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Anicius Manlius Severinus Boethius (480k. – 524.)



  

Pluteus kódex

/Medici Antiphonarium

(Plut.29.1

Biblioteca Medicea 

Laurenziana,

Firenze)

MUSICA MUNDANA

MUSICA HUMANA

MUSICA INSTRUMENTALIS



  

MUSICA MUNDANA

Pluteus kódex /Medici Antiphonarium (Plut.29.1 - Biblioteca Medicea  

Laurenziana, Firenze)



  

MUSICA HUMANA

Pluteus kódex /Medici Antiphonarium (Plut.29.1 - Biblioteca Medicea  

Laurenziana, Firenze)



  
MUSICA INSTRUMENTALIS – Pluteus kódex /Medici Antiphonarium 

(Plut.29.1 - Biblioteca Medicea  Laurenziana, Firenze)



  

Herrad von Landsberg: Herrad von Landsberg: 

Hortus deliciarum (1180)Hortus deliciarum (1180)

A hét szabad művészetA hét szabad művészet



  



  

„Poete vel magi. Spiritu immundo instincti. Isti immundis spiritibus inspirati scribunt artem 
magicam et poetriam id est fabulosa commenta.” 

„Költők, vagyis varázslók. Kiket tisztátalan szellem vezérel. Ők, kiket a tisztátalan (gonosz) 
szellem inspirál, bűbájos költeményeket és meséket firkálnak.”



  



  

A Szentlélek Szent Gergely pápának a gregorián dallamokat 
diktálja.

12 századi miniatúra



  

A hét szabad művészet domborművenek másolatai 
Giotto harangtornyán – Firenze...



  

...és az eredeti domborművenek az Opera del 
Duomo Múzeum falán



  

„In seculum” 34 hangból álló dallam-részlet, mely számos 13-14. 

századi motetta cantus firmusa.



  

Részlet Du Fay Ecce ancilla Domini miséjéből: „Ex Maria virgine”

34 hangú „kolorált” (beszínezett hangjegyekkel írt) szakasza

Brüsszel 5557 kódex



  
Porta preminentie / Porta penitentie / Portas – motetta a Montpellier kódexben (13.sz.)



  

„Portas” Tenor, vagyis a Tollite portas principes vestras – Nyisd fel kapuidat, 

Királynő kezdetű graduale-dallam kivágata

Porta preminentie / Porta penitentie / Portas – motetta a Montpellier kódexben (13.sz.)



  

Anonimus: Porta preminentie / Porta penitentie / Portas

TRIPLUM

PORTA preminentie,
carens contagio,
partu miro prebens mirum
uber gaudio,
Gabrielis nuncii
credis angelico.

PORTA penitentie,
pregnans continuo,
tuo de gremio

Ihesum Xpistum PORTAS,

MOTETUS

PORTA penitentie,
per quam sol iusticie
refulget a cardine
celi, fugans tenebris
terre lucenti sydere.

PORTA preminentie,
nos velis conducere

celis per sanctuarias PORTAS.

TENOR

PORTAS



  

Anonimus: Porta preminentie / Porta penitentie / Portas

TRIPLUM

Kiválóság KAPUJA,
makulátlan [szűz]
csodálatos szülésed által 
az örömnek ajánlott csodálatos 
kebel,
Te hittél Gábrielnek,
az angyali küldöttnek.
Bűnbánat KAPUJA,
ki örökre terhes vagy,
és Jézus Krisztust
méhedben HORDOZOD.

MOTETUS

Bűnbánat KAPUJA,
kin keresztül az ítélet napja
sugárzik a mennyekből
elűzvén a földeknek sötét 
árnyait
ragyogó hajnalcsillag fényével.

Kiválóság KAPUJA,
vezess minket a mennyekbe
a szent KAPUKon át.

TENOR

VISZED-HORDOZOD / KAPUK



  
Szentélyrekesztő a Sainte-Cécile katedrálisban (Albi, Franciaország)



  

Angelo dal Cortivo:

Emberi arányok és 

templomalaprajzok

Zichy kódex

Budapest, Szabó Ervin Könyvtár



  

Francesco di Giorgio (1439 – 1501):

Emberalakú templomalaprajz

Codex Magliabechianus II, I 141. 

(Biblioteca Nazionale Centrale, 

Firenze)



  

Palástos Madonna

(1300 k.)

Metropolitan Museum 

of Art

(New York)

https://www.metmuseum.

org/art/collection/search/

464142



  Santa Maria del Fiore / A Virág Szűz Máriája – Firenze



  

Guillaume Du Fay (1397-1474) és Gilles Binchois (1400-1460)

A korszak két legjelentősebb zeneszerzője; mindketten papok.



  
Du Fay-ról elnevezett kráter a Holdon



  
El mois d'avril qu'iver vait departant / O quam sancta, quam benigna fulget mater / 

Et gaudebit – motetta (Montpeliier kódex) bal oldali iniciálé: szerelmespár



  

El mois d'avril qu'iver vait departant / 

O quam sancta, quam benigna fulget mater / 

Et gaudebit – motetta (Montpeliier kódex) 

jobb oldali iniciálé: Mária a Gyermekkel



  

Fra Angelico: Mária megkoronázása (1434-35)

Firenze, Uffizi



  
Simone Martini: Angyali üdvözlet (1333) – Firenze, Uffizi
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