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Győr – Moson – Sopron megye
Győr, Nádorváros, Kálvária domb kő szobrainak restaurálási javaslata

Rövid történeti áttekintés:
„A győri jezsuiták Agónia - Társulata alapította és építette fel, számtalan adományból.
Helyéül a mai Nádorváros területén, az egykori Szent Adalbertről elnevezett prépostság fölé
állított vesztőhelyet választották, amelynek komor szerepét Heister Sigbert császári tábornok
megszüntette, Nagy Mihály győri kanonok 1713. április 4-én a helyet átadta a nemes célra. A
Szent Dizmás – kápolna alapkövét 1714-ben tették le. Ezt a kálváriaépítmény és a Szent Sír –
kápolna megépítése követte. 1718 és 1722 között befejezték a négy-négy szoborral ellátott hét
stációt is, 1725-ben pedig a kálvária építményéhez a Keresztről levétel kápolnáját toldották.
Az együttes tervezője Martin Wittwer karmelita építész, az egyéb mesterek és művészek
valószínűleg győriek voltak. A XVIII. Század folyamán berendezték, felszerelték és a régebbi
kálváriajelenetet stb. kicserélték. A remetelak 1722-ben készült, 1740 és 1760 között
újjáépítették. A kálvária számtalan javítása közül a Napóleoni háborúk utáni, az 1742-45. évi,
az 1877-es az 1924-es és az 1936-os a legjelentősebb. Azóta is megfelelően karbantartja az
egyházközség.”
(Kálváriák c. könyv; Szilágyi István, Építészeti hagyományok 1980.)
Mára már ez sajnos nem mondható el. 2011 őszén, amikor itt jártunk a szükséges
restaurátori helyreállítási javaslathoz a kő szobrokról fotókat készíteni, nem éppen ideális
állapotok fogadtak.
Térdig érő gazban járva lehetett a dombot megközelíteni. A dombtetőre érve illúzió romboló
látvány fogadott bennünket. A rossz állapotban lévő felvezető lépcsőzet (a lépcső elemek
csemperagasztóval javítottak) , ennek mellvéd posztamensein álló mellékalakok és a teraszon
megjelenő mellékalakok kőszobrai tragikus állapotúak. Elmondhatjuk, hogy ez az igen
kvalitásosnak mondható emlék (a szobrait illetően) utolsó óráit éli.
Amennyiben nem történik mielőbb restaurátori beavatkozás, ezek a szobrok – hasonlóan a
régi, de ezzel a kálváriával egyidős kis kálvária hét fakeresztjéhez- nyomtalanul elpusztulnak.
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A kőszobrok mérete – Mária Magdolna, Fájdalmas anya, Szt. János apostol –
életnagyságú , a terasz 4 db angyala háromnegyedes, a lépcsőzet alján álló 2 db angyal feles
méretű. Anyaguk vizuálisan szemlélve mészhomokkő (Fertőrákos?).
Kőhalmi Pál írásából tudhatjuk, hogy a kálvária legkorábbi periódusában a keresztek alatt
elhelyezkedő szobrok ( a Fájdalmas anya, Szt. János és Mária Magdolna) fából készültek.
Pusztulásukat követően ezeket terméskőből újrafaragták.
Jelű Corpus:

fakeresztre helyezett, bádog lemezre festett

Jelű bal lator:

fakeresztre helyezett, bádog lemezre festett

Jelű jobb lator:

fakeresztre helyezett, bádog lemezre festett

Jelű térdeplő angyal:

mészhomokkőből faragott

Jelű térdeplő angyal:

mészhomokkőből faragott

Jelű angyal szobor:

mészhomokkőből faragott

Jelű angyal szobor:

mészhomokkőből faragott

Jelű angyal szobor:

mészhomokkőből faragott

Jelű angyal szobor:

mészhomokkőből faragott

Jelű Mária Magdolna: mészhomokkőből faragott
Jelű Fájdalmas anya:

mészhomokkőből faragott

Jelű Szt. János:

