
 Ép pen ak kor, ami kor Bud a pes ten a Kis cel li Mú -
zeu m ban ren de zett Her mann Nitsch-ki ál lí tás 
kö rü li bot rány a te tô fok á ra há gott, Bécs ben a 

Dóm- és Egy ház me gyei Mú zeu m ban, a Step hans -
dom szomszédságában ren dez tek egy tár la tot. Rész -
ben az 1950-es, 1960-as évek oszt rák avant gárdjá -
nak – Hol leg ha, Mikl, Pra chensky, Ra i ner, Ko gel -
nik, Las sing, Obe r hu ber, Go eschl és Pichl er – mû -
ve i bôl, rész ben pe dig dok u men tumok  ból. A né hai 
Mon sig no re Otto Ma u er (1907–1973) által 1954-
ben ala pí tott Ga le rie St. Step han kör ü li avant gárd -
ra emlé kez tet tek a fotók és új ság k ivá gá sok és idé -
ze tek: kri ti kák ból – és ter més ze te sen – vi tákb ól. 
Otto Mau er gyûjtô és me  cé nás volt, mû vés zet szer -
ve zô és val lás ref or mer teo  lóg us, aki szinte apa ként 
védte a St. Step han Ga lé ria mû vé szeit. Mû vé sze ti 
fo lyó i ra tot szer kesz tett és adott ki, ug yan ak kor – 
mint a meg nyi tón ve tí tett fil men lát hat tuk – ugyan -
o lyan ka riz mati kus ha tá sú verni sszá zsok at tarto tt, 
mint ami lyen szen ve délyes templo mi pré di kátor 
vo lt. Lát szó lag ki vül ál ló, rec en zor, aki nem ré sze -
se a mû nek. Csakhogy ép pen ha lá la évé ben Hans 
Ge org Gada mer meg je len tete tt egy esszét Ké pek és 
épületek ol va sá sa cí men1 amely ben ki fej ti, a mû ma -
gáb an holt tárgy, csak a be fog adók érte l me zé si/ér -
zé kelé si pro cesszu sá ban te litô dik szel le mi ség gel. A 
„ké pol va sás”, a mû be fo gadá sa fo lya mán valamilyen 
mó don – akárm i lyen hal ván yan is –, de el is mét el -
jük az al ko tó ikon og rá fi ai kö zlé se it, és ez zel ma -
gunk is ré sze se i vé vá lunk a te rem tô aktusnak. Lé -
nye gé ben az utol só ecsetv o nást a né zô te szi fel. Egy 
é vti zed del ké sôbb, jó val kö zérth e tôb ben foga l maz -
ta ezt meg Um ber to Eco, amik or be ve zet te a nyitott 
mû fo galm át. A dr á ma péld á ul par exel lence nyi -
tott mû, a pró bák, a szín há zi elô adás és vé gül a kri -
 ti kák és – jó eset ben – vit ák fe jez ik azt be. Be szél -
nek a mû rôl, mert a maga a mû „elke z dett be szél -

