
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 céllal dokumentáltam, 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 



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. 


