Bavarica et H u n g a ric a

I

II

«rSabba
to ad tnacu

ti. inaira.
MUSICALIA
DANUBIANA

0

^

nmMenit
Psalterium
pr&enite.
Strigoniense
----------------------------------

€U mírabíl

Venetiis 1523
cum notis musicis manuscriptis

(Psalterium Nicolai Olahi)

raeme:er b

-----------------MTA------------------

Bölcsészettudományi
Kutatóközpont
Z enetudom ányi
Intézet

-

-

MUSICALIA DANUBIANA 25

Psalterium Strigoniense Venetiis 1523
cum notis musicis manuscriptis
(Psalterium Nicolai Olahi)

MUSICALIA DANUBIANA 25

Psalterium Strigoniense
V enetiis 1523
cum notis musicis manuscriptis
(Psalterium Nicolai Olahi)
Közreadja / Edited by

SZOLIVA Gábriel

fV f
--------------------- MTA----------------------

Bölcsészettudományi
Kutatóközpont
Zenetudományi
Intézet
Research Centre for the Humanities of the HAS,
Institute of Musicology

2015

M U S ICALIA D A N U B IA N A 25
A sorozatot alapította / Series founded by DOBSZAY László
Szerkesztőbizottság / Editorial Board
D O M O K O S M ária, FE R E N C Z l Ilona, HALÁSZ Péter, KISS Gábor, R IC H T E R Pál

BAVARICA ET H U N G A R IC A II
Szerkesztőbizottság / E ditorial Board

Claudia FABIAN, K. LENGYEL Zsolt, M O N O K István

Cl<8 oka,
Készült a Nem zeti Kulturális Alap (3412/08820) és az Országos Tudom ányos Kutatási
A lapprogram ok (K 109058) támogatásával. / Supported by the N ational C ultural Fund
(3412/08820) and the H ungarian Scientific Research Fund (K 109058).

A kötet szerkesztői / Volume editors: FERENCZl Ilona, KISS Gábor
Angol fordítás / English translation: M ÉSZÁROS Erzsébet

Rendi elöljárói engedéllyel (Ikt. sz.: 234/2015)
W ith the permission o f the religious superior (reg. number: 234/2015)

© SZOLIVA Gábriel
© MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Zenetudományi Intézet, 2015
© Research Centre for the Humanities of the HAS, Institute o f Musicology, 2015

www.zti.hu

A Psalterium Strigoniense jelen kiadása a Bayerische Staatsbibliothek Res/2 Liturg. 380-as
jelzetű példányán alapul. / This publication o f the Psalterium Strigoniense is based on the
copy preserved in the Bayerische Staatsbibliothek M unich, Res/2 Liturg. 380.

M inden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben
való tárolás a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulásához van kötve. / All rights reserved. N o part
o f this publication may be reproduced, distributed, or transm itted in any form or by any
means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods,
w ithout the prior w ritten permission o f the publisher.

ISSN 0230-8223
ISBN 9 7 8 -9 63-9627-96-3

Egy harminchárom évvel ezelőtt elindult sorozat megújult formájának első kötetét tartja kezé
ben az Olvasó. A sorozat —m int neve is jelzi —Közép-Európa zenetörténeti forrásait kívánta
hozzáférhetővé tenni, részben a nagyközönség, részben a kutatók számára. A középkortól a 19.
század elejéig terjedő időszakból közreadott források egy olyan régió közös örökségét jelentik,
amelynek országait, térségeit, intézményeit kulturális kapcsolatok sokasága fűzte egybe. E
zenei örökség internacionális jellege, illetve a történelmi országhatárok módosulása következ
tében természetes, hogy e források több ország kutatóinak érdeklődését is felkeltették, és így az
sem meglepő, hogy a közkincsnek számító zenei emlékek kiadása több esetben nemzetközi
együttműködés keretében történt. Éppen ezért szimbolikusnak is tekinthető, hogy a megújuló
sorozat első kötete is ilyen. Az esztergomi zsolozsmahagyomány reprezentatív nyomtatvá
nyának egyik —kéziratos bejegyzéseinek köszönhetően legbecsesebb —példányát a 17. század
végéig Bécsben őrizték, majd ismeretlen úton valamikor a 19. század folyamán a Bajor Királyi
Könyvtárba került. A magyar kutatók számára nemrégiben ismertté vált forrás most a Baye
rische Staatsbibliothek és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi
Intézetének közös kiadványaként lát napvilágot. Bár az eddig megjelent kötetek többé-kevésbé
átfogó képet adtak a múlt egyszólamú és többszólamú zenéjéről, liturgikus, használati és
műzenei örökségéről, a reprezentatív és tudományos feldolgozásra érdemes források sora
korántsem teljes, és a jelen kiadást továbbiak követik majd e megújult formában.

❖
T he reader holds the first volum e o f the renewed series M usicalia D anubiana and at the
same tim e the second volum e o f Bavarica et H ungarica. W hen thirty-three years ago M usi
calia D anubiana was launched, its adm itted aim was to make the music historical sources of
C entral Europe available both for the general public and research. T he sources published
extend over a period from the M iddle Ages to the early 19th century and represent the com 
m on heritage o f a region where countries, territories and institutions were bound together
by m ultiple cultural relations. O w ing to the international character o f this musical heritage
and the m odification o f the historical borders the interest o f researchers in these sources has
naturally increased in several countries. T hus it is not surprising b u t m uch rather symbolic,
th at the musical docum ents considered com m on property have been published in interna
tional co-operation several times, including the first volum e o f the renewed series. O ne o f
the copies o f the representative edition o f the Esztergom Office tradition —in fact, the most
valuable one by virtue o f its handw ritten entries —had been preserved in V ienna until the
late 17th century. From there it got on an unknow n route to the Royal Bavarian Library
some tim e during the 19th century. T he source, which has only become know n for H u n 
garian researchers recently, is being printed now as a joint edition o f the Bayerische Staats
bibliothek and the Research C entre for the H um anities o f the H ungarian Academy o f Sci
ences. A lthough the volumes published so far have given a fairly comprehensive view o f the
m onophonic and hom ophonic music, the liturgical, art musical heritage and use o f the past,
the range o f the representative sources w orth o f scholarly treatm ent is not com plete. For this
reason several volumes are intended to follow the present edition in this renewed form.
F E R E N C Z I Ilona

KISS Gábor
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Előszó

Oláh Miklós 1536 tavaszán a török igát nyögő Magyar Királyság szellemi kincseire, gyönyör
ködtető tájaira, nevezetességeire és egymással békességben élő népeire emlékezik Hungária
című művében. Hazájától távol, a brüsszeli királyi udvarban ír, ahová az özvegy Habsburg
Mária királyné kíséretének tagjaként érkezett, maga mögött hagyva a véráztatta országot és a
humanista kultúrájáról messze földön híres Buda pusztuló emlékeit. Gondolataiban megjele
nik Mátyás király udvara, a nevezetes könyvtár. A klasszikus műveltségű, könyvművészet iránt
érzékeny klerikus, Oláh hosszan időzik a királyi kápolna és a könyvtár értékeinél, lenyűgözi az
emlékezés:
„[Buda] fekvésén és a királyi székhely épületein kívül figyelemreméltó volt egyrészt Alamizsnás Szent
János ereklyéje m iatt, másrészt csodálatra méltó Corvin Mátyás király könyvtára révén. Amerre az út
a belső könyvtár oldaláról a Szent János kápolnához átfúrt fülkéhez vezet, ahonnan a király misét
szokott hallgatni, két boltíves term et találunk; az egyik görög könyvekkel van tele, melyeket részben
Görögország szívéből, részben más keleti vidékekről hordatott össze a király nem kis gonddal és
fáradsággal. A másik belső terem őrizte a teljes latinság kódexeit az elemi dolgoktól kezdve egészen a
tudom ány csúcsáig [...]. H allottam az idősebbektől, hogy Mátyás király, amíg élt, m indig tartott vagy
harm inc festéshez értő íródeák szolgát, ezek legtöbbjét az ő halála után én még ismertem. Csaknem az
összes másolt görög és latin kódex az ő m unkájuk volt. Felügyelőjük, a dalm át Raguzai Félix - magát
is ismertem már öreg korában, nemcsak görögül és latinul, de szírül és arabul is tudott, ezen kívül
magában a festészetben is volt gyakorlata —szorgosan felügyelte, nehogy hiba történjék a könyvek
másolásában.” (ford. Németh Béla)

Oláh Miklós egész életében a nemesen elkészített könyv szerelmese volt. Ez indította magánkönyvtára állandó gyarapítására, valamint arra, hogy esztergomi érsekként a tulajdonában lévő
Bakócz-graduálét székesegyházának adományozza. A liturgia és az oktatás ügyét egyaránt
szívén viselte: papjainak kezébe adta az esztergomi breviárium és a rituálé frissen javított
példányait, Nagyszombatban pedig elrendelte, hogy újonnan alapított káptalani iskolája mellé
könyvsajtó állíttassék. A könyv kivételes érték és eszköz volt számára, ezért kedvelt köteteit
saját kezű bejegyzéssel látta el, majd élete végén gondosan örökül hagyta.
Az Oláh-hagyaték különleges példányának fakszimiléjét tartja kezében a tisztelt Olvasó. Az
érsek egykori szerkönyvei közül hazánkban a legutóbbi időkig ismeretlen, kottás, nyomtatott
pszaltérium a középkori esztergomi liturgia zenéjének becses forrása, a zsolozsma himnuszai
nak páratlan értékű, kései tanúja. E bevezető sorokat követően előbb a nyomtatvány és a
fellelhető példányok részletes könyvészeti leírása, majd az érsek egyházzenei tevékenységének
bemutatása és pszaltériumának beható zenei elemzése olvasható. Kiadásunk a zenetudományi
és a liturgiatörténeti kutatás számára készült, ezzel azonban a magyar középkor műveltségének
mélyebb megismerését szeretné szolgálni - az Oláh Miklóst idézve - ad laudem et gloriam
Dei optimi maximi.
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Az 1523-as nyomtatott Psalterium Strigoniense
bemutatása

