tel/schuller2 
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Schilling Árpád 

A Krétakör Színház alapítója és rendezője egy időszakban előszeretettel használt 

erősebb sminkeket és maszkokat az előadásaiban. Már vizsgaelőadásában, a Liliomban 

is erőteljes arcfestést használtak a színészek: fehérre meszelt arc, erősen kihúzott 

szemöldök, festett bajus, rózsás orcák jellemezték a karaktereket. A Leonce és Lénában 

Péterfi Borinak két szerepe volt, ezeket kellett két különböző fél maszkkal megoldani. 

Az egyik maszk egy dekoratív táncosnő maszk volt, a másik egy nagyorrú tanítónőé. A 

színésznő a két maszk cserélgetésével pillanatok alatt öltött új figurát. A Hazám Hazám 

című előadásbana teljes fejet borító, nagyméretű állatmaszkoknak a különböző nációkat 

kellett megjelenítenie. (Pl: Oroszlán-Anglia, Kakas-Franciaország, Medve-Oroszország, 

Mickey Egér- Amerika…) A durva jelenet, amelyben a különböző országok megalázzák 

a lófejet viselő Magyarországot így teljesen elrajzolva komikus hangvételt kapott. A 

Phaidra című előadásban a többéve kómában fekvő királyt élénksárgára sminkelt 

operaénekes alakította. Ez az erőteljes szín szimbolizálta a hosszú betegséget. A király 

fiapedig egy aranyszínű napisten maszkban jelent meg, melyet görög futókutya mintájú 

testfestés egészített ki.Schilling Árpád látvány szempontjából egyik legizgalmasabb 

rendezése a Kapolcsi Művészetek Völgye Fesztiválra készült Csillagász Álma című 

előadás volt. Az összes színész teljesen egyforma jelmezben és sminkben játszott, mint 

Szucsev, az NDK-ból származó tudós, akit elraboltak, majd klónoztak a földönkívüliek. 

Hihetetlenül erős effektnek hatott, amikor a huszonvalahány uniformizált szereplő 

egyszerre megjelent. 

Bodó Viktor 

A Szputnyik Hajózási Társaság alapítója és rendezője elszórtan, főleg 

meglepetésszerű, furcsa helyzetekben használ erőteljes sminket vagy maszkot az 

előadásaiban. Általában ilyenkor a fő célja a nézők meghökkentése. Erre jó példa a 

Ledarálnak Eltűntemben a végén a gömbfejű, testruhás alak, vagy a csőrös 

madármaszkos figura. A 2009-es grazi rendezésében (Az óra /Die Stunde) az 

egyértelműen mai milliőbe váratlanul besétál Pető Kata színésznő rokokó ruhában és 

parókában, valamint a jelmezéhez illeszkedő korhű sminkben és előad egy rövid operát, 

majd a végén kivillantja lópatás lábát. Hasonlóan erős színpadi effekt, amikor a szintén 

Grazban rendezett Szentivánéji álomban a fehér rizsporos parókát viselő Titánia egy 

váratlan pillanatban “elhagyja” parókáját és onnan kezdve tar kopaszon játszik végig az 
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előadásban. Érdekes, hogy a szamárrá változtatott Tompor egészen klasszikus 

szamárfejet kap, míg a sokféle megjelenésű Pucknak a frakk-kabát alatt testfestéssel van 

elkészítve az ingje és nyakkendője. 
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8. Színházi smink és maszk alapkurzus 

a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói részére 

 

8.1. A színházi smink és maszkoktatás menete, óratípusok, anyag és eszközlista 

 

 A legfontosabb, hogy mielőtt elkezdenénk akár sminket, akár maszkot oktatni, 

felmérjük az oktatási intézmény által ajánlott lehetőségeket, és ehhez képest határozzuk 

meg az oktatás jellegét, felépítését, a hallgatók számát. Mind a smink-, mind a 

maszkoktatáshoz szükség van egy műhelyre, ahol lehetőség szerint munkaasztalokat 

kell kiépíteni és közös munkaterületet létrehozni. Ezeknek a tárgyaknak a hatékony 

oktatásaenélkül csak nehezen megvalósítható. Az elméleti órákhoz és a gyakorlati órák 

elején prezentált elméleti részhez elég egy terem és egy laptop, valamint projektor 

vászonnal. A gyakorlati órákhoz a sminkoktatásnál fontos, hogy a hallgatók saját 

asztallal és tükörrel, valamint székekkel rendelkezzenek, a maszkoktatásnál ezen felül 

egy nagy közös asztal szükségeltetik, amire akár rá is tud feküdni egy ember. A 

maszkozáshoz elengedhetetlen, hogy legyen a közelben folyóvíz, és mivel a 

maszkkészítés folyamata akár több napot is igénybe vesz, nagyon fontos, hogy a 

műhelynek használt helyiségben ne kelljen elpakolni minden alkalommal, hanem 

maradhasson a terem lefóliázva, a száradó maszkokkal, egészen a kurzus végéig. Az 

oktatás hatékonyságához fontos, hogy megfelelő mennyiségű eszköz és anyag álljon 

rendelkezésre. (Képzeljük el, hogy ha egy 9 fős csoportban csak 3 tégely alapozó van, 

és mindenki végezné a sminkes feladatát, akkor a csoport 2/3-ának várakoznia kellene, 

míg a többiek befejezik az alapozó használatát.) Ugyanez a helyzet az eszközökkel. Az 

lenne a legideálisabb, haminden hallgatónak saját használatú ecsetkészlete, ollója, 

spatulája stb. lenne. 

Sminkoktatás nagyobb létszámú (10-15 fős) csoportokban is lehetséges, a 

maszkoktatás ideálisan 5, maximum 10 fős csoportokban a leghatékonyabb. 
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8.2. A Jógyerekek képesköve c. előadásra épülő vázlatos tanmenet bemutatása 

 

Doktori dolgozatom egyik fő fejezetét a Jógyerekek képeskönyve című 

előadásban végzett munkám elemzése alkotja. Ehhez az elméleti részhez szervesen 

kapcsolódik a most következő kurzus vázlat, mivel az ebben a munkafolyamatban 

szerzett tapasztalataimat a gyakorlati oktatás részeként is szeretném megosztani a 

hallgatókkal. Ehhez a kurzushoz hasznos lehet, ha az Egyetem az Örkény Színháztól, a 

néhány maszkot átvenne, így azokon élőben lehetne prezentálni az elmondottakat. 

 

A kurzus témája: A Jógyerekek képeskönyve című darab 

1. feladat: Egy karakter sminkjének a megtervezése és megfestése 

2. feladat: Egy másik karakter maszkjának a megtervezése és elkészítése (gumimaszk) 

A kurzus időtartama: 10 alkalom x 6 óra (60 óra) 

 

A kurzus menete: 

1. alkalom: - A darab közös elemzése (kötelező elolvasni) 

- A különböző karakterek elemzése, saját karakter kiválasztása és 

párokba rendeződés 

  - Az alap sminktechnikák elméleti ismertetése 

  - A sminkanyagok és sminkes eszközök bemutatása 

  - Sminktörténeti áttekintés (vetítéssel) 

 

2. alkalom:     - A választott karakterhez sminktervek készítése (több verzióban) 

  - Az alapozás bemutatása  

  - A szem, a szemöldök, a száj festésének bemutatása  

  - Az arc árnyékolásának bemutatása 

  - Szemöldök és szőrök ragasztása kreppből 

 

3. alkalom: - A végleges terv kiválasztása, szükség esetén újratervezése 

  - Páros feladat: egymás kisminkelése  

  - A kész sminkek elemzése, a tapasztalatok leszűrése 

 

4. alkalom:      - A sminkek tökéletesítése, ismét sminkelés párokban 

  - A kész sminkek lefotózása archiválás céljából 



 88 

  - Maszktörténeti áttekintés (vetítéssel) 

  - Az arcnegatív levételének ismertetése 

 

5. alkalom:      - Egymás arcnegatívjának levétele algináttal és gipszes gézzel 

  - Arc-pozitívok kiöntése gipsszel 

  - A választott karakter maszkjának megtervezése (több verzió) 

 

6. alkalom:     - Az alap maszkos technikák elméleti ismertetése 

  - A maszkkészítéshez szükséges anyagok és eszközök bemutatása 

  - A végleges maszkterv kiválasztása, szükség esetén újratervezése 

  - Maszk mintázásaplasztilinnelgipsz pozitívra 

(első fázis, az anyag felrakása) 

 

7. alkalom:    - A mintázás alapfogásainak bemutatása, ismerkedés a szerszámokkal 

  - A maszkmintázás folytatása és befejezése 

  - A gipsznegatív technikájának ismertetése és bemutatása 

 

8. alkalom:    - A befejezett plasztilin-maszkok negatívjának levétele gipsszel 

  - A megszáradt gipszforma kiöntése folyékony gumival 

  - A gumiréteg kibélelése gumiba mártott textillel 

 

9. alkalom:    - A megszáradt gumimaszk kiszedése a gipszformából 

  - A gumimaszk körbevágása, szemnyílások kivágása 

  - Maszkfestési technikák ismertetése és bemutatása 

- A maszk lealapozása és kifestése, ha igény van rá, műszőrrel bevonása 

  - A maszk felszőrözése (szemöldök, bajusz, szakáll) 

 

10. alkalom:    - A maszk befejezése, gumipánt ráerősítése 

  - A kész maszkok kipróbálása, improvizációs gyakorlatok (fotózással) 

  - A további pontosítások, javítások elvégzése 

  - A kész maszkok elemzése, tapasztalatok leszűrése 

- A Jógyerekek általam készített sminkjeinek és maszkjainak bemutatása, 

a készítés folyamatának részletes ismertetése, más adaptációk 

ismertetése (vetítéssel) 



 89 

8.3. Színházi smink és maszk alapkurzus menete204 

 

 

A kurzus témája: színházi smink 

A kurzus időtartama: min. 15 alkalom, 1 alkalom min. 3 óra 

 

1. alkalom: - Általános sminktörténeti áttekintés(elméleti óra vetítéssel) 

 

2. alkalom:  - A sminkelés alapjai: natúrsmink, erős smink, korrekciós smink, 

öregítés, karaktersminkek (elméleti óra vetítéssel) 

 

3. alkalom:  - Női és férfi natúrsmink készítése(gyakorlati óra): alapozás, szemhéj, 

szempilla, szemöldök ésszáj festése, arcformázás pírral  

 

4. alkalom:  - Erős modell smink, férfiból nő készítése (gyakorlati óra): alapozás, 

szemhéj festése tus használattal, szemöldök festése, száj festése, 

műszempilla ragasztása (szálas és soros), arcpír 

 

5. alkalom:  - Öregítés festéssel (gyakorlati óra): alapozás, ráncok megfestése, arc 

árnyékolása, szemek leöregítése, őszítés 

 

6. alkalom:  - Öregítés gumitejjel (gyakorlati óra): gumitej ráncok felrakása, 

alapozás, ráncok megfestése, arc árnyékolása, szemek leöregítése, 

őszítés, bibircsókok készítése, nyak és kezek öregítése gumitejjel 

 

7. alkalom:  - Karakter sminkek (gyakorlati óra): beteg smink, alkoholista/drogos 

smink, fáradt arc, szomorú arc, vidám arc, izzadás, halott arc, fiatalítás 

 

 
204 Sokéves személyes tapasztalataim mellett a következő kurzusokon sajátítottam el a színházi smink- és 

maszkkészítés mesterségét: 2001: speciális effekt maszk kurzus, Makeup Designory, Los Angeles, USA; 

1996: Nottingham Trent University, színházi díszlet- és jelmeztervező szak, Anglia; 1999: Törös Judit 

maszkmester smink kurzusa, ARC Stúdió; 2008: Commedia Dell'Arte workshop, Padova, Olaszország, 

Donato Sartori vezetésével (Arte della Maschera Nella Commedia dell’Arte - International Workshop),  
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8. alkalom:  - Sérülések (gyakorlati óra): vágott sebek , horzsolás, alvadt seb, régi 

sebhely, vérkapszula és vérpor használata, orbánc májfolt, égési 

sérülések, hámló bőr 

 

9. alkalom:  - Szőrzetek és koszolás (gyakorlati óra): szakáll készítése kreppből, 

műbajusz és műszakáll felhelyezése, borosta (festékkel és borosta 

szivaccsal, ill. kreppel), nőből férfi smink, különböző erősségű 

koszolások, kommandós smink 

 

10. alkalom:  - Korok és népek sminkjei (elméleti és gyakorlati óra): egyiptomi 

smink, barokk smink, indiai smink, japán smink (gésa, kabuki) 

 

11. alkalom:  - Európai arc átalakítása (gyakorlati óra): ázsiai arc, fekete arc, 

primitív törzsi smink (aboriginal, indián, afrikai) 

 

12. alkalom:  -20. századi jellegzetes sminkek (elméleti és gyakorlati óra): 20-as, 30-

as, 40-es, 50-es évek 

 

13. alkalom:  -20. századi jellegzetes sminkek folytatás (elméleti és gyakorlati óra): 

60-as, 70-es, 80-as évek, valamint a 90-es évektől napjainkig 

 

14. alkalom:  - Fantázia sminkek: testfestés, állatsminkek, szörny, zombi, halálfej 

  

15. alkalom: - Vizsga (gyakorlati vizsga tételből), ezt követően fotózás 
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8.4. A sminkelés menete 

(színházi smink órák elméleti anyaga) 

 

1. Az arc letisztítása: 

 

- Az arcot arcvízzel vagy alkoholmentes tonikkal, kozmetikai vattakorong 

vagy vattagolyó segítségével letisztítjuk. Fontos, hogy arcvízzel ne 

érintsük a szemet és a szemkörnyéket. 

- Az arcvíz után arctejjel áttöröljük a teljes arcot, a szemhéjat, a szem 

alatti részt és a szájat is, szintén vattakorong vagy vattagolyó 

segítségével. 

- Az arctej nemcsak a zsíros szennyedződést távolítja el, hanem hidratálja 

is az arcot, előkészíti a bőrfelületet az alapozáshoz. 

 

2. Az arc korrigálása: 

 

- A leghatékonyabb a zsíralapú korrektor, amely sok féle árnyalatban 

kapható, lényege, hogy eltünteti a májfoltot, szem alatti árnyékot, a 

szeplőket, az elpattant hajszálereket és a pattanásokat. 

- A korrektortkézzel vagy ecsettel hordjuk fel, először a szem alatt 

ujjbeggyel finoman ütögetve, majd az orrnyeregbe, végül a foltokra és a 

bőrhibákra visszük fel. 

- A korrektorozott arcot újra átnézzük, és az esetleges kontúr széleket 

finoman beütögetve eltüntetjük. 

 

3.Az arc alapozása: 

 

Az alapozó fajtái:  

 

1. vizes alapozó: ezt a típusú alapozót vizes szivaccsal visszük fel, előnye, hogy 

problémás bőrön nem okoz pattanásokat, hátránya, hogy kiszárítja a bőrt és 

hosszútávon ráncosít 



 92 

2. folyékony alapozó: ezt a típust csak hibátlan bőrre,illetve kézre vagy testre 

használjuk. Nagy melegben is ez ajánlott, háromszög szivaccsal vagy alapozó 

ecsettel visszük fel. (Kedvelt márka: M.A.C.) 

3. zsír alapozó: főleg ezt a fajtát használjuk színházban és filmeknél. Különböző 

vastagságú alapozókat léteznek(ha túl vastag, arctejjel hígítható). 

Háromszögszivaccsal visszük fel, amit használat előtt megnedvesítünk, és éles 

sarkait lecsipkedjük. (Kedvelt márkák: Ben Nye, Kryolan, Joe Blasco) 

4. air-brush technikához használatos folyékony alapozó: ezt a különleges és 

gyors sminkelési technikát a XXI. század elejétől alkalmazzák. Az alapozó 

felviteléhez szükség van airbrushra és kompresszorra. 

 

Az alapozás menete: 

 

- A megfelelő árnyalatot kiválasztjuk és kipróbáljuk a homlokon. A jó 

alapozó vagy megegyezik a bőr színével, esetleg egy árnyalattal 

világosabb (télen), vagy sötétebb (nyáron) 

- Az alapozót felvisszük a szivacsra, és föntről lefelé ütögető 

mozdulatokkal haladunk, először a homlok, majd a szemhéj, majd a 

szem alatt, majd az orr, orrnyereg, végül a nyak következik, a nyakon 

átmenetet képzünk az alapozóval, hogy ne legyen éles kontúrja, a ruha 

vonaláig végig lealapozzuk az arcot és a nyakat (alternatív megoldás az 

alapozóecset használata szivacs helyett). 

