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I. A kutatás célkitőzései 
 
Az értekezésben áttekintem a koraközépkori és románkori 
velencei ornamentális kıfaragás kutatástörténetét, létrehozom és 
katalogizálom a vizsgálandó mintegy nyolcvan tételes 
forráskorpuszt, s kialakítom az emlékek tipológiáját. Elemzem a 
faragványokon megjelenı motívumokat, megvizsgálom a 
Velence-kultusz és a XIX-XX. századi mőkereskedelem 
szerepét a kútkávák elterjedtségében, másolásában, s kísérletet 
teszek a XIX. századi darabok leválasztására. A kutatástörténet 
jelenlegi helyzetének fı sajátossága, hogy a kútkávákat csak 
ritkán és esetlegesen vonják be a velencei díszítı szobrászat 
vizsgálatába. Az áttekintés során világossá vált, hogy a világi 
megrendelésre készült kútkávákat csak az egyházi emlékekkel 
együtt lehet eredményesen elemezni és értelmezni. A legtöbb 
esetben igazolhatatlan, hogy a faragványokon megjelenı 
motívumok jelentéstartalommal bírnak, de az sem bizonyítható, 
hogy csupán díszítı jellegőek. Új megközelítésre van szükség, 
miközben állandóan szem elıtt kell tartani, hogy a kútkáva 
mőfaj egyike a világi megrendelésre készült faragványkörnek, 
amely fennmaradt a vizsgált idıszakból. 
         A kútkávák mővészettörténeti jelentıségét elsısorban az 
adja, hogy a palota- és házfalakon elhelyezett kör, illetve 
téglalap alakú dombormőveken kívül ezek alkották a világi 
szobrászat legfontosabb mőfaját az adott idıszakban. A 
faragványok szorosan kötıdtek a városi élethez; elsıdleges 
rendeltetésük az ivóvíz tisztán tartása, továbbá az emberek és 
állatok megóvása volt a kútba eséstıl a kávák zárható felede 
által. Az udvarok vagy terek közepén álló kútkávák dekoratív 
funkciója csupán másodlagosnak tekinthetı. Ennek ellenére a 
faragványcsoport nem lebecsülendı szerepet játszik a velencei 
ornamentális kıfaragás történetében, annak elválaszthatatlan 
részét alkotja. 

         A vizsgálat elsıdleges célja a velencei koraközépkori és 
románkori díszítı kıfaragás egy eddig önállóan nem vizsgált, 
kevéssé ismert csoportjának feltárása, bemutatása és elemzése. 
Fı célom az volt, hogy összegyőjtsem a velencei ornamentális 
szobrászat mőfajának fennmaradt darabjait, s új szempontok 
bevonásával megvizsgáljam az emlékek formai, stilusbeli és 
motívikus meghatározottságát, valamint a motívumok változását. 
A forrásanyag sajátosságaiból adódik, hogy az elemzéssel a 
korszak szobrászatának a korábbinál jobb megismeréséhez 
szeretnék hozzájárulni. Erre azért van szükség, mert ma még 
keveset tudunk e mőfaj létrejöttérıl, megjelenési sajátosságairól 
és funkcióiról. A feltárt emlékek, melyek egy része eddig 
ismeretlen, datálatlan vagy győjteménybe kerülését követıen 
tévesen datált volt, két, egymástól mintegy egy évezrednyi 
távolságban lévı idıszakban készültek: az elsı a IX. századtól a 
XII. századig, sıt egyes darabjaiban azon túl is terjed; a második 
a XIX. század közepétıl a XX. század elejéig tartó idıszak. A 
két idıszak nagysága és távolsága önmagában is mutatja a 
feladat nehézségét. 
 
