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1. BEVEZETÉS
Az unikornis.
Mikor a témát választottam, még nem tudtam, mennyire meg fogom szeretni ezt az ikont.
Mint utóbb kiderült az egyszarvú is részese a Bibliának, illetve a keresztény hiedelemnek,
ám a keleti mitológiában is fontos szerepet kap. Rengeteg művészt ihletett meg a téma a
festészet, szobrászat, építészet, ékszerészet, textil, porcelán, címerek és még gyógyászat,
sőt a csillagászat területén is.
Az igazi öröm pillanata az volt, mikor kiderült, hogy a tinédzser-kori kedvenc franchise
filmemben a Harry Potter összes részében szerepel „A hölgy és az egyszarvú” illetve a
„Vadászat az egyszarvúra” faliszőnyeg sorozata díszletként. Nem hittem volna, hogy tudat
alatt ilyen, fantasztikus témát választottam.
1

2. AZ IKON KIALAKULÁSA, A BIBLIÁTÓL A CSILLAGÁSZATIG
„De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvúét; elárasztatom csillogó
olajjal.”2
Az Úr dicsőítése, arról szól, hogy a pogányokat megbünteti, míg a hívőket megáldja és az
áldásával növények, gyümölcsök nőnek, hogy mindenki emlékezzen jóságára. A szarv,
mint egy erő, az üdvösségének a szimbóluma, bátorítja a hívőket a kitartásban, és elárasztja
csillogó olajjal, azaz felkeni (mint Dávidot Sámuel - pl.: Sámuel I. Könyve, 16, 13).

1
2

Harry Potter és a Félvér Herceg (2009), 1:39:46 kocka, háttérben a „A hölgy és az egyszarvú” faliszőnyeg
Szent Biblia, Károli Gáspár fordítás, Zsoltárok könyve, 1998:596-597.
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A héber bibliában kilenc alkalommal említenek egy „Re’em” állatot, amit az angolok
„unicorn”-nak fordítottak, 3de a Károli Gáspár féle fordításban hétszer bivalyként, egyszer
bölényként, és egyszer egyszarvúként fordítják.
A Biblia hatására a „Physiologus”-ban (i.sz. 200) is szerepel. A középkorban ez volt a
legelterjedtebb természettudományos-vallásos irat Nyugat-Európában. 4 A latin verzióban
illusztrációk is voltak, ám csak a románkori művészetben jelentek meg ezek az ikonok. 5A
12. században Clairvaux-i Szent Bernát rendkívül kritikus volt a mitikus lényekkel
szemben és a reneszánsz építészetben már végleg eltűntek ezek a lények, ám a többi
művészetben jelen maradtak. Az egyszarvú és a szűz története akkora hatással volt a
köznépre, és a művészekre, hogy még a 18. századig fennmaradtak a patikák ajtaját
díszítve. Az egyszarvú az irodalomban, címereken, porcelánokon, festményeken, gobelineken is kedvelt téma volt.
A gyógyászatban is fontos szerepet kapott egészen a 14. századig, a pestis kitöréséig. A
legenda szerint egy kígyó mérgezi meg azt a forrást, amit az unikornis használ ivóhelyként.
Ám az állat olyan okos, hogy észreveszi, hogy mérgezett a víz, és a szarvával megtisztítja,
mintegy antitoxikus hatással. 6 Ez által a patikákban igen népszerű lett az unikornis szarv.
De valójában nagyon fondorlatos zsiványok adták el a patikusoknak a narvál (északi
tengerekben élő fogas cet) agyarát. Idővel kiderült, hogy a szarvnak nincs gyógyító hatása
a pestises betegekre.7
A 15. században a csillagászatban is helyet kapott az unikornis. Az 1613-as években Petrus
Plancinus mutatott rá a (180 fényévnyire) Tejúton lévő „Egyszarvú csillagkép”-re
(Monoceros).8

3. AZ EGYSZARVÚ A LEGENDÁKBAN
3.1. NYUGATI ÁLTALÁNOS DEFINÍCIÓ
Egyszarvú, Unicornis (lat.), Monoceros (gör.) a legenda szerint Indiából származik,
Európában kis fehér lóként, szarvval a homlokcsontján ábrázolják. A világ különböző
részein azonban kecske, kos, őz, bárány, rinocérosz, kígyó, cet, sárkány kereszteződése,
3