- Az alapozó beütögetése: ezt a folyamatot 3-4 újjal végezzük, az egész 

arcot végigütögetjük, melynek célja, hogy a smink elvékonyodjon és 

tartósan fennmaradjon az arcon. 

- Kontúrok eltüntetése: főleg a homloknál, a hajtőnél kicsit följebb húzzuk 

az alapozót, és a fül környékén is, füleket csak extrém esetben 

alapozunk. 

 

Az a alapozás fixálása púderezéssel:  

 

- A megfelelő púder kiválasztása: minden esetben porpúdert használunk, 

ez vagy fehér vagy bőrszínű kiszerelésben létezik, azért jó, mert könnyen 

beszívódik az alapozóba, és plasztikus lesz tőle az arc. 
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- A púder felvitele: ecsettel vagy pufnival történik, amelyet belemártunk a 

púderbe, majd kézfejünkről leütögetjük a felesleges púdert, és onnan 

visszük fel először a homlokra, majd a szemhéjakra, az arcra, az állra és 

végül a nyakra. A felesleges púdert vastag púderecsettel eltávolítjuk. A 

púder megszünteti az arc csillogását. 

 

4. A szemhéj festése klasszikus színekkel 

 

A megfelelő szemfesték kiválasztásánál figyelembe kell venni a szem színét:  

- sötétbarna szem: sötétszürke  

- világosbarna szem: sötétbarnától a bézsig minden árnyalat, ezen kívül 

lehetséges színek még az arany, bronz, fekete (öregít) 

- kék szem: a fekete, sötétbarna sötétszürke kifejezetten kiemeli a kék 

szemet, lehetséges színek még a kék, rózsaszín, ezüst, lila 

- zöld szem: fekete, barna, bronz, arany 

- szürke szem: fekete, sötétbarna, sötétszürke, és mint a kék szemnél 

 

Természetesen bármilyen extrémebb színű szemfestékkel is dolgozhatunk, itt most a 

leggyakrabban használt színeket soroltuk fel. (Például nagyon izgalmas a kék szemhez a 

lila vagy mályva szemhéjpor.) 

 

A szemhéj-festés menete:  

 

- Ceruzával vagy porral (amennyiben port használunk, először fehér 

púdert rakunk vastagon a szem alá, hogy felfogja a lepergő színes 

szemhéj port, amit a végén könnyedén lesöprünk a szem alól.  

 

Egy mintaszemfestés menete:  

 

- Az ecsetben maradt festékkel (fontos, hogy halványabban fogjon) a 

szemöldök ívével párhuzamos vonalat középről összekötöm a szem belső 

sarkával. 

- A szem külső sarkából indulva fölfelé haladva kitöltjük a szemhéj külső 

ívét. 
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- Fülpiszkálóval elsatírozzuk a kontúrokat, a két kihúzott szemet 

egymáshoz igazítva javítjuk, csukott és nyitott állapotban is ellenőrizzük, 

a végcél, hogy az egész smink szürkés árnyalatú legyen. 

- A kész szemhéjat lepúderezzük. 

- Amennyiben színes szemhéjat szeretnénk, erre a felületre hordjuk fel a 

selyemport (szemhéj ecsettel vagy szivacsos végű ecsettel), úgy, hogy az 

ecsetről a felesleges port lerázzuk vagy lefújjuk, hogy ne hulljon rá az 

arcra. 

- A szem alatti vonalat oda-vissza satírozzuk, hogy a kontúrt eltüntessük, a 

szemzug felé kicsit felkenjük, hogy ott halványabb legyen, a külső 

szemhéjnál a szem alatti vonalat, ha az utolsó fél centin kicsit lejjebb 

húzzuk, akkor optikailag nagyítja a szemet. 

- Az egészet fülpiszkálóval elsatírozzuk, hogy ne legyenek éles kontúrok. 

- A szemöldök és a felső smink között mindig kihagyunk egy 4-5 mm-es 

sávot, ahová esetleg kevés bézs színű szemhéjport rakhatunk. 

 

5. A szempilla festése 

 

A szempillához balzsamot és spirált használunk. A balzsam dúsítja a szempillát 

és megállítja a hullását is. 

 

- Az alsó és felső szempillákat bebalzsamozzuk. 

- Szempillaspirállal először a felső szempillákat festjük úgy, hogy a külső 

szempillákat vastagabban és kissé kifelé fésülve, majd az alsó 

szempillákat spirálozzuk. 

- Használhatunk olyan szempillaspirált is, amelyiknek az egyik vége 

szempilla növelő balzsamot tartalmaz. 

 

Amennyiben műszempillát is szeretnénk ragasztani, azt a szemspirálozás előtt 

tesszük meg. A szempilla ragasztóból (Duo) a kézfejünkre rakunk egy pöttyöt, 

és egy vékony smink ecset végével fölszedünk belőle egy kicsit, ezzel kenjük a 

műszempilla végére a ragasztót. Természetes sminkhez mindig szálankénti 

szempillát használunk,amelyet belülről kifelé haladva egyenként ragasztunk 

hozzá a szempillák tövéhez. Kifutós vagy modell sminkhez soros műszempillát 
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is használhatunk, fontos, hogy fölhelyezésnél ügyeljünk arra, hogy a szemhéjak 

ne ragadjanak össze a ragasztótól.  

 

6. Az arc pirosítása 

 

Az arcpírt arcpirosító ecsettel visszük fel úgy, hogy felszedjük a porfestéket, a 

feleslegeset leütögetjük a belső karunkon, majd a járomcsonttól a fültő felé 

haladva húzzuk az ecsetet. Az esetleges kontúrok elkerülése végett kézzel 

beütögetjük a bőrbe. 

 

7. A szemöldök festése 

 

Természetes sminknél lágyítunk a szemöldökön, kicsit világosabb árnyalatot 

használunk, mint a hajszín. Általában két színt keverünk, a szemöldök belső 

sarkához sötétebbet, kifelé haladva világosabbat. 

 

- Lapos, ferdén vágott szemöldök ecsettel felvisszük a festékport. 

- Fülpiszkálóval leszedjük a felesleget, a végét kissé elsatírozzuk. 

- Ha szükség van rá, szempilla balzsammal áthúzzuk és megformázzuk. 

- Vékonyan lepúderezzük, hogy tartósabb legyen. 

 

8. A száj festése 

 

- A szájat megpuhítjuk szőlőzsírral (Carmex). 

- Meghúzzuk a száj kontúrját szájceruzával. (Ha szabályos kontrasztos 

szélű a száj, a szájceruza elhagyható.) 

- Natúr sminkhez ugyanezzel a szájceruzával besatírozzuk a szőlőzsíros 

részt, ha színt is akarunk, akkor kétféle színnel rúzsozzuk szájecset 

segítségével, sötétebb árnyalatúval a száj széleihez közelebbi részt, 

világosabb árnyalatúval a száj belső részét, ezzel érzékibb és optikailag 

nagyobb szájat tudunk létrehozni 

- A végén az egészet összesatírozzuk, amihez szintén szájecsetet 

használunk. 
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- A kész szájat vagy fehér púderrel vékonyan lepufnizzuk, vagy papír 

zsebkendővel visszaszedjük a felesleget. 

 

 

 

9. A smink frissítése 

 

A sminket bizonyos fokig szinten tudjuk tartani frissítő (pl. Evian) spray 

segítségével. A púderen átütő fényes, zsírosabb foltokat pedig rizsporos papírral 

tudjuk felitatni. 

 

 

8.4.1. Különböző szemtípusok és korrigálásuk sminkkel 

 

Egy szépen kisminkelt, kiemelt szem sokat tud javítani a megjelenésen. Fontos, hogy a 

szemet alaposan tanulmányozzuk, mielőtt nekikezdenénk a kifestésének.205 

 

1. Mandulaszem: 

- formáját mindig meghagyjuk 

- a szemfestéket vízszintesen visszük fel 

- a kontúrokat elsatírozzuk 

- a szempillát erősen spirálozzuk 

 

2. Kerek szem: 

A kerek szemet kétféleképpen lehet kifesteni, attól függően, hogy kereken akarjuk-e 

hagyni, vagy hosszítani szeretnénk. 

- kerekre hagyásnál a szemöldököt is kerekítjük, a szempillát csak a 

középső részen spirálozzuk 

- hosszításnál a szemöldököt oldalra kihúzzuk, a szemet oldalra nyújtjuk 

úgy, hogy a halánték felé satírozzuk, a szempilla végeket pedig duplán 

spirálozzuk 

 

 
205Richard Corson: Stage makeup, Prentice Hall, new Jersey, 1990., 54. o. 
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3. Macskaszem: 

- tussal kihúzzuk (ezzel kiemeljük formáját) 

- a szempillát külső sarokban spirálozzuk, amivel megnyújtjuk 

 

4. Egymáshoz túl közel álló szemek: 

- a szemöldök belső végeit lealapozzuk, hogy kijjebb kezdődjenek, mint a 

szem belső csücske 

- világos alapozót teszünk az orr és a felső szemhéj közötti részre 

- közepes barna színű szemhéj festéket teszünk a szemhéjra, amennyire 

lehet kifelé satírozva 

- a szem külső csücskéhez sötétbarna festéket teszünk kifelé satírozva, ami 

nagyítja a szemet 

 

5. Egymástól túl távol lévő szemek: 

A smink célja, hogy összehúzza a két szemet. 

- az orrnyereg és a szemhéj közepe közé sötétebb port teszünk, ezt 

folytatva a szemhéj külső részére világos szemhéjpúdert teszünk 

 

6. Csüggedt vagy lefittyedő szem (a szemhéj részben vagy teljesen ráborul a szemre): 

- az ilyen szemhez klasszikus smink való, ami elfedi a nem kívánatos 

vonásokat 

- fontos, hogy az általános összhatás harmonikus legyen 

- a szemet egy tusecsettel kikontúrozzuk vékonyan a szempillák mentén 

- barna, matt színű festéket rakunk a szemhéjra 

- satírozással nagyítjuk a szemet 

- a szemöldök alá vékonyan csontszínt teszünk 

- segít, ha a szemöldök magasan ívelt és halvány (semmiképp sem 

kontúros) 

 

7. Kis szem: 

A kis szemet feltűnő ívű sötét kerettel tudjuk növelni, fekete, sötétszürke vagy 

sötétbarna színekkel 

 

 



 98 

8. Ázsiai szem: 

A szemhéj belső és külső részére sötétebb, közepére világosabb szemhéj port rakunk (a 

halvány rózsaszín közkedvelt) 

 

9. Felfele ill. lefele görbülő szemek: 

- a felfele görbülő szemet erős kontúrral korrigáljuk 

- a lefele görbülő szemet a szemhez közelebbi részen sötétebb, a szemhéj 

felette világosabb festékkel korrigáljuk 

 

10. Kerek és kiálló, dülledt szemek: 

- az ilyen típusú szemeket barna szemhéj porral festjük, a szem belső 

részénél közép barnát, külső részénél sötétbarnát használunk 

- tust nem tanácsos használni és jobb kerülni a túl világos szemhéj színt is 

- az alsó szemhéj belső részét ki lehet húzni fekete szemceruzával, ez 

összehúzza a szemet 

 

11. Mélyen ülő szem: 

- a felső szemhéjra világos port használunk 

- a felső szemhéj egy harmadától a külső csücskéig használhatunk 

vékonyan tust is, hogy kiemeljük vékonyan a szemet 

- ugyanerre a területre rakhatunk sötétbarna szemhéjport is, a fölötte levő 

területre pedig világos, bézs színeket egészen a szemöldök vonaláig 

 

 

8.4.2 A szemöldök korrekciója 

 

A szemöldöktípusok minden ember esetében különbözőek. Függ a szemöldök a 

szemhez viszonyított távolságától, az ívétől, a hosszától és a sűrűségétől is. Minden 

esetben megpróbáljuk a szemöldököt ideális formára korrigálni. Az ideális vagy arányos 

szemöldöknek a kiinduló és a végpontja ugyanarra a vízszintes vonalra esik. A tövénél a 

legvastagabb a szemöldök, majd fokozatosan vékonyodik a vége felé.  
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8.4.3. A száj korrekciója 

 

Erőteljes rúzzsal szinte minden szájtípust korrigálni lehet.206 

 

1. Szomorkás vagy csüggedő száj: 

- korrektorral eltüntetjük a száj lecsüggedő végét 

- vagy rúzzsal kiegészítjük a száj formáját úgy, hogy megszűnjön a 

szomorkás hatása 

 

2. Ráncos száj: 

A száj fölötti ráncokat középről kifelé haladva korrektorral eltüntetjük.  

 

3. Keskeny száj: 

Fontos, hogy a száj kiegészítése ne térjen el túlságosan a száj eredeti formájától. Egy 

vékony szájból nem tudunk vastagot varázsolni, csak korrigálni tudjuk. 

- ha a teljes száj keskeny, akkor alul is, felül is újra rajzoljuk a vonalát 

szájceruzával, majd kitöltjük rúzzsal 

- keskeny felső ajaknál ugyanezt tesszük, de csak a felső résszel 

- keskeny alsó ajakkal ugyanezt tesszük, de csak az alsó résszel 

 

4. Kis száj: 

A kis ajkakat teljes kerületükben megnöveljük (ceruzával és rúzzsal) 

 

5. Túl vastag száj: 

A szájat lealapozzuk, majd szájceruzával újra rajzoljuk a lealapozott részen a kisebb 

méretű szájat, és ezt belül rúzsozzuk, majd lepúderezzük. 

 

6. Egyenetlen száj: 

A száj formájának megfelelően korrigáljuk az egyenlőtlenségeket, ha kell kiegészítjük. 

 

 

 

 
206Beat Frutinger: Schminke-maske-körperkunst, Zytylogge Verlag, Bern, 1991., 112-113. o. 
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8.4.4. Arcformázás arcpírral 

 

Többféle arctípust is megkülönböztetünk, ezeket ügyesen lehet korrigálni a megfelelő 

helyekre felvitt arcpír segítségével. 

 

1. Kockafej: 

- a járomcsonttól a halántékig pirosítjuk 

- az áll mindkét oldalát 

- a homlok mindkét oldalát 

 

2. Téglalap arc: 

- a járomcsonttól a halántékig erősen pirosítjuk 

- ami az ecseten maradt pirosító, azzal rakunk az állra egy kicsit, a 

homlokra is két halvány vonalat, a szemek fölé eső részre, és az áll két 

külső szélén 

 

3. Kerek arc: 

- a járomcsonttól a halántékig pirosítjuk 

- az állra két oldalt erősen tesszük fel 

- ami az ecseten maradt abból az állhegyre rakunk egy kicsit 

- a maradékot a homlok részre tesszük 

- ha tokája van az illetőnek, vékonyan azt is átpirosítózzuk 

 

4. Hexagonál vagy gyémánt fej: 

- a járomcsonttól fül középig egyenesen húzzuk 

- a halánték alatt lévő kiugró részre is rakunk pirosítót 

- az állra és a homlokra keresztbe tesszük a pírt 

 

5. Ovális és beesett fej: 

- a járomcsonttól a fül tetejéig húzzuk kissé ívesen 

- állon keresztbe 

- a homlokon két oldalt, hogy levegyünk a fej szélességéből 
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6. Háromszög fej: 

- a járomcsonttól fül középig húzzuk 

- állon keresztbe 

- a homlokon két oldalt, hogy levegyünk a fej szélességéből 

 

7. Trapéz fej: 

- két oldalt vastagon és erősen levesszük az arc szélességét 

- homlokra halványan visszük fel az arcpírt 

- tokára sötétbarna alapozót vagy arcpírt teszünk 

 

 

8.4.5.Az orrok korrekciója 

 

1. Széles orr: 

- két oldalt sötétbarna zsíralapozóval keskenyítjük 

- ugyanezt arcpírral is megtehetjük 

 

2. Keskeny orr: 

- az orr két oldalára világosabb alapozót teszünk 

- ugyanezt korrektorral is megtehetjük 

 

3. Kerek, dudorodó orr: 

- barna zsíralapozóval korrigáljuk, kicsinyítjük 

 

4. Görbe orr: 

- különböző színű alapozókkal korrigáljuk 

 

5. Sasorr: 

- az orr hegyére barna alapozót teszünk 

 

6. Pisze orr: 

- az orr hegyére világos korrektort teszünk 
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7. Hosszú orr: 

- az orr végére barna vagy sötétebb alapozót teszünk, hogy rövidebb 

legyen 

 

8. Szétnyílt orr: 

- belülre a nyílásba világos korrektort, köré esetleg sötétebb alapozót 

teszünk 

 

 

8.4.6. Az állak korrekciója 

 

1. Lapos áll: 

- világos korrektorral optikailag kiemeljük az állat 

 

2. Nyakkal egybenőtt, tokás áll: 

- barnás alapozót rakunk végig a tokára 

 

3. Kiugró, hosszúkás áll: 

- sötét alapozót teszünk az állra, hogy kisebbnek tűnjön 

 

 

8.4.7. Öregítés menete – csak festéssel 

 

- tisztítás után a bőr színénél jóval világosabb alapozóval lealapozzuk az 

arcot. Mivel vastag a smink, ezért nem kell korrektort használnunk 

előtte. Az arc mellett a nyakat is teljesen lesminkeljük, sőt a száját is 

lealapozzuk. 