 
II. Forrásfeltárás, módszerek 
 
A velencei kútkávák kivételes lehetıséget kínálnak a világi és 
egyházi szobrászat összehasonlító vizsgálatára. Az emlékanyag 
formai meghatározottsága révén viszonylag szők motívikus 
határok között mozog, s kevés lehetıséget kínál a koraközépkori 
és románkori szobrászat átfogó vizsgálatára. Kutatásom 
középpontjában a forma és a motívum viszonyát, kölcsönhatását 
állítottam, különös tekintettel a korszak egyéb velencei 
emlékeire. A kútkávák díszítı elemeinek kapcsolathálózatát 
korábban kevés figyelemre méltatott faragványok bevonásával 
és új összefüggések megállapításával igyekeztem elemezni. 
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         A formális leíráson túl a kútkávákat összehasonlítom a 
mőfaj egyéb itáliai emlékeivel, visszahelyezem a velencei 
kıfaragás kontextusába és megvizsgálom ahhoz főzıdı 
viszonyukat. Munka közben igyekeztem szem elıtt tartani a 
koraközépkori, románkori itáliai és bizánci szobrászat egész 
emlékkörét, s megpróbáltam meghatározni a közvetítési 
folyamatokat, a mesterkörök, a mintakönyvek és az emlékek 
egymásra hatását. 
         Munkámban éles mőfaji és idıbeli határokat jelöltem ki. 
Kizárólag a kútkávákon szereplı motívumokat elemzem, s nem 
foglalkozom a korszak velencei szobrászatának számos fontos 
és gyakori ornamensével. Összesen mintegy százhetven 
motívumot különítettem el, a variánsok száma több mint 
háromszáz. A motívumokat egyenként leírtam, majd hat fı 
csoportba soroltam: a geometrikus, növényi, építészeti, 
szimbolikus, állati és emberi alak motívumok csoportjába. A hat 
fı csoporton belül az egyszerőbb motívumoktól haladok az 
egyre bonyolultabbak felé. Az egyes motívumokon belül 
esetenként variánsokat, és kisebb változatokat is 
megkülönböztetek. A motívumok elemzését gyakran nehezíti a 
kútkávák kopottsága, töredékessége. 
         A motívumok elemzésében elsı lépésben nem 
választottam külön a XIX. században koraközépkori vagy román 
stílusban faragott kútkávák motívumait, mert ezek valószínőleg 
mára elpusztult darabokról származnak és legnagyobbrészt más 
középkori emlékeken is elıfordulnak. Azon motívumok 
vizsgálata, amelyek nem illeszkednek a középkori elemek 
sorába, éppen ezért tanulságos, és hozzájárulhat a nem 
középkori faragványok elkülönítéséhez. Kutatásaim során fény 
derült egyes motívumok széles körő elterjedtségére, míg más 
ornamensek velencei specifikumnak tekinthetık. 
         Amikor kísérletet teszek a kútkávákon elıforduló 
motívumok tipologizálására és stílustörténeti elemzésére, 
figyelmemet elsısorban a motívumok elterjedésére és esetleges 

jelentésére fordítom. A mővészettörténeti és a régészeti 
kutatásoknak egyaránt tárgyul szolgáló emlékek jó alkalmat 
kínálnak egyrészt Velence motívumközvetítı szerepének 
vizsgálatára, másrészt annak a folyamatnak a bemutatására, 
melynek során egy-egy motívum elterjedt elıször Bizáncban, 
majd egész Itáliában és az Alpok vidékén, végül fokozatosan a 
háttérbe szorult. 
         A Velencébıl elkerült kútkávák provenienciája kapcsán 
vizsgáltam a mőkereskedık tevékenységét és a hamisítványok 
azonosításának fı szempontjait. 
         A mőfajtörténet és a mővek feltárása terén egyaránt 
alapkutatásokat végeztem, melynek során tapasztaltam az ilyen 
típusú elımunkálatok hiányát a területen. Tudatában vagyok 
annak, hogy a forrásbázis koránt sem tekinthetı lezártnak, s még 
számos emlékkel bıvíthetı. A katalógusban elsısorban arra 
törekedtem, hogy pontos leírást készítsek a vizsgált 
faragványokról, és stilisztikai, illetve ikonográfiai szempontok 
figyelembevételével értelmezzem azokat. 
 
