
  

Du Fay 

izoritmikus 

motettái



  

Du Fay: Apostolo glorioso / Cum tua doctrina /
Andreas Christi famulus

1424. Pandolfo Malatesta érkezése Patras-ba



  



  

Du Fay: Apostolo glorioso / Cum tua doctrina /
Andreas Christi famulus

1424. Pandolfo Malatesta érkezése Patras-ba



  

Du Fay: Nuper rosarum flores / Terribilis est locus iste

1436. március 25. A firenzei Santa Maria del Fiore 

katedrális felszentelése



  

Santa Maria del Fiore katedrális felszentelése:

1436. március 25. (IV. Jenő pápa)

A kupola felszentelése:

1436. augusztus 30. (Benozzo Federighi – Fiesole püspöke)

A lanterna befejezése:

1461.



  

Gianozzo Manetti  (1396 – 1459)



  

„„E szent templom hatalmas építménye olybá tűnik nekem E szent templom hatalmas építménye olybá tűnik nekem 

– akárhányszor csak rátekintek – mintha egy emberi – akárhányszor csak rátekintek – mintha egy emberi 

testhez hasonlítana. Mindenekelőtt, ha gondosan testhez hasonlítana. Mindenekelőtt, ha gondosan 

megvizsgáljuk az ajtótól a kupola bejáratáig húzódó megvizsgáljuk az ajtótól a kupola bejáratáig húzódó 

téglalap alakú területet, mely valójában a templom téglalap alakú területet, mely valójában a templom 

főhajója, úgy találjuk majd, hogy egy fekvő ember főhajója, úgy találjuk majd, hogy egy fekvő ember 

alakjára hasonlít a lábától a válláig. A templom többi alakjára hasonlít a lábától a válláig. A templom többi 

része, vagyis a kupola alatt elhelyezkedő terület (a része, vagyis a kupola alatt elhelyezkedő terület (a 

templom keleti vége) a legkevésbé sem különbözik egy templom keleti vége) a legkevésbé sem különbözik egy 

emberi test fejtől vállig tartó részétől.”emberi test fejtől vállig tartó részétől.”

Gianozzo Mentti: Gianozzo Mentti: Oratio de secularibus et pontificalibus pompis in Oratio de secularibus et pontificalibus pompis in 

consecratione basilicae Florentinaeconsecratione basilicae Florentinae



  



  

Angelo dal CortivoAngelo dal Cortivo::

Emberi arányok és Emberi arányok és 

templomalaprajzoktemplomalaprajzok

Zichy kódexZichy kódex

Budapest, Szabó Ervin KönyvtárBudapest, Szabó Ervin Könyvtár

09/2690. fol. 138.09/2690. fol. 138.



  

„„Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó 

Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek…?” Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek…?” 

(1Kor 6,19). (1Kor 6,19). 

ναός, -οῦναός, -οῦ  = = templom,templom,  szentélyszentély

Szentek SzentjeSzentek Szentje

ׁשים דש ש ֳהקד ד  ׁשיםקש דש ש ֳהקד ד  קש

Sanctum SanctorumSanctum Sanctorum



  



  

Francesco di Giorgio:Francesco di Giorgio:

Trattato di architetturaTrattato di architettura  

Templomalaprajz emberalakkal Templomalaprajz emberalakkal 

Codex Magliabechianus II, I 141.Codex Magliabechianus II, I 141.

(Biblioteca Nazionale Centrale, (Biblioteca Nazionale Centrale, 

Firenze)Firenze)



  