ni”, elin dí tott egy pár be szé det. Az elô adás utol só 
monda ta a szí nész bü fé ben vagy a né zôk bé ke beli, 
polgá ri idôkb en még szo kás ban volt szín há zi va -
cso ráján ha ng zott el. Ta lán val a me lyik szín ész, egy 
nézô, ne tán a színi k ri ti kus ál má ban fe je zôd ött be, 
leg alább  is a köv et ke zô, mind ig kis sé más ol va satú 
es tig. Hi szen a sz í né szi diszp o zí ció és a né zôi je -
len lét hozzá té te le min den esetben va la me lyest meg -
vál tozt at ja az al ko tást. Kor rig ál ja az ol va sa tot, az 
nem csak a kö vet ke zô szín re vit el kor vál toz ik meg, 
ál lan dóan és fo lya ma to san mó do sul. Sa ját élm é -
nyem: a Ma rat ha lá la ka posv á ri elô adá sá nak né -
hány nap alatti né zôi-szí né szi „átí rása”, az 1981-es 
premi ert kö ve tô lengy el ese mé nyek kap csán. A 
képek is, mi n den ki ál lít á son vagy ak ár egy la kás fa -
lán más-más tár gyak, ké pek szom széd sá gában, 
mást-mást je lent het. Pab lo Picasso be szélt er rôl A 
rá ma drá má ja cí mû írá sá ban. Egy ép ü let pe dig 
egye  ne sen a koz mosz ré sze, ké pe, üzen e te az év -
kör, a nap szak, az idôj á rás függ vén ye. Nem csak tö -
me ge a vál to zó fény függvénye, de belül is „más -
képp fest”, szin te min den pil la natb an. Nem csak 
Ston henge-nek van gló riá ja a nap ford u ló kor vagy 
Chart re ol tá rá nak hús vét kor, de még egy olyan kis 
kö zép ko ri temp lom is átala kul nagy ün nep kor, 
mint Vele mé. Pap Gá bor több év ti ze de kuta t ja-bi -
zo nyít ja: a ve lemi fres  kók a na pút áll o má sa in az 
adott iko nogr á fi ai üze net et ki eme lô ün ne pi fényben 
lát hat ták a ké pe ket a hí vek. 

A ké pek a ver nisszá zso kon ke rüln ek leg in kább 
az ol va só szemek ke reszt tüz é be, a meg nyi tó be szé -
dek kö tô módj á nak ér telme zô kö zeg é be. A kép zô -
mûvé szet ben a ki ál lí tás nyi tá sa – és né ha zá rá sa, 
szín há zi mû szó val: „te me té se” is – is ün nep, avatás 
pr e mi er, bú csú. Ré szt ve vôk gyü le ke zete az al ko tás 
misz téri u má ba ke rül het egy pil la natra. E köz ös 
meg él és nek templo mi kar ak tere van. Még ak kor is, 
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Mû vé szet és vall ás  
Mons ig no re Ot to Mauer: pap-mû vés zet te ore ti kus, bé csi 

gal le ris ta (Herm ann Nitsch ürü gyén) 
„Mû vé szet és val lás 

ere den dô en össze lánc ol tat tak.”(Ot to Ma uer)

1 Ma gyar nyel ven A szép ak tu a lit á sa cí mû köt et ben ol vas ha tó (Bp. T-Twins, 1994).



ha ezt tu dat o san nem cé loz zák a ren de zôk. Mon -
sig no re Ma u er azon ban tu da to san ezt a ha tást ki -
vánta elô i déz ni. Nem ke llett papi or ná tust sem öl -
te nie, mert már ab ban volt, mé gha egy há za leg vi -
lá gibb öl tö nyében is. Be széd e it ének lô han gon ce -
lebr ál ta, a pro fé tik us vagy ope rai re cit a ti vo ha tású 
hang hor do zás sal: te kint élyt és hi telt adott az ak kor 
még be nem fog a dott kor társ mû vé szet nek. Er re 
igen csak szük ség volt, mert Auszt riá ban is el ter jedt 
(volt?) az a nézet, hogy egy ház és mo dern mû vé -
szet össze fér hete t len fo galmak. A köz ben kor do -
kum en tum má lett fil men so ha nem lá tott ce re mó -
nia zaj lik. Ez most es e tta nulm ány: a ka tol i kus pap, 
ál dó gesz tu sok kal „adja el” a kor társ mû vé sze tet. 
Hall ga tó sá ga le ga lább az érz é kek, a hit szint jén el -
fo gad ta Ma u er ars po e ticá ját: „...az »iga zi« mû vé -
szet hit e les íté let a vi lág ar cu la tá ról és drámá já ról”. 