mészhomokkőből faragott

Térbeli kiterjedésük változó, megfogalmazásuk tömbszerű. A szobrok drapériája virtuóz
módon van kialakítva. Kvalitásuk mindenképpen említésre méltó. Magyarországon előforduló
kálváriák sorát úgy építészeti, mint szobrászi szempontból gazdagítja.
Különlegessége, hogy „csonka kálvária”, hiszen csak hét stációja van (kápolnánként 4 db
életnagyságú, festett, fából faragott szobrokkal). Ezek a stációk a város területén szétszórva
találhatók meg.
Kőhalmi Pál kurátor A GYŐRI KÁLVÁRIA TÖRTÉNETE c. írásából megtudhatjuk, hogy
vandálok több szobrot helyükről ledöntöttek, komoly sérüléseket okozva ezzel.
Visszahelyezésük során – szakszerűtlenül – erős cementes ágyba rakják ezeket (tudva levő,
hogy a cement milyen károkat okoz a puha mészkövek anyagában).
A dombot megtámasztó téglafal és a felvezető lépcsőzet mellvéd fala szerkezeti fugáiból a
kötőanyag sok helyen kipusztult. Építőmesteri szempontból itt is beavatkozás szükséges. A
falszövetbe bejutó víz – főleg a téli időszakban – komoly fizikai károsodásokat okozhat.
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további károk elkerülésére indokolt lenne az így kialakult hibák (a kifagyások újra falazása, a
szerkezeti fugák kihézagolása) kijavítása, a kijavított tégla felületek hidrofóbizálása.
A kálvária kőszobrainak állapotfelmérése:
Az emlék készítési ideje óta eltelt közel 280 év nem múlt el nyomtalanul. Az
utóbbi 30-40 év során megváltozott körülmények, a megnövekedett gépjármű forgalom, a
levegő nagymértékű kéndioxid tartalma, ennek következtében létrejövő savas esők, a télinyári nagymértékű hőingadozások, a levegőben felszaporodó nehézfémporok, mindezek
következtében kialakuló gipszesedési folyamat, a fellazult kristályszerkezet komoly károkat
idéztek elő a szobrok kőfelületén.
A károk kialakulását a megfelelő karbantartás hiány is elősegítette.
A romlás tünetei és okai, jellegzetes kőkárosodások:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

– fizikai – mechanikus
– fagyhatás
– kémiai (légszennyező anyagok)
– biológiai (moha, zuzmó)
– korróziós (kovácsoltvas csapok feszítő hatása)

A kálvária szoborcsoport esetén az előzőekben felsorolt károsító tényezők mindegyike
előfordul.
Restaurálási technológiai sor:
-

szobrok levétele, műterembe szállítása
tisztítás
szilárdítás
felületi és mélyre hatoló repedések helyreállítása
folytonossági hiányosságok, sérülések kiegészítése kőutánzatos anyagból,
ezek felület megmunkálása
öntőformák elkészítése szilikon gumiból és modell gipszből
darabformázással
hiteles másolatok elkészítése kőutánzatos anyagból
eredeti szobrok belső térben történő elhelyezése
másolatok elhelyezése az eredeti szobrok helyére
patinázás, hidrofóbizálás

