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MARGÓCSY DÁNIEL

A hiteles zsiráf
Az egzotikum ábrázolása a reneszánszban

Lorenzo de Medici, Firenze ura különleges ajándékot kapott 1486-ban. Quaitbay, a
mameluk szultán egy élő zsiráfot küldött neki Kairóból. Noha korábban több zsiráf is
megfordult Nápoly és Szicília tájain, Rómától északra valószínűleg most járt először a
faj egy példánya. Lorenzo és az olasz város polgárai érdeklődéssel fogadták a különös
állatot, és szívesen etették a házaik emeleti ablakaiból. Az állat minden valószínűség
szerint hajón érkezett Pisába, majd onnét gyalog tette meg a hátralevő utat Firenzébe,
a mameluk követek társaságában. Akárcsak a követek, a zsiráf is diplomáciai feladatot
szolgált. A mameluk uralkodó a firenzeiek szövetségét kereste a török II. Bajazid
ellen, s ajándékáért cserébe Lorenzo közbenjárását kérte, hogy a Franciaországban
raboskodó Dzsemet, a török trónkövetelőt szállítsák Kairóba. Lorenzo szívesen fo-
gadta a zsiráfot, és levelezni kezdett Annával, a francia régensnővel. Anna segített
volna Dzsem Kairóba juttatásában, ha Lorenzo cserébe továbbküldte volna az állatot
Avignonba.1 A zsiráf azonban keresztülhúzta a számításokat : még Firenzében kitörte
a nyakát és meghalt, mielőtt diplomáciai célját elérte volna. Az állat korai halála után a
reneszánsz Európa több zsiráfot már nem látott. A következő példány Marseille-ben
tűnt fel 1826-ban.2
Biztonsággal csak egy képről állíthatjuk, hogy valóban a Medici-zsiráfot ábrázolja.

A firenzei Piero di Cosimo belefestette az állatot a Vulcanus és Aiolosz című festmé-
nyébe (Ottawa, National Gallery of Art, ca. 1496–1500), noha a zsiráf egyébként nem
kapcsolódott a mű témájához.3 Bár a 16. században tucatnyi kép készült az afrikai
fajról, ezek egyike sem köthető ikonográfiailag Piero di Cosimóhoz vagy más, a fi-
renzei példányon alapuló képhez. Ebben a cikkben ezért azt vizsgálom, hogy hogyan
volt lehetséges képet készíteni a zsiráfról az állat távollétében. Az egyszerű és logi-

1 Marina BELOZERSKAYA, The Medici Giraffe and Other Tales of Exotic Animals and Power,New
York, Little, Brown and Co., 2006.

2 Az 1826-os zsiráfról l. Michael ALLIN, Zarafa : A Giraffe’s True Story, New York, Walker,
1998. Megemlítendő még Lothar DITTRICH, Sigrid DITTRICH, Ingrid FAUST, Das Bild der
Giraffe, Hannover, J. Dieckmann, 1993.

3 Cuttler említést tesz egy metszetről is, ami azonban szerintem a később tárgyalt anconai
Cyriacusra hagyatkozik. Charles D. CUTTLER, Exotics in Post-Medieval European Art : Giraffes
and Centaurs,Artibus et Historiae, 12(1991), 161–179. A festmény az alábbi címen érhető el :
Internet : <http ://www.artchive.com/artchive/p/piero_di_cosimo/cosimo_aeolus.jpg>
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kus megoldás az volna, hogy az illusztrátorok három lehetőség között választhattak.
Vagy a korábbi, megbízható forrásokat másolták, vagy a művészi képzelet segítségé-
vel kitalálták, hogy hogyan is nézhetett ki, vagy pedig befizettek egy gyors túrára a
Közel-Keletre. Amint látni fogjuk azonban, a gyakorlatban e három megoldás nem
vált külön. A zsiráf ikonográfiája meglepő egységet mutat a „megbízható” forrásokon
alapuló zoológiai enciklopédiákban, a „kitalált” történeti és mitológiai festményekben
és a „valós” élményeken alapuló útirajzokban. A reneszánszban mindhárom műfaj
számára fontossá vált, hogy hiteles képét nyújtsa az egzotikumnak. A hiteles kép
fogalma azonban abban a korban mást jelentett, mint ma.
A hitelesség problémáját legegyszerűbb a korabeli természetrajz felől megköze-