Cooper, 2008:176.
Lanczkowski, 2000:150-151.
5
Diós-Viczián (szerk), 2000:http://lexikon.katolikus.hu/P/Physiologus.html, 2012. 06. 12.
6
Törzsök, 2001: http://osihvas.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1140393, 2012. 05. 25.
7
Dr. Karasszon, 1998/8:12.
8
Klepešta-Rükl, 1978:253
4
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ám minden esetben csavart szarvval ábrázolják. Az unikornist a tisztaság, igazság,
bölcsesség és a spirituális egység szimbólumának tartják. Szarvát hímneműnek, míg testét
nőneműnek tekintetik.9
Az egyszarvú fehérsége a Holdat szimbolizálja, illetve a szűziességet, a tisztító hatást mind
lelkileg mind fizikailag. Az egyszarvú meg tudja különböztetni a jót a gonosztól.
Rengetegen vadásztak rájuk, de csak a szüzek tudják megszelídíteni, az illatuk különleges
hatással van az egyszarvúra, és az ölükbe hajtják a fejüket. A jelenet a szerelem és a halál
együttes jelképe, mivel csak a szűz tudja magához csábítani az egyszarvút.
Keresztes Szent János szerint, ha az oroszlán meglát egy unikornist, egy fa mögé bújik. Az
egyszarvú a fába mélyeszti a szarvát, így a saját maga foglya lesz, és az oroszlán
könnyűszerrel leölheti. A fa az Életfának a szimbóluma, így az unikornis nem áldozat,
hanem megtermékenyíti a fát. Ezáltal új életet ad, és azonos a nemzettel is, mivel az
egyszarvú az Életfa áldott gyümölcse is.
Tibetben, Mongóliában és Etiópiában van egy ősi szokás, miszerint a kétszarvú állatokból,
mesterséges eszközökkel egyszarvút formálnak. Ezek az állatok vezérhímekké válnak, és
nagy dicsőséget szereznek a pásztortörzsnek.10
3.2. EINHORNHÖHLE
A Harz-hegység erdejében élt egy öreg, okos nő, akihez az emberek tanácsokért és
gyógyításért

fordultak.

Ez

feldühítette

a

keresztény

misszionáriusokat,

így

boszorkányságért feljelentették. A hatalmukat arra használták, hogy katonákat és
szerzetesek kérjenek a frank királytól. Az öregasszonyt egy Einhorn (egyszarvú) megvédte,
elvakította szarvával a katonákat, míg az asszony felült a hátára. Egy papnak sikerült
utolérnie őket, ám az asszony egy jelet rajzolt a levegőbe, és a papnak hűlt helye maradt,
csak a ruhái emlékeztettek a létezésére. A katonák eltemették a pap maradványait és
elnevezték a helyet Einhornhöhle-nek, vagyis az Egyszarvú barlangjának.11
3.3. KÍNA
A kínai egyszarvú a négy szent állat egyike a sárkány, főnix és teknősbéka mellett. Az
egyszarvú sárkányok a Ming dinasztiában (14-17. sz.) élték virágkorukat, de a kínai