- a világos alapozót alaposan beütögetjük a bőrbe, de még nem púderezzük 

le.  

- barna festékkel vagy barna alapozóval tus ecset segítségével ráncokat 

festünk az arcra úgy, hogy a barna festéket először felvisszük a 
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kézfejünkre, és innen kismennyiségben visszük rá az ecsetre. A ráncokat 

érdemes a már meglévő ráncok helyén kiemelni.207 

- szem alatti mély ráncot erősen meghúzzuk, a szem belső csücskétől 

indítva, a vonalat egyre vékonyítva, halványítva úgy, hogy az arc közepe 

felé szinte elfogyjon 

- a szem alá közvetlenül egy rövidebb ráncot is festünk 

- az orrnyereg mélyedésébe is teszünk barna festéket 

- az orrtőtől a száj felé húzódó karakteres ráncot megrajzoljuk 

- a szájzugban lévő ráncokat kiemeljük 

- az állon található ráncot megerősítjük 

- az orr alá a felső ajkak fölötti részre behúzzuk a dupla ráncot 

- a szemöldök tőnél lévő ráncokat úgy rajzolhatjuk meg legegyszerűbben, 

hogy a két szemöldöke közepén megfogjuk a homlokot, és 

összenyomjuk az arc középső tengelye irányába, az így keletkezett 

ráncokat átfestjük 

- megkérjük, hogy ráncolja össze a homlokát, az így keletkező ráncokat 

asszimetrikusan és egyenetlenül átfestjük 

- a szem sarkába 3-4 vonallal szarkalábat rajzolunk 

 

Sötét vagy barna alapozóval árnyékolás (ezt az ujjunkkal festjük): 

- az orrot két oldalról lekeskenyítjük  

- mindkét halántékra barna foltot kenünk 

- a fül közepétől indulva háromszög alakzatban beesett arcot festünk 

- a teljes szemhéjat lekenjük barnával 

- a sötét alapozót beütögetjük föntről lefelé haladva, hogy megszüntessük 

a kontúrokat 

 

Világos színnel kiemelés: 

- világos korrektort kenünk az orrnyeregre 

- a két szem alatti ránc közé teszünk egy kis korrektort, amitől ödémás 

hatása lesz a szemnek 

 

 
207 Michel Holt: Costume and Makeup, Oxford: Phaidon, 1988. 124. o 
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A száj öregítése: 

- a száj köré, a szájra is felkúszva apró rovátkákat, ráncokat rajzolunk 

barna festékkel, tusecsettel 

 

A smink púderezése fehér színű púderrel (bőségesen) 

 

A szemöldök és szempilla őszítése: 

- a szemöldököt és a szempillát fehér vagy szürke vizes alapú festékkel, 

ill. folyékony őszítővel (Ben Nye) megfestjük 

- a szemöldököt lefelé állítjuk és összekócoljuk 

 

A szem öregítése: 

- piros ceruzával kihúzzuk a szemhéj belső részét (gyulladt szem) 

- a felső szemhéjra is teszünk piros festéket, amit fülpiszkálóval 

elsatírozunk 

 

 

8.4.8. Öregítés menete – gumitejjel és festéssel 

 

Öregítés folyékony gumival: 

- Az arc letisztítása tonikkal (fontos, hogy a bőrfelület zsírmentes legyen, 

ezért ne, vagy csak vékonyan használjunk arctejet). 

- A gumival való öregítésnek az a lényege, hogy a kifeszített bőrre több 

vékony rétegben felhordjuk a folyékony gumit úgy, hogy a bőrt 

száradásig feszítjük, a megszáradt gumiréteget lepúderezzük, és csak 

utána engedjük vissza a bőrt eredeti állapotába, ez egy hosszadalmas 

folyamat, mert az arc különböző területeit különböző irányba kell 

feszítenünk, hogy később a megfelelő irányú ráncokat kapjuk, a száradás 

folyamatát felgyorsíthatjuk langyos hajszárító segítségével. 

- A ráncolás műveletét a szemek alatt kezdjük, innen haladva kifelé, ez a 

módszer gyakran használva nem tesz jót a bőrnek, a gumival 

beráncosított arcot ugyanúgy sminkeljük, mint a festéssel való 

öregítésnél láthattuk. 



 105 

- A gumiréteget úgy távolítjuk el, hogy óvatosan lehúzzuk a bőrről. Ahol 

nagyon rátapadt, ott arclemosóval segíthetünk a fellazításán. 

- Egy ilyen öregítési művelet legalább egy-két óra, attól függően, hogy a 

nyakat és a kezeket is öregítjük-e ezzel a módszerrel. 

 

8.4.9. Férfi smink 

 

Az arc letisztítása (ugyanúgy, mint a nőknél) 

Korrektor a szem alá és a bőr hibákra (pattanások, foltok) 

Alapozás(mindig nagyon vékonyan): 

- Általában sötétebb árnyalatú alapozóval sminkeljük a férfiakat, mint az 

arcbőrük. Ha túl vastag az alapozó, akkor arctejjel hígítjuk. A hajtőre is 

felhordunk egy keveset, végül jól beleütögetjük a bőrbe, hogy ne lehessen látni. 

Púderezés:  

- Fehér porpúderrel vékonyan lepúderezzük. Amennyiben borostás vagy szakállat, 

bajszot visel, azt a területeket nem sminkeljük. 

A szem kiemelése:  

- Sötétbarna ceruzával vagy porfestékkel nagyon halványan lefestjük a teljes 

szemhéjat, és az egészet elsatírozzuk 

- Szempilla balzsamozása (ha szükség van rá, a szemöldököt is 

balzsamozhatjuk, igény szerint előtte korrigáljuk.  

 

A férfias vonások kiemeléséhez használhatunk sötétbarna alapozót a halántékra, illetve 

nagyon halványan sötét barna arcpírt tehetünk a járomcsonttól a halánték vonalában. 

(Toka eltüntetésére is barna alapozót vagy barna port használunk.) 

A szájat csak szőlőzsírral átkenjük. 

 

Férfiből női smink: ugyanaz a menete, mint ha egy erős női sminket 

készítenénk, fontos a szemek kihangsúlyozása, a vastag alapozás és arcpír használatával 

a férfias vonások lágyítása. 

 

Erős színpadi smink: mindent kicsit eltúlozva festünk meg, a sminkanyagokat 

kicsit vastagabban használjuk, mint a natúr sminknél. Attól függően, hogy milyen 

messze ülnek a nézők erősebben vagy halványabban festjük a vonásokat. 
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8.4.10. Karakter sminkek 

 

A különböző karakterek sminkjét mindig úgy kezdjük, mint egy normál sminket, 

csak az alapozó színének kiválasztására helyezzük a fő hangsúlyt. Általában beteg, 

fáradt, szomorú archoz világosabb alapozót használunk, míg az alkoholista, izzadós, 

vidámabb archoz élénkebb, pirososabb árnyalatú alapozót használunk. A karaktertől 

függően változtatjuk meg a szemet, (például betegnél vagy drogosnál belül pirossal 

kihúzzuk, és a szem alá erős karikákat festünk, szomorú arcnál a szem külső csücskét 

lefelé formázzuk, vidám arcnál felfelé), és árnyékoljuk az arcot (például szomorú, beteg 

ábrázatnál beesettre, míg vidámnál, egészségesnél piros pozsgásra változtatjuk.  

Izzadt arcnál az izzadság cseppeket glicerinből vagy borosta szivaccsal vagy 

spriccelő segítségével visszük fel. Ez sokkal tartósabb, mint ha csak vizet használnánk. 

  

8.4.11. Sérülések, bőrhibák festése 

 

Attól függően, hogy milyen sebet akarunk készíteni, különböző anyagokat és 

eszközöket használhatunk. Vágott sebekhez legegyszerűbb waxból egy alapot készíteni, 

amit masztix és kis vatta szálak segítségével rögzítünk.208 A széleit sminkes spatulával 

tudjuk eldolgozni a bőrön. Ebbe a wax-applikációba egy tompa szerszám segítségével 

belevágjuk a sebet. Az egészet lealapozzuk, óvatosan, hogy ne sérüljön a felülete, 

lepúderezzük lehetőleg úgy, hogy beleolvadjon a bőr színébe. Végül a vágáson belüli 

részt fekete, bordó és piros festékekkel kifestjük, mintha egy seb lenne. Művért is 

rakhatunk a vágásba. Az alvadt heget egy speciális alvadt vért imitáló anyagból tesszük 

fel. A horzsolásokat borostaszivacs vagy fogkefe segítségével készítjük, különböző 

árnyalatú bordó zsíros alapú festékekkel. Régi sebhelyet, heget többféle módon is 

készíthetünk, legegyszerűbb egy speciális lakkszerű anyagot használva (scar making 

material), illetve collagén vagy tube plast segítségével. Az ezekkel meghúzott heg 

vonalát pirosas színnel még jobban kiemelhetjük. Égési sérüléseket is ezekkel az 

anyagokkal tudunk felépíteni. Hámló, hólyagos bőrhöz pedig vékony gumitej réteget 

használunk. Művért lehet folyékony és por formában is kapni. A testszínű por vízzel 

vagy nyállal keveredve válik piros folyadékká. Véres horzsolást és kisebb sebet 

legegyszerűbben Duo márkájú szempillaragasztó (latex alapú) felvitelével készíthetünk. 

 
208Make-up Voor Professional en Hobby, Grimas, 1992. 194. o. 
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Ezt száradás után bordós árnyalatokkal festjük.209Pattanásos arcot a bőrre gumitejjel 

felragasztott kis vattagolyócskákból készítünk. Ezeket több rétegben beborítjuk 

gumival, háromszög szivacs segítségével. Amikor megszáradt lealapozzuk, majd piros 

árnyalatokkal kifestjük. 

 

8.4.12. Szőrzetek 

 

Műbajuszt és műszakállat általában vékony tüllre kniffelik a mesterek, de ez 

olyan aprólékos és bonyolult folyamat, hogy érdemes ezeket készen megvenni, vagy 

más módszerhez folyamodni. Készíthetünk szőrzetet természetes vagy műanyag alapú 

kreppből, ezek megformázását végezhetjük közvetlenül a színész arcán is, vagy egy 

bábun, amelyről eltávolítva a színész arcára ragasztjuk. A felragasztott szőrzetet 

formára nyírjuk. A borostát sötét, zsír alapú festékkel és borostaszivaccsal készítjük, 

illetve apróra vágott kreppből is ragaszthatjuk. A műbajusz és szakáll a legjobb módszer 

arra, hogy nőből férfit sminkeljünk. Ezenkívül szemöldököt és barkót is készíthetünk 

kreppből.Gumihabból ragasztott szemölcsökre is ragaszthatunk illetve beletűzhetünk 

kreppből hosszabb szőrszálakat, hogy ezzel növeljük a hatást. 

 

8.4.13. Korok és népek sminkjei 

 

A különböző korok sminkjeit előbb mindig korhű festményeken, szobrokon 

tanulmányozzuk. Fontos a megfelelő árnyalatú alapozó kiválasztása, és a korra, illetve 

népre legjellemzőbb arcjegyek felerősítése. A következőkben a teljesség igénye nélkül 

még bemutatnék néhány példát ezekre. 

Egyiptomi sminknél az arcot sárgásra alapozzuk, és a szemet erősen feketével 

körbe festjük úgy, hogy a szem külső sarkából a felső szemhéj vonalát 

meghosszabbítjuk. Használhatunk türkizt, aranyat, narancsot a szemhéj festésére.  

Barokk sminknél az arcot halványra (szinte fehérre) alapozzuk, a szemöldököket 

kerekre, a szemhéjat pasztellel halványan festjük. A szájat is lealapozzuk és élénk 

bordóval kisebb, ún. csókos szájat festünk az ajkakra. Az arcpír kerek és erős legyen a 

járomcsont alatt, feketével festhetünk szépségpöttyöket is. Az egészet fehér púderrel 

erősen lepúderezzük. 

 
209Beat Frutinger: Schminke-maske-körperkunst, Zytylogge Verlag, Bern, 1991., 69. o. 
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Indiai sminknél vastagon rézbőrű sminkkel alapozunk úgy, hogy a hajtövet is és 

a fület is lefestjük. A szemet teljesen körbehúzzuk fekete tussal úgy, hogy az alsó és 

felső vonalat teljesen összekössük. A szemöldököt is feketével megerősítjük. A homlok 

közepére festhetünk kaszt jelet is.  

A japán gésa sminknél a fehér alapozásra nagyon finoman fessük meg a szemhéj 

pasztell árnyalatát. A szemet feketével kihúzzuk, és itt is, mint a barokk sminknél, apró 

szájat festünk.  

Ha egy európai színész arcát szeretnénk átalakítani ázsiai vagy afro-amerikai 

arccá, akkor a festéken kívül egyéb segédeszközöket is használhatunk. A vágott 

szemnél ragasztószalaggal megnyújthatjuk a szemhéjat, míg a fekete sminknél speciális 

orr-viasszal szélesíthetjük az orrot. Ez utóbbinál fontos a száj optikai növelése, amelyet 

világosabb rúzzsal érhetünk el. 