líteni, amelynek kimondott célja volt, hogy a természetről minél több megbízható
információt nyújtson. Az elmúlt években a tudománytörténet megmutatta, hogy a
reneszánsz természetrajz a humanizmus módszertanát követte, hogy pontos leírását
nyújtsa a föld növényeinek, állatainak és ásványainak. Ahogy Brian Ogilvie érvelt : a
reneszánsz botanikusok és zoológusok első generációjának célja az volt, hogy szöveg-
kritikai vizsgálat alá vessék Arisztotelész, Theophrasztosz, Dioszkoridész és Plinius
természetrajzi műveit, és visszaállítsák az eredeti, hiteles szöveget.4 Akárcsak a huma-
nista történettudomány, a természet vizsgálata is a filológiára hagyatkozott. A filológia
módszertana akkor sem vesztette el központi szerepét, amikor a természetrajz kuta-
tói az ókori szövegek értelmezése helyett inkább az újonnan felfedezett kontinensek
leírása felé fordultak. Kolumbusz, Vasco da Gama, Magellán és a többi felfedező
utazásai nyomán az egzotikus növények és állatok sokaságáról szerzett tudomást a
korabeli Európa. A botanika és zoológia művelői azonban ritkán tudták személyesen
is megvizsgálni ezeket az élőlényeket. Ha egy-egy orrszarvú, elefánt, teve vagy akár
sárkányfa Európába vetődött is, kevés volt az esélye, hogy abba a városba is eljus-
son, ahol a tudós élt. A 16. század nagy természetrajzi szerzői emiatt nem feltétlenül
arra törekedtek, hogy saját szemükkel vizsgálják meg az összes általuk leírt lényt.
Hírneves enciklopédiáik célja inkább az volt, hogy a természet különös élőlényeiról
összegyűjtsék a fellelhető kortárs (és persze az ókori) forrásokat, s megítéljék azok
igazságtartalmát. Amikor a zürichi Conrad Gesner, a neves humanista természettudós
szócikket írt a rozmárról, nem állt rendelkezésére élő vagy preparált példány. Hogyan
tudta tehát eldönteni, hogy a rozmár lábán levő négy ujj, ahogy a rendelkezésére álló
kép ábrázolta, nem a képzelet szüleménye volt?5 Az ítélet meghozatalábanGesnernek
segítségére lehetett a személyes kapcsolata az adatközlővel. Annak hiányában az adat-

4 Brian W. OGILVIE, The Science of Describing : Natural History in Renaissance Europe, Chicago,
University of Chicago Press, 2006.

5 Conrad GESNER, Icones animalium quadrupedum uiuiparorum et ouiparorum, Tiguri, excudebat
C. FROSCHEUERUS, 1553, 178. L. OGILVIE, i. m., 239–240.
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közlő társadalmi helyzete (részeges matróz vagy latinul beszélő tudós), az információ
összevetése más szerzőkkel, valamint a humanista szövegkritika módszerei nyújtottak
támpontot, hogy eldönthesse : közlésre és bizalomra méltó az adott forrás. A rozmár
esetében Gesner szkeptikus maradt. A fej valószínűleg természethű volt, de Gesner
feltételezte, hogy a lábat az illusztrátor toldotta hozzá a képhez.6
A megbízható információ hiánya fontos szerepet játszhatott abban, hogy a 16.

századi természetrajz kevés figyelmet szentelt a firenzei zsiráf képi megjelenítésének.
Piero di Cosimo festménye ugyan mai szemmel nézve természethűnek hat, de a
16. századi kutatóknak nem volt móduk rá, hogy eldöntsék, az ábrázolt állat alapos
megfigyelés eredménye volt-e vagy pedig a fantázia terméke. Gesner és társai emiatt
inkább olyan szerzőkre támaszkodtak, akiknek a megbízhatóságához nem férhetett
kétség. A zsiráfot illetően két ilyen forrás is a rendelkezésükre állt. Az első anconai
Cyriacus volt, a kora 15. századi művelt kereskedelmi utazó, aki a közel-keleti utazásai
folyamán számos régi római feliratot lejegyzett, és ókori kéziratok sokaságával tért
vissza Olaszországba.7 ŐKairóban látott egy zsiráfot, és részletesen beszámolt arról,
hogyan nézett ki az állat.