 
III. A tudományos eredmények összefoglalása 
 
A románkori velencei szobrászat kutatói a legutóbbi idıkig 
hipotézisként fogalmazták meg, hogy a korai velencei kútkávák 
– ugyanúgy, mint Rómában – egyházi megrendelésre készültek. 
A bizonytalanság oka, hogy a kútkávák viszonylag gyér 
dokumentáltsága és könnyő szállíthatósága jelentısen 
megnehezíti az emlékek provenienciájára és az egyházi, illetve 
világi megrendelésre készült darabok esetleges motívikus 
eltéréseire vonatkozó kérdések egyértelmő megválaszolását. A 
Marin Sanudo által a S. Marco kriptájában lévı öt kút említése 
arra engedne következtetni, hogy a vízzel kapcsolatos bizánci 
ceremóniák hatást gyakoroltak a velencei szertartásokra, de a 
bazilika XIV. századból fennmaradt szertartáskönyvében nem 
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találtam utalást hagyományos értelemben vett, folyóvízbıl 
táplálkozó kútra. 
         A motívumok áttekintés azt mutatja, hogy a középkori és a 
XIX–XX. században készült kútkávák elkülönítésében számos 
szempontot kell figyelembe venni. Egyes motívumok 
ismeretlensége, társtalansága a koraközépkori és románkori 
velencei díszítıszobrászatban arra enged következtetni, hogy az 
ezekkel díszített kútkávák faragói nemcsak a velencei 
motívumkörbıl merítették motívumaikat, hanem más 
ornamenseket is alkalmaztak a XIX. századi mintakönyvekbıl. 
Némely faragványon különbözı korokban elterjedt motívumok 
keverednek, amely ugyancsak a XIX. századi mővek sajátossága. 
Egyes kútkávákon a motívumkincs mellett a stílus és a 
felületkezelés is alátámasztja a tárgy XIX. századi keletkezését. 
         A kutatás során több új részlettel bıvültek a koraközépkori 
és románkori motívumok elterjedésére, változataira és 
jelentésére vonatkozó ismeretek. Lehetıség nyílt egyes 
motívumok széleskörő alkalmazásának vizsgálatára. Az elemzés 
felhívta a figyelmet néhány, a magyarországi románkori 
kıfaragás szempontjából is lényeges következtetésre. 
Megerısítette a feltevést, hogy a felületi adottságok alapvetıen 
meghatározzák egy-egy motívum alkalmazásának lehetıségét. A 
motívumok csoportokra bontása, azok közös kompozíciókban 
való megjelenése miatt, egy adott ponton túl nem lehetséges. 
         A velencei kútkávák a korabeli kıfaragás szerves részét 
alkották, de nem alakult ki sajátos, csak erre a mőfajra jellemzı 
díszítı rendszerük. Ezeket az emlékeket feltehetıleg ugyanazok 
a mesterek faragták, akik a templomok épületszobrászati elemeit, 
azaz az oszlopfıket, párkányokat és szentélyrekesztıket. A 
kútkávákon ábrázolt motívumok nagyrészt azonosak a templomi 
faragványokéval. Ez a motívumkör a XII. század végéig a 
bizánci és itáliai hagyományban gyökerezik. Egyes motívumok 
széles körő elterjedése mintakönyvek általi közvetítésre enged 
következtetni. A mintakönyvek mellett a legfontosabb közvetítı 