A hitre ala pozó mód szer, a fent le írt li tur gia nála 
nem üre sede tt ki. A kép zômû vé szet te o ló gi ája c. ta -
nul   má nyán ak (1941) Mû vé szet és val lás fej e ze té ben 
el is ha tá ro lód ik a tra di ci o nál is ke resz tény mû vé -
szet me cé ná sai tól, akik: „fel há bor o dás sal uta sít ják 
el a gyanút, hogy a mû vész al ko tó zsen i jét va la ha is 
a dog ma ti kus gondolatmenet kény sze ré nek vetnék 
alá, és a hit bé li kö tött sé ge ket az élet erô for rá sá nak 
mond ják. A ke resz tény mû vé szet ilyen a prio  ri in -
terp re tá ci ója se mati kus és ol csó, né l kü löz minden 
me g ha tá rozó lelki kva li tást, ami a mû értel  me zé -
sén ek le gi ti mác i ó ja leh et ne. Ép púgy nél kü lö zi az 
ön fe ledt be le ér zés kép es sé gét, az oda fi gye lést és az 
elô íté let men tes b efog adást, a fa na ti kus ob jek ti vi -
tást a mû vész al ko tó sze mél yi sé ge elôtt.” Az az 
Mauer, a kö zös sé gi mû vés zet he lyett az in di vi duá -
lis al ko tás, a te rem tô sze mé lyis ég hí ve. Be fo ga d ói 
ol dal on azonb an még is a tra díci ót, a kö zös ségben, 
az együtt lét ben tör té nô át élés for má ját ajá nl ja. 

Ma u er nek ezek kel a fel vi lá gos o dott né ze tek kel 
nem le he tett könnyû dol ga hi va tá sa gyak or lá sában. 
Nem csak szen ved él ye, de hal lat lan me részs é ge is 
ki vé te les pél da. A kü z del mes és si ke res élet pá lya 
egy-egy ko ráb bi ál lo mása is hit e le sí tet te Ma uert. 
Te hát nem csak ar ra gon dol ok, hogy a vi lá ghírû 
szür rea lis ta gra fik us, Alfr ed Ku bin köz e li ba rát ja 
volt. De Mau er egy mû ked velô tôl elv ben tá vol esô 
napi po li ti ka te rül e tén is sa ját, szi go rúan kö vetke -
ze tes el vei sze rint vi sel ked ett. Szem be szállt az oszt -
rák ok több sé ge ál tal el fo ga dott náci id e o ló gi áv al, 
és ami kor a Ges ta po egy grazi szentb e szé de után 
le tar tóz tatta, In nit zer bécsi püs pök nek három száz 
birodalmi már ka ka u ci ót kel lett fi zet nie a kis za ba -
dítá sá ért. 1943-tól erôs me gfi gye lés alatt tar tot ták, 

még is az 1944-es há bor ús év alatt csak nem két száz 
elô adást sik e rült meg tar ta nia val lá sos-kul tu rá lis té -
mákb an, össze sen mint egy hú sze zer em ber elôtt. 
Ka riz ma ti kus egyé ni sé gé re ké sôbb a Va ti kán is fel -
fi gyelt, ré sze se volt a Kelet fe lé nyi tó öku me ni kus 
tár gyalá sok nak, az úgy ne veze tt Pro Ori en te de le -
gá ció k nak. 1965-tôl a Nem zetk ö zi Mû vé szetk ri ti -
kus ok Szö vet ség é nek (AI CA) tag ja ként Né met or -
szág ban pél dá ul Jos eph Be uyst vette vé delmé be, 
he lyi bécsi egy házs zol ga ként pe dig a fel nôtt kép zés 
él har co sa volt. Mint egy ti ze nö tez er hallg a tót szám -
lál tak azok az elô adá sok, me lye ket az 1960-as, 
1970-es évek for du ló ján mûvé szet és val lás kö zös 
hi va tás á ról és fe le lôs sé gér ôl tar tott. Érth e tô en, vol -
tak bô ven el len sé gei is: a St. Ste p han Gal é ria ne vét 
„A St. St ep hans dom hoz leg köze leb bi Ga lériá”-ra 
kel lett vá l toz tatn ia. Most, ami kor a nem zet közi el -
is mertsé g nek ör ven dô csa pata mû ve it a Dóm Mú -
ze um eg yhá zi mûk in cse i vel eg yütt lát hatj uk, hí vei 
el ég té telt ére z het nek. 