Tisztítás:
„Mini Jos” finom szemcseszórásos eljárással. Ez a technológia ma hazánkban kőfaragványok
esetén a legkíméletesebb és leghatékonyabb eljárás. Könnyen kezelhető, szórásképe 50 mm
átmérőjű kör. A szóróanyag perlit (finom szemszerkezetű), ami nem sérti meg a kő felületet.
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berendezés sűrített levegővel, vízpermet hozzáadásával működik:
- levegő 2 bár – 1,5 m3/min
- víz 20 bár – 30 l/h
A mélyebb zugokban ioncserélő pasztafelhordásával elősegítve a tisztítás hatékonyságát.
Szilárdítás:
Fungosil
Steinfestiger 300 kőszilárdító folyadék. Oldószermentes kovasav észter alapú.
Hatóanyag tartalom:100 %, kovasav gél kiválási arány: 30 %. Színtelen, nem sárguló, jól
beszívódó és nagy behatolási mélységű, egykomponensű szer. Felhordása ecseteléssel nedves
a nedvesben többször ismételve.
Felületi és mélyre hatoló repedések helyreállítása:
2 mm-es fúróval a repedések kibővítése – ha szükséges koracél kapcsokkal rögzítve -, az
így előkészített repedések tömítése Keim Restauro Top kőkiegészítő habarccsal felhígítva
injektálással, a nagyobb repedéseket lanzettával betömörítve.
Kiegészítések:
Keim Restauro Top kőutánzatos anyaggal lanzettával felmintázva. Felület megmunkálása
teljes kikeményedése előtt (másnap) visszapergetéssel.
Nagyobb hiányok (pl.: hiányzó fej) esetén plasztelinből megmintázva, majd erről öntő negatív
készítése szilikon gumiból. Az elkészült öntőnegatív beöntése Keim Restauro Top
kőutánzatos anyaggal. Teljes kikeményedését követően (8 nap) az öntvény felülete
szobrászvésőkkel átfaragva.
Másolatkészítés:
Az eredeti szobrok másolatkészítése esetén a plasztikai hiányok kiegészítése plasztelinből
felmintázva történik, majd az így kiegészített eredeti szoborról szilikon gumiforma
készítésével, ennek kőutánzatos anyaggal (Keim Restauro Giess-el) való beöntésével készül a
hiteles másolat.
Az öntvény felület megmunkálása az előzőekhez hasonló módon történik.
Az eredeti szobrok és a hiteles másolatok elhelyezése:
Mészhabarcs ágyba helyezéssel, koracél csapokkal rögzítve a mellvédfalhoz és a beltéri
posztamesekhez.
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A patinázás Keim Restauro Lasur és Keim Restauro Fixatív megfelelő arányú keverékével
lazúrosan felhordva, Keim Exclusiv színkártya alapján a megfelelő színárnyalat
kiválasztásával történik.
A hidrofóbizálás Smilling House Stone Protector természetes kövekhez való
impregnálószerrel, ecsettel felhordva, nedves a nedvesben többszöri ismétléssel készül.
A kártérkép kialakítását a kálvária dombra felvezető lépcsőzettől indulva a szobrok
egyenkénti felmérésével alakítottuk ki.
-es jelű térdeplő szárnyas angyal: (1/2-es életnagyságú)
A lépcsőfeljáró bal oldali
mellvédfalának posztamensén
helyezkedik el.
A szobor felülete erősen
kopott, szennyezett, mélyen
fekvő drapéria zugaiban
feketére cementálódott
koszréteg, a plasztikailag
kiálló felületein moha, zuzmó
megtelepedése látható.
Bal térdén, jobb lábfején
kereszt irányú repedés
keletkezett. A drapdéria
redőkön folytonossági
hiányok, a lépcső felé néző
arcán erőteljes sérülések, a
fejkendőjén zöldelő moha
látható. Orra letörve. A bal
szárny izületénél elrepedt. Bal
keze csuklóján mélyrehatoló
repedés, kézfején
feltáskásodott felület alakult
ki. Bal szárnyának
tollvégződései töredezettek.
Jobb lábfejéből jelentős darab
hiányzik. Plintoszán
függőleges irányú repedés,
ennek felületén jelentős
hiányokkal. A szobor
hátoldalán a bal szárnyon és a
nyakán mélyre hatoló repedés
látható.
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-9-es jelű térdeplő szárnyas angyal: (1/2-es életnagyságú)
A lépcsőfeljáró jobb oldali mellvédfalának posztamensén áll.
Hasonlóan az
