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A Bódeni-tó melletti Langenargenben
született. 1724. június 7-én keresztelték
meg, mint az "argeni festő, Anton, és
Anna Modtlin fiát". Atyja tehát maga
is falusi festő volt, sőt a rokonságban
többen is. Első benyomásait atyja fes
tőműhelyében nyerte, de hogy iskolasze
rűen ki oktatta, nem tudjuk. Már 1739
ben Bécsbe került a nevezetes Udvari
Művészeti Akadémiára, ahol hat éven
át tanult.

Korai műveit 1750-től ismerjük. Ezek
közül a legjelesebbek a bécsi piarista
templom freskósorozatai: Mária megdi
csőiilése a szentélyben és a templom
hajó mennyezetén, valamint a [ezsui
ták udvari templomában Az angyalok
kilenc kara. Néhány egyéb megbízatás
(például a zirci cisztercita templom fő

oltárképe) után Padányi Bíró Márton
veszprémi püspök a sümegi plébánia
templom kifestésével bízza meg (1757
58). Itt olyan bámulatos művet hozott
létre, telefestve az egész templomot a
megváltás gazdag témakörével. hogy
csodájára jártak és járnak mind a mai
napig a művészetkedvelők, az osztrá
kok pedig egyenest "magyar Sixtus-ká
polnának" nevezik a máskülönben épí
tészetileg nem jelentős templomot.

Itteni, továbbá nikolsburgi és krern
sieri (Szilézia) freskói képzelőerejének

teljében mutatják: tal álékonysága ezek
ben az alkotásokban a leggazdagabb. Ez
a három - egyúttal legjobb állapot
ban megmaradt - monumentális fest
ménysorozat egyetlen egészet alkot. Il
lúziós rendszerük, a fiktív architektúrák
alkalmazása páratlan. Theatrum sac
rumnak is nevezhetjük ezeket a temp
lomi freskósorozatokat, ahol még a fel
fokozott barokk áhítat éli tovább éle
tét a különben már előrehaladott

időben. A rnester ezekkel a műveivel

lett az Itálián kivüli barokk utolsó
nagy képviselőjévé, egyesítve magában
a Duna-vidék festői hagyományait is.

1760-tól szemlátomást megnyugszik
stílusa: az elrendezés áttekinthetőbbé

válik, a formák letisztulnak, kiegyen
súlyozottabbak lesznek, műveiben a vi
dám harmónia és a lendületes ritmus
uralkodik. "A mesés, fantasztikus, köl
tői elemekkel takarékosabban bánik 
írja legjobb ismerője. Garas Klára -,
az eseményeket objektívebben, inkább a
történelmi magra koncentráltan fogja

fel." Dallamos, világos szerkezetükben,
művei már a klasszicizmus felé mu
tatják az utat. Ebben az időben éri
el • technikai és alkotói érettségének
csúcsát; művei (Szent Júdás Tádé és
Simon vértanúsága, Péter és Pál apos
tolok búcsúja. Krisztus megjelenik Ta
másnak) ma is lebilincselik a nézőket.

1766-tól fokozatosan búcsút vesz a
barokktól és eljut a klasszicizmus kü
szöbéig. Műveiben most már egyre in
kább a "nemes egyszerűség s halk
nagyság" a jellemző vonások. Színei
lehiggadnak. sokszor fest szürkét bar
na alapra. Az ésszel nehezen követ
hető allegorikus ábrázolás helyét a lo
gikailag átgondolt s érzékletesen, kö
vetkezetesen végigvitt kifejezés veszi
át. Híre nőttön nő: sorra kapja a nagy
szabású megrendeléseket: Pöltenberg,
Székesfehérvár, a bécsi magyar udvari
kancellária, Vác, Győr; sőt a császári
ház is igénybe veszi murikásságát ; Bécs,
Pozsony, Innsbruck. A művész követi
a ráció századának eszméit, festesze
te statikus és halkabb szemléletű lesz.
A kolorit is veszít intenzitásából : a
fény és árnyék kiegyensúlyozottabb, a
megvilágítás egyenletesebb, és fonto
sabb szerephez jutnak az ezüstösen fi
nom tónusok. Híve lesz a jozefiniz
rnusnak, két képe is erre vall: az egyi
ket a türelemről festi, a másikat II.
J ózsefről, "megdicsőülése" címen: úgy
ábrázolja a jövendő uralkodot, amint
kezét az ekeszarvon nyugtatja, arra az
epizódra emlékezve, amikor a trónörö
kös Morvaország ínséges tájait járva,
egy paraszt kezéből kivette az ekét s
egyetlen barázdát vont a földjén. Ek
kor állt pályája zenitjén: az akadémiai
tanács tagja, tekintélyes vagyonnal
rendelkezik, az udvar ünnepelt festő

je, kortársai magasztalják művészetét.

1781-től számítják Maulbertsch klasz
szicista korát. Ekkor kap megbízatást
Eszterházy Károly püspöktőla pápai plé
bániatemnlom freskóira, a szombathe
lyi püspöki palotára, a kalocsai érseki
palotára, az egri líceumra és a prágai
Strahov könyvtárára (1794).

A szombathelyí székesegyház freskó
jának előkészítése közben halt meg
Bécsben. 1796. augusztus 7-én. Halálát
az egykori feljegyzések szerint hazánk
ban is őszintén mezzvászolták. A gyász
értesítés hanasúlvozta, hogy "legszebb
művei a magyar királyságban vannak".
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