A ki ál lítá s hoz mel lé ke lt ka tal ó gus ban nem ta -
lál tam uta lást Mau er és Her mann Nitsch vis zo nyá -
ra és ak ció i ra. Noha Ni ts chet és mû vész e tét ak ko -
rib an Bécsb ôl rend ôri leg ki tikt ot ták, ez ott is „ügy” 
volt. Nitsch is a köz ös ség ál tal át él hetô kat ar zis ban 
hitt, de ô át lé pett azon a lát ha tat lan ha tá ron, ami 
alk o tó és kö zön ség mé goly in ten zív együtt-gon dol -
kod á sa ese tén is tra dic i o ná li san ér vény ben van. 
Nitsch is pap nak öl tözö tt, de nem volt az, a szó 
direkt ért el mé ben. Még akk or sem, ha Lut her Már -
ton sze rint „min den ki pap” és ha Be uys azt is 
hirdet  te, hogy „minden ki mû vész”. Mau er és Nitsch 
atti  tüd jét egy bô ge ne rá ció vá laszt ot ta el egy más -
tól. Vi szont minden kép pen össze kö ti ôk et a II. 
világ  há ború me gé lése, a hol o ca ust, ak kor is, ha a 
nem ze ti fe le lôsség ki mon dá sát Auszt ri á ban sok kal 
to vább övez te ta bu, mint Né met or szág ban. 

Au szt ria 1945-ös új já szü le té sé vel új kor szak 
kez dô dött az or szág mû vés ze ti és vall á si élet é ben 
is. A mû vé szetb en „éb re dés”, az egy házb an pe dig 
ez zel pár hu za mo san egy faj ta „val lási ta vasz” kö -
vetk e zett be. A mûvé szet és az egy ház a ná ci ura -
lom kény szer é tôl, va ló di erô sza któl szabadult meg. 
A köz ös fel lé pés, az egy ház zal va ló di a ló gus esé  lye, 
az együtt mû kö dés, az évs zá za do kon át be vált szö -
vet ség hely re ál lí tása 1945 ut án az egy ház szá má ra 
nem jött el. Az egy ház mode rn ség el len es al a pál -
lása enn ek az ôsi ka p cso latn ak szin te tel jes el vesz -
té sét je len tet te, – Ma u er ebb en ho zott új at. A ná ci 
el nyo más idej én, 1941-ben az ak kor har minc négy 
éves Ma uer a már idé zett: „A kép zô mû vé szet te o -
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lógi á ja” cím en lel kes ír á sá ban fo gal maz ta meg vé -
dô be széd ét, meg fe le lô el mé le ti fel té te le ket te remt -
ve ar ra, hogy az egy ház fe lébr ed jen és köz e lebb ke -
rül jön a kor tár smû vé szet hez. 

Lé nyeg é ben a mû vés zet és az egy ház kö zöt ti 
köz vetí tés nek szán ta Ma u er egész él e tét. Ô komp -
ro misszum men tes össze üt kö zés re kész egy há zi él -
har cosa volt az 1945 utá ni oszt rák mû vé szet nek. 
Franz Kö nig bí bo ros, (Bécs her cegp rí má sa 1956–
1985 kö zött) egy kér dés re, hogy ki is tu laj don kép -
pen Ot to Ma u er, ezt fe le li: „eg yi ke a leg jel leg zete -
sebb, de leg ma ka csabb sze mél yek nek a kato  li kus 
egy ház ban...” Har ca leg dön tôbb fáz isá ban, a há -
ború vé ge és a II. Va ti ká ni zsi nat kezdete között 
Ot to Ma u er út tö rô ter vet való sí tott meg: olyan fó -
ru mot al ko tott, ahol ô mint az egy ház em be re, a 
mo dern mû vé szetet propagálhatta, il letve fi a tal mû -
vé sze ket tá mog at ha tott.  