Liturgia- és könyvtörténeti háttér
A középkori kéziratos pszaltériumok felépítése és
a Magyarország területéről fennmaradt kottás források
Miként a keresztény Európa számos egyházi központjában, Magyarországon is kialakult a közép
korban az önálló részegyházi identitás ki fejezőjeként egy sajátos liturgiaváltozat. Az Esztergom
(Strigonium/Gran) érsekségéhez köthető központi úzus offíciuma a római típusú szekuláris kur
zushoz tartozik, annak egy regionális változata. Jellegzetességei a középkori Magyar Királyság ha
tárain belül általánosan kimutathatók, emiatt jogos egy korai magyar liturgiaváltozatról beszél
ni.1 E regionalitás egyedülálló a korabeli Európa - helyi püspökségek egyéni hagyományaival
tarkított - liturgikus térképén: ilyen nagy területen és ilyen tartósan lényegileg egységes úzusról
nincs adatunk. A történelme során némileg differenciálódó, az egyes érseki és püspöki székek li
turgiájában már sajátos vonásokat felmutató „összmagyar” szokásrend alapja az egész középkor
folyamán Esztergom úzusa maradt. E hagyományos liturgia a trienti zsinatot követően, a Páz
mány Péter érseksége alatt 1630-ban összehívott országos zsinat döntése nyomán szűnt meg hi
vatalosan.2 Legtovább a zágrábi katedrális ragaszkodott a magyar hagyományra épülő liturgiá
hoz, csak a 18. század végén tért át az újkori, hivatalos római könyvek használatára.3
Az esztergomi úzus pszaltériuma a római típusú világi zsolozsmák (cursus saecularis) zsoltár
könyvének általános szerkezetét követi. A középkor embere számára a latin zsoltároskönyv 150
zsoltárának kánoni sorrendje éppúgy a kinyilatkoztatás része volt, mint maguk a szavak, ezért azt
a liturgikus célra összeállított zsoltárkönyvekben is megőrizték. Ezen elrendezés - bár a könyv
használójának olykor némi kényelmetlenséget okozott - egybevág az egyes hórák zsoltárbeosztá'A zsolozsmaliturga helyi alakításáról ld. Dobszay László, „Offizium”, in Musik in Geschichte und Gegenwart,
hrsg. von Ludwig Finscher (Kassel —Basel: Bärenreiter, 1997), Sachteil 7, 600—603; Dobszay László - Prószéky
Gábor, Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae. A Preliminary Report (Budapest: MTA Zenetu
dományi intézete, 1988), 373-393; David Hiley, Westernplainchant. A Handbook (Oxford: Calendron Press, 1993),
69-76, 88-100, 607; Földváry Miklós István, „A római rítus változatainak kutatása I. Bevezető gondolatok”,
Magyar Egyházzene 20 (2012/2013/1): 29-36, valamint Uő, „A római rítus változatainak kutatása II. Módszerek és
forráshasználat”, Magyar Egyházzene 20 (2012/2013/2): 115-120.
Tüzes Ádám, A trentói reformliturgia átvétele az esztergomi érseki tartomány területén Pázmány Péter érseksége alatt.
A magyarországi rítusváltás történetének és hátterének bemutatása, PhD-disszertáció (Budapest: Pázmány Péter Katoli
kus Egyetem, Hittudományi Kar, 2003).
3Az esztergomi úzus történetéről ld. Szendrei Janka, A „mos patriae" kialakulása 1341 előtti hangjegyesforrásaink
tükrében (Budapest: Balassi Kiadó, 2005), 350-370; Dobszay László, Corpus Antiphonarum. Európai örökség és hazai
alakítás (Budapest: Balassi Kiadó, 2003), 47—76 és 335—412; Uő, A z esztergomi rítus (Budapest: Új Ember, é.n.),
9—18. A zágrábi liturgiaváltozatról ld. Kovács Andrea, Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae.
VI/A Kalocsa—Zagreb (Temporale) (Budapest: MTA Zenetudományi Intézete, 2008); Uő, Corpus Antiphonalium
Officii Ecclesiarum Centralis Europae. VI/B Kalocsa-Zagreb (Sanctorale) (Budapest: MTA Zenetudományi Intézete,
2008); Csomó Orsolya, „A zágrábi székesegyház XVII-XVIII. századi processzionáléi”, DLA-disszertáció (Budapest:
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 2002), 42—44.
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1. ábra. Részlet a Budai pszaltériumbál: a vasárnapi vesperás Nos qui vivimus antifónája, a
Q uam magnificata responzórium és a Lucis Creator himnusz kezdete
(Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár, Ms. I. 3c, f. 12v).

12

sában érvényesülő psalmodia currens elvével. A könyvek szerkesztői a számsorrendben haladó
zsoltárok közé „befűzték” a hórák egyéb szükséges szövegeit és esetleg dallamait (antifónák,
responzóriumok, hétköznapi himnuszok, kapitulumok, verzikulusok, egyes orációk és imádsá
gok, rubrikák stb.), valamint jelölték a válogatott zsoltárokkal mondott hórák összeállítását.
E kiegészítő anyagban kapott helyet a laudes hét ószövetségi kantikuma és a Szent Atanáz-féle
hitvallás (Quicumque), míg az újszövetségi kantikumok (Benedictus, Magnificat, Nunc dimittis)
és a Te Deum általában függelékesen következtek. Az évközi zsolozsma hetenként visszatérő
anyagához elegendő a már említett szövegekből összeállított pszaltérium, de gyakorlati szempon
tok miatt azt általában kiegészítették az év során használatos himnuszok gyűjteményével (himnárium) és a halotti zsolozsmával. Az így létrejött, bővített zsoltárkönyv a római típusú zsolozsmák
alapvető szerkönyve. Nagyobb méretben elkészített és könyvállványra helyezhető példányaiból a
liturgiák során az egész imádkozó közösség követni tudta a szövegeket és a dallamokat. Kedvel
tek voltak a közepes méretű, magánhasználatra szánt, esetenként díszes kivitelű pszaltériumok is.
Ugyancsak a zsoltároskönyv szolgált a középkori oktatás (írás-olvasás, latin nyelv, liturgika,
gregorián ének és zeneelmélet) kiindulópontjául, mintegy alap könyvéül.45
A középkori Magyarország területéről fennmaradt kottás pszaltériumkéziratok - bár hűen
követik a fenti szerkesztési elveket - zenei és szövegváltozataikban magukon viselik a helyi
hagyomány jellegzetességeit. A zsoltárbeosztásban természetesen közösek, szokásrendtől füg
gően azonban kisebb-nagyobb mértékben különböznek az antifónák, a himnuszok és az egyéb
tételek válogatásában, elrendezésében és a dallamváltozatokban. A tanulmány második felében,
a zenei elemzéseknél ezekre a kérdésekre részletesen kitérünk. Témánk szempontjából a legfon
tosabb kódex az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban őrzött, 15. század végi vagy 16.
század eleji Budai pszaltériumf amelyet tételrendje, jellemző dallamváltozatai és figyelemre
méltó kiállítása alapján a központi esztergomi források közé sorolhatunk. A fennmaradt kézírá
sos pszaltériumkötetek között további, Esztergom úzusát dallamokkal együtt adatoló példány
nem található. A korai esztergomi tételrendről vallanak azonban a 13. századtól kezdődően az
érsekség szokását közlő breviáriumok pszaltériumfejezetei is. Ezekben —bár jórészt csak szö
veges formában - a pszaltérium összeállítása elemezhető, annak esetleges változása nyomon
követhető. Zenei emlékekből mindezidáig a himnárium terén volt a legnagyobb hiány, hiszen
a Budai pszaltérium mára erősen sérült anyagán kívül legfeljebb kódextöredékekkel, illetve az
esztergomi gyökerű pálos dallamhagyomány forrásaival számolhattunk.
4A középkori liturgikus könyvműfajokról ld. Andrew Hughes, Medieval Manuscriptsfor Mass and Office. A Guide
to their Organization and Terminology (Toronto: University of Toronto Press, 1982), a pszaltériumok felépítéséről
különösen 224—237; Michel Huglo, Les Livres de chant liturgique (Turnhout: Brepost, 1988); Hiley, Western
Plainchant, 287—339; Dobszay László, A gregorián ének kézikönyve (Budapest: Editio Musica, 1993), 35—36. A
zsoltárkönyvekről irodalomtörténeti szempontú áttekintést ad Madas Edit, „»Kintornáljatok bölcsen«. Zsoltározás a
liturgikus gyakorlatban, zsoltárok közösségi és magánájtatosságban”, in Lelkiség és regionalitás a közép- és kora
újkorban, szerk. Gábor Csilla et al. (Kolozsvár: Bolyai Társaság - Egyetemi Műhely Kiadó, 2013), 193-201. Az
iskolai énektanításban betöltött szerepükről ld. Magyarország zenetörténete I. Középkor, szerk. Rajeczky Benjamin
(Budapest: Akadémiai Kiadó, 1988), 145—146.
5Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár, Ms. I. 3c; töredékei: Budapest, MTA Kézirattár K 480. Ld. Szendrei
Janka, A magyar középkor hangjegyesforrásai (Budapest: MTA Zenetudományi Intézete, 1981), C 7 és F 43. A kódex
reneszánsz díszítményeinek analógiáit a 16. század első évtizedeiből származó, Budán kelt címereslevelekben mutatta
ki Mikó Árpád, „Fáncsi Imre armálisa (1511) és két, Budán illuminált, kottás díszkódex”, Ars Hungarica 29 (2013/
1—2): 31—41. A Budai pszaltérium 1543 után bizonyíthatóan az esztergomi érsek és káptalanja nagyszombati szék
helyén volt használatban. Az érsek és a káptalan Esztergomba való visszaköltözése után (1820) került jelenlegi őrzési
helyére. Arról, hogy már 1543 előtt is esztergomi székesegyházi használatban lett volna, egyelőre nem került elő
közvetlen bizonyíték. Az esztergomi székesegyház (Ecclesia Strigoniensis) könyvtárának 1543 utáni történetéről ld.
Körmendy Kinga, „Könyvgyűjtemények az esztergomi várban 1543 előtt. Fennmaradt kötetek”, in Mater et magist
ra, Strigonium antiquum 5, szerk. Hegedűs András, Csombor Erzsébet (Esztergom: 2003), 209-222.
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A Psalterium Strigoniense első nyomtatott kiadása (1515)
A nyomtatás feltalálását követően a 15. század második felétől egymás után jelentek meg az
egyes püspökségek és szerzetesrendek nyomtatott pszaltériumai.6 Mai ismereteink szerint
1515-ben, Velencében nyomtatták ki először önálló kötetben a Psalterium Strigoniense-t, az
esztergomi egyház szokása szerinti zsoltároskönyvet. A közepes méretű (21,3x16 cm), magánhasználatra szánt pszaltérium Lucantonio Giunta műhelyében, Jakob Schaller budai könyv
árus megrendelésére készült el. Egyetlen ismert példányát a budapesti Országos Széchényi
Könyvtár őrzi.7 Mivel címlapja elveszett, a vasárnapi matutinum előtt olvasható rövid cím
mel tartjuk számon: Psalterium secundum ritum almae ecclesiae Strigoniensis (f. 2).8 A nyomta
tott pszaltériumok (és más korai nyomtatványok) egy részének sajátossága, hogy a dallamos
részleteknél csak a szöveget és a kottázásra üresen hagyott (gyakran vörös színű) kottasziszté
mát szedték ki a nyomdászok. A hangjegyeket a kész anyagba utólag, kézzel kellett bejegyez
ni.9 Bár a nyomdászat gyors ütemű fejlődésével már az 1480-as évektől megjelenik a kotta
nyomtatás10 - egy blokkban, soronként elkészített metszetekkel, vagy a szöveg betűihez ha
sonlóan hangonként kiszedve —, mégis sokáig gyakorlat maradt az olcsóbb és bizonyos szem
pontból praktikusnak számító megoldás, az üres szisztémák nyomtatása. Ez utóbbit alkalmaz
ták az esztergomi zsoltároskönyv első kiadásánál.
Az ilyen típusú nyomtatványoknál minden fennmaradt példány - amennyiben tényle
gesen kitöltötték az üres kottasorokat - zenei szempontból önálló forrásnak tekinthető. Az
egyes kötetek dallamainak összeállítását ugyanis számos tényező befolyásolhatta: a zenei
variánsok, a kottázás következetessége, pontossága és teljessége a megrendelő igényei mellett
6Néhány példa: Psalterium Benedictinum congregationis Bursfeldensis (Mainz, Johann Fust — Peter Schöffer,
1459), Psalterium cum hymnis, canticis et antiphonis secundum curiam Romanam (Mantua, Johann Schall, 1475k.)>
Psalterium Ratisbonense (Bamberg, Johann Sensenschmidt, 1483k.), Psalterium Pataviense (Bécs, Johann Winterburger, 1494—98k.), Psalterium chorale cum hymnis ordinis Praedicatorum (Strassburg), Psalterium nocturnum ac diur
num secundum morem et consuetudinem sacrae Romanae ecclesiae (Velence, Lucantonio Giunta, 1505), Psalterium
chorale sanctae Romanae ecclesiae una cum hymnario (Velence, Peter Liechtenstein, 1523), Psalterium chorale fratrum
sancti Dominici (Velence, Lucantonio Giunta örökösei, 1541), Psalterium iuxta morem Ambrosianae Mediolanensis
ecclesiae diligentissime revisum, castigatum, redintegratum etc. (Milánó, Valerio és Girolamo Meda, 1555). További
pszaltérium-ősnyomtatványokat közöl Hanns Bohatta, Liturgische Bibliographie des XV. Jahrhunderts: mit Ausnahme
der Missale und Livres d ’heures (1911) (Hildesheim: Georg Olms, 1911), 48-59.
7RMK III. 207, ld. Szabó Károly —Helleb rant Árpád, Régi magyar könyvtár III. Magyar szerzőktől külföldön
1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványoknak könyvészeti kézikönyve (Budapest: A Magyar
Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, 1896). A leírást közli még Ballagj Aladár, Buda és Pest a világiroda
lomban 1473—1711. (Budapest: 1925), nr. 192.
8A nyomtatvány kolofonjában (f. I49v) olvasható részletesebb cím: Psalterium cum antiphonis simul et letania ac
hymnis de tempore et sanctis per anni circulum cum vesperis et vigiliis mortuorum secundum ritum et consuetudinem
almae Strigoniensis ecclesiae, novissime summa cum diligentia emendatum, et expensis providi viri Iacobi Schaller, librarii
Budensis, Venetiis quoque diligentissime impressum per Lucantonium de Giunta Florentinum, fin it feliciter. Anno salutis
MCCCCCXV, die XXI mensis augusti.
9Említést érdemel egy korai, kezdetleges megoldás is. Az ősnyomtatványok között találunk néhány magánhaszná
latra szánt pszaltériumot, amelyek a zsoltárokon kívül semmi más szöveget nem tartalmaznak. A nyomdai szedéskor
azonban hagytak annyi szabad helyet a zsoltárok között, hogy oda az antifónákat és egyéb szövegeket kézzel beírhas
sák, vagy - tetszés szerint - a szintén kézzel megrajzolt szisztémákra bekottázhassák. Ezek az „általános pszaltériu
mok” így bármelyik liturgikus hagyomány szerint kitölthetők voltak, a könyvkereskedők pedig széles körben terjeszt
hették őket. Ld. például Friedrich Creussner nürnbergi műhelyében 1484-85 között készült pszaltériumot (Veszp
rém, Érseki Könyvtár, 37316, valamint München, Bayerische Staatsbibliothek, 4 Inc.s.a. 1520).
10A nyomtatott kottás pszaltériumok közül kimagaslik a speyeri egyház számára 1515-ben készült, 250 fóliós
Psalterium Spirense (München, Bayerische Staatsbibliothek, 2 Liturg. 379). A szedőkre és korrektorokra háruló
munka nagysága, a kottás részletek száma és a kész nyomtatvány minősége igazi könyvremekké avatja, nyomdászá
nak kiléte egyelőre bizonytalan.
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2. ábra. A z 1515-ös nyomtatott Psalterium Strigoniense himnáriumának kezdete az egyetlen ismert példányban
(Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, RMK111. 207, f. 109v).