-es jelű szoborhoz, felülete erősen szennyezett. Feje nyaktőből letört (a
letört darab elveszett). Jobb térdéből jelentős darab levált, hiányzik. Bal lábát teljes mértékben
drapéria fedi, jobb karjának könyökén erőteljes lemálások látszanak. A szárnyak
tollvégződései letöredeztek.
A drapéria mélyebb zugaiban kikérgesedett, cementálódott koszréteg, alatta fellazult
kristályszerkezet alakult ki. Bal és jobb szárnyának izületén plaszikai hiányok, erőteljes
leválások láthatók. Hátoldalának drapéria redői erősen elnagyoltak, kopottak.
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-as jelű szárnyas angyal szobor: (3/4-es életnagyságú)
A felvezető lépcsőzet mellvédfalának jobb oldalán, a dombtető mellvédfalának kezdeténél, a
saroktól kissé beljebb elhelyezve áll.
Egyik legrosszabb állapotú szobor. Felületi szennyezettsége hasonló az előző szobrokéhoz. A
kontraposztóban álló figura tekintete befelé néz. Feje „gombóccá” lepusztult. Bal szárnyának
hajlatánál mélyre hatoló repedés keletkezett, jobb alkarja teljesen hiányzik. A testét borító
drapéria gyűrődésein - annak legkiállóbb részein - jelentős folytonossági hiányok
mutatkoznak. Félgömb szerű plintoszán nagymértékű cementes kikenések láthatók, jobb
lábfeje letört. A szobor hátoldalán erőteljes kopások alakultak ki.
Kőhalmi Pál írása szerint a dombtetőn „Két angyal kezében magyar, másik két angyal
kezében pedig német felirat olvasható:
„Íme, hogyan hal meg az igaz”- és a „békesség angyalai sírnak”. Izaiás 33.7. (Ecce, quomodo
moritur iustus,- Angeli pacis amare flebunt.)”
Mára már ezek a feliratok nem olvashatóak.
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-es jelű szárnyas angyal:
(3/4-es életnagyságú)
A lépcsőn felérkezve a mellvédfal bal
oldalán foglal helyet.
A kontraposztóban, szenvedélyes
testtartásban álló szobor tekintete a
feszületek felé fordul. Szennyezettségi
foka a többi szoborhoz hasonló, a mély
alátöréseiben feketére cementálódott
koszréteg alakult ki, felületén kérges
leválásokkal, az arc karakterét csak sejteni
lehet (orr, hajfürtök letörtek). A figura
fégömb formájú plintoszán nagy felületet
érintően cementes „javítás” látható. A
hátoldalán a drapéria redőin erőteljes
lemálások, folytonossági hiányok
jellemzőek.
Kezében drapériát tart – hasonlóan a jobb
oldali szoborhoz -, amin valamikor vésett
felirat lehetett, mára már lekopott, nem
olvasható.
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-es jelű szárnyas angyal szobor: (3/4-es életnagyságú)
A „terasz” mellvédjének bal sarkán a bal oldali lator közelében helyezkedik el kontraposztó
testtartásban.
A kezében – valamikor feliratos – drapéria darabot tart. A felirat mára lekopott. A szövegből
pár betűmaradvány látszik (relief betű).
A szárnyak tollazata tömbszerűen faragott, a tollvégződések töredezettek. A szobor teljes
felületén erőteljesen kopott, felülete főleg az alátörésekben erősen szennyezett. Az arc
karaktere alig érzékelhető, lepusztultsága miatt. A testét fedő drapéria nagymértékben sérült.
Mindkét lábának ujjai és lábfeje plasztikailag leépült. A talplemeze négyzetesen faragott,
főleg az élei mentén erősen sérült.
A talplemez alá kb. 30 cm magas tégla falazatot építettek, kiemelve a szobrot.
A szobor hátoldala is jelentősen leépült.
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-os jelű szárnyas szobor: (3/4-es életnagyságban)
A jobb oldali lator keresztjének közelében, a mellvédfalon kontraposztóban áll szenvedélyes
testtartásban.
Tekintete Krisztus felé fordul. A testét borító drapéria szinte lebeg a szélben. Félig
kiterjesztett szárnyain komoly sérülések keletkeztek. A jobb szárny felső részéből nagy darab
letört, hiányzik. A bal szárnyán – érthetetlen okból négy egy cm-es átmérőjű átmenő furat