……minthogy a bazilikának az emberi minthogy a bazilikának az emberi 
testhez hasonló mérete és formája testhez hasonló mérete és formája 
van, és minthogy az ember feje annak van, és minthogy az ember feje annak 
legfőbb része, így a legnagyobb legfőbb része, így a legnagyobb 
kápolnát úgy kell formálni, mint a kápolnát úgy kell formálni, mint a 
templom fő részét és fejét. És ahogy templom fő részét és fejét. És ahogy 
van öt vonala és része, akként kell öt van öt vonala és része, akként kell öt 
kápolnának lenni. A középső a homlok kápolnának lenni. A középső a homlok 
és az arc megfelelő nagyságát kapja, és az arc megfelelő nagyságát kapja, 
és az egyenesen az arc és a száj is rajta és az egyenesen az arc és a száj is rajta 
van, míg két oldalon a szemeknek és van, míg két oldalon a szemeknek és 
füleknek két-két elválasztott kápolna. füleknek két-két elválasztott kápolna. 
Hasonló módon a széles mell négyzete Hasonló módon a széles mell négyzete 
a tribunának jut, a karok a keresztjének, a tribunának jut, a karok a keresztjének, 
a kezeken lévő tenyerek a két megfelelő a kezeken lévő tenyerek a két megfelelő 
kápolnának, a kinyújtott ujjak az öt kápolnának, a kinyújtott ujjak az öt 
félkörnek, amely körülötte van, és félkörnek, amely körülötte van, és 
továbbá hat rész a templom többi továbbá hat rész a templom többi 
részének jusson.részének jusson.



  

Vitruvius (Marcus, Pollio?) (Kr. e. 80/70 körül – Kr. e. 15 után)

Vincenzo Raggio – Staatliche Graphische Sammlung, München



  

Vitruvius (Marcus, Pollio?) (Kr. e. 80/70 körül – Kr. e. 15 után)

    De architectura

    Tíz könyv az építészetről

„Hasonlóképpen pedig a templomok tagjai a legillendőbben, az
egyes részekből vett közös mérték révén meg kell, hogy
feleljenek az egész, teljes nagyságnak. […] Ha tehát a természet
úgy alkotta meg az emberi testet, hogy tagjai arányukkal egész
alakjuknak feleljenek meg, úgy látszik, a régiek jó okkal
döntöttek úgy, hogy az épületek felépítése során az egyes tagok
szintén pontosan megfeleljenek mértékükkel az egész mű
megjelenésének.”



  

Vitruvius (Marcus, Pollio?) (Kr. e. 80/70 körül – Kr. e. 15 után)

    De architectura

    Tíz könyv az építészetről

„Éppen így, közösen fejtegetik a csillagászok és a muzsikusok 

a csillagok vonzódását és összhangzatok kölcsönös kapcsolatát 

a diatesszaron és a diapente négyzeteiben és háromszögeiben…”



  



  

„„A világ a teljes univerzum, ami magában foglalja az eget A világ a teljes univerzum, ami magában foglalja az eget 

és a földet. […] Misztikus értelemben a világ az embert és a földet. […] Misztikus értelemben a világ az embert 

jelenti, mivel a négy elem alkotja, így a négy jelenti, mivel a négy elem alkotja, így a négy 

vérmérséklet jelen van benne egyetlen természetben vérmérséklet jelen van benne egyetlen természetben 

vegyülve. Amikor a régiek az embert a világ felépítésével vegyülve. Amikor a régiek az embert a világ felépítésével 

összhangban lévőnek tekintették, ugyanakkor a görögök összhangban lévőnek tekintették, ugyanakkor a görögök 

a világot a világot kozmoszkozmosznak nevezték; az embert azonban nak nevezték; az embert azonban 

mikrokozmoszmikrokozmosznak mondták, ami nak mondták, ami kis világkis világot jelent.”ot jelent.”

Sevillai Szent Izidor (556 – 636): Sevillai Szent Izidor (556 – 636): De natura rerumDe natura rerum



  

Hrabanus Maurus (780k. – 856):Hrabanus Maurus (780k. – 856):

Liber de laudibus Sanctae CrucisLiber de laudibus Sanctae Crucis

(Bern Cod. 9)(Bern Cod. 9)



  



  



  



  



  



  

AmiensAmiens BrugesBruges AntwerpenAntwerpen

ChartresChartres RheimsRheims    Tournai   Tournai



  

Mivel az a templom, amelyet Salamon épített az Úrnak, előképe Mivel az a templom, amelyet Salamon épített az Úrnak, előképe 

és jelképe az Úr jövendő Egyházának és testének, azért mondja és jelképe az Úr jövendő Egyházának és testének, azért mondja 

az evangéliumban: az evangéliumban: Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra 

felépítemfelépítem [Jn 2,18]. Amint tehát Salamon megépítette azt a  [Jn 2,18]. Amint tehát Salamon megépítette azt a 

templomot, úgy épített magának templomot az igazi Salamon is, templomot, úgy épített magának templomot az igazi Salamon is, 

a mi Urunk, Jézus Krisztus, az igazi békeszerző. Salamon neve a mi Urunk, Jézus Krisztus, az igazi békeszerző. Salamon neve 

ugyanis békeszerzőt jelent.ugyanis békeszerzőt jelent.