a notátor(ok) felkészültségén, valamint a rendelkezésükre álló mintapéldány(ok) tartalmán
múlott. Az emlékeket vizsgálva nagy számban találhatunk a gondosan elkészített hangjel
zések mellett olyan zenei bejegyzéseket is, amelyek nem megrendelés nyomán készültek,
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nem „hivatásos notátor” kezétől származnak, hanem az egyes kötetek használóitól eredő —
olykor egészen gyenge minőségű - jegyzetek. Az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött
1515-ös Psalterium Strigoniense dallamai szintén esetlegességet tükröznek: egyrészt a zenei
tételek kisebbik részénél találunk csak bejegyzést, másrészt a meglévők számos notátortól
származnak. A jelenséget némiképp magyarázza, hogy az 1515-ös kiadás magánhasználatra
készült, és a szóban forgó kötet a múltban többször gazdát cserélt. Mivel e tételek lejegyzé
sének minősége rendkívül változó, a kötet „elsősorban liturgikus szövegforrásnak tekinthe
tő ”.11 A nyomtatvány egy további példányát csak a könyvészeti irodalomból ismerjük,
egykor a pozsonyi ferences könyvtár állományában volt,12 jelenleg lappang.

Az 1523-as nyomtatvány könyvészeti és tartalmi leírása
A Psalterium Strigoniense 1523-as, második kiadásának teljes címe: Psalterium chorale secun
dum consuetudinem Strigoniensis ecclesiae : cum antiphonis simul et letama ac hymnis de tempore
et sanctis per totum annum : cum vesperis et vigiliis mortuorum. Nyomdásza a velencei Peter
Liechtenstein (t 1528 körül), megrendelője Michael Prischwitz (t 1525 után), budai könyv
árus volt.13
A kölni származású Liechtenstein a 15. század második felétől virágzó velencei nyom
daipar egyik későbbi, jó nevű képviselője. Munkássága az „égiekhez” kötődött, ugyanis
vallási témájú művek, bibliák és liturgikus nyomtatványok mellett főképp csillagászati
szakkönyveket, segédleteket szedett. Ez utóbbi indokolja a nyomdajelében megjelenő ég
gömböket.14 Tevékenysége a magyarországi liturgiatörténet szempontjából különösen
figyelemreméltó, hiszen a 16. század elejétől számos alkalommal kapott megbízást egyház
megyéink breviáriumainak és misszáléinak megjelentetésére, sőt a pannonhalmi bencések és
pálos szerzeteseink is az ő műhelyéhez fordultak liturgikus könyveik kiadása ügyében.15
Amint a Psalterium Strigoniense leírásánál látni fogjuk, műhelye rendkívül ízléses tipográfiá
val, nagy pontossággal dolgozott, és megbecsülést érdemlő figyelemmel választotta meg az
egyes liturgikus tételekhez tartozó illusztrációkat, metszeteket. A nyomtatvány címében
olvasható „chorale” (dallamos) jelzőt az első kiadáséhoz hasonló, kézi kitöltésre szánt üres
kottasorok alkalmazása indokolja. Bár Liechtenstein műhelyében lehetőség nyílt volna
11Ferenczi Ilona, „Az első »magyar énekeskönyv«. A Psalterium Strigoniense mint a protestáns graduálok forrá
sa”, in Zenetudományi dolgozatok 2011, szerk. Kiss Gábor (Budapest: MTA Zenetudományi Intézete, 2012), 146.
Ahogy Ferenczi Ilona tanulmányában részletesen kifejti, a nyomtatvány történeti jelentőségét az adja, hogy Ujfalvi
Imre debreceni prédikátor 1602-ben kiadott gyülekezeti énekeskönyvének összeállításakor —az előszóhoz csatolt
„bibliográfiából” következtetve - figyelembe vette a Psalterium Strigoniense 1515-ös, első kiadását. E nyomtatvány
így az egyetlen olyan könyv, amelyről bebizonyosodott, hogy a korai protestáns liturgikus rendezés során a középkori
magyarországi hagyomány forrásaként használták.
12RMK III. 207.
13Az alcímben olvasható adatok alapján: „Venetiis in aedibus Petri Liechtenstein : Michael Pryschwicz librarius
Budensis me excudi mandavit”. Liechtenstein biográfiai adataival kapcsolatban sok a bizonytalanság. Borsa Gedeon
vélekedése szerint 1497-től dolgozott Velencében, 1528-30 között hunyt el, műhelyét azonban örökösei legalább
1585-ig neve alatt működtették. Az sem kizárható, hogy csak egyetlen, vele azonos nevű örököse volt. Ld. erről
Borsa Gedeon, Clavis typographorum librariorumque Italiae 1465—1600, Bibliotheca bibliographica Aureliana 35
(Budapest - Baden-Baden: Akadémiai Kiadó —Verlag Koerner, 1980), voi. 1, 201.
14Ld. a kötet végén (f. I44v).
15Néhány fontosabb, magyar vonatkozású nyomtatvány Liechtenstein műhelyéből: Breviarium Strigoniense
(1513, 1519, 1524), Diurnale Strigoniense (1525k.), Diurnale Zagrabiense (1525), Breviarium OSB in monte Panno
niae sancti Martini (1519), Breviarium OSPPE (1540), Missale Strigoniense (1512, 1513), Missale Zagrabiense
(1511), Missale OSPPE (1514), Obsequiale seu baptismale Strigoniense (1523, 1525).
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kottás zenei részletek nyomtatására,16 a Psalterium Strigoniense esetében mégis az egysze
rűbb megoldás, az üres kottasorok mellett döntöttek. Nyomtatványunk példányszámával
kapcsolatban a könyvészeti kutatás nem rendelkezik perdöntő adattal. Becslés alapján
legfeljebb 2—300 kötet hagyhatta el a velencei műhelyt 1523-ban.1
A nyomtatvány lapmérete 38x27 cm, tehát nem magánhasználatra, hanem könyvállványra
szánták. Terjedelme 144 fólió. A címlapot kivéve minden fólió nyomtatott számozást kapott. A
címlap verzóján - a korábbi kézírásos pszaltériumokhoz képest újdonságként - négykolumnás
mutató található a zsoltárokhoz és a himnuszokhoz ( Tabula psalmorum et hymnorum). A többi fó
lió kétkolumnás, a szedéstükör mérete 29,5x20 cm. A zsoltárok, antifónák és himnuszok szövegét
feketével, míg a kottavonalakat, a zsoltárversek és a himnuszversszakok kezdőbetűjét, valamint az
egyes megjegyzéseket és utalásokat piros színnel nyomták. A négyvonalas kottaszisztémák magas
sága 17 mm, két szövegsornyi. Vörössel szerepelnek az egyes hórákban az antifónák utáni váloga
tott zsoltárok megtalálását segítő lapszámok is. A zsoltárversek belső tagolását (mediáció) kettős
pont jelzi, és ugyancsak ez a jele a ritkán alkalmazott flexának.18 A pszaltérium nagyobb szaka
szainak kezdetét jelző, metszetekkel díszített iniciálék nagyban növelik a nyomtatvány értékét.
Liechtenstein cserélhető belsejű nyomóformát használt az egyes kezdőbetűkhöz, így azok belső
figurális elemeit mindig az adott szöveg tartalmához igazíthatta.19 E rendkívül árnyalt megoldást
ráadásul négy különböző méretben alkalmazta, ami jól jellemzi műhelyének felkészültségét.20 Az
iniciálék tagoló szerepét növényi motívumokból álló nyomtatott díszítmények egészítik ki.
Az esztergomi pszaltérium 1523-as kiadása követi a korábbi kézírásos pszaltériumok és az
1515-ös nyomat szerkezetét: a zsoltárokat számsorrendben tartalmazó, antifónákkal, a hétközi
himnuszokkal, kapitulumokkal, verzikulusokkal stb. kiegészülő zsoltáros részből, az időszaki
és a szentekről szóló himnuszokat tartalmazó himnáriumból és a halotti zsolozsmából áll.
A zsoltáros rész a vasárnapi matutinum nokturnusaival kezdődik, az 1. zsoltárral (Beatus vir)
és a hozzá tartozó antifónával (f. 2) indul, majd később a zsoltárok sora megszakad, beékelődnek
a vasárnapi laudes (f. 12) antifónái és himnusza. Ezután a zsoltárok növekvő sorszámai szerint a
vasárnapi („longa”) príma anyaga következik (f. 13), majd egymás után a hétköznapi matutínumok zsoltárai antifónáikkal s a laudesek antifónái, ószövetségi kantikumai, himnuszai. A szom
bati laudes (f. 74) után a vesperások sorát a vasárnapi nyitja a Sede a dextris meis kezdetű antifó
nával és a 109. zsoltárral (f. 77 Dixit Dominus). A pszaltériumban nem szerepelnek kottával a
responzóriumok, így a közvasárnapok vesperásában énekelt, az esztergomi úzusra oly jellemző
Quam magnificata sem.21 A vesperások sora megszakad a hétfői 3. antifona után (f. 80 Laudate
Dominum omnes gentes), mert a következő 117. zsoltár, valamint a 118. zsoltár divíziói már a
16Kiváló minőségű és viszonylag nagy terjedelmű, metzigót nótádéval szedett zenei nyomatot találunk Liechten
stein 1511-es Missale Zagrabiense kiadásában (RMK III. 176).
17Vö. Rudolf Hirsch, „Nyomdászok és könyvnyomtatás”, in A könyves kultúra. XIV—XVII. század. I. Válogatás az
angolszász szakirodalomból, szerk. Monok István (Szeged: Scriptum Kft, 1992), 104. Köszönettel tartozom Pojjákné
Vásárhelyi Juditnak és Farkas Gábor Farkasnak, amiért a példányszám kérdésében eligazítást nyújtottak.
18„Clamavit ad me et ego exaudiam eum : cum ipso sum in tribulatione : eripiam eum et glorificabo eum.” (f. 60v)
19Vö. például a két C-iniciálé belsejét: f. 65 Cantate Domino (éneklő klerikusok) és f. 108v Conditor alme siderum
(a Teremtőt jelképező emberalak, csillagos égbolt, Nap, Hold).
20A legnagyobb méretű kettős iniciálét a matutínumok elején (az egyes liturgikus napok kezdetén), a vasárnapi
vesperás első zsoltáránál, valamint a himnárium elején találjuk, ezek külső mérete 75x66 mm, a cserélhető belső
formáé 34x25 mm. A köznapi vesperások, a himnárium szanktoráléja és a halotti vesperás eggyel kisebb, 54x50 mm
külső és 28x22 mm belső méretű kezdőbetűvel indul. Három helyen egyedi méret jelzi a napközi kishórák kezdetét
(43x37 mm, a belső rész 27x22 mm). Végül a cserélhető belsejű iniciálék közül a legkisebbek a himnáriumot kísérik
végig: mindig az egyes ünnephez vagy szenthez tartozó első himnusz kapja a megkülönböztetést. Ezek külső mérete
34x29 mm, a belső pedig 17x13,5 mm.
21A Budai pszaltériumban ugyanez a tétel kottával szerepel (f. 12v), vö. 1. ábra. A nyomtatott Psalterium Strigoniense
ennél a responzóriumnál (és általában a responzóriumok esetében) rászorul egy megfelelő antifonále kiegészítésére.
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1. táblázat. A z 1523-as nyomtatott Psalterium Strigoniense zsoltáros részének felépítése a psalmodia currens
elve alapján (a függelékes részek nélkül).