látható. Jobb kezével a valamikor feliratos drapéria darabot (széles szalagot) mellkasához
szorítja, bal kezével annak lelógó végét tartja.
Kézfejei plaszikai értelemben csak nyomokban láthatóak. Feje nagymértékben lepusztult
„gombóc” szerű képződménnyé vált. A testét borító, gazdagon redőzött drapéria jelentős
mértékű sérüléseket hordoz, de ezzel együtt értelmezhető.
A szobor alsó egynegyed részét erős cementes anyaggal szakszerűtlenül bevakolták (lehet,
hogy a szobor alsó része elpusztult és csak ily módon sikerült felállítaniuk). A restaurálás
során a cementréteg eltávolítása után lehetséges megállapítani, hogy mi történt valójában. A
szobor hátoldalán szintén komoly sérülések láthatóak.
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-es jelű Mária Magdolna szobra: (4/4-es életnagyságú)
Krisztus és a bal lator feszülete között áll.
Kontraposztóban faragott teste „S” alakban elhajlik. Tekintete Krisztus felé fordul, érzéki
arckifejezéssel. Arcát elfedő kendő bal oldali redői erősen feltáskásodtak, orrhegye lepusztult.
Statikai állapota jónak mondható. A szobor felülete nagymértékben szennyezett, a mély
részein feketére cementálódott koszréteg alakult ki. A két kezét fedő drapéria redőin jelentős
feltáskásodás látható. Az alsó egyharmadát térdig érő növényzet takarja (ezt később el kell
távolítani ahhoz, hogy látható legyen az, hogy min áll a szobor).
Hátoldali drapériáján erőteljes kopások, feltáskásodások alakultak ki. Felső teste térben
fejének tartását követve Krisztus felé fordul (plintosza a fold síkjában helyezkedik el).
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-as jelű Fájdalmas anya szobra: (4/4-es életnagyságú)
Krisztus feszülete tövében jobb lábán térdeplő testtartásban helyezkedik el, szinte egész testét
drapéria borítja.
Felső teste jobb felé enyhén elfordul, a drapéria alól elővillanó bal lábára nehezedik felső
testének súlya. Kezeit összekulcsolja.
A többi szoborhoz hasonlóan felülete erősen szennyezett. Az alsó része a burjánzó növényzet
takarásában nem látszik.
Bal alsó lábszárán erőteljes táskásodások, lemálások láthatóak. Drapéria redőin sok helyen
kitörések keletkeztek. A szobor hátoldalát hasonló sérülések jellemzik. Leomló hajának fürtjei
erősen kopottak. Arcvonásai elmosódtak (plintosza a föld síkjában helyezkedik el).
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-es jelű Szt. János apostol szobor: (4/4-es életnagyságú)
Krisztus és a jobb lator feszülete között kontraposztó testtartásban áll.
Testét gazdagon redőzött drapéria fedi. Fejét Krisztus felé fordítja. Jobb keze mellkasán
nyugszik. Bal kezével drapériáját emeli. Leomló hajfürtjei mozgalmasan faragottak. A szobor
térbeli megjelenése a barokkra jellemző finomságokat, szenvedélyességet tükröz. Arcának
sérülései szép lassan a valamikori plaszikai értékeinek leépüléséhez vezetnek. Jobb karjából
könyöktől kézfejig terjedően nagy darab kirepedt, leszakadt (vaskapocs korróziója miatt). Bal
kezének ujjai feltáskásodtak, jelentősen sérültek. A testét fedő drapéria redői kb. 40 %-ban
sérültek.
A kőanyag kristályszerkezete fellazult, a kiterjedt gipszesedési folyamat jelentős károkat
okozott. A figura alsó harmada burjánzó növényzet által takarásban van. A szobor hátoldalán
jelentős sérülések mérhetők (plintosza a föld síkjában helyezkedik el).
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Javaslat a kálvária szoborcsoport helyreállításáról, lehetséges háromféle variációban.
Megjegyzés:
A helyszíni bejárást és a kártérkép elkészítését követően megállapíható, hogy a szobrok (9 db
kőszobor) nagyon rossza állapotban vannak.
Megmentésük érdekében indokolt lenne beltéri elhelyezésük. (A kápolnában, vagy esetleg