csatornát a Bizáncból Velencébe érkezı mesterek jelentették. 
Ugyanakkor a kútkávafaragó mestereknek addig ismeretlen 
felületi adottságokkal rendelkezı, új formára kellett 
alkalmazniuk ezt a motívumkincset. A kıfaragó nem csupán 
átvett egy már meglévı díszítı rendszert, hanem szabadon 
kezelte, átalakította és variálta azt. 
         A XVII–XIX. századi utazók feljegyzéseiben, az 
útikönyvekben és az irodalmi alkotásokban a velencei kútkávák 
a város jellegzetes emlékei közé tartoznak. Ha megemlítik ıket, 
elsısorban a Dózse palota udvarán álló bronz kutakat dicsérik. 
Két szerzı leírja az Arsenal kútját, a többiek általánosságban 
utalnak egy-egy palota, kerengı vagy tér kútkávájára. A 
XVIII−XIX. századi velencei ihletéső szépirodalmi mővekben 
ugyancsak többször megtaláljuk ezt a motívumot. Mindez 
nagyban hozzájárulhatott a kútkávák iránti XIX. századi 
érdeklıdés kialakulásához és a mőkereskedelem ezen ágának 
fellendüléséhez. 
         A velencei kútkávákra nagy kereslet mutatkozott a XIX. 
század második felében Európában és a tengerentúlon 
megalakuló közgyőjtemények, az arisztokrácia és a 
magángyőjtık részérıl. A budapesti Szépmővészeti Múzeum 
birtokolja az egyik legnagyobb itáliai mővészeti győjteményt 
Magyarországon, köztük összesen tíz velencei kútkávával. Ezek 
egyik részét a múzeum közvetlenül Velencében vásárolta, másik 
része az 1950-es évekbeli államosítások során került a 
győjteménybe. 
         A legtöbb európai országhoz hasonlóan az arisztokrácia 
érdeklıdése és igénye a kútkávák iránt Magyarországon is 
megjelent. A velencei utazás, a faragványok vásárlása és kerti 
elhelyezése szoros kapcsolatban állt a párhuzamos német és az 
angol törekvésekkel. A nemzetközi kontextust szem elıtt tartva 
összességében megállapítható, hogy nálunk nem voltak 
kiemelkedı írók, költık, útleírók, akik Velencérıl és a velencei 
szobrászatról írtak volna, s míg a németeknél az 1840-es, az 
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angoloknál az 1860-as évektıl dokumentálható a kútkávák iránti 
érdeklıdés, a magyar arisztokrácia kimutathatóan csak az 1890-
es évektıl vásárolta ezeket a késıbb kertdíszekké átfunkcionált 
velencei faragványokat. Bár az eddig feltárt irodalmi hatás 
csekély, a gyakorlat figyelemre méltó gazdagságot mutat. A 
kútkávák megjelenése Magyarországon sajátos, többszörös 
közvetítési folyamat eredménye. Meghatározó sajátosság a 
velencei darabokról készített itthoni másolatok magas száma. 
További fontos vonás, hogy az egyik kútkáva mitológiai téma 
megjelenítésének kellékévé vált. 
         A XIX. század második felében megfigyelhetı a kútkávák 
bizonyos mértékő népszerősödése, melynek során az eladható 
eredeti darabok számának csökkenésével megjelenik a 
másolatok és imitációk készítése. Az Osztrák-Magyar 
Monarchia igényét látszott kielégíteni Schmidt Miksa 
bútorgyáros és mőkereskedı. A Kiscelli Múzeumban ırzött 
Schmidt-hagyaték leltárkönyveinek és fotógyőjteményének 
tanúsága szerint Schmidt Miksa cégének termékei között több 
száz fajta „pozzo” volt. Megállapítható, hogy a „pozzo” 
összefoglaló megnevezése volt a virágtartók, keresztelı 
medencék és kútkávák – méretet, anyagot és formát tekintve 
egyaránt – széles skálájának, s a megnevezések pontos 
meghatározása és azonosítása a fényképen látható vagy ma is 
létezı mővekkel számos nehézségbe ütközik. A Schmidt-cég 
kölcsönözte és eladta ezeket a mőtárgyakat az ügyfélkörébe 
tartozó nagypolgároknak, arisztokratáknak lakásuk, kertjeik 
díszítésére. Megállapítható továbbá, hogy Schmidt Miksa a 
„pozzo”-gyártás és -kereskedelem révén kapcsolatban állt több 
külföldi és magyar céggel, így például a római Galleria 
Sangiorgival, a signai Bondi-család terracotta manufaktúrájával 
és a Zsolnay-gyárral. 
         A román stílusú másolatok és imitációk körében 
megfigyelhetı a formák változatossága, s a velencei motívumok 
közé gyakran keverednek más, többnyire mintakönyvekbıl 