kishórákba tartoznak: itt szerepelnek a prímából még nem közölt tételek, majd a tercia (f. 84), a
szexta (f. 85v) és a nòna az összes saját tétellel (f. 87v). A nòna anyaga után a hétfői vesperás 4.
antifónájával és a 119. zsoltárral [AdDominum cum tribularer) folytatódnak a hétköznapi vespe18

rások a zsoltárok számsorrendje szerint. A szombati vesperás (f. 100) után következik a kompletórium (f. 103), majd a laudes állandó zsoltárhármasa (Ps 148-150). Az újszövetségi kantikumokat (f. 104v), a Te Deum-ot (f. 105v), a (Mindenszentek-)litániát, a préceszt a hozzá tartozó
orációkkal a zsoháros rész végén, függelékesen találjuk.
A folyamatos zsoltározásból (psalmodia currens) kimaradó, csak a tematizált válogatásban
szerepló' zsoltárok is a sorszámukból adódó helyükön kerültek be a zsoltárkönyvbe, azonban
antifona nélkül. ”
Az 1. táblázatban a kánoni sorrendnek megfeleló'en elrendezett zsoháros rész tanulmányoz
ható. A zsoltárok közül vastagon szedtük azokat, amelyek a folyamatos zsohározás elve szerint
hangoznak el az egyes hórákban, míg a válogatásban szereplőket dőlt szedés emeli ki. A laudesek összeállítására csak utalunk (propria). Ahol szükséges volt, jeleztük azt is, hogy az egyes
zsoltárok a hóra hányadik antifónája alá tartoznak.
A zsoháros részt követő himnárium két nagyobb fejezetre, az időszaki részre (temporále) és a
szentekről szóló részre (szanktorále) tagolódik. A szanktoráléba kerülnek a dátumhoz kötött egyéb
ünnepek tételei is (például Urunk Színeváltozása). A temporále ünnepeinek saját himnuszai ádventtől kezdve (f. 108v) sorakoznak egymás után, míg a szanktorále tételei a február 2-án ünnepelt
Gyertyaszentelő Boldogasszonytól (f. 125v). A szentek saját himnuszai után egy önálló szakasszal,
a szentekről szóló közös tételek sorával (kommúne) fejeződik be a szanktorále (f. 136v).
A pszaltérium végén közölt halotti zsolozsma (officium defunctorum) a kötet függelékes
része: szöveges formában, zenei bejegyzés lehetősége nélkül találjuk az első vesperást, a három
nokturnusos matutínumot és a laudest a l4 lv —144. fóliókon. Bár dallamaik igen értékesek, a
15-16. században már nem kerültek be minden pszaltériumba, inkább az antifonálékban
kaptak helyet.2223 A korabeli esztergomi gyakorlat szerint a nap offíciumához (horae canonicae)
kapcsolva rendszeresen elmondták a halottakért szóló zsolozsmát is, de minden bizonnyal csak
olvasva. Általában rövidebb formában, egy nokturnusos matutínummal hangzott el, míg a
jelentősebb ünnepek előtt három nokturnussal, az oktávák alatt viszont elhagyták.24 A pszal
térium halotti zsolozsmája az általános esztergomi tételrendet követi.25
Feltehetjük végül a kérdést, hogy vajon kimutatható-e a nyomtatott Psalterium Strigoniense
két kiadása között valamilyen szorosabb rokonság. A közvetett kapcsolat nyilvánvaló, hiszen
mindkét nyomtatvány az esztergomi úzus zsoltároskönyvét közli, de ennél többet is mondha
tunk. Bár a két kiadás más nyomdásznál, különböző méretben és célra készült, mégis kétségte
len, hogy a második kiadás munkálataihoz Liechtenstein használta Giunta első kiadását. Nyil
vánvaló tipográfiai párhuzamok látszanak a két nyomtatvány között, ezért a szedést vélhetően
egy korrektúrázott első kiadású példányról végezték, amelyet korábban a megrendelő adhatott át
Liechtensteinnek. A nyomtatványok rokonságával kapcsolatban meggyőző erejű a főszövegek
tartalmi párhuzama, a rubrikák jelentős részének azonos fogalmazása és elhelyezése, valamint
néhány közös szerkesztési hiba.26 A kiadások közti eltérés szinte minden esetben Liechtenstein
22A 4. zsoltár (Cum invocarem) például a kompletórium, az 5. zsoltár pedig (Verba mea) a laudes állandó eleme
stb. A pénteki matutínumban a 88. zsoltár után „Non d[icitu]r ps. 89.” felirat figyelmeztet rá, hogy a következő 89.
zsoltárt ki kell hagyni a folyamatos zsoltározásból, ld. f. 59v.
23Kivételt jelent ez alól az igényes kiállítású Budai pszaltérium, amelyben a halotti zsolozsma eredetileg teljes
terjedelmében notáltan szerepelt. Mára csak töredékei maradtak fenn (f. 32-39v, valamint MTA K 480/2).
24Egyedül Mindenszentek nyolcada alatt folytatódott a halotti officium imádkozása, az ünnepnek az elhunytakkal
való kapcsolata miatt. Minderről bővebben ld. Földváry Miklós István, Rubrica Strigoniensis. A középkori Esztergom
liturgiájának normaszövegei, PhD-disszertáció (Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 2008), 337-339.
25A tételrendet ld. Dobszay László - Kovács Andrea, Corpus Antiphonalíum Ojficii Ecclesiarum Centralis Europae.
V/A Esztergom/Strigonium (Temporale) (Budapest: MTA Zenetudományi Intézete, 2004), 236-241, nr. 46800-47422.
26A párhuzamos szerkesztési hibákkal kapcsolatban ld. például a zsoháros rész Ecce iám noctis kezdetű himnuszá
ról és a himnárium Quem non praevalent kezdetű tételéről írtakat a tanulmány III. fejezetében.
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2. táblázat. A z 1523-as nyomtatott Psalterium Strigoniense fennm aradt példányai.

javításának, illetve a megváltozott megrendelői igények teljesítésének tűnik.27 Az igényes iniciá
lék alkalmazása, a betűk méretéhez jobban illeszkedő kottavonal-magasság választása, valamint a
szedés és nyomás pontosabb kivitelezése okán a nyomtatott Psalterium Strigoniense második
kiadása esztétikai szempontból is magasabb szinten áll az elsőnél.

Fennmaradt példányok
Peter Liechtenstein Psalterium Strigoniense-jének több példánya is ismert (2. táblázat). Mind
egyikük figyelmet érdemel, hiszen sajátos útjuk, a közeli és távoli múlt velük kapcsolatos esemé
nyei mind hozzátartoznak a nyomtatvány mint önálló szellemi alkotás történetéhez.28 A köny
vészeti részletkérdések (a jelenlegi fizikai állapot, az esetleges hiányok, az egykori tulajdonosok
stb.) mellett érintjük az egyes példányok zenei vonatkozásait, kottás bejegyzéseik számát és
minőségét, valamint - ahol ez indokolt - részletesebben elemezzük az alkalmazott notációt.

Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár, Inc. XVI. I. 118.
Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár gyűjteményében Inc. XVI. I. 118. jelzet alatt talál
ható a Magyarországon őrzött egyetlen 1523-as Psalterium Strigoniense kötet. A könyvészeti
kutatás a 19. század végén már nagyra becsülte ezt az akkor egyedüli fennmaradt példánynak
vélt kötetet, ezért helyet kapott az 1882-es országos könyvkiállítás anyagában.29 A közszem27Az 1515-ös nyomtatványban például a verzikulushoz gyakran kottavonalat szedtek (a vasárnapi matutínumnál
mindhárom alkalommal, vö. f. 7v, lOv, 12), ugyanezt az 1523-as kiadásból már teljesen elhagyták (vö. f. 7v, 10, 12).
Az első kiadásban a keddi laudes kantikuma előtt (f. 34v) nem a ténylegesen elhangzó antifóna-intonáció (Cunctis
diebus) szerepel, hanem a teljes tétel kiírva (Cunctis diebus vitae nostrae salvos nos fac Domine'), ezt ugyancsak kijaví
tották. Az első kiadásban a 118. zsoltár második divízióját (f. 82v Retribue servo tuo) véletlenül „Ps. CXIX” felirattal
látták el, ez szintén hiányzik a második kiadásból. A himnáriumban tartalmi szinten találunk javítást (például Szent
Imre himnuszának doxológiája új szöveget kapott) és módosított tételrendet is (például Szent Ilona Gaude felix
Hungária himnuszát Liechtenstein megrendelője a Laudemus regem Dominum kezdetűvel cseréltette fel) stb.
28A teljesség kedvéért jegyezzük meg, hogy a bemutatott három kötet mellett ismert egy negyedik példány egy
fóliónyi töredéke a szlovákiai Modor községből, egy 1609-es datálású peranyag kötéséből: Modra/Modor, Magistrát
mesta Modry, 2247-K.457 Prozess gegen Martin (Valentin) Weber 1609.
2SKalauz az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum részéről rendezett könyvkiállításboz (Budapest: 1882), 199—
200, nr. 24. A katalógusban szó esik a példány kiállítását megelőző restaurálásról.
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b. posszesszorbejegyzések (f. 1).
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lére bocsátás előtt átfogóan restaurálták: a korabeli technikai feltételek mellett kijavították az
erősen elhasznált és sérült fóliókat, konzerválták és kiegészítették az eredeti fatáblák bőr
borítását, valamint megerősítették a kötést. Az esztergomi példány később a Szabó—Hellebrant-féle Régi Magyar Könyvtár nyilvántartásába is bekerült.30
A kötet történetéről nagyon kevés kézzelfogható adat áll rendelkezésünkre. Az egykori restau
rálást szükségessé tevő, sérült állapota arra enged következtetni, hogy rendszeresen forgatták.
Egyes fóliókat olyannyira megviselt az állandó lapozás, hogy alsó sarkuk leszakadt. Elsősorban a
zsolozsma gyakran visszatérő szövegeinél találunk ilyen lapokat (például a 118. zsoltár divíziói
nál). Az első zsoltárokat tartalmazó 2. fólió ezzel szemben már korán elveszhetett, hiányát egy
utólagosan befűzött, a fólióméretnél kisebb lapon - részben a nyomtatott antikvát utánzó,
részben kurzív - humanista kézírással pótolták. A címlapon, közvetlenül a főcím után barnás
tintával írt, halvány bejegyzés árulkodik az első ismert tulajdonosról: ,,Eccle[siae] Strigoniensis
1571”. Kötetünk tehát az „esztergomi egyházé” volt a jelzett időpontban, de minthogy Eszter
gom vára 1543-ban török kézre került, minden bizonnyal az érseki központ szerepét átvevő
Nagyszombatban használták.31 A csekély és változó minőségű zenei bejegyzés alapján az érsek
közvetlen környezete kevésbé jön szóba, káptalani használata sokkal valószínűbb. A könyv
30RMK III. 259, valamint RMK III. Pótlások V. 59. A leírást közli még Ballagi, Buda és Pest a világirodalom
ban. nr. 269.
31Körmendy, „Könyvgyűjtemények az esztergomi várban 1543 előtt”, 209-222.
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megbecsülését jelzi azonban, hogy a nyomtatott iniciálék közül néhányat tintával rajzolt díszítés
sel láttak el.32 A címlap nyomtatott évszáma (1523) alatt egy további, szintén tintával írt, ám
később majdnem olvashatatlanra átfestett, háromszavas posszesszorbejegyzés található. A harma
dik szó —a C kezdőbetű kisebb mérete és a kivehető végződés alapján - az egykori tulajdonos
rangjára utal, és valószínűleg kanonokként („canonicus”) értelmezhető. A névből biztonsággal
azonosítható SL monogram pedig vélhetően Lázár Istvánt jelenti, akit 1624-52 között találunk
az esztergomi kanonokok sorában. A bejegyzés legvalószínűbb feloldása tehát „Stephanus Laza
rus Canonicus”. Mindez újfent alátámasztja a példány egykori nagyszombati használatát, Lázár
ugyanis egy darabig karkáplán, majd a kórus igazgatója volt Nagyszombatban, és vélhetően kanonoki kinevezése után is ott élt.33 Könyveit végrendeletileg a káptalanra hagyta.34
Az Esztergomban őrzött példány kötése nem árul el sokkal többet a kötet tulajdonosainak
kilétéről. A fatáblás bőrkötést háromféle növénydíszes görgetővei nyert keret díszíti. A görgetőket
egyelőre nem sikerült azonosítani. Az előtábla közepén tekintélyes méretű magyar címer látható,
felül ,,[PSA]LTERIUM”, a címer alatti sávban „CH O rALE” felirattal. A magyar címer hangsú
lyos jelenléte a díszítmények között akár a kötés világi megrendelőjére is utalhat. A háttábla
középmezőjét a rozettás, emberalakos görgető hármas sávban tölti ki. A fatáblákat eredetileg
rézből készült, kívülről felerősíthető csatokkal látták el, ezeket azonban az 1882 körüli restaurálás
idején már nem találták, vagy nem állították vissza. Helyük jól kivehető a táblákon.
Az esztergomi példány egykori rendszeres használata ellenére csekély számú, mindössze 5
tételnyi zenei bejegyzést tartalmaz. A himnáriumba írt kottás tételek három különböző notátortól származnak, és azok képzettségének megfelelően eltérő színvonalúak. Az 1. notátor által
készített, legkorábbi bejegyzés két adventi himnusz a himnárium elején: Conditor alme siderum
és Verbum supernum prodiens (f. 108v). A notáció tiszta, kissé kurzivált metzigót—magyar keveréknotáció,35 az alább ismertetett müncheni példány notátoráéhoz nagyon közel áll. Annak
kottaképétől leginkább a punctumok alakja (erősen elnyújtott téglalap) és a tételvégi kettős
punctum alkalmazásának elmaradása különbözteti meg, ugyanakkor megtalálható benne a
jellemző, kettős punctummal induló climacus és a custos is. A kurzív kottaírás gyakorlata felé
mutat, hogy az 1. notátor a clivis alsó hangját minden esetben felfelé nyitott félkörrel írja. A
szóban fogó himnuszok dallama hangról hangra azonos a müncheni példány megfelelő két
dallamával, így valószínűleg a két kéz időben is nagyon közel áll egymáshoz. Bár a Verbum
supernum lejegyzése eredetileg rossz kulcsrakással történt (C- helyett F-kulccsal), ezt a pszaltérium egyik későbbi használója kijavította. A 2. notátor a karácsonyi első vesperás Veni Redemptor
gentium kezdetű himnuszát kísérelte meg bejegyezni a pszaltériumba (f. 109v), de miután az
utolsó sorban a „decet” szó második szótagján hibás hangot írt, befejezetlenül hagyta a tételt. Bár
punctumjai szabályosak, rombuszhoz közelítenek, az összetételekben közel sem gyakorlott: a
clivis hangjait („saeadum”) egymástól elválasztva írja le, majd újabb toliemelés után köti őket
össze. Az arab hármas alakú F-kulcsot ívelt, rajzos formában használja, a custos alkalmazásában
32Ld. f. 43 Nox et tenebrae és f. 109v Corde natus, a f. 25v Dixi custodiam D-iniciáléját pedig enyhén kiszínezték.
33Lázár Nagyszombatban végezte alsóbb iskoláit, majd bécsi és olmützi tanulmányai végeztével ugyancsak oda
tért vissza. Pappá szentelték, és az említett módon a kanonoki kórusban szolgált, majd nagykéri plébános lett.
Pázmány Péter érsek 1624. április 26-án emelte a kanonok sorába, 1629-től pedig a Mindenszentek oltár igazgató
sága is hozzá tartozott. Ld. erről Kollányi Ferenc, Esztergomi kanonokok 1100—1900 (Az Esztergomi Főszékesegyházi
Káptalan, 1900), 230, valamint Ludovicus Némethy, Series parochiarum et parochorum Archi-dioecesis Strigoniensis ab
antiquissimis temporibus usque annum MDCCCXCIV (Esztergom: 1894), 738.
341631. július 5-i keltezésű végrendeletének szövegéből: „Libri venerabilis capituli sint.” Ld. erről: A magyar
könyvkultúra múltjából. Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése, Adattár a XVII—XVIII. századi szellemi mozgalmak
történetéhez 11 (Szeged: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, 1983), 194, nr. 311.
35A metzigót-magyar keveréknotációról ld. Szendrei Janka, Középkori hangjegyírások Magyarországon. A magyar
notáció története. Német neumaírások Magyarországon (Budapest: MTA Zenetudományi Intézete, 1983), 76—88.
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pontos és következetes. Dallamának kezdősora némiképp eltér az ismert esztergomi változatok
tól. A 3, notátor bejegyzését véljük a legkésőbbi és egyben a legkevésbé szakszerű munkának. Két
nótáit himnusza a himnárium szentekről szóló részében található: Martyris Christi colimus
(f. 131v) és Gaude visceribus mater (f. 132). Míg az előbbit zeneileg helyesen, az utóbbit számos
apró hibával töltötte ki. A tinta elfolyásából adódóan punctumai változó nagyságúak, egyenetle
nek, a kurzív pes és a clivis pedig lényegében azonos szerkezetet ölt: egy függőleges szár bal
oldalára kerül az első, jobb oldalára a második hang, függetlenül azok magasságától (lásd „plaudant" és „rolum”). A három notátor közül csak ez utóbbi zárja kettős punctummal a tételeket.

