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Wehner Tibor

Az önhalotti maszk 
készítésének néhány szabálya
Ha önmagunk halotti maszkját szeretnénk elkészíteni és szándékaink határo-

zottak – egyébiránt erre jobb, ha felkészülünk*, bizonyos kényszereknek enge-

delmeskednünk kell –, akkor néhány szabály betartása a cselekvéssor végre-

hajtása során elengedhetetlen.

A legfontosabb tényez�k: a pontosság, az id�zítés (az összehangoltság), az 

önfegyelem.

Ne kapkodjunk. Gondoljuk meg minden mozdulatunkat, amíg meggondolhat-

juk, de ne essünk át a ló másik oldalára: a piszmogás is megbosszulhatja magát.

A halottimaszk-készítés az egyik legszebb szobrászati m�faj, az önhalotti-

maszk-készítés pedig – a szépségen túl – az egyik legbens�ségesebb is. M� és 

alkotója a végletekkel telített m�vészeti produkcióban – persze hogy képletes 

a fogalmazás – szinte elválaszthatatlanul eggyé forr. Már-már elszakad a m�-

vészet szférájától s magasztos köznapisággá emelkedik.

Végezzünk kifogástalan munkát. Összpontosítsunk er�teljesen, alapozzunk 

az utókorral szemben érzett felel�sségünkre.

Ne t�njünk el nyomtalanul. Csak önmagunkban bízhatunk. Mint válságos 

helyzetekben a puskaport, tartsuk szárazon a gipszet. Kényelmesen feküdjünk 

a hátunkra, fejünk alá helyezzünk puha párnát, ne lógjon, de ne is feszüljön a 

mellhez a kobak.

Készüljünk fel: ágyunk mellett, egy otthonosságot sugárzó kisasztalon két 

kis csövecske – iskolatejhez használatos szívócs�-darabkák is megteszik –, félig 

megtöltve vízzel egy tál, zacskóban a fi noman porzó fehér gipsz, cérnaszál és 

valami ken�csféleség; kritikus helyzetben másodpercnyi késedelem is végzetes 

lehet. Illúzióromboló a félig kész, befejezetlen maszk. Ha meg korábban ké-

szülünk el munkánkkal, akkor kínos várakozásra kényszerülünk. Élve feküdni 

halotti maszkkal arcunkon: blamázs.

Kezünk legyen tiszta.

Ha érezzük, hogy közeleg, hogy eljött az id� – milyen közhelyszer� ez a 

fordulat –, arcunkat kenjük be gondosan a vazelinnal, a sz�rzetet – a hajat, a 

szemöldököket, a szempillákat, az esetleges bajuszt és szakállt, az orrból és a 

fülb�l kikandikáló, éktelenked�, magányos szálakat –, hajlásirányban simítsuk 

le, a ken�cs-zsiradékkel mintegy forrasszuk a b�rhöz. Keverjük ki a gipszpépet; 

ne legyen túl híg, sem pedig túlságosan s�r�. Ne feledkezzünk meg a cérna-

szál elhelyezésér�l: a koponyatet�r�l induljon, a homlokon, az orrnyergen, az 

orron át, a szájat keresztezve, az álcsúccsal érintkezve pihenjen el a mellen; ez 

a kis segédeszköz a negatív levételénél játszik majd fontos szerepet, nélküle 

ripityára mehetne a maszk, sérülhetne az arc. Az orrnyílásokban helyezzük el 

a két kis csövecskét, ez a leveg�vétel biztosításához kell a cselekvéssor els�, 

még aktív fázisában.
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Ellazult, fekv� testhelyzetben, zárt szájjal, lehunyt szemmel kezdjük el pa-

kolni arcunkra a gipszet. Optimális esetben már nincs sok id�nk hátra, de azért 

ne kapkodjunk. Bármennyire is biztosnak, begyakoroltnak t�nnek is mozdula-

taink, semmiképpen se használjuk a „megy ez, mint a karikacsapás”-féle for-

dulatokat.

(A telefont, a kapucseng�t remélhet�leg nem felejtettük el kikapcsolni. Ez 

egy magányos m�faj. A gáz biztosan zárva.)

A szemgödrök bepakolása után léphetnek fel a kritikus pillanatok és szituáci-

ók, de ezeket átvészelhetjük, ha megpróbálunk a gipszelés tökéletességére kon-

centrálni és közben, ezzel mintegy párhuzamosan, felkészülünk az átmenetre.

Engedjük el magunkat, amennyire lehet. Élvezzük a h�s anyag terpeszke-

dését, kapaszkodását arcunkon.

Végezve a pakolással – arcunkon a fejtet�t�l a nyakig, az egyik fült�t�l a 

másikig egyenletes rétegben terpeszkedik a gipsz – szórakozott, véd�sisakban 

lepihent vívóbajnoknak is képzelhetjük magunkat; hagyjuk átáramlani-kitelje-

sedni testünkben a gipszkeményedés megnyugtató hatású, megismételhetet-

len pillanatait: a halotti maszkfogalomhoz ill�n és méltón ekkor kell átlényegül-

nünk. Még egy utolsó mozdulattal a testünkkel ellentétes irányban er�t kifejtve, 

lazán, de mégis céltudatosan áthúzva a cérnaszálat a gipszen két részre vágjuk 

a maszkot; az alig felfedezhet� kis rés a negatív biztonságos levételét biztosítja.

(Ne rendezzünk színpadias jeleneteket, próbáljuk meg�rizni méltóságunkat.)

Ujjaink között görcsösen szorítva a cérnaszálat, aláhulló karunk lóbálódzása 

merevedettségben hal el. E ponton elévül, megsz�nik az önhalottimaszk-ké-

szítés minden szabályának hatálya, szándékainkat immár beteljesítettnek tud-

hatnánk.

A halotti maszkhoz – mely által kiemelkedhetünk a szürkeségb�l, a mas-

szaszer� tömegb�l – mindenkinek joga van. Különösebb áldozatvállalások, 

nagyobb anyagi ráfordítások nélkül, puszta összpontosítással t�zhetjük ki és 

valósíthatjuk meg életünk eme célját.

Mindezt azért kell hangsúlyoznunk, hogy érthet�, átélhet� legyen: a szob-

rászat nagyon fontos dolog, a szobrászatra fel kell készülnünk; ne álljunk ott 

teljesen értetlenül, amikor már kés�.

Némi különbségtétel azért nem árt: a halotti maszk kötött szobor és a szo-

bor szabad halotti maszk.

Végezetül meg kell jegyeznünk, hogy tüsténkedésünk eredményeként ter-

mészetesen csak a halotti maszk negatív burka jött létre, amelynek levételét s 

úgymond továbbfejlesztését már valamelyik segédünkre kell bíznunk. A segéd, 

akivel el�zetes tárgyalásaink során megállapodunk, jobb, ha nem hozzátarto-

zó, és ésszer�bb, ha nem szívességet tesz: fi zessük csak meg rendesen. Kell 

valami távolságtartás, idegenségérzet, józanság a maszknegatív leemeléséhez, 

a pozitív forma korrekt kiöntéséhez. Személyes jelleg� késztetések nélkül pon-

tosabb, megbízhatóbb munkában reménykedhetünk. S e tevékenység közben 

legalább a segédben is tudatosul a munkafolyamat fontossága, az esemény-

történet majd’ minden fázisa, és így továbbadhatjuk az önhalottimaszk-készítés 

hagyományát – vagyis nem éltünk hiába.