9

Drury, 2002:276.
Törzsök, 2001: http://osihvas.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1140393, 2012. 05. 25.
11
Cooper, 2008:184.
10
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mitológiának már i.e. 2700-al a szerves rész volt, csaknem 20 fajt tartottak számon. A
legnemesebb fajta mindközül a Qi-Lin, ami a két nemet jelöli: „Qi” a hím unikornis, „Lin”
a nőstény. A hátán ötszínű a bőre, mint a főnix farktollazata is: fekete, fehér, kék, sárga,
vörös. A Föld középpontjából szökken elő, de a megjelenése kiszámíthatatlan. A szerencse
hírnöke, a nagy dolgok prófétája, ha megjelenik, egy különleges ember fog világra jönni
(bölcs, császár stb.). A mitológia szerint az egyszarvú több mint 1000 évig él, így
rendkívüli bölcsességre tett szert, a szárazföldi állatok királyának tartják. Hangja kellemes,
járása kecses, oroszlán-sárkány-ló kereszteződése volt, homlokán szarvval. A korai
időkben veszedelmes vadállatként tartották számon, tüzet eszik dühében, ám a jót a
gonosztól meg tudja különböztetni. Később olyannyira nyugodt állatként ábrázolták, hogy
a szarva már nem szaruból, hanem húsból volt, nehogy valamit megsebesítsen.
I.e. 2255 körül Shun császár egyik bírájának volt egy egyszarvú kecskéje, akit a
tárgyalásokra mindig elvittek, mert az ártatlanokat békén hagyta, míg a bűnösöket
megdöfködte. A Han időszakban a bírók székei mögé egyszarvú képeket festetettek, és
i.sz. 3-4. században a bírók és a cenzorok sapkáin unikornis hímzés volt.12
4. GÖRÖG MITOLÓGIA BEFOLYÁSA A 16-17. SZÁZADRA
Albrecht Dürer: Perszephoné elrablása egyszarvún (1516)
A görög mitológiában szereplő Perszephoné elrablását ábrázolja.
Virágszedés közben a föld kettéhasadt, és Hádész a sötétséget fújó
lovával elrabolta a termés istennőjét. A Hold istennő csak hallotta
Perszephoné sikolyát, míg Héliosz napisten látta is. Az alvilág
úrnője lett. 13
A fametszeten unikornis látható, bár a görög mitológia szerint Hádésznak fekete lovai
voltak. A keleti mondák szerint, az unikornis egy gonosz teremtmény, a vihar- és
felhőisten lehetett. A kínai és tibeti rajzokon egyszarvú vadszamáron esőhozó
vihardémonok lovagolnak. 14 A kép ábrázolhatja a mitikus fekete unikornist is, aminek
légzése halálos méreg, vörös szemei hipnotikus hatásúak. Ám a metszet az Apokalipszis
négy lovasa után készült15, így azt gondolom, hogy a lovak voltak ekkora hatással Dürerre,

12

Cooper, 2008:179-181.
Nilsson, 1932:479-480.
14
Törzsök, 2001: http://osihvas.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1140393, 2012. 05. 25.
15
Rizzoli, 1995:150.
13
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és újra gondolta az ábrázolásmódot. A kép a három mitológia ötvözése lehet, a halál és
megtermékenyítés motívuma.
Bernardino Luini: „Prokrisz és az unikornis” (1520/1522)
A festmény azt a görög történetet ábrázolja, ahol Prokrisz egyszarvúvá
változik. Kephalosz iránt Éosz szerelmet táplál, ám a férfi Prokrisz férje.
Prokrisz nem hisz férje hűségében, így meglesi, ahogy vadászni indul.
Kephalosz zajt hall a bokor mögül, és ledöfi Prokriszt egy gerellyel.
Prokrisz egyszarvúvá változik.16 Ebből ered, hogy az egyszarvút a Holddal
is azonosítják.
Sebastian Vrancx: Orpheus és a vadállatok (1595)
Orpheus trák származású legendás dalnok,
a líra feltalálójának tartják. 17 Ez a két
festmény a barokkban készült, Orpheust
ábrázolja, ahogy a

héthúrú lantjával

megszelídíti a vadállatokat.
Alessandro Varotari: Orpheus (17. század)

5. AZ UNIKORNIS ÁBRÁZOLÁSA A KERESZTÉNY MŰVÉSZETBEN
5.1. FALISZŐNYEGEK
Hölgy az unikornissal (1484-1500)
A 15. században szőtt faliszőnyeg. A rajta szereplő címer alapján Jean le Viste – VII.
Károly francia király (1403-1461) udvarának befolyásos nemese – megrendelésére készült.
Az emberi érzékeket mutatja be: 1. Ízlelés, 2. Hallás, 3. Látás, 4. Szaglás, 5. Tapintás, 6.
Vágy – a szív érzéke. A képek eredeti sorrendje vitatott, már ha volt ilyen. Mindegyik kép
háttere mille-fleur, vagyis rengeteg fajta, főként mezei virág, kék vagy vörös alapon.
A Hölgy jobb és bal oldalán lévő unikornis és oroszlán, mintegy udvarhölgyként jelenik
meg. A „Látás” képen a Hölgy egy tükröt tart a kezében. A hiedelmek szerint, ez is
elősegíti az unikornis megszelídítését. Érdekesség, hogy a középkor után feledésbe merült
16
17