6 Gesner nem tudott arról, hogy képének forrása Albrecht Dürer rozmárrajza volt (London,
British Museum, 1521). Dürer csak a fejet ábrázolta, a Gesner fametszetén található láb
ténylegesen későbbi hozzátoldás.

7 Phyllis Williams LEHMANN, Cyriacus of Ancona’s Egyptian Visit and its Reflections in Gentile
Bellini and Hieronymus Bosch, Locust Valley, J. J. Augustin, 1977.
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Cyriacus humanista érdeklődése és a szöveges leírás garantálták az utókor számára,
hogy a zsiráf portréja élethű volt, annak ellenére, hogy a fennmaradt kéziratvariánsok
illusztrációi jelentősen eltérnek egymástól.8
A zsiráfról a másik megbízható képet a mainzi kanonok Bernhard von Brey-

denbach publikálta a Peregrinatio in terram sanctam című művében.9 Breydenbach az
1480-as években zarándokolt Jeruzsálembe az utrechti festő, Erhard Reuwich tár-
saságában. Útirajzát Reuwich illusztrálta s nyomtatta, és az egyik fametszeten több
közel-keleti állatot is ábrázolt. Noha a zsiráf szarva inkább a kecskéére emlékeztetett,
és a kép meglehetősen sematikus volt, a művelt kanonok státusa biztosítékul szolgált
megbízhatóságára.

A kísérő szöveg hasonló szerepet töltött be. A szerző a metszethez odaírta, hogy
„ezeket az állatokat hitelesen ábrázoltam, úgy, ahogy őket a Szentföldön láttuk.”

8 Az itt közölt illusztráció elérhető a Bodleian könyvtár honlapján. Amint látni fogjuk, ezt
használta fel Aldrovandi, Bellini és Lorck. Belon és Bosch egymásik, szintén a Bodleianban
található variánst használtak.

9 Bernhard von BREYDENBACH, Peregrinatio in terram sanctam,Mainz, Erhard Reuwich, 1486,
[150]. A kép az alábbi címen érhető el :
Internet : <http ://aleph500.huji.ac.il/nnl/dig/books/bk001183956.html>
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Amajomszerű állatnál ráadásul különmegjegyezte, hogy „ennek nem tudom a nevét”.
E gesztus által Breydenbach nyilvánosan kijelölte tudásának határait, s kijelentette,
hogy azokon nem óhajtott túlmerészkedni. A zsiráf kinézete azonban e határokon
belül volt.
A 16. századi zoológia lényegében erre a két forrásra hagyatkozott, amikor a zsi-

ráfot ábrázolni akarta. A német tudósok elsősorban Breydenbach könnyen elérhető
művére támaszkodtak. Reuwich fametszetét használta például Michael Herr, aGründt-
licher Underricht című, kevéssé ismert enciklopédiájában.10 Pár évvel később Gesner
is Breydenbach illusztrációjára hagyatkozott a Historiae animaliumban.11 A kiadóban
színezett metszetek jól mutatják, hogy a szerző és munkatársai nyilvánvalóan nem lát-
tak élő zsiráfot.12 Az ismeretlen illusztrátor pirosra festette a foltokat jelző pöttyöket.
Nem túl meglepő módon, Cyriacus kéziratban maradt munkája elsősorban Itáliában
aratott sikert. A bolognai Ulisse Aldrovandi enciklopédiájában található zsiráfportré
minden valószínűség szerint a jelenleg az oxfordi Bodleian Könyvtárban található
egyik variánst másolta.13 Piero di Cosimo festményéről egyik szerző sem tett említést.
Talán nem tűnik meglepőnek, hogy a tényekre sokat adó természetrajz a meg-