erre a célra megépített féltető alá posztamensekre helyezve). Helyreállításuk és bemutatásuk
háromféle variációban lehetséges.
A különböző variációk gyakorlati megvalósítása más és más költségvonzattal jár.
Annak eldöntéséhez, hogy melyik változat valósuljon meg, az engedélyezés során szükséges a
hatóság döntése, a tulajdonosnak viszont az elfogadott variáció megvalósulásához
rendelkeznie kell a szükséges pénzösszeggel.
Hangsúlyoznunk kell, hogy a szobor együttes jelenlegi állapota nem tűr további halasztást.
Annak érdekében, hogy Mária Magdolna, Fájdalmas anya és Szt. János apostol szobrának
alsó része ne pusztuljon, a talajszinttől kb. 20 cm-rel magasabbra épített posztamensre
javasoljuk visszaállítani.
I. számú variáció:
Hiteles másolatok készítése, elhelyezésük az eredeti szobrok helyére. Az eredeti
szobrok - tisztítását és konzerválását követő - jelenlegi állapotukban történő elhelyezésük
beltérben (kápolnában, vagy féltető alá).
Restaurátori munkafolyamat:
- eredeti szobrok tisztítása, amelyeknél szükséges statikai megerősítés,
szilárdítás, majd plasztikai kiegészítés ideiglenes anyagból (plasztelin)
műtermi körülmények között.
- a kiegészített szobrokról szilikon gumi öntőforma készítése, a gumiforma
megtartására gipsz darabformák és kaplik kialakításával
- az öntőformák beöntése Keim Restauro Giess kőutánzatos anyaggal. Az
öntvények teljes megszilárdulását követően a kiegészítések felületének
átfaragása szobrászvésőkkel (finom fogasvésők)
- az elkészült másolatok felállítása az eredeti szobrok helyére, koracél
csapokkal az alépítményhez rögzítve. Elhelyezésük után felületi
hidrofóbizálásuk - nedves a nedvesben – ecsettel több rétegben felhordva a
kívánt hatás eréréséig.
- az ideiglenes kiegészítő anyag eltávolítása az eredeti szobrok felületéről,
elhelyezésük az erre a célra kialakított posztamensekre.
II. számú variáció:
- az I-es variáció technológiája szerint, azzal a különbséggel, hogy az eredeti
szobrok nem ideiglenes kiegészítést kapnak, hanem Keim Restauro Top
kőutánzatos anyagból kiegészítve kerülnek beltérbe, tisztítva és
konzerválva.
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III. számú variáció:
- ebben az esetben az eredeti szobrok restaurálva, az eredeti helyükre
kerülnek vissza. Az I-es variációtól annyiban eltérve, hogy másolatkészítés
nem valósul meg, ezt tesszük azzal a kockázatvállalással, hogy a
másolatkészítés szükségessége előbb-utóbb előáll, csak rosszabb
körülmények között. A szobrok addigra még jobban veszítenek eredeti
plasztikai értékükből.
A kálvária egy ma is funkcionáló műtárgy, ezért javasoljuk a hiányzó szoborfejek
rekonstrukcióját, alkalmazkodva az eredeti szobrok formavilágához (többnyire az angyalfejek
azok, melyek nagyon rossz állapotúak, vagy hiányoznak).

Javaslat a restaurált szoborcsoport karbantartási feladataira
Egy helyreállított emlékkel való törődés a restaurálási folyamat végeztével nem érhet véget. A
sokféle károsító körülmény állandó támadásban van, veszélyeztetve az emlék jó állapotát.
Folyamatos odafigyelés mellett az ideális állapot szinten tartható, nem beszélve az ezen
közben megtakarított költségekről.
Javasoljuk a karbantartási terv szerinti, legalább ötévenkénti felülvizsgálatát a szobor
együttesnek, melyet csak szakrestaurátorok végezhetnek.
Fontos a szobrok közvetlen környezetének rendben tartása (rendszeres fűnyírás pl.).
Rendszeres időközönként célszerű a szobrok felületét kisnyomású vízpermettel lemosni
(tisztítás közben mérhető, hogy a hidrofób hatás működik-e). Ha szükséges a hidrofóbizáló
szer felhordását meg kell ismételni.
Időközben keletkezett sérülések kijavítását szakrestaurátorral kell elvégeztetni.

Kelt: Őrbottyán, 2012. február
Schütz Zoltán
Okl. restaurátor - művész