Eh hez le ge lô ször alk al mas helyiségre volt szük -
sé ge. Ezt 1954-ben tal ál ta meg, ab ban az év ben, 
am i kor ki ne vez ték a St. St ep hans dom hit szó no ká -
nak. A le en dô ga lé ria he lyis é ge a Gr ü nan ger stras -
sén, a Dóm kö zel é ben volt, ezt ne vez te el St. Ste -
phans Ga le rie-nek. Már 1923 óta mû kö dött itt az 
Új Ga lé ria, zsi dó szár ma zá sú tu lajd o no sa, Ot to 
Kall ir (Ni rens te in) 1938-ban emi g rált Londonba, 
onnan 1939-ben New Yorkba, ahol az ál tala al a pí -
tott új St. Eti en ne Galle ry ben oszt rák mû vész e ket, 
el s ôsor ban Kli m tet és Schi e lét is mer tet te meg az 
ameri ka i ak kal. A bé csi ga lé ri át egyik mun ka tá r sa, 
majd a há bo rú után a lá nya vette át. 1953-ban egy 
mû vész hall ga tó, aki szün ide jé ben egy ka to likus tá -
borb an is mer kede tt meg Ot to Mauerrel, az ak kor 
már ran gos kor társ mû gyüj tô vel, azt ja vas ol ta neki, 
hogy alap ít son Bé cs ben sa ját ga lé ri át. Ez  ügy ben 
Mau er és Eva ma rie Kal lir 1954-ben tal ál koz tak. A 
terv hez az apa, Kal lir hozzá já ru lá sa kel lett, aki nem 
volt jó vé le ménnyel az oszt rák ok ról, és so ha sem 
hal  lott Mo n sig no re Mau er rôl. De 1954 ele jén 
Mauer n ek még is sik e rült tár gyal ni Kall ir ral, és meg 
is köt öt ték a szer zô dést ar ról, hogy a ga lé ria he lyi -
sé gét át ve szi a Ka toli kus Akad é mi ák Sz ö vet sé ge, 
amely ben Ma u er is mû kö dött. Így 1954 no vem be -
ré ben meg n yi tot ta a St. St ep hans Ga ler ie-t, Her bert 
Boeckl mûv e i vel, aki a háb o rú elôt ti osztr ák avant -
gárd egyik leg is mer tebb tagja volt. Bo eckl 1934-
ben és 1953-ban is ál la mi dí jas, így a ga lér ia meg -
nyi   tá sa je len tôs ese mény lett. 

Ma u er rög tön le vél ben szá mol be Kal lir nak a ga -
lé ria si ke ré rôl. És ar ról is, hogy ott ka tol i kus mûvé -
 szet tör té né szek is rend szer e sen elô adnak, és ô ma -

ga Szt. Já nos Apo ka lips zi sé rôl be szélt, sôt egy klub -
hel yi sé get is az aka dém i ku sok klubj á nak ren del -
ke zés é re bo csá tott. E le vél tar tal ma is rá vil á gít, mit 
ak art Ma uer eb ben a ga léri á ban: kü lön fé le tu do -
mány ok ele ven fó ru mát kí vánta ki alak í ta ni mi nt 
val lá si vo nat ko zá sú mû vel ô dé si in té zet. Ma úgy 
mon dan ánk, in terdi sz cip lin á ris fór um. Tel je sít mé -
nye te hát nem csak a kor társ mû vé szet be mut a tá -
sá ban ki emelk e dô, han em el mél e ti sí kon is. És ép -
pen ez az, ami a szo ci ali z mus évei alatt ná lunk 
mind az egyház, mind a ha ta lom ré szé rôl telje sen 
el kép zel he tet len volt, és hi á nya most ta pasz tal ha -
tó igaz án. 