bízható forrásokra hagyatkozott. Az már kevésbé magától értetődő, hogy a korabeli
festőművészet szintén Cyriacushoz fordult ihletért. Gentile Bellini, a jeles reneszánsz
festő, különösen fogékony volt az egzotikumok iránt. 1480 körül hosszabb időt töltött
el II. Mehmed udvarában Konstantinápolyban, s elképzelhető, hogy ott élő zsiráfokat
is látott. A Szent Márk Alexandriában prédikál című képén (Milánó, Brera, 1504) talál-
ható példány azonban Cyriacus kéziratát másolja. Márk és a zsiráf anakronisztikusan
a velencei Piazzához kísértetiesen hasonló téren állnak, a háttérben levő templom
nyilvánvalóan a Szent Márk-székesegyház. Bellini képzelőereje abban nyilvánult meg,
ahogy egybekomponálta az eredetileg össze nem tartozó, személyes megfigyelésen
vagy megbízható forrásokon alapuló elemeket. A képzelet feladata a kompozíció
megtervezése volt, s nem az, hogy a festményt alkotó állatokat és épületeket kitalálja.
A képzelőerő határait élesebben jelöli ki Hieronymus Bosch Gyönyörök kertje című

képe (Madrid, Prado, 1504–1505). A képen látható számos csodás élőlény kétségkívül
Bosch fantáziájának szülötte. A Paradicsomot ábrázoló szárnyon azonban felbukkan
egy meglepően élethű elefánt és egy zsiráf is. Bosch a zsiráfot természetesen Cyria-

10 Michael Herr, Gründtlicher Underricht, Strassburg, Balthasar Beck, 1546.
11 GESNER, i. m. A kép elérhető az alábbi címen:
Internet : <http ://imgbase-scd-ulp.u-strasbg.fr/displayimage.php?album=287&pos=26>

12 Az amerikai National Library of Medicine, a Houghton Library és a Harvard Museum of
Comparative Zoology könyvtárában található példányokat ugyanaz a kéz festette. Ez arra
utal, hogy a kiadó színezett példányokat is árult.

13 Ulisse ALDROVANDI,Quadrupedum omnium bisulcorum historia, Bononiae, Tebaldinum, 1621,
931.
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custól kölcsönözte.14 E hiteles részlet elbizonytalanítja a nézőt, aki azt hinné, hogy
Bosch műve egyszerűen a fantázia terméke. Ha a Paradicsomban az egyik szörny ké-
péről megbízható forrás állítja, hogy ténylegesen létezik, akkor ki tudja, talán a többi
képzeletbelinek tűnő lény is valódi?15 Amíg a kontinensek nem voltak feltérképez-
ve, honnét lehetett tudni, hogy Bosch rémisztő agyalmányai nem rejtőztek-e Afrika,
Ázsia vagy Amerika mélyén? Ki merte volna azt állítani a reneszánsz derekán, hogy
a mindenható Isten nem lett volna képes megteremteni mindazt, amiről Bosch csak
álmodni merészelt? És ki tudta, hogy Isten nem cselekedett-e úgy valóban?16 A zsiráf
hitelessége megkérdőjelezte a valóság és képzelet határait.
A megbízható szerzők másolása nem csupán az egzotikus állatokat személyesen

nem ismerő tudósokra és a fantasztikumot kedvelő festőkre volt jellemző. A rene-
szánsz utazók írásai kevésbé radikálisan vetették fel a hitelesség kérdését, mint Bosch,
de annál meglepőbb eredményekre jutottak. Amikor a francia tudós kalandor, Pierre
Belon Egyiptomban járt, nem kerülték el a figyelmét a kairói palotában található zsi-
ráfok. Observations című művében (1553) hosszan beszámolt e zsiráfokról, és a zsiráf
„portréját” (portraict de la giraffe) is közölte.17

14 A festmény és az eredeti forrás az alábbi címen érhetőek el :
Internet : <http ://commons.wikimedia.org/wiki/File :Cyriacus_vs_Bosch_giraffe.jpg>

15 Ahogy Esterházy mondaná, „kutya nehéz úgy hazudni, ha az ember nem ösmeri az
igazságot.”

16 Erről bővebben l. Joseph Leo KOERNER, Impossible Objects : Bosch’s Realism, RES: Anthro-
pology and Aesthetics, 46(2004), 73-97.