Szabó, 1998:124.
Miles, 1999:54.
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a falikárpit és csak 1841-ben Prosper Mérimée a Boussac-i kastélyban fedezte fel újra.
Azóta a Cluney Középkori Múzeumban van kiállítva Párizsban.18
Vadászat az egyszarvúra (1495-1505, Dél-Hollandia)
A faliszőnyeg I. Anna és XII. Lajos francia király esküvőjére készült. Két féle nézőpontja
van a sorozatnak. Az egyik a pogány nézet, miszerint a mű a becsapott szeretőkről szól,
ahol az unikornis a becsapott szerető, és a nő az, aki becsapja.
A másik, keresztény nézőpontban, az unikornis, mint pogány szimbólum, a faliszőnyeg
hatására kereszténnyé vált, mert az unikornis, maga Krisztus. Az üldözése pedig Krisztus
passiója a kereszttel. Illetve Krisztus kapcsolatát is ábrázolja Máriával, miszerint az
Unikornist csak egy szűz tudja megszelídíteni, és az a szűz maga Szűz Mária.19
Ez az allegória egészen a 15. század végéig igen kedvelt volt a keresztény művészetben. A
fordulópontot az hozta, hogy a Tridenti zsinatban betiltották az egyszarvú vadászatának az
ábrázolását.
5.2. RENESZÁNSZ
Raffaello Santi: Hölgy az egyszarvúval (1505)
Első pillantásra mintha a Mona Lisa lenne, legalábbis a beállítását
illetően. Az antikizálásnak megfelelően oszloppal határolt keretet ad
a festménynek, egy loggiaszerű építményben. A háttér a
levegőperspektívát alkalmazza. A hölgy ölében egy unikornist tart,
a szűziesség és a tisztaság jelképeként.
Moretto da Brescia: Szent Jusztina egyszarvúval (1530)
Jusztinának Jézus a vőlegénye, ezért ábrázolják Unikornissal együtt, ami
Jézus jelképe. A képen a férfi alak Cyprianus, aki mindenféle fortéllyal
próbálja elcsábítani a szüzet. A legenda szerint még az ördögöt is
megidézi, hogy segítsen neki, ám az meghátrál, látva Jusztina elszántságát
Jézus felé. Cyprianus ettől észhez tér, megkeresztelkedik majd Karthágó püspöke lesz.
Együtt menekülnek a keresztényüldözésben, ám mindketten vértanúhalált halnak.20

18

Delahaye, 2007:1-2.
Preston, 2005: http://www.newyorker.com/archive/2005/04/11/050411fa_fact, 2012. 06. 12.
20
Jankovics, 1997:254-255.
19
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5.3. BAROKK
Domenichino: Szűz az egyszarvúval (1602)
Freskó a római Farnese palotában. A szűz magához
vonzza az erdőben az egyszarvút. Abban az esetben, ha
szakállal ábrázolják az unikornist, az a férfiasság
jelképe. A kép szimbolizálhatja azt, hogy a férj milyen
odaadóan tiszteli és szereti a feleségét, a nő ölelése is
erre utal, vagy az egyszarvú a nő párja.
Johann Grasshoff: Az alkímia három oldala (1625)
Ez a kép a 17. században készült alkímiával
kapcsolatos könyv egyik illusztrációja. Az unikornist,
ha szarvassal jelenik meg az erdőben, az ember
hármas felépítését illusztrálja. Az erdő a test, a szarvas
a lélek (pszükhé), az egyszarvú pedig a szellem
(pneuma) jelképe. 21 A lélek maga az ember énje, míg
a szellem az a részünk, amivel Isten kapcsolatba tud
lépni. Az állatoknak nincs szelleme, ez különbözteti
meg őket az embertől. 22Ám a keresztény vallásban az
unikornis Jézus megtestesülése, így válhat pneuma-vá.
5.4. SZIMBOLIZMUS
Arnold Böcklin: Csend az erdőben (1885)
Romantikus témaválasztás, gazdag színvilág realisztikus
stílusban egyesítve. A jelenetet a legendáknak megfelelően a
természetbe helyezi. Az egyszarvún csak szűz lovagolhat. A
realisztikus ábrázolás hatására az unikornis inkább öszvérre
hasonlít, mint egy misztikus, legendás, csodaszép állatra, ám a
csavartszarv megmarad a homlokcsontján.

21
22

Cooper, 2008:180.
Szabados, 2000:35-40.

8|O l d a l : A z e g y s z a r v ú v i l á g a

5.4.2. GUSTAVE MOREAU
Moreau témáit a Bibliából és a Görög mitológiából vette. 1885-ben három olajfestménye is
készült, amin unikornisokat ábrázol.

