
A későközépkor zenéje – rövid bevezetésA későközépkor zenéje – rövid bevezetés

III.III.

Sándor LászlóSándor László







III (II.) István pápa

(714-757)

III. (Kis) Pipin

    (714-786)



III. Leó pápa

   (750-816)

Nagy Károly

   (742-814)

(Albrecht Dürer festménye)



Alcuin of York

(732-804)



Abbaye Saint Martin de Tours

(732-804)



I. (Nagy) Szent Gergely pápa

(540-604)

Iohannes Hymonides 

(diakónus rómában: 

876. és 882. között)

I. (Nagy) Szent Gergely pápa

életrajzírója

SCHOLA

ANTIPHONARIUM



Metz Sacramentarium Ms. Lat. 1141 (9.sz. második fele)



Metz Sacramentarium Ms. Lat. 1141 (9.sz. második fele)



Szent János evangélista

Ebbo Evangélumos Könyv

815-835. körül

(Karoling udvar)

















A Karoling udvar által kiadott énekeskönyv

Bevezető dallamának szövege:

Gregorius Praesul, composuit hunc 

libellum musicae artis scholae cantorum

Gergely [az Egyház] vezetőjeként komponálta a

zene művészetének (tudományának, művelésének)

e könyvecskéjét az énekes kórusok számára.



A Karoling udvar által kiadott énekeskönyv

Bevezető dallamának szövege:

Gregorius Praesul, composuit hunc 

libellum musicae artis scholae cantorum

Gergely [az Egyház] vezetőjeként komponálta (összeállította) a

zene művészetének (tudományának, művelésének)

e könyvecskéjét az énekes kórusok számára.



Neumaírás

St. Gallen 

StB. 359







Porrentruy, Bibliothèque cantonale jurassienne / Ms. 18 – Gradual /



Kvadrát-

notáció



91. zsoltár „Qui habitat in adiutorio Altissimi” 

Órómai ének

Salve sancta Parens – Introitus

Schola Hungarica

Szendrei Janka



Solesmes - Kyrie



  

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.”
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