17 Pierre BELON, Les observations de plusieurs singularitez et choses memorables, Anvers, Christophe
Plantin, 1555, II, 211. A forrás az alábbi címen érhető el :
Internet : <http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k545788>
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A részletes leírást látván az olvasó joggal gondolhatta volna, hogy az illusztráció a
kairói, 1553-as zsiráfot ábrázolta. Tévesen. A kép szintén anconai Cyriacus kéziratán
alapult.

Cyriacust Belonon kívül más utazó is felhasználta. A dán művész, Melchior
Lorck 1556-ban utazott Isztambulba, I. Ferdinánd magyar király követeként Aughier
Ghislain de Busbecq és Hans Dernschwam társaságában. Legnevezetesebb művét a
leydeni könyvtár őrzi : Isztambul több méter hosszúságú, igen pontos látképét. Lorck
Konstantinápolyban számos metszetet készített, megörökítette Szulejmán szultánt
és elefántját is. Törökországi tartózkodása alatt egy zsiráffal is találkozott, amelynek
képét 1559-ben publikálta Nürnbergben.

A fametszetet kísérő szövegmegemlítette, hogy a kép hitelesen ábrázolta az isztambuli
példányt, és röviden vázolta, hogyan nézett ki a különös állat. A metszet azonban
megint csak Cyriacust másolta.18

18 A kép elérhető az alábbi címen:
Internet : <http ://images.zeno.org/Kunstwerke/I/big/HL61290a.jpg>
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Könnyű volna azt állítani, hogy Belon és Lorck egyszerűen hazudtak, amikor
azt állították, hogy a Cyriacustól kölcsönzött kép hiteles mása az általuk megfigyelt
zsiráfnak. Azonban én inkább amellett érvelnék, hogy a hitelesség fogalma egyszerűen
mást jelentett a korban. Belon és Lorck úgy gondolták, hogy egy korábbi példány
megbízható képe megfelelően ábrázolta azt a példányt is, amit ők láttak. Egy fajon
belül bármelyik egyed képe reprezentálhatta az összes többi egyedet is.19Mai példával
élve : ha ismerőseimnek meg akarom mutatni, hogy hogyan nézett ki az általam
elfogyasztott perui földicseresznye, akkor aGoogle képkeresője segítségével rákeresek
egy tetszőleges fényképre a gyümölcsről. Noha ez a fénykép nem pont azt a szemet
ábrázolja, amit én megettem, a barátaim számára mégis hiteles képet nyújt róla. Belon
és Lorck hasonlóképpen jártak el a zsiráffal, csak forrásuk nem a Google, hanem egy
korábbi kézirat volt. A megbízható forrás használata ráadásul megnyugtatóbb volt az
olvasók számára, mint egy új illusztráció. Ha Belon és Lorck saját kezükkel rajzolták
volna le a zsiráfot, ki tudta volna eldönteni, hogy a kép nem a képzelet szüleménye
volt? De ha az utazók korábbi forrásra hagyatkoztak, akkor a saját szövegük is
hitelesebbé vált.
Talán ennek köszönhető, hogy Belon és Lorck illusztrációit később szívesen

másolták más természettudósok. Belon illusztrációját Carolus Clusius közölte újból,
amikor azObservations-t latinra fordította és átdolgozta. Lorckmetszetét pedig az angol
zoológus Edward Topsell használta fel a Historie of Foure-footed Beasts című művében,
s megerősítette, hogy a zsiráf képét „valóban Melchior Lorck rajzolta le Konstanti-
nápolyban.” Cyriacus modellje csereszabatossá vált az isztambuli példánnyal. Topsell
döntése azért is különösen érdekes, mert ő Breydenbach képét is leközölte. Az angol
szerző jól látta, hogy a két metszet között jelentős eltérések voltak. Mivel azonban
mindkét forrás hiteles volt, Topsell salamoni módon úgy döntött, hogy a zsiráfnak
két alfaja volt. Breydenbach és Lorck képei nem mondtak egymásnak ellent, mivel
egyszerűen más állatokat ábrázoltak.20
E cikkben röviden azt vázoltam, hogy milyen szerepet töltött be a hiteles, képi

forrás Herr, Gesner, Bellini, Bosch, Belon és Lorck munkásságában. Herr és Gesner
enciklopédiái a zsiráfot úgy akarták ábrázolni, ahogy valóban kinézett, és számukra