Gustave Moreau: Az egyszarvú (1885)
Első pillantásra, nekem az jutott eszembe a képről, hogy Jézus keresztmenetelét ábrázolja, ahogy a töviskoronától vérzik a feje, úgy az
egyszarvú feje is vérzik, illetve a szügye is. A mellette levő alak pedig
Mária, aki világra hozta Jézust, mintegy korai végzetéhez sodorva.

Gustave Moreau: Az egyszarvú (1884-1885)
A festmény a görög holdistennő, Prokrisz átváltozását mutatja.
Háttérben a Holddal, utalva Prokriszre, illetve a nő kezében a
gerelyével, amit később férjének, Kephalosznak ajándékozott. A
kép másik címe az „Utolsó unikornis”. Ez utalhat az örök tavasz
erdejére, ahol addig tavasz tart, mígnem az utolsó egyszarvú is ki
nem hal.

Gustave Moreau: Unikornisok (1885)
A kép a spirituális tisztaságot jelképezi. A képen szereplő
unikornisok arra utalnak, hogy a képzelet világában, azaz egy
felsőhatalmú síkon vagyunk szüzekkel körülvéve idilli tájban.
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5.5. KIEGÉSZÍTÉS
Skócia címerállata az Unikornis. Miután perszonáluniót kötött NagyBritanniával, az angol királyi címerbe is belekerült az egyszarvú. Az
egyszarvút és az oroszlánt ellentétnek tartják, mert míg az oroszlán a
Napot testesíti meg, addig az egyszarvú a Holdat.
I. Erzsébet, a „Szűz királynő”, 10.000 £-ot fizetett egy unikornis szarváért, amiből az angol
királyi jogar készült. Ezzel koronázták meg 1661-ben II. Károlyt. Az idő elteltével
felújították a jogart, gyémántokkal díszítve.23
Számos unikornist ábrázoló címer található Magyarországon. Néhány példa: Aszód,
Beregsurány, Eger, Ivánc, Kazincbarcika, Lengyeltóti, Ludányhalászi, Öttömös, Szepes
Vármegye, Szigliget, Törökszentmiklós, Újlőrincfalva.

6. UTÓSZÓ
Az egyszarvú egészen az ókortól még napjainkra is
hatással van. Szerepel a keresztény hiedelemvilágban, a
buddhizmusban, a kínai mítoszokban, sőt az iszlámban is
számon tartják, mint tengeri egyszarvút. Leginkább a
középkor művészetére volt komoly hatással, de még
Hans Baldung: Egyszarvú vázlat

jelenkorunk filmművészetében is felbukkan.

Májusi hírek szerint pedig, épphogy felleltek Ázsiában egy új antilop fajt, kihalhat. „A kis
termetű szaola tudományos neve, a Pseudoryx arra utal, hogy szarvai nagyon hasonlítnak
az Oryx nembe sorolt afrikai lóantilopéhoz. Nevével ellentétben nem egy szarva van,
elnevezését inkább viselkedése indokolta, mert olyan ritkán láthatja ember, mint a
mondabeli unikornist.” 24
Az egyszarvú legendája napjainkig él.
Pálfalvi Réka, Budapest, 2012. 06. 24.

23
24

Cooper, 2008:39.
MTI:, 2012:http://index.hu/tudomany/kornyezet/2012/05/21/kihalhat_a_titokzatos_azsiai_egyszarvu, 2012. 06. 05.
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KÉPEK: „HARRY POTTER ÉS A FÉLVÉR HERCEG”

„Harry Potter és a Félvér Herceg” (2009), 0:42:15 still, háttérben a „Vadászat az Unikornisra” faliszőnyeg

„Harry Potter és a Félvér Herceg” (2009), 1:36:20 still, háttérben a „Vadászat az Unikornisra” faliszőnyeg

„Harry Potter és a Félvér Herceg” (2009), 0:46:24 still, háttérben a „Hölgy és az Unikornis” faliszőnyeg
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KÉPEK: „HÖLGY ES AZ UNIKORNIS” FALISZŐNYEG

Tapintás
Látás

Ízlelés
Szaglás

Hallás

Vágy (szív)
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KÉPEK: „VADÁSZAT AZ UNIKORNISRA” FALISZŐNYEG

Rátámadnak az Unikornisra
A vadászok belépnek az erdőbe

Az unikornis megvédi magát

A halott Unikornist a kastélyba viszik

A halott Unikornist a kastélyba viszik

Az unikornis fogságban többé nem halott
Misztikus csapda az Unikornisnak
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KÉPEK JEGYZÉKE

BALDUNG, Hans: Egyszarvú vázlat, 1544, vázlat tanulmány, 26x20 cm (10.)
http://uploads3.wikipaintings.org/images/hans-baldung/artist-1544.jpg, 2012. 06. 24.

