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A püspöki udvarbírók egykori otthona a XV. században épült, gótikus stílusban. Már 
eredetileg is emeletes, pincés ház volt. Homlokzata a mai tengelyt hangsúlyozó fal 
volt, csúcsíves ablakokkal. A századok során többször átalakították. Külső képe 
utoljára a múlt század elején módosult. A várost ostromló francia seregek 1809-ben 
felgyújtották. Két év múlva Vilt József püspök rendeletére klasszicista stílusban 
helyreállították. Története során lakták udvarbírók, de megszálltak itt a győri 
püspökök is. Innét irányították a püspökség gazdasági életét. 
Az épület helyreállítása, restaurálása után – építésztervező Hulyák Anna – a belső 
terek megőrizték eredeti hangulatukat, és így sikerült a műemléki környezet hibátlan 
összhangját megteremteni.  
 
 
Borsos Miklós életmű-kiállításával 1979. november 4-én nyílt meg az épület a nagy- 
közönség előtt.  
Borsos Miklós (1906–1990), a modern magyar szobrászat nagy jelentőségű mestere 
Nagyszebenben született. Családjával 1922-ben telepedett le Győrben. A második 
világháború végéig feleségével, Kéry Ilonával ebben a városban éltek.  
 
Borsos Miklós művészi tevékenysége a két világháború közötti időszakban indult, az 
1940-es években bontakozott ki, és a 1970-es évek elejéig folyamatos belső 
fejlődésen ment keresztül. 
Egyéni hangú szobrászata magába olvasztja az archaikus és klasszikus (görög-
római) szobrászat, valamint a modern plasztika főbb tartalmi és formai jegyeit.  
 
Témaköre és formavilága művészetszemléletének és formatapasztalatainak 
elmélyedésével párhuzamosan bővült. Életművén belül nincsenek nagy stílusbeli 
váltások. 
 
Munkásságának jelentős darabjait még életében Győr városára hagyta. 
 
Az udvari árkádok alatt látható négy darabból álló, 1966-ban készült nagyméretű 
domborműsorozata, amely az élet születését ábrázolja: Sibylla, Feminin-Masculin, 
Tükröződő napkorong, Vénusz.  
 
Tőlük balra egy kisméretű bronz szobor van kiállítva, amely Janus Pannoniust 
ábrázolja. A mű nagyobb méretű párja Pécsett áll, a várfalon. Az udvaron a Borsos 
Miklósné Kéry Ilona tervezte kis mediterrán hangulatú kertben, örökzöld növények 
között a Primavera (1978) című alkotás látható. 
 
Az épület földszintjén és emeletén kiállított művek sora – a művész eredeti 
válogatásában és rendezésében – átfogó képet ad Borsos Miklós sokoldalú művészi 
tevékenységéről, a korai festői zsengéktől kezdve a gazdag grafikusi tevékenységén 
át a teljes szobrászi életmű keresztmetszetéig. 
 
Borsos Miklós festőnek indult, majd 1932-től szobrászattal kezdett foglalkozni, 
közben fáradhatatlanul rajzolt, képezte magát. Rajzművészete önmagából fakadt; 



mindvégig saját érzelmi, lelki-szellemi igénye sarkallta alkotásra. Festészete a 
művésszé válás fontos állomása volt. Mint szobrászt a formákhoz való elemi 
vonzódás (ösztönös forma- és arányérzék) és az apja műhelyében szerzett vésnöki 
gyakorlat kamatoztatása ösztönözte. A rajz segítette szobrásszá érni, és a rajzzal 
teljesedett be művészete. 
 
Szobrászata az 1940-es évekig szorosan kapcsolódott a Beck Ö. Fülöp, Ferenczy 
Béni és Medgyessy Ferenc által képviselt modern szobrászati irányhoz. 
Valamennyi szobrászati műfajt magas szinten művelte és egyben több új műfaji 
megoldással gazdagította. Autonóm műfajjá fejlesztette az addig ritkán előforduló 
rézlemez-domborítást (Tihanyi kép, 1944; Vízparton, 1948; Alvó lovasok, 1939). A 
modern környezetkultúra és a művelt szellem igényeiből fakadó, emberi léptékű, 
személyes mondanivalót és intimitást hordozó köztéri- és síremlék-szobrászati 
alkotások sorát hozta létre. Ezeken a munkáin a nemzeti és egyetemes kultúra 
szimbolikus motívumait, illetve az egyetemes szellemi értékeket teremtő 
személyiségek jellegzetes tulajdonságait juttatta kifejezésre (Phőnix, 1963; Bartók 
Béla-síremlékterve, 1973). 
 
A portrészobrászat területén magas szinten művelte az ábrázolt személyiség külső 
és belső tulajdonságait érzékletes formában kifejezésre juttató arcképszobrászatot 
(Egry József, 1951; Kalapos női arckép, 1961; Szabó Lőrinc, 1964; Önarckép, 1970).  
 
A hazai plasztikát egy új, absztrakt portrétípussal gazdagította, ami a 
személyiséghez kapcsolódó kulturális tradíciót a belső lelki történésekkel ötvözi  
(Canticum Canticorum II., 1967; Sybilla Pannonica, 1963; Ifjú párka, 1964; Ligheia, 
1968). 
Az általa kifejlesztett, lényegre törő, letisztult szobrászi formanyelv elvont tartalmak, 
absztrakt fogalmak plasztikai nyelven való megfogalmazását is lehetővé tette (Gyász, 
1966, Nappal, 1957; Pannonia, 1955). 
 
Kisplasztikáin klasszikus szobrászati, valamint örökérvényű humán értékeket ötvözött 
intuitív látásmódjával (Flóra, 1973; Nyári délután, 1974; Aphrodite, 1980).  
 
Éremművészetében a legnemesebb tradíciók tiszteletben tartása mellett, a műfaj 
egyik legnagyobb hatású megújítójaként, a modern művészi kifejezés páratlanul 
gazdag lehetőségeit vonultatta fel, tovább növelve a magyar éremművészet 
nemzetközi rangját (Rembrandt-érem, 1952; Picasso-érem, 1955; Odüsszeia-
sorozat, 1956). 
 
Olyan egyetemes kérdések, mint az élet szépségei: a csend, nyugalom, harmónia, 
szeretet, valamint árnyoldalai: a küzdelem, halál voltak a művész legfőbb visszatérő 
témái, amelyeket a realista látásmódtól az absztrakció magas szintjéig széles 
művészi skálán formált kiváló színvonalú kör- és síkplasztikákká, beírva ezzel magát 
a magyar és egyetemes szobrászat történetébe. 
 
2020-ban a Borsos Miklós Állandó kiállítás emeletén került kialakításra egy interaktív 
foglalkoztató tér, mely modern eszközökkel segíti a közönség számára a tárlat 
befogadását. 
 
 