Szent Ágoston: Szent Ágoston: Enarrationes in psalmos.Enarrationes in psalmos. 126 126



  

Krisztus segítsen bennünket, egy szűz Fiúgyermeke, szüzek Krisztus segítsen bennünket, egy szűz Fiúgyermeke, szüzek 

jegyese, ki szűz méhéből született, és szűzi házasságban a jegyese, ki szűz méhéből született, és szűzi házasságban a 

Szentlélektől eljegyeztetett. Így tehát maga az Egyház is a Szentlélektől eljegyeztetett. Így tehát maga az Egyház is a 

Vőlegény Krisztus által eljegyzett Szűz […] Mert az Egyház Vőlegény Krisztus által eljegyzett Szűz […] Mert az Egyház 

anya és szűz.anya és szűz.

Szent Ágoston: Szent Ágoston: De sancta virginitateDe sancta virginitate



  

Herrad von Landsberg: Herrad von Landsberg: 

Hortus deliciarum (1180)Hortus deliciarum (1180)

A hét szabad művészetA hét szabad művészet



  

Herrad von Landsberg: Herrad von Landsberg: 

Hortus deliciarum (1180)Hortus deliciarum (1180)

Az EgyházAz Egyház



  

Herrad von Landsberg: Herrad von Landsberg: 

Hortus deliciarum (1180)Hortus deliciarum (1180)

Az EgyházAz Egyház



  

Nuper rosarum flores

Ex dono pontificis

Hieme licet horrida

Tibi virgo caelica

Pie et sancte deditum

Grandis templum machinae

Condecorarunt perpetim

Imént virágzó rózsát

Hozott nekünk a főpap

E zord tél dacára, mely

Tenéked, mennyei szűz, 

A kegyesen felajánlott

Hatalmas építményű 

Templomot örökre díszíti.

Hodie vicarius

Iesu Christi et Petri

Successor, Eugenius,

Hoc idem amplissimum

Sacris templum manibus

Sanctisque liquoribus

Consecrare dignatus est

A mai napon Krisztus

Helytartója és Péter

Utóda, Eugenius

Hasonló tisztelettel

Templomunkat kezével

Szentelt olajjal meghinté

És kegyesen felszentelé.



  

Igitur alma parens

Nati tui et filia

Virgo decus virginum

Tuus te Florentiae

Devotus orat populus

Ut qui mente et corpore

Mundo quicquam exorarit

Ezért édes szülő, és

Leánya szülöttednek,

Szűz, szüzeknek virága,

Firenze népe hozzád

Odaadón könyörög,

Hogy ki tiszta lélekkel

És testtel fohászkodik,

Oratione tua

Cruciatus et meritis

Tui secundum carnem

Nati domini sui

Grata beneficia

Veniamque reatum

Accipere mereatur. Amen

A te imáid által

S Szent Fiadnak szenvedése

És érdemei miatt

Részesül Ura gazdag

Ajándékaiban, és

Kegyelmedben elnyeri

Bűneinek bocsánatát. Ámen.



  

7   Nuper rosarum flores

7   Ex dono pontificis

7   Hieme licet horrida

7   Tibi virgo caelica

7   Pie et sancte deditum

7   Grandis templum machinae

8   Condecorarunt perpetim

Imént virágzó rózsát

Hozott nekünk a főpap

E zord tél dacára, mely

Tenéked, mennyei szűz, 

A kegyesen felajánlott

Hatalmas építményű 

Templomot örökre díszíti.

7   Hodie vicarius

7    Iesu Christi et Petri

7   Successor, Eugenius,

7   Hoc idem amplissimum

7   Sacris templum manibus

7   Sanctisque liquoribus

8   Consecrare dignatus est

A mai napon Krisztus

Helytartója és Péter

Utóda, Eugenius

Hasonló tisztelettel

Templomunkat kezével

Szentelt olajjal meghinté

És kegyesen felszentelé.