Amúgy, 1945 után Bé cs ben is akadt be hoz ni va -
ló a mo dern mûvé sze tek te rén. Eg ye dül a Würt ke 
Ga ler ie vál lal ta az aktuális mûvé sze ti ir ány za tok 
pro pa gá lását. Csak 1962-ben jött létre a Mo dern 
Mûv é sze ti Mú ze um: a 20-er Ha us a Schwei t zer gar -
ten ben. A nagy szö vet ségi múz e u mok (Kunst his -
to ris ches Mu se um, Ös ter re is che Ga le rie) is cs ak a 
há bo rús ká rok rend be hoz a ta la után, 1953-ban nyíl -
tak meg. (Az egyik fo tón lá t juk, hogy eb ben az 
évben Ma u er és Le Cor bu si er egy német társ in téz -
mény alap k ôle té te kor a ter vet elemzi.) Így jo g gal 
el mond ha tó, hogy Ma u er ga lé ri á ja az ötv e nes hat -
va nas évek for du ló ján nagy ûrt töl tött be. Sem a 
nem zetk ö zi avant gárd, sem az absztr akt mû vé szek 
nem tal ált má sutt ottho n ra Auszt riá ban. És így a 
St. Stepha ns Ga le rie ha ma ro san a ra dik á lis fia tal 
mûvészek tal ál ko zó he lye lett, Ma u er pe dig tá mo -
ga tó, pót apa és öt let adó volt egy személyben. Az 
ál tala fe l ka rolt mû vé szek kép ei erôsen el tér nek az 
osztrák bi e der me i er, a sze cesszió ha gyo má nyának 
íz lésé tôl és a nác ik po ros aka dé miz mu sá tól. Ez ek 
a fi a talok eg yé ni ségk ént kivá n nak meg jele n ni a mû -
vész et vi lá gszín pa dán. Épp ez Ma u er ide ál ja is. 

A ga lér ia profi l ját a kez de tekt ôl meg ha tá roz ta 
négy akk or fi atal, az óta klasszi kus sá lett al kotó: Ot -
to Hol leg ha, Jo sef Mikl, Pra chevsky és Ar nulf Ra i -
ner (szinte mi nd az 1929-es év já rat ból). Ôk 1956 
ôszé tôl tö mö rül tek a ga lé ria kö rü li festô cso portba. 
Ma uer nagy ener gi á val pro pagá l ta a négy fes tôt. Az 
öt venes évek vé gére még szo ros abb lett a fes tôk és 
Ma u er kap cso lata, ek kor mu tat ták be a „Szel lem és 
For ma” cí mû ki ál lí tást, me lyet a Ka to likus If jú Mû -
vés zek Fô is ko lai Kö zös sé ge rend e zett. (Itt Ma uer 
ha lá lá ig zsü ri tag volt.) A dí ja zot tak kö zött volt 
Rainer, Mickl, Hol leg ha és má sok. Ar nulf Ra i ner 
péld á ul uj jal fes tett fo tókra. Egye bek mel lett a 18. 
szá za di szob rász és szent ôrült, Franz Xa ver Mes -
serschm idt zseniális mi mi ka büst-so roza tá ról ké -
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szí tett fo tók ra, és ö narc ké pe ire. Ez ak kor meg le -
hetôs bl asz fé miá nak szám í tott. Ra iner még 1955-
ben meg hív ta Maue rt Vös lau mel let ti vil lá já ba és 
be mu tatta ne ki terje del mes élet mû vét. E ta lál kozás 
után a Mon sig no re Ar nulf Rain er me cé ná sa lett, 
már 1955 no vem beré ben ön ál ló ki áll í tást is ren de -
zett ne ki. A St. Step hans Gale rie meg szü le tése után 
ha mar az osztr ák in for mel mû vé szet ott ho na lett. 
Eb ben dön tô sze re pe volt Maria La ss nig és Osw ald 
Ober huber je lenl é té nek, il let ve az ál ta luk ve ze tett 
fest ô cso port nak is. Mauer nem csak a ha zai, de a 
nemz et kö zi kor társ al kot ó kat is rend sze re sen be -
mu tat ta: Pá rizs ból a ta siz mus ké pvi se lô it, kö z tük 
Ge or ge Matt hi e ut ô hoz ta Bé cs be. De Mau er már 
az 1960-as év ek ben is lép ést tart a mû vés zet vál to -
zás á val, fel is me ri a mû tárgy pi a con ural ko dó moz -
gal ma kat: a pop-art, az új re a liz mus és az ar te po -
ve ra je lent ô sé gét. 1972-ben Jim Di ne-nak re n dez -
nek tár la tot.  