 

 

8.4.14. Fantázia sminkek 

 

Ez a legszabadabb terület, itt szinte bármilyen bőrre kenhető anyagot 

használhatunk. Zombi smink alapjához például remekül alkalmazható a tojásfehérjével 

felragasztott zabpehely vagy müzli réteg, amelyet ugyanúgy festhetünk, mintha bőr 

lenne. Megfelelő vizes, ill. zsíros alapú festékekkel akár a teljes testet is befesthetjük. A 

testfestők különböző technikákat alkalmaznak, például air-brush-al, ecsettel vagy 

szivaccsal festik a testet. Bizonyos esetekben kozmetikai agyagot is használhatunk erre 

a célra. Masztix vagy prosaid típusú testragasztók segítségével kisebb díszek és tárgyak 

is ragaszthatóak a bőrre. Ezekkel tudjuk felragasztani a gumihabból vagy zselatinból 

készült arctorzításokat (műorr, fülcimpa, bibircsók, szemölcs, műáll) is. 
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8.5. A sminkelés eszközei 

 

A színpadi smink oktatásához a következő eszközök és anyagok szükségesek: 

 

- alapozó szivacs (háromszög alakú) 

- testfestő szivacs (kerek habszivacs) 

- puffni 

- arcpír és púder ecset (nagy ecsetfejjel) 

- szemhéj ecset (lapos) 

- tusecset (vékony) 

- szemöldök ecset (ferdén vágva) 

- szájecset 

- fülpiszkáló 

- szempilla pöndörítő 

- hegyező 

- szemcsepp (Visin, Irridina) 

- szemöldök csipesz 

- kisolló 

- eldobható borotva 

- tükör 

 

8.6. A sminkeléshez szükséges anyagok 

 

- arcvíz 

- arctej 

- vatta vagy kozmetikai vattakorong 

- papírzsebkendő 

- csillogás gátló rizsporos papír 

- többféle zsíralapozó 

- többféle vizes bázisú alapozó 

- többféle folyékony alapozó 

- korrektor készlet 

- porpúder 

- többféle szemhéj por 
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- többféle szemceruza (alap: fekete, szürke, barna) 

- szemöldök ceruza (kétféle barna) 

- többféle szájceruza  

- szőlőzsír 

- többféle rúzs 

- szájfény 

- szempilla balzsam 

- szempillaspirál (fekete, barna) 

- többféle arcpír 

- műszempilla (soros és szálas) 

- szempilla ragasztó 

- szemhéj tus 

- borotvahab, arcszesz 

- ecsetsterilizáló folyadék 

- fixáló spray 
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8.7. Színházi maszkkészítés kurzus menete 

 

A kurzus témája: a színházi maszk 

A kurzus időtartama: min. 12 alkalom, 1 alkalom kb. 6-8 óra 

 

1.alkalom: általános maszktörténet – törzsi maszkok, népek maszkjai (elméleti óra 

vetítéssel) 

 

2.alkalom: általános maszktörténet – színházi maszkok (elméleti óra vetítéssel) 

 

3.alkalom: ismerkedés a maszkkészítés anyagaival és eszközeivel (elméleti és 

gyakorlati óra) 

- maszkos anyagok használata, biztonsági ismeretek 

- különböző maszktechnikák ismertetése 

- eszközök és anyagok kipróbálása egy nagyon egyszerű feladat kapcsán 

- következő órára képek gyűjtése, tervek készítése 

 

4.alkalom: arcnegatív, arc pozitív (gyakorlati óra) 

- egymás arcának levétele algináttal és gipszes gézzel 

- arc pozitív kiöntése gipsszel 

- arcnegatív levétele gipsszel 

 

5. alkalom: mintázás, papírmasé (gyakorlati óra) 

- karakteres orr mintázása a plasztilinból a gipsz pozitívra 

- negatív levétele gipsszel 

- orr kiöntése gumitejjel 

- saját arc gipsznegatívjának kitöltése papírmaséval 

(ezek a következő alkalomig száradnak) 

 

6. alkalom: commedia dell‘arte maszk készítés (gyakorlati óra) 

- gipsz pozitívra fél maszk, vagy teljes maszk mintázása 

- gumiorr kivétele a negatívból 

- gumiorr megfestése 
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7. alkalom: commedia dell‘arte maszk készítése - folyt. (gyakorlati óra) 

- maszk mintázás befejezése 

- maszknegatív levétele gipsszel 

- maszknegatív kitöltése gumis viledával 

- újabb maszk mintázása a gipsz pozitívon 

 

8. alkalom: commedia dell‘arte maszk készítése - folyt. (gyakorlati óra) 

- a megszáradt papírmasé arc kifestése 

- szem és orrnyílások kivágása 

- gumi és szőrzetek felerősítése 

- gumimaszk kiszedése és kitömése a száradáshoz 

- újabb maszk mintázásának folytatása 

 

9. alkalom: commedia dell‘arte maszk készítése - folyt. (gyakorlati óra) 

- újabb maszk mintázásának befejezése 

- negatív levétele szilikonnal vagy ismét gipsszel 

- negatív kitöltése gumis viledával vagy papírmaséval (választható) 

- a megszáradt első maszk orr- és szemnyílásainak kivágása 

- a maszk kifestése 

 

10. alkalom: commedia dell‘arte maszk készítése - folyt. (gyakorlati óra) 

- a második maszk megszárítása és kiszedése 

- az első maszk felhajazása, felszőrözése 

- gumipánt felhelyezése 

- az első maszk használatának a kipróbálása 

 

11. alkalom: commedia dell‘arte maszk készítése - folyt. (gyakorlati óra) 

- a második maszk szem- és orrnyílásainak kivágása 

- a második maszk kifestése 

- a második maszk felhajazása, felszőrözése 

- gumipánt felhelyezése 

- a második maszk használatának a kipróbálása 
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12. alkalom: házi performansz (vizsga) 

- az elkészült maszkokkal és orrokkal kisebb-nagyobb csoportokban játék 

- improvizációs gyakorlatok 

- mozgás a maszkban 

- beszéd a maszkban  

- mini performanszok 

- fotózás 

 

8.8. Maszkozás menete 

 

1. Arcnegatív levétele gipsszel210: 

- a színész haját gondosan lefedjük (gumisapka vagy folpakk segítségével) 

- lefóliázunk egy felületet, ahova felfekhet, és ruháját is letakarjuk 

- arcát és nyakát bekenjük Niveával, a szőrős részeket (szemöldök, 

szempilla, arcszőrzet) pedig vastagon bevazelinezzük 

- kikeverjük hideg vízzel a megfelelő mennyiségű gipszet úgy, hogy tejföl 

szerű állaga legyen 

- mielőtt elkezdene kötni, a szemgödrökből kiindulva fokozatosan 

felhordjuk a hanyatt fekvő színész arcára, vigyázva nehogy belefolyjon 

az orrlyukakba 

- fontos, hogy a gipszet elég vastagon (1-2 cm) vigyük fel és hogy a fül 

mögötti részre már ne kerüljön, hogy az arcról könnyen levehető legyen 

- a gipsz akkor kezd kötni, amikor melegedni kezd, fontos, hogy ilyenkor 

még várjunk 1-2 percet mielőtt levesszük 

- legkönnyebben úgy tudjuk a gipsznegatívot az arcról eltávolítani, hogy 

ha a színészt felültetjük, aki előre hajol, és a gravitáció segítségével 

leveszi a maszkot 

- az így kapott még nem teljesen megkötött gipsznegatívnak friss gipsszel 

betapasztjuk az orrlyukait óvatosan, nehogy befolyjon a nem kívánt 

részekre is 

- a színész arcát arclemosóval és vízzel megtisztítjuk, a gipsznegatívból az 

esetleg benne maradt krémet és vazelint eltávolítjuk 

 
210Donato Sartori: La Maschere nell’Antichitá, Villa Pacchiani, 2003, 75. o. 
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- ezt a gipszhéjat használhatjuk negatív formaként a színész pontos arcát 

ábrázoló maszkhoz, vagy kiönthetjük gipsszel, ekkor viszont a pozitívról 

le kell törnünk ezt a negatívot, tehát ezt többet nem tudjuk használni, 

ilyen esetben inkább alginát segítségével készült negatívot szoktunk 

használni 

 

2. Arcnegatív levétele algináttal211 és gipszes gézzel: 

Ezzel a módszerrel az arcnak, ill. a teljes fejnek is le tudjuk venni a negatívját. Mivel az 

utóbbi nagyon komplikált művelet, mi csak az arcnegatívval foglalkozunk. 

 

- a színész haját gondosan lefedjük (gumisapka, folpakk segítségével), 

- leborítunk egy felületet ahova felfekhet és a ruháját is letakarjuk, 

- arcát és nyakát bekenjük Niveával, a szőrős részeket (szemöldök, 

szempilla, arcszőrzet) pedig vastagon bevazelinezzük, 

- gumikesztyűben, langyos vízzel kikeverjük az alginát porból a tejföl 

sűrűségű masszát. Fontos, hogy nagyon gyorsan dolgozzunk, mert az 

alginát néhány percen belül megköt. Az alginát kötési ideje függ a víz 

hőfokától, a kavarás sebességétől és idejétől, az alginát nem köt olyan 

fokozatosan, mint a gipsz, hanem nagyon hirtelen, néhány másodperc 

alatt megszilárdul, éppen ezért az alginátos arcnegatív levételének 

folyamatát egyszerre 2-3 ember végzi, 

- a szemgödörtől kifelé haladva kezdjük felvinni az anyagot, ügyelve arra, 

hogy az orrlyukat mindig szabadon hagyjuk, a véletlenül becsurgó 

alginátot tiszta kézzel gyorsan eltávolítjuk, az arc körül lecsurgó anyagot 

kanalazó mozdulatokkal visszadolgozzuk a felső részekre, amikor az 

alginát kezd szilárdulni, túrós jelleget vesz fel, innen már csak maximum 

fél percünk van a felkenés befejezéséig, 

- a megszilárdult alginát réteget egyenletesen bevonjuk gipszes 

gézszalagokkal, ezt előtte 20-30 cm hosszú csíkokra vágjuk, 2-3 csíkot 

összefogva forró vízbe mártjuk (olyan forróba, amit csak bír a kezünk), 

majd a vizet kinyomkodjuk és a nedves gézcsíkokat az alginátra 

helyezzük, 

 
211Alginát: fogorvosok által a lenyomatvételhez használt anyag, melynek jellemző tulajdonsága, hogy 

nagyon gyorsan köt 
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- az arcot „bekeretezzük”, majd befelé haladva borítjuk be a teljes arcot, 

először az áll alatt, majd az állat, a szájat, a szemeket, a homlokot és 

végül az orrot úgy, hogy az orrlyukat szabadon hagyjuk, 

- a gipsz alól kilógó alginátot levágjuk, ha a gipsz réteg is megkötött (ez 2-

3 perc) alginátostúl együtt a gravitáció segítségével lefejtjük az arcról, 

- a szabadon hagyott orrlyukakat vizes gipszcsíkkal befedjük, ezt a 

negatívot rövid időn belül kell kiöntenünk gipsszel, mert ha az alginát 

elkezd kiszáradni, akkor használhatatlanná válik, 

- amíg a gipszet kikeverjük, addig az alginátot nedves kendőkkel lefedjük 

 

3. Gipszpozitív kiöntése: 

- a gipszet úgy keverjük ki szakszerűen, hogy a hideg vízbe folyamatosan 

beleszórjuk (beleszitáljuk) a gipszet úgy, hogy a tetején kis szigetet 

képezzen, amikor már a teteje is átnedvesedett, elkezdjük keverni, 

keverhetjük kézzel vagy elektromos keverővel is, 

- a felkevert gipszből kiütögetjük a levegő buborékokat, a felszínéről úgy 

is eltávolíthatjuk őket, hogy alkoholt spriccelünk rá, amitől kipukkadnak, 

- a gipszet egyenletes tempóban beleöntjük a negatívba óvatosan, hogy az 

alginát nehogy elmozduljon a gipszes géz héjban, 

- fontos, hogy a negatív jól ki legyen támasztva, nehogy felboruljon és 

kifolyjon belőle a gipsz, 

- miután a gipszpozitív teljesen megkötött, az alginát negatívot lefejtjük 

róla. 

 

4. A gipszpozitív hibáinak korrigálása, lekezelése 

 

A gipszpozitív az alap, amire megmintázzuk a készítendő maszkot, ezért nem probléma, 

hogy ha vannak rajta kisebb hibák (légbuborékok, kisebb repedések), de a nagyobb 

hibákat frissen kikevert gipsszel és smirglivel tudjuk korrigálni. 

 

- az előkészített gipszarcot színtelen lakkal átlakkozzuk, hogy bezárjuk a 

gipsz pórusai, 

- a megszáradt lakk réteget még egyszer vékonyan átlakkozzuk. 
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5. A maszk megmintázása 

 

Különböző anyagokat használhatunk mintázáshoz, például agyagot, amelynek előnye, 

hogy olcsó és könnyen kezelhető, viszont hátránya, hogy nagyon gyorsan kiszárad és 

nehézkes rajta napokig dolgozni. Ezért mi inkább plasztilint, zsíros alapú szobrász 

anyagot használunk, ami sokkal drágább az agyagnál, viszont nem szárad ki, ezért 

hetekig is lehet dolgozni vele. 

 

- a maszk megmintázását természetesen megelőzi egy gyűjtő munka és a 

tervezés, ezek mindig az adott feladattól függnek, 

- a végső maszkot elől és oldal nézetből is megrajzoljuk, és ezt a tervet 

használjuk a mintázáshoz, 

- a gipszpozitívon berajzoljuk a mintázandó maszk területét, ha fél 

maszkot készítünk, fontos, hogy a maszkunk a felső ajkak alatt véget 

érjen, 

- a kijelölt területet egy vékony (kb. fél centis) réteggel beborítjuk, 

- a mintázást az arccsontozat felvázolásával kezdjük, ezzel kialakítva az 

arc fő karakterét,  

- majd az orr és az áll megmintázása következik, ezt követi a mély ráncok, 

mélyedések kialakítása és a felület lesimítása, 

- ha már nem tudjuk eléggé kézzel elsimítani a felületet, akkor alkoholba 

vagy acetonba mártott puha szőrű ecsettel tehetjük meg azt, 

- majd másodlagos, vékonyabb ráncok kidolgozása, és az apróbb részletek 

megmintázása következik, 

- ha szükséges bőrpórusok kialakítása, előre gyártott gumi eszköz vagy 

szivacs, kemény sörtéjű ecset segítségével tehetjük meg, 

- a szimmetriát ellenőrizzük egy tükör segítségével, 

- ha szükséges, korrigáljuk a maszkot 

 

6. Gipsznegatív levétele a maszkról 

 

- körbe, a megmintázott maszkunk köré agyagból vagy plasztilinból 

segédfalat építünk, ami megakadályozza, hogy a gipsz lefolyjon a 

formáról. Ez a segédfal kb. 1 cm vastagságú és 4 cm szélességű plasztilin 
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csík, amivel körbebarikádozzuk a maszk pozitívot kb. 2 cm-re annak 

szélétől, 

- fontos, hogy a segédfalat a gyengébb helyeken alátámasszuk (szintén 

agyaggal), hogy a ránehezedő gipsz súlyát elbírja, 

- a gipszet a már említett módon kikeverjük és buborékmentesítjük, 

- amíg még elég folyós, egy ún. fröccsenő réteggel bevonjuk a plasztilin 

formát háztartási ecset segítségével úgy, hogy a gipszet erőteljes 

mozdulatokkal ráhordjuk a maszk felületére, 

- ezzel a módszerrel elkerülhetjük az esetleges légbuborékokat, 

- miközben ez a réteg szárad, kikeverünk egy másik adag gipszet, majd 

ezzel beborítjuk 3-4 cm vastagságban az első gipsz réteget, a gipsz 

megerősítéséhez gézdarabokat vagy zsákvásznat is beleépíthetünk, 

- a már majdnem megkötött gipsz felületét kézzel elsimítjuk úgy, hogy a 

tetejénél kialakítsunk egy lapos felületet, hogy később stabilan megálljon 

az asztalon, 

- ha a gipsznegatív megkötött, leszedjük a plasztilin formáról és az 

esetleges beleragadt plasztilin darabokat faszerszám segítségével 

eltávolítjuk, 

- a gipsznegatívot belülről alkohol vagy aceton segítségével ecsettel 

megtisztítjuk (ez a két anyag oldja a plasztilint). 

 

8.8.1 Papírmasé maszk készítése 

 

- három különböző vastagságú (és lehetőleg különböző színű) merített 

papírt pár centis darabokra tépkedünk, 

- a gipsznegatívunkat nagyon vékonyan bekrémezzük (pl. Niveával), a 

felesleget puha ronggyal kitöröljük, ez azért szükséges, hogy nehogy 

véglegesen hozzáragadjon a gipszhez papírmasé réteg, 

- a legvékonyabbal kezdve kibéleljük egy rétegben a gipsznegatívunkat 

úgy, hogy a papírdarabokat vízbe mártjuk, majd ebből kivéve kicsit 

állni/száradni hagyjuk, a még nedves papírdarabokat belülről kifelé 

haladva belehelyezzük a negatívunkba úgy, hogy a széleik pár mm-re 

fedésbe kerüljenek, 
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- a következő vastagabb réteg papírt is beáztatjuk és leitatjuk a már 

említett módon, majd fa-, ill. papírragasztó (Pálma-fa vizes bázisú 

ragasztó) segítségével újabb rétegben belülről kifelé haladva kibéleljük, 

fontos, hogy a két papírréteg közé mindig kerüljön ragasztó is, azért 

hasznos, ha a második réteg papír színe eltér az elsőjétől, mert így biztos, 

hogy egyenletesen tudjuk kitölteni a formát, 

- a következő még vastagabb réteg papírt a már előbb említett módon 

ragasztót használva harmadszor is kibéleljük a formát, ezt az utolsó 

réteget még pluszban átkenjük vékonyan ragasztóval, 

- a papírmasé bélést hagyjuk teljesen megszáradni (ez a helyiség 

hőmérsékletétől függően 3 naptól 2 hét is lehet), 

- a megszáradt papírmasé maszkot óvatosan kiemeljük a gipsznegatívból. 