  

7   Igitur alma parens

8   Nati tui et filia

7   Virgo decus virginum

7   Tuus te Florentiae

8   Devotus orat populus

8   Ut qui mente et corpore

8   Mundo quicquam exorarit

Ezért édes szülő, és

Leánya szülöttednek,

Szűz, szüzeknek virága,

Firenze népe hozzád

Odaadón könyörög,

Hogy ki tiszta lélekkel

És testtel fohászkodik,

7   Oratione tua

8   Cruciatus et meritis

7   Tui secundum carnem

7   Nati domini sui

7   Grata beneficia

7   Veniamque reatum

8 +2 Accipere mereatur. Amen

A te imáid által

S Szent Fiadnak szenvedése

És érdemei miatt

Részesül Ura gazdag

Ajándékaiban, és

Kegyelmedben elnyeri

Bűneinek bocsánatát. Ámen.



  

Tenor: Terribilis est locus iste
12
    És álmot láta: Ímé egy lajtorja vala a földön felállítva, melynek teteje az eget éri vala, 
és ímé az Istennek Angyalai fel- és alájárnak vala azon.
13
    És ímé az Úr áll vala azon és szóla: Én vagyok az Úr, Ábrahámnak a te atyádnak Istene, 
és Izsáknak Istene; ezt a földet amelyen fekszel néked adom és a te magodnak.
14
    És a te magod olyan lészen mint a földnek pora, és terjeszkedel nyugotra és keletre, 
északra és délre, és te benned és a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei.
15
    És ímé én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged valahova menéndesz, és visszahozzalak 
e földre; mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem amit néked mondtam.
16
    Jákób pedig fölébredvén álmából, monda: Bizonyára az Úr van e helyen, és én nem tudtam.
17
    Megrémüle annak okáért és monda: Mily rettenetes ez a hely; nem egyéb ez, hanem 
Istennek háza, és az égnek kapuja.
18
    És felkele Jákób reggel, és vevé azt a követ, melyet feje alá tett vala, és oszlopul állítá fel azt, 
és olajat önte annak tetejére;
19
    És nevezé annak a helynek nevét Béthelnek…

/Ter. 28:12-19/



  



  

Trent 92 fol 21v-23r



  

Trent 92 fol 21v-23r



  



  

I-MOe MS α.X.1.11 

(Modena B; ModB)

fol 69v-70v



  

Trent 92 fol 21v-23r



  

I-MOe MS α.X.1.11 (Modena B; ModB) fol 69v-70v



  



  MS Aedilium (Edili 151 fol. 7v részlet)



  MS Aedilium (Edili 151 fol. 7v részlet)



  MS Aedilium (Edili 151 fol. 7v részlet)



  

Nuper – Tenor szerkezet



  

Trent 92 fol 21v-23r



  

Trent 92 fol 21v-23r



  

Trent 92 fol 21v-23r



  

Trent 92 fol 21v-23r



  

I-MOe MS α.X.1.11 (Modena B; ModB) fol 69v-70v



  



  

O    C     ₵    Ø



  

O    C     ₵    Ø
6  :  4  :  2  :  3



  



  

Pierre de la Rue: Missa L'homme armé – 

Agnus Dei II. Br 9126 fol 42r



  

Pierre de la Rue: Missa L'homme armé – 

Agnus Dei II.



  

Pierre de la Rue: Missa L'homme armé – 

Agnus Dei II.



  

Glareanus:

Dodecachordon

(1547)

445.



  

6          4          2          3

4,  7,  8,  14,  28 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Domenico di Michelino: La commedia illumina Firenze (1456)



  

65
    És Salamon ünnepet szerze ebben az időben, és vele együtt az egész Izráel; egy 
nagy gyűlést Hámát határától fogva Égyiptom határáig, az Úr előtt, a mi Istenünk előtt,
hét napig és újra hét napig, azaz tizennégy napig.