1973-ban Ma u er hir te len meg halt. A ga lér ia ne -
ve akkor már jó ide je a „St. St ep hans dom hoz leg -
köze leb bi ga léria” volt, miv el ka tol i kus kör ök ben 
(is) nagy tilt a ko zást vál tott ki a mo dern mû vé sze -
tet párt fo go ló Mon sig no re mû kö dése. Vé gül  is si -
ker ült el ke rülni a feny e ge tô bezáratást. Pos tul á tu -
má ban Mau er el mond ja, hogy leg fôbb cél ja a mû -
vé szet és az egy ház közö t ti közvetítés volt. Azt sze -
ret te vol na el ér ni, hogy az egy ház ne ad ja át ön ként 
a mû vé szet tere pét a vi lá gi gon dolk o dás nak, mert 
ez zel to vább erô sí ti a sze ku la ri zá ci ót. Sze rin te ez 
vo lt a fô ok, ami mint egy házf it kor társ ga lér ia ve -
zet é sé re bír ta. Tal án egy ol da lú an ítél te meg pá lyá -
ját. Hi szen, mi köz ben a kül föl di k iál lí tók Bécsben 

hi te le síte t ték ezt a ga lé ri át, az egész os zt rák kul túr -
poli ti ka ál tal át vett tak tika vé gül az oszt rák kor társ 
mû vé szet világszerte tör té nô meg be csü lé sé hez is 
el ve ze tett. Ez ne künk is is ko la pél da le het, ami kor 
pél dá ul os zt rák sztár mû vés ze ket lá tunk ven dégül... 
Ma u er po n to san tudta, ho gy mit csinál: „A szép ség 
an nál in ten zív ebb, mi nél tisz tábban tü k rö zi a mû -
vész az is te ni ren de zést... Le het megn yi lat koz á sa 
form á ja hián yos, a ki fej e zés ere je tor zu lá sok ba, 
disz har mó ni á ba tork oll hat. Az a mû szel lemi sé gé -
ben nem tesz kárt. El len ke zô en, e fo r mák ösz tön -
zik a szem lé lôt – gyak ran akár bot rán yo san –, hogy 
a bel sô tar ta lom ke res é sé re in dulj on, és ta lán ez az 
út in kább ve zet el a lé nyeg hez... A na tu ra lis ta szá -
má ra ez a lá tás mód ért he tet len...”(id. mû: A mû vé -
szet és a szép fe je zete).  

Nitsch kap csán le gutóbb ná lunk is több en fel -
so rolt ák a ker esz ténys ég és a po gány val lá sok, mint 
elôz mé nyek pár huza ma it (Pél dául: Ru gá si Gyu la 
fi lo zófi a tör té nész ki vá ló összeg zést adott er rôl a 
Mancs-ban; He r mann Nitsch a „val lásgy a lá zó”, 
1999. jú li us 15. 25. és 38–39.) Én, mert egy tév -
hi tet sze retn ék elosz lat ni, mely a mo dern ek és ke -
resz té nyek ki bé kít he tet len el len té té rôl szól, in kább 
Ma u ert szer et ném id éz ni, – a ka to li kus ol dal ról. 
Ma u er ezt a szinkr e ti kus pár hu za mot a hi vat ko zott 
mû Mû vé szet és eszka to ló gia c. fe jez e té ben így 
összeg zi: „Ke reszt és apo kali p szis, for gás- és cél -
pont ja min den törté net nek, hússá vá lás és Víz ke -
reszt, Gol go ta és Hús vét, íté let és di csô ség – mindig 
új j ászü let és a ha lálból, mindig boldogság a szenve -
dé sen át, Fény a Söt ét sé gen át, örök té má ja élet nek 
és mû vés zet nek.”

96



97