 

 

8.8.2. Gumimaszk készítése 

 

- a gipsznegatívot vastag ecset segítségével átkenjük hintőporral úgy, hogy 

a felesleget kirázzuk, kifújogatjuk belőle, 

- a gipsznegatívba beleöntök egy pohár gumitejet, majd körbemozgatjuk, 

hogy a gumi a teljes felületét befedje a gipsz falának, a felesleges gumit 

kiöntjük a negatívból, és megvárjuk, amíg ez az első réteg majdnem 

megszárad, 

- ezt a folyamatot még kétszer elvégezzük, hogy a negatívunkban legalább 

három vékony gumiréteg kerüljön alapnak, 

- amíg ez szárad, háztartási vileda törlőkendőt felvagdosunk pár centis 

csíkokra, darabokra, 

- egy edénybe kiöntünk a gumitejből egy pohárnyi mennyiséget, és ezekbe 

mártogatva a vileda darabokat egyenként belehelyezzük az előzőleg 

gumival kiöntött gipsznegatívunkba belülről kifelé haladva a 

textildarabokat jól belenyomkodva úgy, ahogy a papírmasénál is tettük, 

- ezt a műveletet még kétszer megismételjük, hogy három gumis réteg 

borítsa a maszkunk felületét, 

- a maszk szélénél megerősítésképp plusz egy réteg vileda csíkot is 

használhatunk, 
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- a gumis textilt hagyjuk száradni, esetleg fél nap múlva száraz kézzel 

kicsit megnyomkodjuk, még mielőtt teljesen kiszáradna, 

- teljes száradás után a maszk szélénél kezdve ecset és hintőpor 

segítségével kiszedjük a gipsz formából, 

- közepébe összegyűrt papírt helyezünk és a felületét még egy napig 

levegőn tovább szárítjuk, 

- azért fontos a formát kitömni, hogy száradás közben ne deformálódjon, 

ha fel akarjuk gyorsítani a száradás folyamatát hőpisztolyt is 

használhatunk. 

 

A megszáradt papírmasé és a gumimaszk folytatása: 

 

- a papírmasé maszk felületén létrejött esetleges hibákat ragasztó, smirgli, 

glett anyag segítségével kijavítjuk, 

- a papírmasé és a gumimaszk szélét körbevágjuk, bejelöljük a szem és 

orrnyílásokat, valamint a rögzítő gumipánt helyét, és ezeket kivágjuk, 

kilyukasztjuk, 

- a maszkot lealapozzuk úgy, hogy az akril festékbe keverünk egy kis 

papírragasztót, hogy jobban rögzüljön a maszk felületéhez, 

- az alapozás után lefestjük a megfelelő alapszínnel, ezt ecsettel, ill. 

szivaccsal is végezhetjük, fontos, hogy ha élethű bőrréteget szeretnénk 

létrehozni, akkor 3-4 féle árnyalatból hordjuk fel a színeket kissé 

foltosan, 

- a maszk árnyékolása következik festékkel, a szem körüli részek, száj 

megfestése, ráncok, bőrhibák kidolgozása vékony ecsettel, 

- a kifestett maszkot felszőrözzük (kóccal, kreppel vagy műhajjal), 

- a gumipánt felrögzítése az utolsó fázis 

 

Az elkészült maszk kipróbálása: 

 

- a szem- és orrnyílások pontosítása, ha túl kicsi vagy kényelmetlen, 

nagyobbra vágjuk, 

- ha szükséges, a maszkot belülről szivacsdarabkákkal kibéleljük. 
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8.8.3. A maszkkészítéshez szükséges eszközök listája: 

 

- ollók 

- fogók 

- mintázó szerszámok (min. 3 féle) 

- háztartási ecsetek (3 cm széles) 

- műanyag edények 

- paletta 

- ecsetek (min. 5 féle méret) 

- lyukasztó 

- reszelő 

- smirgli 

- véső 

- sodrófa 

- digitális mérleg 

- műanyag poharak 

- műanyag kanalak 

- gumikesztyűk 

- vegyvédelmi maszk 

- ragasztó pisztoly 

 

 

8.8.4 A maszkkészítéshez szükséges anyagok listája: 

 

- plasztilin 

- gipsz 

- alginát 

- gumitej (latex) 

- szilikon 

- gipszes géz 

- sima géz (10–15 cm széles) 

- ragasztók (fa, papír, műanyag) 

- ragasztópisztolyba való ragasztó rudak 

- merített papír (különböző vastagságúak) 
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- akril festék (min. 10 alapszín) 

- akril spray (fekete, fehér, piros, barna) 

- kalap gumi 

- műszőr, műhaj, krepp, kóc 

- alufólia 

- folpack 

- takarófólia 

- krém (vazelin és Nivea) 

- hintőpor 

- vileda törlőkendő (maszkonként egy csomag) 
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9. Személyes tapasztalatok a SZFE hallgatóinak tartott kurzusok kapcsán, 

további lehetőségek és célok 

 

 

Az elmúlt években szerencsém volt három alkalommal is belekóstolni a színházi 

smink és maszk tanításába a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Először 

a2005/2006-os tanévbenMáté Gábor harmadéves színészosztálya, valamint Ascher 

Tamás és Novák Eszter zenés színész osztálya számára tartottam egy éven keresztül heti 

egy alkalommal sminkórákat. A legnagyobb nehézséget az okozta, hogy nem volt 

megfelelően felszerelt terem a képzésre, nagyon szegényes volt az eszköz- és 

anyagtárunk, de legfőképpen az órák közt eltelt túl sok idő gátolta a tanítás 

hatékonyságát. Mind a smink mind a maszk oktatását célszerű tömbösített kurzusokban 

tartani, mert az órák egymásra épülnek, és bizonyos maszk technikáknál lehetetlenné 

teszi egy munka folytatását egy-két hét szünet. De a nehézségek ellenére is úgy érzem, 

nagyon sokat haladtam az érdeklődő hallgatókkal, és sikerült egy alaptudást átadnom 

nekik.  

Az első félévben megismerkedtünk a sminkelés alapjaival, a láthatatlan natúr 

smink technikájával, amit a lányok hálásan fogadtak. A fiúk legjobban akkor 

lelkesedtek, amikor nővé varázsoltuk őket. Érintettük a főbb karaktersminkek 

elkészítésének módját (öregítés, betegség, alkoholizmus stb.).  

A második félévben különböző korok és népek sminkjeivel ismerkedtünk, 

valamint fantázia, szörny, zombi sminkekkel kísérleteztünk. Kifogyhatatlannak tűnt a 

hallgatók ötlettára és lelkesedése, amikor azzal foglalkoztunk, hogyan lehet egy 

csavarhúzót átszúrni a karunkon, vagy egy szöget beverni a fejünkbe. Néhány esetben 

konkrét feladathoz is kipróbáltunk sminkeket (pl. Ötvös Andrásnak egy vizsgadarabhoz 

öregasszonnyá kellett változnia), ami szintén nagyon hasznosnak bizonyult, mert így 

rögtön a gyakorlatban is le tudtuk tesztelni, mennyire működik az általuk kitalált smink. 

Olyan jó kapcsolat alakult ki az osztályok és köztem, hogy a mai napig is gyakran 

kérnek segítséget egy-egy karakterükkel, sminkjükkel kapcsolatban.  

Egészen más jellegű volt az a 60 órás kurzus, amit 2010 őszén a bábrendező 

szakos hallgatóknak (Metzner és Csizmadia osztálya) tartottam. Itt egy intenzív 10 nap 

alatt ismerkedtek meg a maszkkészítés alapjaival, a tervezéstől kezdve a mintázáson át a 

papírmasé és gumimaszk elkészítéséig. A kurzus első napján elméleti órák voltak 

maszktörténetről, különböző maszkos technikákról, majd ezt követően rögtön 
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gyakorlatban is kipróbáltuk ezeket. Először levettük egymás arcnegatívját kétféle 

technikával, és a gipsznegatívba készítettük a papírmasé maszkokat, az alginátnegatívba 

pedig kiöntöttük a gipszpozitívokat. Ezekre a gipszarcokra mintázták meg aztán a 

maszkjaik alapformáját. Témának Bulgakov Mester és Margaritáját használtuk, mert 

ebben tobzódnak a nagyon erős, vizuálisan izgalmas karakterek. Lehetőségük volt a 

hallgatóknak arra is, hogy féléves vizsgafeladatukhoz készítsenek maszkokat. 

Hihetetlen érdeklődéssel és energiával vetették bele magukat a munkába, és a kurzus 

végére mindenki egy papírmasé és két gumimaszkot fejezett be. Az utolsó órán 

fotózással összekötött mozgásgyakorlatokat improvizáltak, hogy használat közben is 

leteszteljék a maszkokat. A munkafolyamatot és a kész alkotásokat is megörökítettük. 

2011 novemberében tartottam egy hat napos, szintén maszkkészítő kurzust Máté 

Gábor színészosztályának. A kurzus első napján kicsit megismerkedtünk elméletben a 

színházi maszkok világával, majd az idő szűkössége miatt – kb. 36 óra állt 

rendelkezésünkre – belevágtunk a gyakorlati munkába. A munkafolyamat felgyorsítása 

végett, a legegyszerűbb arcnegatív illetve arcpozitív készítési technikát választottuk, 

mely során gipszes gézzel közvetlenül a színész arcáról veszünk negatív mintát és ezt 

öntjük ki gipsszel, majd a negatív héjat lefejtjük a megszáradt pozitívról. Ez a technika 

a leggyorsabb, viszont a legpontatlanabb is. Mivel nem volt szükségünk részletgazdag, 

csak egy elnagyolt alapformára, ez tökéletesen megfelelt a célnak, hogy a hallgatók a 

saját arcformájukon mintázhassák meg az általuk szabadon választott maszkot. A 

csoport létszáma sajnos korántsem volt ideális (15 fő), ennyi emberrel egyszerre nagyon 

nehéz foglalkozni. Épp ezért mindenki csak egy gumimaszkot készített el a kurzus 

végére. A maszk tervezése papíron elég nehezen ment a legtöbb hallgatónak, a 

mintázásnál viszont már sokkal kreatívabbak és szabadabbak voltak. Legjobban a nyers 

maszkok kifestését élvezték. Nagyon sokféle maszk született, voltak akik az éppen 

aktuális feladatukhoz készítettek maszkot, mások csak saját kedvükre. A kész 

maszkokat a végén kipróbáltuk, és beállított csoportokban le is fotóztuk. Az volt ennek 

a rövid, nagylétszámú kurzusnak a tanulsága számomra, hogy ilyen rövid idő alatt, 

ennyi emberrel nagyon nehéz igazán elmélyülni a munkában. 
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A doktori dolgozat szerepe a további munkában 

 

Doktori dolgozatom témáját Ascher Tamással a Jógyerekek képeskönyve alatt 

szerzett közös tapasztalatok és az osztálya tanítása közben szerzett konklúziók alapján 

véglegesítettük. Fontosnak tartottuk, hogy az elméleti kutatómunka mellettszülessen 

egy, a későbbiekben az egyetemen is jól használható, oktathatóanyag. 

Dolgozatom elméleti része, oktatási segédanyag mivoltán túlmutatva, alapul 

szolgálhat egy későbbi átfogóbb smink- és maszktörténeti tanulmány megírásához és 

kiadásához. Egy ilyen magyar nyelvű, képekkel illusztrált, a mai technikákat is magába 

foglaló könyv hiánypótló lenne a színháztörténeti szakirodalomban. Jelen pillanatban 

magyarul nem, csak angol vagy német nyelven érhetők el hasonló témával foglalkozó 

szakkönyvek. 

Dolgozatom gyakorlati része teljes mértékben alkalmas arra, hogy 

egyetemünkön rendszeres kurzusok keretében oktathassam. Amennyiben az egyetem 

nyitott lenne a színházi smink és maszk oktatást bevenni tantervébe, javasolnám egy 

erre alkalmas állandó műhely kialakítását, ahol a kurzust elvégzett hallgatók önállóan is 

dolgozhatnának, alkothatnának a szabadidejükben. Egy ilyen műhelybe az egyetem 

külsős intézmények hallagtóinak (Képzőművészeti Egyetem, Mome, Kaposvári 

Egyetem) is meghirdethetne maszkos workshopot költségtérítéses formában, ami 

fedezni tudná az egyetem saját hallgatóinak anyag és eszközköltségét is. Fontosnak 

tartom továbbá ezeknek a kurzusoknak a részletes dokumentálását, hisz a leendő 

képanyaggal folyamatosan lehetne majd bővíteni az oktatási segédanyagot. 

Lehetőséget látok abban is, hogy dolgozatomnak aJógyerekek képeskönyvével 

foglalkozó fejezetét rendhagyó módon a színházi nevelés területén is felhasználjuk. 

Viszonylag kis költséggel összerakható lenne egy utaztatható kiállítás az előadás 

jelmezeiből, maszkjaiból, előadásfotókból és díszlet- valamint jelmeztervekből. A 

kiállított jelmezek és maszkok mellett olvasható lenne (a dolgozatban részletesen leírt) 

tárgy háttértörténete, készítésének folyamata. Így a látogatók bepillanást nyernének a 

színházi kulisszatitkokba és a maszkmesterség alapjait is megismerhetnék. Gimnáziumi 

osztályoknak (akik előzőleg megnézték DVD-n az előadást) külön pár órás workshopot 

is lehetne tartani a kiállítás kiegészítőjeként, akár elméleti, de gyakorlati formában is. 

(Jelmez, maszk felpróbálása, egyszerű maszk készítése (papír, műszőr, textil stb. 

használatával). Alkalmanként egy-egy, a darabban szereplő színész meghívott 

vendégként beszélhetne az előadásról és a próbafolyamatról. Egy ilyen látványos anyag 
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szerintem értékes információval bővítené a diákok és a kiállításlátogatók színházról 

alkotott elképzeléseit és vizuális téren szerzett ismereteit. Az előadás jelmezeinek és 

maszkjainak e célból történő felhasználásához engedélyt kaptam Mácsai Páltól, az 

Örkény Színház igazgatójától. A kiállítás a FÜGE Alapítvány ill. egy kurátor 

munkatársam segítségével elképzeléseim szerint a közeljövőben megvalósítható lesz. 

Akár az egyetem 150 éves évfordulója (2014) alkalmából a Vas utcában is kiállítható 

lenne ez az anyag (6-8 jelmez, 6-8 maszk, jelmeztervek, fotók, video).Így, habár az 

előadás a darabtemetés után lekerült a műsorról, a kiállítás segítségével mégis 

közvetíthetünk érdekes tudnivalókat a színház és a színházi látvány működéséről. 
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10. Szakmai önéletrajz 

Nagy Fruzsina  -  jelmeztervező 

www.nagyfruzsina.hu 

Tanulmányok: 

Jelenleg - Doktori iskola (DLA), Színház- és Filmművészeti Egyetem 

2001 -  Speciális effekt maszk kurzus, Makeup Designory, L.A., U.S.A. 

1994-1998 - Magyar Iparművészeti Egyetem, Textiltervező szak    

1997 -  National College of Art and Design, Textiltervező szak, Dublin, Irország 

1996 -             Nottingham Trent Uni., Színházi Díszlet- és Jelmeztervező szak, Anglia 

1993-1994 -   Barnet College, London,  Művészeti Alapképző kurzus, Anglia 

Színház–  jelmeztervek 

2014 -             Schilling: A Párt, Trafó, Krétakör Színház (R: Schilling Árpád) 

  Csehov: Apátlanul (Platonov), Radnóti Színház (R: Alföldi Róbert) 

  Gluck: Iphigenia Taurisban, Magyar Állami Operaház (R: Alföldi R.) 