/Kir. 8:65/

1
    És megépítteték az Úrnak háza az Izráel fiainak Égyiptom földéből való kijövetele
 után a négyszáznyolcvanadik esztendőben, Salamon Izráel felett való uralkodásának
 negyedik esztendejében, a Zif hónapban, mely a második hónap.
2
    És a ház, amelyet Salamon király az Úrnak építe, hatvan sing hosszú, húsz sing 
széles és harminc sing magas volt.
3
    És egy tornác vala a ház temploma előtt, amelynek a hossza húsz sing volt, 
a háznak szélessége szerint; a szélessége pedig tíz sing volt a ház hosszában.

/Kir. 6:1-3/
37
    Az ő uralkodásának negyedik esztendejében fundáltaték az Úrnak háza Zif hónapban.
38
    És a tizenegyedik esztendőben, Búl havában, (mely a nyolcadik hónap) végezteték 
el a ház, minden dolga és rendje szerint. És így építé azt hét esztendeig.

/Kir. 6:37-38/



  

4    2    6    2    3    2    1

4    7

7    7    14



  

4:    4 pillérszegletkő (hit, remény, jóság [szeretet], szentség)
A kereszt 4 ága

7: Mária (és Jézus) száma: 
7 fájdalom
7 öröm
A bölcsesség 7 pillére

28 = 4 x 7  (2 x 14)

1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28



  



  

Rudolf Schwarz: 

St. Fronleichnam, 

Aachen (1930)



  



  



  



  



  



  



  

24 br.

24 br.

72 br.



  



  



  

144 br.
72 br.



  



  

55 br.

34 br.

55 br.



  

A kupola számai a Fibonacci számok tükrében:

Templomöblök szélessége és kupoladob magassága

1  1  2  3  5  8  13  21  34  55  89  144 Kupola teljes magassága

    Boltívek belső magassága (Keresztelőkápolna)

Kupola + kupoladob magassága, illetve
a talaj és a kupladob teteje közötti távolság



  

55 br.

34 br.

55 br.

89 br.

-----------------------------------

72 br.

72 br.

144 br.

---------------------------------------------------

144 br.



  

24    72    144

24 : 72 = 1 : 3

72 : 144 = 1 : 2

24 : 144 = 1 : 6



  

24    72    144

6 × 4 = 24

6 × 4 × 3 = 72

6 × 4 × 3 × 2 = 144



  



  

Nuper rosarum flores: 6-4-2-3

Salve, flos Tuscae gentis: 6-3-4-2

Ecclesiae millitantis: 6-3-4-2-6-3

Magnamine gentis: 12-4-2-3

Fulgens iubar: 6-4-3

Brassart: O rex Fridrice: 6-4-2

Carmen: Salve pater: 6-5-6-3-5-3



  

IV. Jenő

Pio Joris (1843 – 1922) La fuga di Papa Eugenio IV.



  



  

Nuper rosarum flores

Ex dono pontificis

Hieme licet horrida

Tibi virgo caelica

Pie et sancte deditum

Grandis templum machinae

Condecorarunt perpetim

Imént virágzó rózsát

Hozott nekünk a főpap

E zord tél dacára, mely

Tenéked, mennyei szűz, 

A kegyesen felajánlott

Hatalmas építményű 

Templomot örökre díszíti.

Hodie vicarius

Iesu Christi et Petri

Successor, Eugenius,

Hoc idem amplissimum

Sacris templum manibus

Sanctisque liquoribus

Consecrare dignatus est

A mai napon Krisztus

Helytartója és Péter

Utóda, Eugenius

Hasonló tisztelettel

Templomunkat kezével

Szentelt olajjal meghinté

És kegyesen felszentelé.



  



  

Nuper – semibrevisek száma

168 112 56       84       9 (Amen)

∑ = 429



  

Nuper – semibrevisek száma

168 112 56       84       10 (Amen)

∑ = 430



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Jan van Eyck:

Madonna 

a templomban

1438-1440



  

153 + 241 = 394

351 + 142 = 493

153 + 483 = 596

351 + 384 = 695



  



  

Du Fay: Nuper rosarum flores / Terribilis est locus iste

1436. március 25. A firenzei Santa Maria del Fiore 

katedrális felszentelése
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