Turócszentmárton (Martin, Szlovákia), Slovenská národná kniznica,
Bap. 3846.
A Régi Magyar Könyvtár III. kötete kiadásának idején, 1898-ban könyvtörténészeink már
tudtak az 1523-as Psalterium Strigoniense egy másik, a pozsonyi ferences könyvtár állományá
ban fennmaradt példányáról.36 A könyv - az 1515-ös, első kiadás fentebb már említett,
jelenleg lappangó példányával együtt - 1950 áprilisáig volt a ferencesek tulajdonában, majd a
kommunista rekvirálások nyomán állami tulajdonba került. Napjainkban a turócszentmártoni
(Martin, Szlovákia) Slovenská národná kniznica őrzi, jelzete Bap. 3846.
Az esztergomihoz hasonlóan e példány múltjával kapcsolatban is nagyon sok a megválaszo
latlan kérdés. Nem található a kötetben posszesszor- vagy donátorbejegyzés, és a könyvtár
történetéből sem ismert, hogy kitől és miként került a ferencesek tulajdonába a középkori
Esztergom rítusa szerinti pszaltérium. Mivel a ferencesek zsolozsmaliturgiája lényegesen
különbözött az egyházmegyék szokásától, más antifona- és himnuszbeosztást követtek, legfel
jebb a zsoltárok szövegét olvashatták közösen belőle. A kötet 17-18. századi használatára utal
ugyanakkor az a néhány, a fóliók szélére regiszterszerűen felragasztott papírcsík, amelyeken a
gyakran énekelt zsoltárok kezdőszavait barokkos kézírással tüntették fel. Természetesen m ind
ez csak a használat tényét igazolja, a korabeli ferences tulajdonlást nem. Az is előfordulhat,
hogy a kötet egyáltalán nem került rendi használatba, esetleg adományozás vagy hagyatékozás
révén jutottak hozzá a pozsonyi ferencesek.
A turócszentmártoni Psalterium Strigoniense eredeti fatáblás kötését a szélső ívfüzetek
lapjait is némileg károsító rovarfertőzés (szúkár) érte. A táblák bőrborítása ennek megfelelően
szintén megviselt állapotban van. Miként az esztergomi példányét, ezt a kötést is görgetővei
nyert, főként emberalakokból, vázamotívumokból és növényi ornamentikából álló keretek
díszítik; feliratai alapján 1537-42 között készült.37 Az előtábla központi mezője jelentősen
sérült, így nem azonosítható az esetleges egykori címfelirat vagy a tulajdonosra utaló jelzés
36RMK III. 259.
37A négyféle görgető közül három ismert, alkalmazásuk egy név szerint nem azonosítható, de a német és osztrák
emlékek alapján igen jelentősnek mondható könyvkötőműhelyre utal. Az 1537-es datálású görgetők a kötés elkészí
tésének legkorábbi időpontját (terminus post quem) jelölik ki. Minthogy azonban a 2. számú görgetőt (‘Rolle 2’) a
könyvkötő 1542-ben újrametszette, és a turócszentmártoni példányon a korábbi nyomat látszik, a kötés 1542-re már
biztosan készen volt. A görgetők azonosításáért, valamint az esztergomi és turócszentmártoni pszaltériumok kötését
érintő könyvészeti leírás pontosításáért köszönettel tartozom Rozsondai Marianne-nak. A turócszentmártoni kötés
görgetői Konrad Haebler katalógusa alapján: ‘Rolle 2’ - két fej vonalkás körkeretben (V. Károly, Szulejmán?), címer
pajzs kulccsal és nyílvesszővel, vázamotívum 1537-es évszámmal; ‘Rolle 3’ - erények nőalakos allegóriái felirattal
(Iusticija] —Lucrecjia] —Prudencfia]); ‘Rolle 4’ —három pár, három ornamens. Ld. Konrad Haebler, Rollen- und
Plattenstempel des 16. Jahrhunderts, Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten 41-42 (Leipzig: Otto Harrassowitz, 1928—29), voi. 2, nr. 11 (‘1537’)- A Haebler-féle katalógusban nem szereplő negyedik, több képecskéből álló
görgető erősen kopott mintáján Rozsondai Marianne egy koronás, hárfázó Dávid királyt azonosított.
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legkisebb maradványa sem. Az előtáblán megtalálhatók még az eredeti, egykor a könyv lezárá
sát szolgáló rézkapcsok, míg a háttáblán az ezekhez tartozó bőrpántok a horgasrésszel együtt
elvesztek. A kötet metszésére a fejnél a hajdani tulajdonosok egyike tintával feliratot írt:
„PSALTERIUM ST rIGONIENSE”. A z egykor valószínűleg fektetve tárolt pszaltériumot
ezzel a metszésre írt, rövid címmegjelöléssel azonosították.
A könyv használói egyetlen zenei bejegyzést sem hagytak hátra a nyomtatás során erre a
célra üresen hagyott kottasorokban, így a Turócszentmártonban őrzött 1523-as Psalterium
Strigoniense nem tekinthető zenei forrásnak. Sajátos értéke a nyomdai mű teljességében és
épségében rejlik. Kötése szerencsésen megvédte lapjait a jelentősebb károsodástól, és az egy
kori használat sem vette igénybe oly mértékben, hogy egyes fóliói eltépődjenek vagy leválja
nak. Mai ismereteink szerint egyedül a turócszentmártoni példány őrizte meg a nyomdász,
Peter Liechtenstein munkáját hiánytalan és lényegét tekintve ép formában.

München, Bayerische Staatsbibliothek, Res/2 Liturg. 380.
A középkori magyar könyv-, liturgia- és zenetörténet kutatói számára 2012-ben vált ismertté, hogy
a müncheni Bayerische Staatsbibliothek állományában egy további 1523-as kiadású, a fenti két
példánynál értékesebb Psalterium Strigoniense kötet maradt fenn.38 Jelzete: Res/2 Liturg. 380.
Könyvtörténet
A müncheni példányt könyvészeti szempontból különlegessé teszi, hogy a címlapon olvas
ható donátor-, illetve posszesszorbejegyzés alapján Oláh Miklós (1493-1568), egykori
esztergomi érsek tulajdonában volt. A 16. század humanista műveltségű főpapja tekintélyes
magánkönyvtárral rendelkezett, amelynek ismert kötetei között jelentős értéket képviselő
liturgikus könyvek (misszále, evangelisztárium, pontifikále, rituálé és ordinárius) is szerepel
nek. Münchenből előkerült pszaltériuma (a továbbiakban Oláh-pszaltérium, illetve zenei
hivatkozásokban Str-380) ezek körét egy további kötettel bővíti.
Az Oláh-pszaltérium címlapján lévő bejegyzésről néhány írásmintával való összevetés
alapján bizonyosan állítható, hogy az érsek saját kézírása.39 Kiderül belőle, hogy pszaltériumát
a korabeli Bécs külterületén lévő, Nicoletum-ként említett nyári rezidenciájában alapított
kápolnának adományozta 1558-ban.40
38A könyvtár digitalizációs központjának (Münchener Digitalisierungszentrum) munkája nyomán elkészült és
internetes adatbázisukon keresztül közzétett fotók révén irányulhatott a figyelem e nagy jelentőségű emlékre. A
pszaltérium teljes terjedelmében megtekinthető, illetve pdf-formátumban letölthető az alábbi címen: http://daten.
digitale-sammlungen.de/-db/0008/bsb00084911/images/index.html (2015. május). A könyv történetét a témáról írt
korábbi publikációmat követve ismertetem, ld. Szoliva Gábriel OFM, „Újabb liturgikus könyv Oláh Miklós eszter
gomi érsek könyvtárából: kottás Psalterium Strigoniense (1523) került elő Münchenből”, Magyar Könyvszemle 129
(2013/2): 133-144.
3901áh Miklós egri püspöki időszakából (1548-1553) származó aláírását ld. Magyar humanisták levelei. XV—XVI.
század, közr. V. Kovács Sándor (Budapest: Gondolat, 1971), 627, valamint Sugár István, A z egri püspökök története
(Budapest: Szent István Társulat, 1984), 246.
40A teljes bejegyzés: „Rjeverendissijmus in Chrjistjo pater dominus Nicolaus Olahus Archiep[iscop]us Strigonien[sis], Primas Hungáriáé, Legatus natus, Summus Secretarius et Cancellarius per Hungáriám Sacrae Cesareae et Regiae
Maiestatis etc. Ferdinandi primi, hoc spalterium [sic!] donavit Capellae suae in Nicoleto Wiennae fundatae, ad laudem
et gloriam Dei optimi maximi. Anno 1558. Arnen.” Amikor Oláh Miklós 1555-ben a Bakócz-graduálét —akkoriban a
török miatt Nagyszombatban működő —esztergomi székesegyházának („Ecclesiae suae Strigoniensi”) adományozta, a
donációt a graduále mindkét kötetében hasonló formulával örökítették meg. Ld. Graduale Strigoniense s. XV/XVI, közr.
Szendrei Janka. Musicalia Danubiana 12 (Budapest: MTA Zenetudományi Intézete, 1993), voi. 1, 6.
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5. Yra. 0//i/> Miklós kézírása: a. (balra fent) Oláh Miklós 1558-as adományozását megörökítő bejegyzés a
müncheni Oláh-pszaltérium címoldalán; b. (jobbra fent) Oláh Miklós aláírása egri püspökként (1548—1553);
c. (alul) a győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár R. 535-ös jelzetű Missale Zagrabiense példánya Oláh
Miklós saját kezű („suo chirographo”) adományozó bejegyzésével.

Minthogy a müncheni Psalterium Strigoniense az említett adományozás révén szorosan
kötődött a hányatott sorsú Nicoletum kápolnájához, érdemes röviden áttekinteni az épület
történetét. A Nicoletum építésébe Oláh Miklós az esztergomi érseki szék elfoglalása (1553)
után két évvel kezdett. Paul Pernfoß von Dornautól 1555. április 27-én megvásárolt egy
telket Bécs városfalain kívül, amelyen az 1529-es első török ostrom alatt porig rombolt udvar
ház maradványai voltak. A telek a mai 5. kerületben lévő Margaretenplatz mellett feküdt. A
hajdani udvarházban már 1388-95 között Antiochiai Szent Margit tiszteletére kápolnát szen
teltetett az akkori tulajdonos testvérpár, Ludwig és Rudolf von Tirna, de ez az épületrész is
áldozatul esett az említett háborúskodásnak.41 Oláh Miklós ezt a romos kápolnát újította fel
végrendeletének42 tanúsága szerint („Capella mea in Nicoleto fundata et per me tota renova
ta”), és újonnan felépített nyári rezidenciája magánkápolnájává tette. Megtartotta a kápolna
korábbi titulusát, amelyet nevében a városrész fMargareten) a mai napig visel. A győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár őrzi az érsek Nicoletumban használt misekönyvét, amelynek
kézírásos adományozó bejegyzése nyomán (5.c ábra) ismert a kápolna alapításának pontos
dátuma: 1556. március l .43 Az egykori Nicoletumnak egyetlen képi ábrázolását ismerjük:
41A Nicoletum történetére vonatkozó fenti adatokhoz ld. a következő szócikket: Felix Czeike, „Margaretner
Schloß”, in Historisches Lexikon Wien, hrsg. v. Felix Czeike (Wien: Kremayr und Scheriau, 1994), voi. 4, 160—161,
valamint Franz Maurer, „Die ehemalige Wiener Vorstadt Margareten”, Berichte und Mitteilungen des AlterthumsVereines zu Wien 43 (1910/1911): 53. Az utóbbit idézi Fazekas István, „Oláh Miklós esztergomi érsek udvara
(1553—1568)”, in Idővel paloták... Magyar udvari kultúra a 16—17. században, szerk. G. Etényi Nóra, Horn Ildikó
(Budapest: Balassi Kiadó, 2005), 354.
42Az 1562. szeptember 14-én kelt végrendelet latin nyelvű közreadását ld. Merényi Lajos, „Oláh Miklós végren
delete”, Történelmi Tár 19 (1896/1): 136-159. A végrendelet egyes szakaszait ezen átírás alapján idézem a tanul
mány főszövegében.
43R. 535-ös jelzet alatt szerepel egy velencei nyomtatású, 1511 -es Missale Zagrabiense kötet (RMK III. 176),
bejegyzése: „R[everendissi]mus Djominus] Nicolaus Olahus Archie[pisco]pus Strigonienfsis] hoc suo chirographo
me donavit in honorem et laudem Dei omnipotentis Capellae Beatae Margarethae in Curia Domus suae Nicoleti
vocatae, fundatae prima Martii, Anno 1556.” A misszálét említi Szelestei Nagy László, „Oláh Miklós könyvtáráról”,
in Program és mítosz között. 500 éve született Oláh Miklós, szerk. Mózes Huba (Budapest: Szent István Társulat,
1994), 62.
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6. ábra. Nicoletum: Georg Matthäus Vischer 1672-ben készített metszetén Oláh Miklós reneszánsz stílusú
kastélya látszik, valószínűleg a kisebbik torony tartozott a kápolnához.