2013-   Gogol: A revizor, Vígszínház (R: Bodó Viktor) 

Büchner: Danton halála, Vígszínház (R: Alföldi Róbert) 

Csehov: Sirály, Theater Basel, Basel (R: Bodó Viktor) 

Bródy-Szörényi: István, a király, Szeged (R: Alföldi Róbert) 

A. Jarry: Übü király, Schauspielhaus Heidelberg (R: Bodó Viktor) 

Csehov: Sirály, Nemzeti Színház (R: Alföldi Róbert) 

H. Levin: Átutazók Vígszínház (R: Eszenyi Enikő) 

2012 -  Ibsen: Peer Gynt, Örkény Színház (R: Ascher Tamás) 

Shakespeare: Hamlet, Nemzeti Színház (R: Alföldi Róbert) 

Kafka: Amerika, Schauspielhaus Graz (D: Viktor Bodó) 

Collodi – Parti Nagy: Pinokkió, Katona József Színház (R: Ascher 

Tamás) 

Bodó – Róbert: Anamnézis, Katona József Színház (R: Bodó Viktor) 

2011 -  Csehov: Cseresznyéskert I., Szputnyik Hajózási Társaság (R: Bodó 

Viktor)           
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Vinnai A.: Férfi a kettes asztalnál…, Köln, Halle Kalk (R: Bodó Viktor) 

G.B. Shaw: Szent Johanna, Nemzeti Színház (R: Alföldi Róbert) 

Szuhovo-Kobilin: Tarelkin élete, Örkény Színház (R: Mácsai Pál) 

E. Chovaniec: Gardénia, Thália Színház (R:Pelsőczy Réka) 

Shakespeare: Szentivánéji álom, Schauspielhaus Graz (R: Bodó Viktor) 

2010-  M. Bulgakov: Mester és Margarita, Schauspielhaus Graz (R: Bodó 

Viktor) 

Vinnai A.: SYD,  Mu Színház, Trafó (R: Láng Annamária és Nagy 

Fruzsina) 

Veslefrikk – opera,  Bergen, Szeged (R: Alföldi Róbert) 

Gyász, Kamra (R: Szabó Réka) 

Lulu, avagy a rossz tanuló felel, Juhász Kata társulat, Mu színház (R: 

Juhász Kata) 

2009 -  Parti Nagy Lajos – The Tiger Lillies: Jógyerekek képeskönyve, Örkény 

Színház (R: Ascher Tamás) Kritikusok díja, Poszt legjobb jelmez díja 

Doug Wright: De Sade Márki pennája, Bárka Színház (R: Szabó Máté) 

Handke: Die Stunde…, Schauspielhaus, Graz (R: Bodó Viktor) 

Márton László: Törött nádszál, Gárdonyi Géza Színház, Eger (R: 

Csizmadia Tibor) 

Made in China, Krétakör produkció (R: Láng Annamária) 

2008  -  Márton László: Az állhatatlan, Gárdonyi Géza Színház, Eger (R: 

Csizmadia Tibor) 

Nincs ott semmi, Szabó Réka Társulat, Trafó (R: Szabó R.) 

Charlotte Jones: Emésztő tűz, Gárdonyi Géza Színház, Eger (R: R. 

Milenkovics) 

Márton L.: A nagyratörő, Gárdonyi Géza Színház, Eger (R: Csizmadia 

Tibor) Kritikusok díja, legjobb jelmez 

Schimmerpfennig: Aliz! Gárdonyi G. Színház, Eger (R: Dömötör A.) 

Szent Johanna, Jászai Mari Színház, Merlin Színház (R: Hargitai Iván) 

Viktor, avagy a gyerekuralom, Újszínház (R: Rale Milenkovics) 

2007 -  PestiEsti, Krétakör Színház, Trafó (R: Nagy Fruzsina és Láng 

Annamária) 
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Tasnádi István: Magyar a Holdon, Szombathelyi Színház (R: Árkosi 

Árpád) 

Európai tánctalálkozó (2 balett) Pécsi Balett, Pécs (R: Vincze B., Julian 

Moss)  

Bahnhof (balett) Pécsi Balett, Pécs (R,K: Jurányi Patrik) 

Parti NagyLajos: Ibusár, Örkény Színház (R: Pelsőczi Réka) 

Závada Pál: Bethlen, Színház és Filmművészeti Egyetem (R: Máté 

Gábor) 

M. McDonagh: A Párnaember, Gárdonyi Géza Színház, Eger (R: 

Dömötör András) 

Én egy szemüveges kisfiú vagyok, Kapolcs, Thália Színház (R: Pelsőczy 

Réka) 

2006 -  Shakespeare: A tél meséje, Gárdonyi Géza Színház, Eger (R: Máté 

Gábor) 

Moliere: Tartuffe, Szegedi Nemzeti Színház, Szeged (R: Hargitai Iván) 

T. Bernhard: A Pisztrángötös, Kamra (R: Máté Gábor) 

Közelebb (Closer), Vidám Színpad (R: Magács László) 

A csillagász álma, Krétakör Színház, Taljándörögd (R: Schilling Árpád) 

Bonnie és Clyde (balett) Pécsi Balett, Pécs (R: Vincze Balázs) 

Tanulmány a nőkről, Gárdonyi Géza Színház, Eger (R: Csizmadia Tibor) 

Mystery of Irma Vep, Merlin Színház (R: Magács László) 

Goethe: Faust, Gárdonyi Géza Színház, Eger (R: Csizmadia Tibor) 

Nagy Ignác: Tisztújítás, József Attila Színház  (R: Hargitai Iván) 

Feydeau: A hülyéje, Gárdonyi Géza Színház, Eger (R: Máté Gábor) 

Strindberg: Miss Julie, Bozsik Yvette Társulat, Trafó 

2005 -  Recycled, DivatFilmSzínház, Trafó (R: Nagy Fruzsina és Pater Sparrow)                

Bikinivonal, Sufni, Katona József Színház (R: Pelsőczy Réka) 

Gorkij: Éjjeli Menedékhely,Gárdonyi Géza Színház, Eger (R: Máté G.) 

Shakespeare: Hamlet, Merlin Színház (R: Magács László) 

Julius Caesar Egyiptomban, Handel (R: Martina Veh) 

Négy évszak, Kolibri Színház (R: Bozsik Yvette) 
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2004 -  Elektro-showk (Juristovszky Sosa társtervezővel) Táp Színház, Trafó 

Bíbor, Derevo táncegyüttes és a Bozsik Yvette Társulat,  Hősök tere 

Moliére: Mizantróp, Krétakör Színház, Vidám Színpad Stúdió (R: 

Schilling Á.) 

Egressy Zoltán: Fafeye a Tenger Ész, Kolibri Színház (R: Pelsőczy 

Réka) 

2003 -  Álmok a szekrényből divatperformance, Trafó (R: Nagy Fruzsina) 

Bacchanália, táncelőadás, Bozsik Yvette Társulat, Kamra (R: Bozsik 

Yvette) 

Mélyvíz, Trafó (R,K: Krausz Alíz) 

2002 -  Átváltozások - divatcirkusz alternatív divatbemutató,Trafó (R: Nagy 

Fruzsina) 

Állatfarm, Bozsik Yvette Társulat, Katona József Színház (R: Bozsik 

Yvette) 

Etchno, néptáncelőadás, TÁP Színház, Trafó (R: Vajdai Vilmos) 

2001 - Dadaisták, Bozsik Yvette Társulat, Kamra (Juristovszky Sosával)  

2000 -            ŰrZrínyiász, TÁP Színház, Trafó (R: Vajdai Vilmos) 

1999 -            Micimackúr, TÁP színház, Trafó (R: Vajdai Vilmos) 

Színház – maszkok: 

2009 -   REHAB, (hulla), Akku (R: Bodó Viktor)  

2007 -   GAIA, Berlin, Frankfurt, Szkéné Színház (R: Kosmas Chatziioannidis) 

2006  -   Bonnie és Clyde (balett) Pécsi Balett, Pécs (R: Vincze Balázs) 

2005  -   Tasnádi István: Phaidra, Trafó, Salzburg, Berlin, Stuttgart, Wroclaw (R: 

Schilling Á.) 

Pipora, Arany 10. (R: Juristovszky Sosa) 

2002  -   Hazámhazám, Krétakör Színház, Fővárosi Nagycirkusz (maszk) 

Leonce és Léna, Krétakör Színház, Thália Stúdió (maszk) (R: Schilling 

Árpád) 
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2001 -   A csoda alkonya, Új Színház (maszk) (R: Réthly Attila) 

2000  -  Holtodiglan és „János Vitéz”, Bozsik Yvette Társulat, (maszk) 

Élve vagy halva, Pesti Színház (maszk) (R: Réthly Attila) 

1999 -  Nosferatu Org., Katona József Színház (maszk) (R: Halász Péter) 

Tavaszi áldozat, Bozsik Yvette Társulat (maszk) 

 

Film, videoklip – jelmezek, maszkok 

2009 -   Paktum (kisjátékfilm) Szlávik Juli társtervezővel, R: Nagypál Orsolya 

2008 -  Tizennyolc éven felüliek (nagyjátékfilm) R: Márton Gyula 

Golgota  (kisfilm) R: Bodzsár Márk 

Péterfy Bori – Vámpír (R: Mundruczó K.)  jelmez 

2007 -  Lányok  (nagyjátékfilm) R: Faur Anna 

Kythéra (játékfilm), Salamon Eszter társtervezővel R: Mészáros Péter 

Belga – Mit parodizálsz? (R: Garas Dani) jelmez, maszk 

Péterfy Bori – Labamba (R: Merényi D. és Nagy G.) jelmez, maszk 

2005 -   Csendélet hallal… (diplomafilm) R: Jánossy Natália 

Recycle: Pro-Reo-Neo (kisfilm) R: Pater Sparrow 

2004 -   Ég veled! (nagyjátékfilm) R: Pacskovszky József 

Stammbuch  (tévéfilm) R: Mészáros Péter 

Kirie  (rövidfilm) R: Mészáros Péter 

A disznó útja (rövidfilm) R: Mészáros Péter  

Hollywoodoo – Karmolok harapok (R: Kerric McDonald) jelmez, maszk 

2003  -            Szezon (játékfilm, Juristovszky Sosa társtervezővel) R: Török Ferenc 

                       Mélyen őrzött titkok (játékfilm) R: Böszörményi Zsuzsa 

2002  -  Az első száz oldal (rövidfilm) – díszlet és jelmez, R: Jánossy Natália 

2000   -  Afta (rövidfilm) R: Mundrucó Kornél 
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Film – maszk és smink 

2003   -   Mélyen őrzött titkok (játékfilm) R: Böszörményi Zsuzsa 

                        Ki a macska? (rövidfilm) speciális maszk: műmacska, R: Mészáros Péter 

                       A boldogság színe, (játékfilm) R: Pacskovszky József 

2002  -  Sniper 2 (akciófilm) R: Craig Buxley 

Trick? (rövidfilm) R: Peter Sparrow 

Jött1busz (rövidfilm) R: Török Ferenc, R: Schilling Árpád 

Gyanú (tévéfilm) R: Pacskovszky József 

2001 -  Szerelem utolsó vérig (játékfilm) - testfestés és speciális smink, R: 

Dobrai György  

 

Kiállítások, ösztöndíjak, díjak: 

2012 -  POSZT:  Legjobb jelmez, Ibsen:Peer Gynt, Örkény Színház (R: Ascher 

Tamás)  

2009 -  KIÁLLÍTÁS c. kiállítás, Lux Galéria 

POSZT:  Legjobb jelmez, Jógyerekek képeskönyve, Örkény Színház (R: 

Ascher T) 

Kritikusok díja, Jógyerekek képeskönyve, Örkény Színház (R: Ascher T) 

2008-  Kritikusok díja, A Nagyratörő, Gárdonyi Géza Színház, Eger (R: 

Csizmadia Tibor)  

JEL-MEZ-JEL c. kiállítás, (Szűcs Edittel közösen), Pécs 

Kirakatszínház  c. kiállítás, (Szűcs Edittel közösen), Zikkurat Galéria 

Erasmus ösztöndíj olaszországi Commedia dell'arte workshopra, Padova 

2007 -   Ösztöndíj rövid tanulmányútra Indonéziába, SZFE 

2006 -  Ösztöndíj rövid tanulmányútra Binche-be, Belgiumba, SZFE 

Résztvevő a Néprajzi Múzeum: Műanyag c. kiállításán 

2005 -   Ösztöndíj rövid tanulmányútra Padovába, SZFE 



 132 

2003  -  „Táptalaj” c. látvány és jelmez kiállítás (résztvevő), MEO 

2002   - „Majmok Majma” c. installációs kiállítás, Gypsyhouse Galéria 

2001 - Első helyezett a „Makeup Artist Magazine”által rendezett 

nemzetközimaszkversenyen, Los Angeles, U.S.A. 

Maszk- és jelmezbemutató a Zanzibár sátorban a Pepsi-Sziget 

fesztiválon 

2000 -  Ösztöndíj rövid tanulmányútra Milánóba és Stockholmba, Magyar 

Oktatási Minisztérium 

1999 -  „Az Iparművészet hete” c. kiállitás (résztvevő), Iparművészeti Múzeum 

1998 - Harmadik helyezett a „Második Lépés a Jövőbe” Pályázaton, Vigadó 

Galéria 

„Színe-Java” mesterképző diploma kiállítás (résztvevő), Tölgyfa Galéria 

Nívódíj – diploma szakdolgozat 

1997 - Első helyezett, „Dióssy-Nagyajtai Pályázat” 

„Mintarétegek” c. kiállítás (résztvevő), Nassjö, Svédország 

1996 - Rubik Alapítvány és Soros Alapítvány – külföldi ösztöndíj 

Magyar Állami Ösztöndíj 
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http://www.carnevaleacireale.com/en/acireales-carnival-history/
http://www.filmacademy.hu/uploads/dokumentumtar/birobencebody.pdf
http://www.kvl.cch.kcl.ac.uk/masks/team.html
http://www.lispa.co.uk/
http://www.live2times.com/1975-presentation-de-l-age-d-or-par-ariane-mnouchkine-et-le-theatre-du-soleil-e--9896/
http://www.live2times.com/1975-presentation-de-l-age-d-or-par-ariane-mnouchkine-et-le-theatre-du-soleil-e--9896/
http://www.mummenschanz.ch/
http://www.neomag.co.uk/news.asp?intid=1328
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1997/fo-bio.html
http://www.physicaltheatre.com/web2/index.php?page=the-school
http://www.revizoronline.com/hu/cikk/1261/jogyerekek-kepeskonyve-orkeny-szinhaz-poszt-2009
http://www.revizoronline.com/hu/cikk/1261/jogyerekek-kepeskonyve-orkeny-szinhaz-poszt-2009
http://www.saigan.com/heritage/dance/dhan5.htm
http://www.screeningthepast.com/2011/08/theatre-du-soleil-meets-the-cinema-acting-and-mask-work-in-ariane-mnouchkine%25e2%2580%2599s-moliere-2/
http://www.screeningthepast.com/2011/08/theatre-du-soleil-meets-the-cinema-acting-and-mask-work-in-ariane-mnouchkine%25e2%2580%2599s-moliere-2/
http://www.superbolttheatre.co.uk/
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- http://www.szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3496

4:a-fizikai-szinhaz&catid=24:2008-november&Itemid=7, 

- http://www.szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3261

8&catid=1:archivum&Itemid=7 

- http://www.vanishingtattoo.com/tattoo_museum/chinese_japanese_tattoos.html 

- https://sites.google.com/site/arceszlelesbme/Prosopagnosia 

- www.complicite.org 

- www.piccoloteatro.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=34964:a-fizikai-szinhaz&catid=24:2008-november&itemid=7
http://www.szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=34964:a-fizikai-szinhaz&catid=24:2008-november&itemid=7
http://www.szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=32618&catid=1:archivum&Itemid=7
http://www.szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=32618&catid=1:archivum&Itemid=7
http://www.vanishingtattoo.com/tattoo_museum/chinese_japanese_tattoos.html
http://www.complicite.org/
http://www.piccoloteatro.org/
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12. Képek jegyzéke  

( A dolgozathoz tartozó képanyag külön könyvtárban található az adathordozón) 

 

 

001. Keleti László könyve, http://www.antikvarium.hu/konyv/keleti-laszlo-a-

maszkirozas-kezikonyve-553137 

002. „Gyerekek”, Örkény István Színház: Jógyerekek képeskönyve, előadásfotó, 2009. 