merített elemek. A keveredés következtében nagy számú formai 
és motívikus változat jött léte. Az egymástól független 
motívumokat tartalmazó mintakönyvek használata révén 
megjelentek az eredeti daraboktól formailag és díszítı 
rendszerüket tekintve jól elkülöníthetı faragványok. A 
másolatok és imitációk csoportja tisztán leválasztható három 
szempont figyelembevételével: 1. a faragvány anyaga; 2. a 
forma és a motívumok szembesítése a koraközépkori és 
románkori mővekkel; 3. a stílussal szorosan összefüggı 
eszközhasználat (megmunkálás módja). Ha volt is a 
motívumoknak jelentése a középkorban, azt a XIX. századi 
kıfaragó már bizonyosan nem ismerte, s részben ebbıl adódik 
egyes motívumok átalakulása a részletekben. A szobrászok 
egyrészt a meglévı formákat és kompozíciós mintákat 
használták, másrészt egyéni invencióval újakat találtak ki. A 
motívumok vizsgálata megmutatta továbbá, hogy a XIX. századi 
faragványok a középkori elemek mellett jelentıs mennyiségő 
újkori motívumot is tartalmaznak. A bemutatott példákon 
láthatóvá vált a folyamat, amely során a kútkáva alakváltozáson 
ment keresztül, formailag alkalmatlanná vált eredeti funkciója 
ellátására, mégis többnyire a hagyományos pozíciójában 
helyezték el. 
         A kutatás nyomán világossá vált, hogy a velencei kútkávák 
jelentısége nem lekicsinyelhetı a díszítı kıfaragás történetében, 
s megfelelı helyet kell kapniuk a korszak ezen mőfajának 
értékelésében. A szobrászat ezen ágát a mővészettörténeti 
kutatás mindezidáig elkülönítve tárgyalta. Munkám során a 
kútkávák marginális helyzete számos ponton 
megkérdıjelezıdött, s világosan felismerhetık a kapcsolatok a 
velencei kıfaragás más mőfajaival. 
         A munka eredményei közé sorolhatók végül azok a 
megoldatlan kérdések, amelyek a kutatás során merültek fel. A S. 
Marco szertartáskönyveinek áttanulmányozása és a kripta teljes 
körő feltárása után is csak keveset tudunk a víz és a kutak 
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szerepérıl a bazilikában, s így nem sikerült egyértelmően 
azonosítani legalább egy, biztosan egyházi megrendelésre 
készült kútkávát, hogy összevethessük egymással az egyházi és 
világi megrendelésre készült darabok díszítı rendszerét. 
További feladat a motívumok eredetének és elterjedésének 
vizsgálata, kiterjesztve azt a mővészet minden ágára és mőfajára. 
További kutatást igényel a kútkávák sikere a XIX. századi 
irodalomban és mőkereskedelemben Európa többi országában, 
különösen a francia, lengyel és orosz arisztokrácia körében. 
Minden faragványon meg kell vizsgálni az esetleges hatásokat 
és átvételeket, a mintakönyvi elızményeket, valamint azt, hogy 
mi a kıfaragó egyéni invenciója. További vizsgálatok 
szükségesek annak eldöntéséhez is, hogy az ezeken a 
faragványokon megjelenı képiség teljes egészében jelentés 
nélküli vagy pedig esetenként valamiféle szimbolikus értelmet 
hordoz. A kérdések további vizsgálatától új felismerések 
várhatók a kútkávák formai és motivikus sajátosságaihoz, ezen 
túlmenıen a velencei koraközépkori és románkori kıfaragás 
történetéhez. 
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