Georg Matthäus Vischer 1672-es metszetén a reneszánsz stílusban újjáépített kastély két
hagymakupolás toronnyal látható, egyikük feltehetően a kápolnához tartozott {6. ábra).44 Az
Oláh-féle udvarház az 1683-ban bekövetkezett második török ostromig állt ebben a formá
ban, amikor ismételten romossá vált a kápolnával együtt.45 A Margaretenplatz 3. szám alatt,
a Nicoletum egykori helyén ma újkori lakóház áll, amely a kastélynak csupán néhány eredeti
épületrészletét őrzi.46
Végrendeletében Oláh Miklós részletesen szabályozza könyveinek sorsát. Bécsi könyvtárá
nak köteteit („Libros, quos hic Viennae in Bibliotheca mea habeo”) kancelláriai tikárára,
Liszthy Jánosra47 és annak János nevű fiára hagyta, a nekik nem kellőket pedig a nagyszom
bati szegény diákokra. E rendelkezés azonban nem vonatkozott a Nicoletumban használt
pszaltériumára, ugyanis a „hic Viennae” kifejezéssel Bécs belvárosában álló egykori palotájára
utalt, ahol a végrendelet készült, és amelynek könyvtárában őrizte humanista igénnyel össze
válogatott könyveinek tetemes részét. Néhány további momentum is megerősíteni látszik,
hogy a pszaltérium Oláh Miklós 1568-ban bekövetkezett halála után a Nicoletumban maradt.
Az érsek végrendeletében kéri, hogy az általa nyomtattatott könyvekből - ezek között a Bre44Fakszimile kiadása: Georg Matthaeus Vischer, Topographia Archiducatus Austriae inferioris modernae: 1672,
hrsg. V. Leopold Schuller (Graz: Akademische Druck- und Verlagsanst, 1976), 45.
45Czeike, „Margaretner Schloß”, 161.
46A lakóház kapuzata felett egy 1651-ben készített márványtábla Oláh Miklósnak mint a török által (először)
lerombolt kastély és a Szent Margit-kápolna megújítójának állít emléket.
47Liszthy János az 1560-as évek első felében megözvegyült, majd pappá szentelték. 1568-72 között veszprémi,
1572—77 között pedig győri püspökként szolgált. Ld. erről Viczián János, „Liszthy János”, in Magyar Katolikus
Lexikon, főszerk. Diós István (Budapest: Szent István Társulat, 2002), voi. 7, 894.
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viarium Strigoniense-x név szerint említi - néhány példányt díszkötéssel lássanak el („pulchre
illigentur”) lánzséri birtokán és a Nicoletumban lévő magánkápolnái számára.48 A hiányzó
szerkönyvek végrendeletileg meghagyott pótlásával célja nyilván az volt, hogy a liturgikus élet
e helyeken zavartalanul folyhasson tovább halála után is. Különböző misealapítványok tételé
vel még inkább nyomatékosította ezen óhaját: a Nicoletum esetében például annak örököseit,
Liszthy Jánost és feleségét, Lukréciát a kápolna patrónusi kötelezettségeivel bízta meg, rendel
kezett az ott szolgáló pap ellátásáról és annak feladatairól (a lelki üdvéért bemutatott misék
rendjéről). Szigorúan meghagyta továbbá, hogy egy később elkészítendő és aláírásával hitele
sített jegyzékbe vegyék fel a kápolna összes, tőle adományozott értéktárgyát (kelyhek, erek
lyék, különböző ezüst tárgyak, gyertyatartók, liturgikus ruhák stb.), amelyeket „sub anathe
mate” senkinek, még a patrónusoknak sem szabad onnan elvinni, vagy profán használatba
venni. Bár tételesen nem említi itt a liturgikus könyveket, a fenti jegyzékbe vélhetően bekerül
tek, és így a tiltás azokra is vonatkozhatott, hiszen adományozásukat az érsek számon tartotta,
a könyvekbe gondosan bejegyezte.
De vajon meddig tartották tiszteletben Oláh Miklós Nicoletumának későbbi tulajdonosai
a végrendeletben foglaltakat? A közvetlen örökös, Liszthy János még minden bizonnyal igen,
hiszen saját végrendeletében ő is kéri a kápolna Oláh-féle jegyzékben szereplő felszerelési
tárgyainak további megőrzését.49 Ugyanez a gondosság azonban a kastély későbbi, világi
urairól már nehezebben tételezhető fel. Mivel Liszthy saját végrendeletében nem hagyomá
nyozza tovább a kápolna patrónusi megbízatását, és a misealapítványról sem emlékezik meg,
arra kell gondolnunk, hogy a rendszeres liturgikus cselekmények végzése legkésőbb az 1570-es
évek végétől erősen megritkult a kastélyban. Az Oláh halála utáni bő száz évben mindezektől
függetlenül használhatták még alkalomszerűen a kápolna kelyheit és miseruháit, liturgikus
könyveit azonban valószínűleg nem. Egyrészt breviáriuma, pszaltériuma és misszáléja magyarországi liturgiaváltozataikkal szorosan kötődtek Oláh Miklós személyéhez, másrészt az érsek
halálát követően rövidesen - a trienti zsinat határozatai nyomán - V. Pius pápa új hivatalos
liturgikus könyveket adott ki az egész egyház számára.50 Oláh Miklós szerkönyvei a 17. szá
zad elejére biztosan a kápolna szekrényében porosodtak, vagy felesleges voltuk miatt akár el is
kerülhettek onnan. Bizonyos, hogy misszáléja és pszaltériuma a Nicoletumot végzetesen
károsító 1683-as második török ostrom idején már nem volt a kápolnában, hiszen akkor
sorsuk a megsemmisülés vagy az elhurcoltatás lett volna.
A 17. század végétől kezdve az Oláh-pszaltérium sorsa ismeretlen. Talán a török elől észak
felé menekítve valamilyen egyházi gyűjteménybe került, amelyből a német területeken 1803ban elindult szekularizáció során, számos más korai nyomtatvánnyal és kézirattal együtt
48Az 1558-ban Becsben nyomtatott Breviárium Strigoniense mellett e könyvek között lehetett az 1560-as Ordo et
ritus sanctae metropolitanae ecclesiae Strigoniensis és akár több, hitvédelmi témájú írás is. Egyelőre megválaszolatlan
kérdés, hogy a müncheni Bayerische Staatsbibliothek Liturg. 161 jelzetű, aranyozott bőrkötésű Breviarium Strigo
niense kötetpárjának van-e köze Oláh Miklós végakaratához.
49Szerencsésen fennmaradt Liszthy győri püspökként írt, 1575. november 10-én kelt végrendelkezése: a Nico
letumot - annak felosztása nélkül —idősebb fiára, Jánosra, illetve annak fiúörökös nélküli korai halála esetén a
fiatalabb Istvánra hagyja (9. pont). Az iratban külön kitér a kápolna felszerelési tárgyaira (12. pont): az Oláh-féle
jegyzékben szereplőkkel kapcsolatban nyomatékosan kéri, hogy őrizzék meg azokat a kápolna céljaira („diligenter
custodientur pro capella”), a Nicoletum örökösének gondja, nehogy profán használatba kerüljenek. Amennyiben
a liturgikus könyvek is szerepeltek a jegyzékben, ahogy véljük, úgy azokra is érvényes volt ez a további rendelkezés.
Liszthy János végrendeletének latin nyelvű közreadását ld. Szerémi [Odescalchi Artúr], „Monumenta, emlékek a
majthényi, kesselleőkeői és berencsi Majthényi bárók és urak családi levéltárából, 1451-1728”, Történelmi Tár 20
(1897/1-2): 42-48.
50Már Oláh Miklós halálának évében, 1568-ban megjelent az új Breviarium Romanum, 1570-ben pedig a Missale
Romanum.
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7. ábra. Oláh Miklós esztergomi érsek (1553—1568) arcképe az 1558-ban Bécsben nyomtatott Breviarium
Strigoniense elején (Hans Sebald Lautensack rézmetszete).