Fotó: Nagy Gergő 

003. Jógyerekek képeskönyve plakát, http://www.eventim.hu/hu/jegyek/jogyerekek-

kepeskonyve-budapest-oerkeny-szinhaz-297252/event.html 

004. The Tiger Lillies zenekar, http://www.tigerlillies.com/556606/photos 

005. Der Struwwelpeter borító, http://www.lefiguredeilibri.com/2011/09/27/su-pierino-

porcospino-di-heinrich-hoffmann/ 

006. Előadásfotó, Tiger Lillies: Shockheaded Peter, 

http://graphics8.nytimes.com/images/2005/02/23/theater/Peter5650.jpg 

007. Mark Ryden: Rose c. festménye, http://www.markryden.com/paintings/index.html 

008. Sminktervek a színészek fotójára, Örkény István Színház: Jógyerekek képeskönyve 

009. Fricike sminkje, Örkény István Színház: Jógyerekek képeskönyve, előadásfotó, 

2009. Fotó: Nagy Gergő 

010. Hennike és a macskák, Örkény István Színház: Jógyerekek képeskönyve, 

előadásfotó, 2009. Fotó: Nagy Gergő 

011. Jelmez és sminktervek, Örkény István Színház: Jógyerekek képeskönyve, 2009 

012. Horror csecsemő (saját munka), Örkény István Színház, Jógyerekek képeskönyve, 

2009. Fotó: Nagy Gergő 

013. Strewwelpeter, Rémszabó, Hoffmann eredeti rajza, http://the-haunted-

closet.blogspot.hu/2009/11/struwwelpeter-little-suck-thumb-and.html 

014. Tervek a Rémszabó maszkjához, Örkény István Színház: Jógyerekek képeskönyve, 

2009 

015. Rémszabó és Konrádka, Örkény István Színház: Jógyerekek képeskönyve, 

előadásfotó, 2009. Fotó: Nagy Gergő 

016. Hal maszk, Örkény István Színház: Jógyerekek képeskönyve, előadásfotó, 2009. 

Fotó: Nagy Gergő 

017. Tervek az állatmaszkokhoz, Örkény István Színház: Jógyerekek képeskönyve, 

2009. 

http://www.eventim.hu/hu/jegyek/jogyerekek-kepeskonyve-budapest-oerkeny-szinhaz-297252/event.html
http://www.eventim.hu/hu/jegyek/jogyerekek-kepeskonyve-budapest-oerkeny-szinhaz-297252/event.html
http://www.tigerlillies.com/556606/photos
http://www.lefiguredeilibri.com/2011/09/27/su-pierino-porcospino-di-heinrich-hoffmann/
http://www.lefiguredeilibri.com/2011/09/27/su-pierino-porcospino-di-heinrich-hoffmann/
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018. Macskamaszkok készülőben, Örkény István Színház: Jógyerekek képeskönyve, 

2009. Fotó: Juristovszky Sosa  

019. Nyúlasszony és nyulak,Örkény István Színház: Jógyerekek képeskönyve, 

előadásfotó, 2009. Fotó: Nagy Gergő 

020. Anyusunk, Apusunk és Petike, Örkény István Színház: Jógyerekek képeskönyve, 

előadásfotó, 2009. Fotó: Nagy Gergő 

021. Mikulás és a hulligánok, Örkény István Színház: Jógyerekek képeskönyve, 

előadásfotó, 2009. Fotó: Nagy Gergő 

022. Konrádka, Örkény István Színház: Jógyerekek képeskönyve, előadásfotó, 2009. 

Fotó: Nagy Gergő 

023. Maszkok az előadásból, Örkény István Színház: Jógyerekek képeskönyve, 2009. 

Fotó: Juristovszky Sosa 

024. Előadásfotó, Strewwelpeter, 

http://www.mouzas.com/images/Struwwelpeter/Struwwelpeter4.jpg 

025. Előadásfotó, Dream Theater, Chicago, 

http://chicagotheaterbeat.com/2010/11/06/devilish-children-and-the-civilizing-process-

review-dream-theatre-chicago/ 

026. Előadásfotó, Dream Theater, Chicago, 

http://chicagotheaterbeat.com/2010/11/06/devilish-children-and-the-civilizing-process-

review-dream-theatre-chicago/ 

027. Modern afrikai maszk, Masquerade, Nigéria 2004, Maske, Phyllis Galembo (95. 

o.)  

028. Arc a Marson, http://bdk.hhrf.org/seo/ember_marson.php 

029. Uv testfestés (saját munka), Micimackúr, Táp Színház, Trafó, 1999. (R: Vajdai 

Vilmos) 

030. Hattyú smink – Bozsik Yvette: Állatfarm, (saját munka), Katona József Színház, 

2002, Saját fotó 

031. Hajléktalan smink (saját munka), Éjjeli menedékhely, Gárdonyi G. Színház, Eger, 

2005. (R: Máté Gábor) Fotó: Gál Gábor 

032. Szederjes orr latex gumiból és vattából, (saját munka), Prolik, 2010. Eger Saját 

fotó 

033. Afrikai smink európai arcon, (saját munka), SYD (modell: Láng Annamária)  

2010. Trafó Fotó: Nagy Gergő 

http://www.mouzas.com/images/Struwwelpeter/Struwwelpeter4.jpg
http://chicagotheaterbeat.com/2010/11/06/devilish-children-and-the-civilizing-process-review-dream-theatre-chicago/
http://chicagotheaterbeat.com/2010/11/06/devilish-children-and-the-civilizing-process-review-dream-theatre-chicago/
http://chicagotheaterbeat.com/2010/11/06/devilish-children-and-the-civilizing-process-review-dream-theatre-chicago/
http://chicagotheaterbeat.com/2010/11/06/devilish-children-and-the-civilizing-process-review-dream-theatre-chicago/
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034. Róka jelmez, smink (saját munka), Pinokkió, Katona József Színház 2011. Fotó: 

Nagy Gergő 

035. Kőszobor, testfestés, (saját munka), Übü király, 2013 Fotó: Theatre Heidelberg 

036. Animatronix maszk (saját munka), Los Angeles 2001. Saját fotó 

037. Aboriginal papírmasé maszk (saját munka), Alvószínház, Táp színház 1996. Saját 

fotó 

038. Gumimaszk kóchajjal, (saját munka), Holtodiglan, Bozsik Yvette Társulat 2000. 

Saját fotó 

039. Oroszlán maszk, púrhab, textil, gumi (saját munka), Hazám hazám, Krétakör, 

2002. Saját fotó 

040. Rovar maszk betétekből és tamponokból, (saját munka), Recycled 2005. Trafó 

Fotó: Gordon Eszter 

041. Guminő maszkok, (saját munka), PestiEsti, Trafó 2007. Fotó: Merényi Dávid 

042. Fehér nő, barlangrajz, az egyik legkorábbi falfestmény a Szaharában, i.e. 7000- 

6000, KarlGröning: Body Decoration (17. o.) 

043. Surma, tradicionális testfestés, Afrika http://thestorybehindthefaces.com/wp-

content/uploads/2011/11/body_painting_africa_surmamen_agostinoarts.jpg 

044. Afrika, wodabe férfi törzsi festésben, Karl Gröning: Body Decoration (124. o.)  

045. Afrika, Zaire, törzsi hegek, Karl Gröning: Body Decoration (137. o.)  

046. Fiatal egyiptomi nő festett múmiamaszkja, melyen jól látható a szemfestés, Karl 

Gröning: Body Decoration (23. o.) 

047. George Catlin: Erős Szél, chippewa indián törzsfőnök, 1845, Karl Gröning: Body 

Decoration (38. o.)  

048. A txukahamae dél-amerikai törzsből származó nő, aki épp festi magát, Karl 

Gröning: Body Decoration (59. o.)  

049. Dél-Amerika, ucayali törzsi arcfestés, Karl Gröning: Body Decoration (65. o.) 

050. Aboriginál arcfestés, Ausztrália http://www.indigenousinstyle.com.au/ethical-

buying-of-aboriginal-art/ 

051. Óceánia, új-guineai testfestés, Karl Gröning: Body Decoration (73. o.)  

052. Indiai, nepáli és indonéz shiva hívők homlokfestése, Karl Gröning: Body 

Decoration (174. o.)  

053. Hennafestés, India http://silknstone.com/About-Henna.html 

054. Kathakali táncos arcfestése, Karl Gröning: Body Decoration (184. o.)  

055. Arcfestés a Pekingi Operából, Karl Gröning: Body Decoration (200. o.)  

http://thestorybehindthefaces.com/wp-content/uploads/2011/11/body_painting_africa_surmamen_agostinoarts.jpg
http://thestorybehindthefaces.com/wp-content/uploads/2011/11/body_painting_africa_surmamen_agostinoarts.jpg
http://www.indigenousinstyle.com.au/ethical-buying-of-aboriginal-art/
http://www.indigenousinstyle.com.au/ethical-buying-of-aboriginal-art/
http://silknstone.com/About-Henna.html
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056. Japán gésa fehér arcfestése, Karl Gröning: Body Decoration (211. o.)  

057. Japán, kabuki színházi arcfestés, Karl Gröning: Body Decoration (215. o.) 

058. Knosszosz-i görög falfestmény, a női arcon jól látható az egyiptomi hatás, i.e. 

1500, Karl Gröning: Body Decoration (24. o.)  

059. Rokokó smink és paróka, 1797-es metszet, A Divat (134-135. o.)  

060. Francios Boucher: Madame de Pompadour – részlet a festményből, 1759, London, 

A Divat (56. o.)  

061. Viktoriánus kori smink, James Tissot: Fogadás – részlet a festményből, 1878, 

Párizs,A Divat (247. o.) 

062. 10-es évek sminkje, http://vintagemakeupguide.com/wp-content/gallery/1910s-

makeup-style/1910s-makeup4.jpg 

063. 1916-os smink, http://image.glamourdaze.com/2013/05/Theda-Bara-1916-eye-

makeup-look.jpg 

064. Greta Garbo, http://t-u-v.blogspot.hu/2011/04/swedish-actress-greta-garbo-

wallpapers.html 

065. Smink az 50-es évekből, http://vintagemakeupguide.com/wp-

content/gallery/1950s-makeup-style/1950s-makeup-style-glamourdaze2.jpg 

066. Derma-lift reklám, 1951, Jim Heimann: 50’s Fashion 

067. Twiggy, http://theredlist.com/wiki-2-24-525-528-722-view-1960s-3-profile-

twiggy.html 

068. Smink 1973-ból, http://sighswhispers.blogspot.hu/2012_05_01_archive.html 

069. Abba, http://www.fanpop.com/clubs/abba/images/63970/title/abba-wallpaper 

070. 2012-es smink, http://www.trendnstylez.com/6-stunning-celebrity-make-up-trends-

in-2012/ 

071. Testfestés (saját munka), Dublin 1997. Saját fotó 

072. Yves Klein: Testlenyomat, 1950-es évek vége, Karl Gröning: Body Decoration 

(232. o.)  

073. Punk-stílusú smink inspirálta papagáj jelmez (saját munka),  Pinokkió, Katona 

József Színház 2011. Fotó: Nagy Gergő 

074. Paleolit kori barlangrajz, Erich Herold: The world of Masks, (6. o. 1. kép)   

075. Neolit korból származó mészkő maszk, Erich Herold: The world of Masks, (6. o. 2. 

kép)   

076. Balatonöszödi maszk lelet, http://www.termeszetvilaga.hu/otka/ht/ht.html 

http://vintagemakeupguide.com/wp-content/gallery/1910s-makeup-style/1910s-makeup4.jpg
http://vintagemakeupguide.com/wp-content/gallery/1910s-makeup-style/1910s-makeup4.jpg
http://image.glamourdaze.com/2013/05/Theda-Bara-1916-eye-makeup-look.jpg
http://image.glamourdaze.com/2013/05/Theda-Bara-1916-eye-makeup-look.jpg
http://t-u-v.blogspot.hu/2011/04/swedish-actress-greta-garbo-wallpapers.html
http://t-u-v.blogspot.hu/2011/04/swedish-actress-greta-garbo-wallpapers.html
http://vintagemakeupguide.com/wp-content/gallery/1950s-makeup-style/1950s-makeup-style-glamourdaze2.jpg
http://vintagemakeupguide.com/wp-content/gallery/1950s-makeup-style/1950s-makeup-style-glamourdaze2.jpg
http://theredlist.com/wiki-2-24-525-528-722-view-1960s-3-profile-twiggy.html
http://theredlist.com/wiki-2-24-525-528-722-view-1960s-3-profile-twiggy.html
http://sighswhispers.blogspot.hu/2012_05_01_archive.html
http://www.fanpop.com/clubs/abba/images/63970/title/abba-wallpaper
http://www.trendnstylez.com/6-stunning-celebrity-make-up-trends-in-2012/
http://www.trendnstylez.com/6-stunning-celebrity-make-up-trends-in-2012/
http://www.termeszetvilaga.hu/otka/ht/ht.html
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077. Dogon afrikai maszkos szertartás, 

http://www.femina.hu/terasz/foldonkivuli_torzs_el_afrikaban 

078. Fából, textilből és szalmából készített „Yaka” maszk, Kongói Köztársaság, Michel 

Revelard, Guergana Kostadinova: Masque du Monde… (75. o.)  

079. Afrika, női Kifwebe maszk, 

http://www.tambaran.com/index.php?view=detail&id=89&option=com_joomgallery&It

emid=28%20&option=com_joomgallery&Itemid=57 

080. Tollakkal, kagylókkal, gyöngyökkel és állati szőrökkel díszített „Kuba” maszk, 

Kongói Köztársaság 1953, Michel Revelard, Guergana Kostadinova: Masque du 

Monde… (72. o.)  

081. Afrika, Ekine törzs, vízi szellem maszk, 

http://sm76626.wordpress.com/2011/03/21/ekine-the-dancing-people-and-water-spirits/ 

082. Amerika, False Face Society maszk, 

http://www.webwinds.com/yupanqui/iroquoisdreams.htm 

083. Alaszka, farkas maszk, 

http://www.tambaran.com/index.php?view=detail&id=36&option=com_joomgallery&It

emid=28%20&option=com_joomgallery&Itemid=57 

084. Mexikói türkiz kőből kirakott koponyamaszk, 

http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_image.aspx?image=mm033

537.jpg&retpage=15977 

085. Belize, spanyol katonát ábrázoló maszk, korai XX. század, Mack, John szerk.: 

Masks – The Art of Expression, (102. o., 65. kép) 

086. Óceánia, Mwai maszk, 

http://www.tambaran.com/index.php?view=detail&id=98&option=com_joomgallery&It

emid=28%20&option=com_joomgallery&Itemid=57 

087. Óceánia, Asmat területéről származó maszk, Mack, John szerk.: Masks – The Art 

of Expression, (69. o., 38. kép) 

088. Egyiptomi aranyozott maszk, http://www.touregypt.net/featurestories/masks.htm 

089. Női múmia maszk, kb. i.e. 1295-1069. Mack, John szerk.: Masks – The Art of 

Expression, (175. o., 120. kép) 

090. Busó maszk, Mohács, Baranya megye, 19-20. sz. fordulója, Neprajzi Múzeum 

1998., Fotó: Winter Erzsi (képeslap) 

091. Englert Antal busómaszk készítő maszkjai között, 

http://www.englertantal.hu/default.asp?id=1&idf=1 

http://www.femina.hu/terasz/foldonkivuli_torzs_el_afrikaban
http://www.tambaran.com/index.php?view=detail&id=89&option=com_joomgallery&Itemid=28%20&option=com_joomgallery&Itemid=57
http://www.tambaran.com/index.php?view=detail&id=89&option=com_joomgallery&Itemid=28%20&option=com_joomgallery&Itemid=57
http://sm76626.wordpress.com/2011/03/21/ekine-the-dancing-people-and-water-spirits/
http://www.webwinds.com/yupanqui/iroquoisdreams.htm
http://www.tambaran.com/index.php?view=detail&id=36&option=com_joomgallery&Itemid=28%20&option=com_joomgallery&Itemid=57
http://www.tambaran.com/index.php?view=detail&id=36&option=com_joomgallery&Itemid=28%20&option=com_joomgallery&Itemid=57
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_image.aspx?image=mm033537.jpg&retpage=15977
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_image.aspx?image=mm033537.jpg&retpage=15977
http://www.touregypt.net/featurestories/masks.htm
http://www.englertantal.hu/default.asp?id=1&idf=1
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092. Busójárás, Mohács 2012. Saját fotó 

093. Gilles, Belgium, a Binche-i Karnevál fő figurája, textilből és viaszból készített 

maszk, Michel Revelard, Guergana Kostadinova: Masque du Monde… (177. o.)  