19 Hasonló problémákat vet fel Peter PARSHALL, Imago contrafacta : Images and Facts in the
Northern Renaissance,ArtHistory, 16(1993), 554–579; Christopher S.WOOD,Forgery, Replica,
Fiction : Temporalities of German Renaissance Art, Chicago, University of Chicago Press, 2008.
Hangsúlyozottan nem arról van szó, hogy idealizált, vagy absztrakt kép reprezentálja a
fajba tartozó összes példányt, hanem egy partikuláris kép áll metonimikusan egy másik
partikuláris kép helyére. Az absztrakt, ideális képek szerepéről : Lorraine DASTON, Peter
GALISON, Objectivity, New York, Zone Books, 2007.

20 „was truly taken by Melchior Luorigus at Constantinople.” Edward TOPSELL, The historie
of foure-footed beasts, London, William Iaggart, 1607, 101.

501



i
i

i
i

i
i

i
i

Breydenbachmetszete tűnt a legmegbízhatóbbnak. Bosch arra használta az afrikai állat
képét, hogy megkérdőjelezze a képzelet szerepét fantasztikusnak tűnő festményeiben.
Belon és Lorck végül az olvasóban akartak bizalmat ébreszteni azzal, hogy Cyriacus
képével illusztrálták a saját élményeiket. Egy régebbi kép megfelelően helyettesítette
a személyes megfigyelésen alapuló rajzot.
Szeretném hangsúlyozni, hogy e szerzők nemcsak azért fordultak a hiteles forrá-

sokhoz, mert az imitáció bevett gyakorlat volt a művészi körökben. Művészettörténeti
közhely, hogy a reneszánsz festők és fametszők igen gyakran másoltak korábbi műal-
kotásokat. Az említett természettudósok és művészek azonban nem azért választották
Breydenbachot és Cyriacust, mert ők esztétikailag kielégítően oldották meg a zsiráf
képi ábrázolásának problémáját. E két szerző fő erénye megbízhatóságuk volt. Egy
nürnbergi kismester, Niclas Stoer példája jól mutatja, hogy bármennyire is esztétikus
volt egy fametszet, ikonográfiailag terméketlen maradt, ha hitelességéhez kétség fért.

Amikor a török 1529-ben Bécset megostromolta, a német művészek egzotikus, közel-
keleti állatok képeivel kezdték el bombázni a közönséget. Stoer valószínűleg úgy
vélte, hogy meg fog újulni a kereslet a zsiráfok képei iránt, és – valószínűleg a
képzeletére hagyatkozva – kiadott egy fametszetet a firenzei zsiráfról. A képhez
tartozó szöveg azonban tele volt hibákkal. Stoer összekeverte a mameluk szultánt a
törökkel, Lorenzo de Mediciről csak annyit tudott, hogy egy „firenzei polgár” volt, és
a zsiráfot egyébként dromedárnak nevezte. Noha a zsiráf képe egyébként gyönyörű,
Stoer megbízhatatlansága fontos szerepet játszhatott abban, hogy metszetére senki
nem tett utalást a 16. században.
Befejezésül hadd említsek meg egy, az eddigiektől eltérő zsiráfillusztrációt. Ami-

kor Giorgio Vasari a 16. század második felében megtervezte a firenzei Palazzo
Vecchio belső dekorációit, a freskókon megörökítette a Medici család történetének
érdekesebb momentumait. Vasari Lorenzót is lefestette, amint a mameluk követeket
és a zsiráfot fogadta. Vasari zsiráfreprezentációja azonban megtörte Breydenbach
és Cyriacus monopóliumát. Noha elvárnánk, hogy egy explicite történeti festmény
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esetén a művész megbízható forrásokra támaszkodjon, Vasari ennél rafináltabb rep-
rezentációs stratégiát használt. A háttérben álló zsiráfot nagyobbrészt eltakarták a
követek szolgái, és csak a fej és a nyak egy részlete látszott. A hitelesség kérdése nem
merült fel, amikor az állat lényegében nem volt látható.
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