BÖCKLIN, Arnold: Csend az erdőben, 1885, olajfestmény, 61x51 cm, Magángyűjtemény (8. bal alul)
http://26.media.tumblr.com/tumblr_lrruzqfphj1qmmb4to1_500.jpg, 2012. 06. 24.

BONVICINO, Alessandro: Szent Jusztina egyszarvúval, 1530, olajfestmény, 200x139 cm, Kunsthistorisches
Múzeum, Bécs (7. jobb)
http://www.terminartors.com/files/artworks/3/7/1/37100/Moretto_da_BresciaSt_Justina_with_Unicorn.jpg, 2012. 06. 24.

DOMENICHINO: Szűz az egyszarvúval, 1602, freskó, Farnese kastély, Róma (8. bal fent)
http://www.chinaoilpainting.com/upload1/file-admin/images/new20/Domenichino-752853.jpg,
2012. 06. 24.

DÜRER, Albrecht: Perszephoné elrablása egyszarvún, 1516, rézkarc, 31.1x21.4 cm, Kanadai Nemzeti Galéria,
Kanada (5. oldal)
http://spiritoftheages.com/Durer%20(The%20Abduction%20of%20Proserpine)%20(300).jpg, 2012.
06. 24.

GRASSHOFF, Johann: Az alkímia három oldala, Alkímia könyv illusztráció, 1625 (8. jobb)
http://29.media.tumblr.com/tumblr_m04ifbQ9dK1qe866ho1_400.jpg, 2012. 06. 24.

ISMERETLEN: Hölgy az unikornissal, 1484-1500, faliszőnyeg sorozat, Cluny Múzeum, Párizs (12.)
http://en.wikipedia.org/wiki/La_Dame_%C3%A0_la_Licorne, 2012. 06. 24.

ISMERETLEN: Vadászat az egyszarvúra, 1495-1505, faliszőnyeg sorozat, Fővárosi Művészeti Múzeum, New
York (13.)
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hunt_of_the_Unicorn, 2012. 06. 24.
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LUINI, Bernardina: Prokrisz és az unikornis, 1520/1522, freskó, 228x108 cm, Samuel U. Kress gyűjetménye
(6. fent)
http://farm4.staticflickr.com/3371/3525284944_5914178180.jpg, 2012. 06. 24.

MOREAU, Gustave: Az egyszarvú, 1884-1885, olajfestmény, 50x34 cm, Magángyűjtemény (9. jobb)
http://uploads2.wikipaintings.org/images/gustave-moreau/the-unicorne-1885.jpg!Blog.jpg,

2012.

06. 24.

MOREAU, Gustave: Az egyszarvú, 1885, olajfestmény, Gustave-Moreau Múzeum, Párizs (9. bal fent)
http://www.wikipaintings.org/en/gustave-moreau/the-unicorne-1885#supersized-artistPaintings236730, 2012. 06. 24.

MOREAU, Gustave: Unikornisok, 1885, olajfestmény, 90x115 cm, Gustave-Moreau Múzeum, Párizs (9. bal
alul)
http://www.wikipaintings.org/en/gustave-moreau/the-unicorne-1885#supersized-artistPaintings236732, 2012. 06. 24.

SANTI, Raffaello: Hölgy az egyszarvúval, 1505, olajfestmény, 65x51 cm, Borghese Galéria, Róma (7. bal)
http://images.artfuzz.com/sample.php?nm=http://www.artfuzz.com/most/PPB/PVP1215.jpg&mwidt
h=388&mheight=492, 2012. 06. 24.

VAROTARI, Alessandro: Orpheus, 17. század, olajfestmény, 165x108 cm, Prado Múzeum, Madrid (6. jobb)
http://wwwdelivery.superstock.com/WI/223/1443/PreviewComp/SuperStock_1443-1357.jpg,

2012.

06. 24.

VRANCX, Sebastian: Orpheus és a vadállatok, 1595, olajfestmény, 55x69 cm, Borghese Galéria, Róma (6.
bal, közép)
http://www.terminartors.com/files/artworks/4/6/6/46687/Vrancx_SebastianOrpheus_and_the_Beasts.jpg, 2012. 06. 24.
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