094. Aricale Karnevál, Szicília, http://www.dreamstime.com/stock-photos-acireale-ct-

carnevale-2010-image13160583 

095. Velencei napmaszk, Olaszország, Velencei Karnevál, napjainkból, Michel 

Revelard, Guergana Kostadinova: Masque du Monde… (165. o.)  

096. Pestis doktor maszkja, eredetileg Franciaországból származó maszkforma, a 

hosszú csőrt gyógynövényekkel tömték ki, a Velencei Karnevál egyik populáris 

maszkfajtája, Michel Revelard, Guergana Kostadinova: Masque du Monde… (165. o.)  

097. Üveggyantából készült vörös ördögmaszk, Notting Hill Carnival, London, 1992, 

Jennifer Foreman: Maskwork (136. o., 172. kép) 

098. Shiwa-Jo maszk, Fukurai, 15. század, Tom Nakanishi – Kiyonori Komma: Noh 

Masks (13. o.)  

099. Joroku maszk jelmezzel és parókával, Mitsunaga, 17. sz., Tom Nakanishi – 

Kiyonori Komma: Noh Masks (48-49. o., 50., 51. kép)  

100. Zo-Onna maszk, Tosui, 1723, Tom Nakanishi – Kiyonori Komma: Noh Masks 

(68. o., 73. kép)  

101. Washi-bana-aku-jo, Deme Mokunosuke maszkjának másolata, Tosui, 1712, Tom 

Nakanishi - Kiyonori Komma: Noh Masks (34-35. o., 35., 36. kép)  

102. Japán, Gigaku maszk, Shishiko, Mack, John szerk.: Masks – The Art of 

Expression, (134. o., 88. kép) 

103. Bugaku maszk, Japán, Michel Butor: L’Homme et ses Masques (137. o.)  

104. Jelmezbe öltözött színész a tükör előtt meditál a maszkfelvétele előtt, Tom 

Nakanishi - Kiyonori Komma: Noh Masks (42. o., 42. kép)  

105. Indonézia, Bali, Subali majommaszk, Judy Slattum - Paul Schraub: Balinese 

Masks (77. o.)  

106. A maszkfaragó mester már egy meglévő maszk alapján faragja ki a maszkot, Judy 

Slattum - Paul Schraub: Balinese Masks (26. o.)  

107. Calonarang démon maszk, Judy Slattum - Paul Schraub: Balinese Masks (82. o.)  

108. A topeng előadás utolsó maszkja a Sida Karya Putih, Judy Slattum - Paul Schraub: 

Balinese Masks (57. o.)  

109. Indonézia, Bali, topeng földműves maszkja, Judy Slattum - Paul Schraub: Balinese 

Masks (28. o.) 

http://www.dreamstime.com/stock-photos-acireale-ct-carnevale-2010-image13160583
http://www.dreamstime.com/stock-photos-acireale-ct-carnevale-2010-image13160583
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110. Dionüszosz maszk, Pompei falfestményrészlet, Donato Sartori: Le Maschere 

Nell’Antichhitá (21. o.)  

111. Görög maszk, http://baidun.com/greek-hellenistic-theatrical-mask/ 

112. Görög terrakotta maszk Melosból, i.e. 300. Mack, John szerk.: Masks – The Art of 

Expression, (163. o., 111. kép) 

113. Commedie Francese gyűjteményéből festmény a vezető olasz és francia 

színészekről, 1670, Képes színháztörténet (262. o.)  

114. Francois Joullain: Pantalone, 1728, Harlequin Unmasked (198. o., 316. kép)  

115. Arlekínó jelmez, smink (saját munka), Pinokkió, Katona József Színház 2011. 

Fotó: Nagy Gergő 

116. Giorgio Strehler maszkjai, Picolo Teatro di Milano1953, Maschere e 

Mascheramenti i Sartori tra arte e teatro. (48. o. 53. kép) 

117. Fiziognómia tanulmányrajz, Charles le Brun, 17. sz., Donato Sartori: Le Maschere 

Nell’Antichhitá (68. o.)  

118. Commedia dell’arte maszk mintázása agyagból, Donato Sartori: Le Maschere 

Nell’Antichhitá (72. o.)  

119. A maszk elnagyolt faragása szélesebb vésők segítségével, Maschere e 

Mascheramenti i Sartori tra arte e teatro. (114. o. 225. kép) 

120. Nedves bőr ráfeszítése a fa mintára, Maschere e Mascheramenti i Sartori tra arte e 

teatro (115. o. 229. kép)  

121. Bőr aprólékos kikalapálása a mintára fa kalapáccsal, Maschere e Mascheramenti i 

Sartori tra arte e teatro (116. o. 233. kép)  

122. A megszáradt bőrmaszk festése bitumenes festékkel, borotválkozópamacs 

segítségével, Maschere e Mascheramenti i Sartori tra arte e teatro (118. o. 239. kép)  

123. Buta Zanni maszk, a Mantovai San Gimignano Színház 1959, Maschere e 

Mascheramenti i Sartori tra arte e teatro. (77. o. 120. kép) 

124. Jacques Lecoq, neutrális maszkkal a kezében, http://www.theater-

masks.com/about-masks-in-actor-training 

125. Lárva  maszk, http://tta.edu.au/products/164/354 

126. Mnouchkine: Agamemnon, Párizs 1990. http://tta.edu.au/products/164/354 

127. Black Theater maszkok, Mummenschanz, 

http://www.mummenschanz.ch/en/downloads/pictures 

128. Bread & Puppet's Resurrection Circus 1990, Glover, Vermont, 

http://www.theaterofmemory.com/art/bread/pageant/ 

http://baidun.com/greek-hellenistic-theatrical-mask/
http://www.theater-masks.com/about-masks-in-actor-training
http://www.theater-masks.com/about-masks-in-actor-training
http://tta.edu.au/products/164/354
http://tta.edu.au/products/164/354
http://www.mummenschanz.ch/en/downloads/pictures
http://www.theaterofmemory.com/art/bread/pageant/
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129. Composition with two masks, Moholy-Nagy fotómontázsa maszkokról, 

http://www.wikiart.org/en/laszlo-moholy-nagy/paul-hartland-carnival-composition-

with-two-masks 

130. Előadásfotó, Arvisura Színház, Magyar Elektra, 

http://www.webse.tv/index.php?o=456927 

131. Maszkok, Jeles András: Valahol Oroszországban, 1991. 

http://apertura.hu/images/stories/2008/tel/schuller/body_jeles_12.jpg 

132. Előadásfotó, Pintér Béla: Korcsula, 

http://www.vidorfest.hu/2007/index.php?a=darab&id=7 

133. Sminkek, Molnár Ferenc: Liliom, Krétakör, (R: Schilling Árpád) 

http://mandiner.hu/gallery/liliom_kretakor_szinhaz_hu(1).jpg 

134. Maszk, testfestés, smink (saját munka), Tasnádi: Phaidra, Krétakör (R: Schilling 

Árpád) Fotó: Földes 

Andráshttp://img.index.hu/cikkepek/0509/kult/phaidra//.gdata/gp_P1160664.JPG 

135. Egyensmink, A Csillagász Álma (saját munka), Krétakör, Kapolcs (R: Schilling 

Árpád) http://kapolcs2006.szlgbp.hu/?m=film&p=884 

136. Titánia smink és kopasz paróka, (saját munka), Szentivánéji álom, 2011. Fotó: 

Schauspelhaus Graz 

137. Maszkos workshop, bábrendező osztály, Fotó: Nagy Gergő 

138. Finálé, Örkény István Színház: Jógyerekek képeskönyve, előadásfotó, 2009. Fotó: 

Gordon Eszter 

139. Natúr smink, (saját munka), 2004, Saját fotó 

140. Smink, Gobbi Hilda, mint Szabina (Márai: Kassai polgárok) Fehér Tibor: Maszk – 

A színész arca című könyve, 1943., (13. kép) 

141. Vágott seb, SZFE kurzus, tanuló saját munkája (2006) Saját fotó 

142. Pattanásos, fáradt arc, (saját munka), Prolik, 2010. Eger Saját fotó 

143. Bibircsók gumiból, szőrszálakkal, (saját munka), Prolik, 2010. Eger Saját fotó 

144. Barokk smink, SZFE kurzus, tanuló saját munkája (2006) Saját fotó 

145. Afrikai törzsi smink európai arcon (saját munka), modell: Láng Annamária 2007. 

Fotó: Tilo Werner 

146. Pávanő prosthetic makeup és testfestés (saját munka), Nemzetközi Sminkverseny 

2001. Los Angeles Saját fotó 

147. Arcnegatív levétele gipsszel, SZFE maszkos kurzus 2010. Saját fotó 

http://www.wikiart.org/en/laszlo-moholy-nagy/paul-hartland-carnival-composition-with-two-masks
http://www.wikiart.org/en/laszlo-moholy-nagy/paul-hartland-carnival-composition-with-two-masks
http://apertura.hu/images/stories/2008/tel/schuller/body_jeles_12.jpg
http://www.vidorfest.hu/2007/index.php?a=darab&id=7
http://mandiner.hu/gallery/liliom_kretakor_szinhaz_hu(1).jpg
http://img.index.hu/cikkepek/0509/kult/phaidra/.gdata/gp_P1160664.JPG
http://kapolcs2006.szlgbp.hu/?m=film&p=884
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148. Félig megmintázott maszkpozitívok, plasztilin, bábrendező osztály, Fotó: Nagy 

Gergő 

149. Maszk gipsznegatívja, bábrendező osztály, Fotó: Nagy Gergő 

150. Gumiba mártott textillel gipsznegatív kibélelése, SZFE maszkkurzus, 2010. Saját 

fotó 

151. Félmaszk gumiból, SZFE maszkos kurzus 2010. Saját fotó 

152. Papírmasé maszkok, bábrendező osztály, Fotó: Nagy Gergő 

153. Vágott seb és félkész gumimaszk, SZFE kurzus, tanuló saját munkája (2006) Saját 

fotó 

154. Gumi maszk, bábrendező osztály, Fotó: Nagy Gergő 

155. Kész maszkok, bábrendező szak, maszkkurzus, 2010. Saját fotó 

156. SZFE maszkos kurzus, 2011. november, színész osztály (Máté Gábor), Fotó: Nagy 

Gergő 

157. Digitális maszk (saját munka), Recycled, Trafó 2005. Saját fotó 
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13. Tézis 

 

Színházi maszk- és sminkoktatás a színészképzésben – Oktatási segédanyag az 

SZFE hallgatói számára 

 

Doktori dolgozatom célja egy olyan elméleti és gyakorlati tanterv kidolgozása 

volt, mely a színházi smink- és maszkkurzusok alapját képezheti színészhallgatók 

számára. Két évtizede foglalkozom színházi és filmes jelmeztervezéssel, valamint 

sminkeléssel és maszkkészítéssel. Emellett több alkalommal tartottam smink- és 

maszkkurzusokat a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói számára 

osztályfőnökeik felkérésére. Úgy érzem, hogy a korábban megszerzett szakmai 

tapasztalataimat sikerrel adtam tovább a diákoknak, a kurzusok hasznosak voltak, és 

számomra is nagyon jó élményt nyújtott a tanítás. A jövőben szeretnék újabb 

kurzusokat tartani, és reményeim szerint ezzel a tantervvel és oktatási segédanyaggal 

hozzájárulhatok ahhoz, hogy a színházi smink- és maszkoktatás bekerüljön az Egyetem 

rendes tanmenetébe is. Tapasztalataim szerint nagy szükség van arra, hogy a színészek, 

de a rendezők ill. dramaturgok is alapismeretekkel rendelkezzenek a színházi smink és 

maszk terén, hiszen ez a szakterület a kezdetek óta fontos részét képezi a 

színházművészetnek.   

Dolgozatom két fő részből épül fel. A bevezető fejezetek után elsőként 

részletesen ismertetem az Örkény István Színházban bemutatott Jógyerekek 

képeskönyve című előadás (r.: Ascher Tamás) munkafolyamatát. Ebben a darabban 

jelmeztervezőként, valamint maszkmesterként vettem részt. Igen izgalmas és összetett 

feladat volt a Heinrich Hoffmann Struwwelpeter című rémmese gyűjteménye alapján 

készült darab látványvilágának elkészítése. Az előadás hangulatát alapvetően 

meghatározta, hogy a Tiger Lillies nevű londoni együttes sötét, groteszk, kissé 

átdolgozott zenei anyaga kísérte a darabot. A jelmezeket és sminkeket ennek 

megfelelően terveztem meg és a maszkokat is eszerint készítettem el. Ezt a bonyolult, 

soktényezős munkafolyamatot azzal a céllaldokumentáltam,hogy később az oktatásban 

is felhasználható legyen. Véleményem szerint a hallgatók számára hasznos és 

tanulságos, ha konkrét példákon keresztül, a tervezési folyamat kiinduló pontjától a 

bemutatóig végigkísérhetik a sminkek és maszkok evolúcióját.  

A dolgozat második felében a kurzusok tananyagát ismertetem. Itt 

különválasztva smink- és maszktörténeti áttekintést készítettem, ahol a különböző 
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népek és korok jellemző sminkjeivel és maszkjaival foglalkozom tradicionális 

törzsi,illetve színházi vonatkozásban. Ezek a fejezetek egy gazdag képanyaggal 

kiegészítve a kurzusok bevezető alkalmainak tárgyát képezik. Fontosnak tartottam, 

hogy a történeti áttekintés végén a XX. század néhány olyan jelentős színházi 

alkotójáról is szó essen, akik kiemelten foglalkoznak sminkekkel és maszkokkal 

munkáik során. Az elméleti áttekintést a kurzusok vázlatos tanmenetének ismerertetése 

követi. Az egyes alkalmak témájának megjelölése után a gyakorlati órák anyagát írtam 

le. Ezek a fejezetek abban lehetnek a hallgatók segítségére, hogy a kurzuson elsajátított 

fogásokat az itt olvasható részletes technikai leírások segítségével bármikor felidézhetik 

és azt munkájukban alkalmazhatják.  

Dolgozatomnak egy válogatott, gazdag képanyag is fontos részét alkotja. Ennek 

egy része közvetlenül a szöveg mellé szerkesztve látható, valamint az összes, a 

kurzusok során, a tananyag szemléltetésére kiválogatott képet egy CD-n is mellékelem a 

könyvtár számára.  

 

Bízom benne, hogy lehetőségem lesz a doktori dolgozatomban leírtakat a színházi 

smink- és maszkkurzusokon hasznosítani. 

 

 

 

Thesis 

 

The purpose of my dissertation is to develop a theoretical and practical 

curriculum that could serve as a base knowledge in the art of theater make-up and mask 

for the students of the University of Theater and Film Arts.  

For the past two decades I have been working in film and theater costume 

design, as well as make-up art and mask making.  Apart from this I have had the chance 

to teach make-up and mask courses on an as-needed basis for the students of the 

University of Theater and Film Arts. I feel that I have been successful in passing on my 

knowledge; the courses were useful and were a great experience for me as well. In the 

future I would like to continue to lead these courses and I am hoping that theater make-

up and mask can become part of the University’s curriculum. In my opinion there is a 

need for actors, directors, and dramaturgists to have a basic knowledge in the field of 
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make-up and mask, since this area has played an important role in theater since the 

beginning.  

My dissertation is made up of two parts. Following the Introduction I present in 

detail the work that has been put into Shockheaded Peter (Jógyerek Képeskönyve), a 

play at the István Örkeny Theater. I was the costume and mask designer for this piece. 

The goal in documenting my work was to be able to use it for educational purposes as 

well. In my opinion it is important for students to be able to follow with concrete 

examples the process of theater make-up and mask from the first plans to the first 

performance.  

In the second part of the dissertation I introduce the curriculum. I take a look at 

the history of make-up and mask through different ages and cultures from the point of 

view of tribal to theater. These picture-illustrated chapters build up the introductory part 

of the classes. The theoretical overview is then followed by an outline of the practical 

part of the course. Each practical class in written down in the chapters of my 

dissertation, which could also help students who’ve learned the practical skills with 

detailed descriptions they can then use for their own work.  

An important part of my dissertation is also a detailed collection of pictures, 

which I am attaching in a CD for the University’s library.  

 

I am hoping that in the future my dissertation could be of use for the courses I 

teach at the University. 