vándorolt tovább az akkori Bajor Királyi Könyvtár állományába. Ez utóbbi eseményt örökíti
meg a kötéstábla belső felére ragasztott exlibris „Bibliotheca Regia Monacensis” felirattal. A
pszaltérium történetében jelentős momentum időpontját csak bő száz év pontossággal adhat
juk meg: a tulajdonosváltást jelző új exlibris 1806-1918 között kerülhetett a könyvbe, hiszen
a müncheni Bajor Királyi Könyvtár, a jelenlegi Bayerische Staatsbibliothek jogelődje ezen
időszak alatt állt fenn.51 Feltételezhetően a könyvtár állományába való bevételekor kapta
Oláh Miklós pszaltériuma azt a barna színű, puritán papírkötést, amelyben ma találjuk.
Fizikai sajátosságok
A kötet jelen állapotában nem maradéktalanul ép, a (kései?) használók egyike némi csonkítást
végzett rajta. A pszaltérium zsoltáros részében számsorrendben szereplő zsoltárok közül kivág
ta a kompletórium első, második és negyedik zsoltárát (Ps 4 Cum invocarem, Ps 30,1—6 In te
Domine speravi, Ps 133 Ecce nunc benedicite), kiemelte a könyvből a harmadik zsoltárt (Ps 90
Qui habitat) tartalmazó 60. fóliót, ráragasztotta az előző töredékeket, és beillesztette a 102.
fólió után, a kompletórium himnusza elé. Ffasonlóképpen járt el a hétköznapi príma állandó
51Az exlibris feliratából levont következtetéseket és a Bajor Királyi Könyvtárra vonatkozó adatokat hálásan köszö
nöm a Bayerische Saatsbibliothek kéziratokkal és régi nyomtatványokkal foglalkozó osztályán dolgozó segítőkész
munkatársnak, Helga Tichynek.
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zsoltárával (Ps 53 Deus in nomine tuo), amelyet a hétfői vesperás elejét tartalmazó 80. fólióra
ragasztott, letakarva így a 116. zsoltárt (Laudate Dominum omnes gentes) a hozzá tartozó,
azonos szövegkezdetű antifónával együtt. Ez utóbbi miatt biztosra vehető, hogy a csonkítás a
már notációval ellátott pszaltériummal történt meg. Mindkét utólagos beavatkozással az
említett hórákhoz tartozó saját zsoltárok kikeresésének fáradalmától akarta megkímélni magát
a kötet használója.52 A pszaltérium többi oldala lényegében sértetlen.
Notáció
Az Oláh-pszaltérium zenei jelentősége —a nyomtatvány másik két példányával összevetve —
abban áll, hogy szinte a teljes kötetre kiterjedő, jó minőségű notálást tartalmaz. Mindössze öt
himnusznál maradtak kitöltetlenek a dallamok bejegyzésére nyomtatott kottasorok. Minthogy
a kötetet főpapi magánhasználatra szánták, feltételezhető, hogy notátora magas zenei művelt
séggel rendelkezett, és hiteles esztergomi karkönyveket használt fel a dallamok kiegészítésére.
Amint azt a zenei anyag mélyebb elemzése során látni fogjuk, mindkét feltevés helytálló.
A pszaltériumot egyetlen, gyakorlott kezű notátor töltötte ki, rendezett kottaképet hagyva
a nyomtatványban. A kottavonalak távolságához gondosan megválasztott tollvastagsággal
esztétikusán, a korábbi könyvírások megjelenését némiképp utánozva, bár a stilizálás szándé
kától mentesen notálta az üresen hagyott helyeket. Metzigót—magyar keveréknotációt alkal
mazott. Munkája az Esztergomban őrzött Psaltrerium Strigoniense 1. notátorának bejegyzései
vel mutat rokonságot, a két notátor ugyanazon - vélhetően az érsek környezetében működő liturgikus zenei műhely gyakorlatát követte.
A notátor kottázási szokását jelentős számú példán tanulmányozhatjuk az Oláh-pszaltériumban (3. táblázat), így az sokkal pontosabban jellemezhető, mint az esztergomi példányon
dolgozóké. Punctumjai enyhén elnyújtott téglalap alakúak, a toliindítás és -emelés helyén
vékony peremmel. Az egyes zenei tételek (vagy az intonáció) végén, illetve a zsoltárdifferen
ciák utolsó hangjaként gyakran kettős punctumot alkalmaz (olykor vékony hurokkal összeköt
ve),53 és a második punctum fejét ívesen lefelé kanyarítja. A scandicust a magyar notáció
kötött scandicusának részekre tagolásával írja („tagoló technika”). A clivis felső hangja rom
boid, de az írás pillanatnyi sebességétől függően keskenyebb, ívelt formát ölthet. Notátorunk többféle climacust ír: az esetek kétharmadában54 megtartja a climacus kettős punctummal induló, a magyar notációból ismert formáját, a második hangot a kettős punctum
közé írja, a többit pedig attól jobbra elhajlítva sorakoztatja; míg az esetek egyharmadában
metzi típusú climacus szerepel, azaz kettős indítás nélkül, jobbra hajló vonalban sorakoznak
egymás után a climacust alkotó punctumok. A típus megválasztása nem tűnik következetes
nek: néhány esetben egyazon tételen belül szerepel m indkettő,55 illetve az is előfordul,
hogy többször lekottázott dallamok ugyanazon pontján más típusú climacust alkalmaz.56
52Nem valószínű, hogy a pszaltérium ilyen „praktikus célú” felvágása a könyvkultúra iránt elkötelezett Oláh
Miklós kérésére történt volna.
53A climacus kettős indítása egyetlen esetben sem kap hurkot, mint ahogy ez általános például a Bakócz-graduáléban (Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár, Ms. I. la—b).
54Csak az önálló climacusokat és a climacus-szal induló összetételeket számláltuk. Kettős punctummal indított
dimacushoz hasonló megjelenést eredményez a forrásban, amikor a notátor az lg tónus differenciáját helytakarékos
ság miatt úgy jegyzi le, hogy az ellépő g hangot a kettős a hanggal jelzett tuba alá írja, ld. például f. 91 az Adiutorium
nostrum andfónát követően. Ezeket a példákat természetesen nem vettük figyelembe.
55Vö. f. 112v Deus Creator omnium {omnium és grazia), valamint f. 121 Chorus novae Ierusalem (Ierurdem és
dulcediwe, colens, gaudiis).
56Vo. f. 43 és f. 44v Domine Deus {Deus); f. 124v Pange lingua gloriosi (mysteriuni), valamint f. 124v Urbs beata
Ierusalem (visio); f. 129 Assunt festa iubilea (iubi/ea), valamint f. 121 Chorus novae Ierusalem (Ierurdem) stb.
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3. táblázat. A z O láh-pszaltérium alapneumái és kiegészítő jelei.

Kötött climacus olyan pontokon szerepel a pszaltériumban, ahol terclépést kell jelezni.57 A
sorok végén következetesen alkalmaz négyszögletes fejű és ferdén, hosszan jobbra húzott
szárú custost. Az antifónákat függőleges vonallal választja el a közvetlenül utánuk bejegyzett
zsoltárdifferenciától. A gyakori C- és F-, valamint a ritkábban előforduló G-kulcs használa
tában nagyon pontos, elenyésző a hibás kulcsrakású sorok száma, „ jf’-t azonban egyetlen
tételnél sem ír. A helyenként vékony tollal pótolt módosítójel a kötet egyik későbbi haszná
lójának tulajdonítható.
Az Oláh-pszaltérium notációja a nyomtatvány kiadása (1523) és az Oláh Miklós adomá
nyozása (1558) közötti időszakban készülhetett el. A munka pontosabb datálásához a Budai
pszaltérium paleográfiai vizsgálatának eredményeit hívjuk segítségül. E kódex jelenlegi szá
mozás szerinti 10. fóliója, amely a szombati laudes végét és a vasárnapi vesperás elejét tartal
mazza, utólag került a korpuszba, talán az elhasználódott eredeti pótlásaként. A „toldalék”
szükségmegoldásnak tűnik, azaz vélhetően Esztergom 1543-as török megszállása után készült
Nagyszombatban, ahová az érseki udvar a hadiesemények elől menekült, és ahol még bizo
nyosan használatban volt a kézirat.58 (Ha pótlására 1543 előtt lett volna szükség, ismeretlen
tulajdonosa talán a budai íróműhely még fellelhető mestereivel, vagy más, hasonló színvo57Kötött climacust használ a notátor a következő tételeknél: £ 76v Illuminare Domine his (parit), f- 103 Salva nos
(nos), £ 121 Chorus novae Ierusalem (Astum), £ 125v Gratulare Caesarea (solis, retexit), £ 126v Vita sanctorum
(exsuperasti), £ 126v Salve Crux sancta (tignum salutis) stb.
58Ld. Körmendy, „Könyvgyűjtemények az esztergomi várban 1543 előtt”, 209, illetve 5. lábjegyzet.
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8. d /w . v4 Budai pszaltérium toldalékdnak (f. IO) zenei bejegyzései az Oláh-pszaltérium notátorától.

nalon dolgozó székesegyházi vagy kolostori notátorokkal és szkriptorokkal készítteti el a díszes
kivitelű kódexhez méltó toldaléklapot.) Notációját zeneileg képzett személy készítette, lejegy
zése kifogástalan, ő maga azonban nem volt a szó szoros értelmében írómester, nem töreke
dett stilizált kottakép létrehozására. A részletes paleográfiai vizsgálat bebizonyította,59 hogy
a szóban forgó toldaléklap és az Oláh-pszaltérium zenei bejegyzéseit ugyanazon kéz készítette.
E közös notátor tevékenységét a fentiek alapján a 16. század közepére tehetjük. A toldaléklap
szkriptorának írásképe is beleillik az említett időszakba.60 így valószínű, hogy Oláh Miklós
1558-ban két éve elkészült kastélyának egy újonnan használatba vett pszaltériumot adomá
nyozott, és azt liturgiáin szolgáló egyházzenészeinek egyike notálta. A bejegyző személyéről
nem került elő további adat, talán a káptalani kórus tényleges zenei vezetője, korabeli szukcentora lehetett.
A közös notátor - mint egyfajta személyi kapocs - újfont megerősíti az Oláh-pszaltérium
dallamtörténeti értékét, hiszen énekesi (vagy énekvezetői) hivatásából adódóan bizonyára jól
ismerte a még csonkítatlan Budai pszaltériumot, annak teljes himnáriumát. Természetesen
rendelkezésére állhatták olyan szerkönyvek is, amelyeket ma nem ismerünk. Az Oláh-pszalté
rium kitöltésekor főként a már kodifikált dallamanyagra, és részben az élő hagyományra
támaszkodhatott. Többek között ezzel is magyarázható, hogy számos himnusz hangról hangra
megegyezik az említett két forrásban, az előforduló különbségek pedig nem számottevők.
Mindezzel részletesen a himnárium zenei elemzésénél foglalkozunk.

59Szoliva Gábriel OFM, „Utólagos zenei bejegyzések a Budai pszaltérium-bzri’, Magyar Egyházzene 21 (2013/
2014/1): 11-20.
60Madas Edit szíves közlése szerint a toldaléklap írásképe kissé modoros, nem természetes: szokatlan a szóvégi
3-as alakú „s” a recto oldalon (dirigendo.?, nostro?, inimico? tuo?), valamint a verso oldal alsó részén a 3-as alakú „m”
megjelenése túl sűrű (hereditatem, gentium, manuum, iudicium stb.). A kiírt „m” és a nazális rövidítés ugyanis
váltakozni szokott. Mindezek megengedik a 16. század közepi darálást.
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Oláh Miklós és az egyházzene

Fennmaradt liturgikus könyvek az érsek könyvtárából
Oláh Miklós esztergomi érsek korának kiemelkedő egyházi személyisége, nemzetközi kapcso
latokkal bíró humanistája, bibliofilje volt. Hajdani könyvtárának köteteire a 19. század végé
től felfigyelt a magyar könyvtörténeti kutatás.61 Saját kezű bejegyzései, széljegyzetei bizonyít
ják, hogy könyveinek nemcsak lelkes gyűjtője volt, hanem szorgalmasan olvasta is őket. A
teljes gyűjteményről nem maradt fenn részletes korabeli összeírás. Hat nappal az érsek halála
után, 1568. január 21-én Nagyszombatban a Szent Miklós-székesegyházban elkészült egy
hagyatéki leltár, amelyben négy liturgikus könyve szerepel, az inventárium írója azonban nem
nevezi meg pontosan a köteteket.62 Oláh végrendeletének bécsi könyveire vonatkozó szaka
szát pszaltériumának történeténél már említettük. A Nagyszombatban álló érseki palota
könyveiből két tudós klerikus, Telegdi Miklós és Desith Miklós válogathattak, a maradék
pedig a város szegény diákjaié lett.63 A liturgikus könyvek sajátos jellegüknél fogva általában
más sorsra jutottak, mint Oláh egyéb könyvei, gyakran további rendszeres használatba kerül
tek, és egyedileg örökítették tovább őket. Az érsek egykori könyvtárának rekonstrukciója a
fentiek miatt elsősorban a posszesszor- és donátorbejegyzésekre támaszkodhat.
Az Oláh-könyvtár újkorban azonosított köteteiből néhány lappang, és sajnos a közelmúlt
ban eltűntek között van több értékes szerkönyve. Az alábbiakban csak azokat a liturgikus
könyveket vesszük sorra, amelyek bejegyzéseikkel bizonyíthatóan az érsek tulajdonában voltak
egykor. E nyolc ismert könyv alapján fogalmat alkothatunk az értékes gyűjteményről, amely
hez az Oláh-pszaltérium tartozott.
Elsőként egy 11. századi evangéliumoskönyvet (Oláh-evangelisztárium) említünk, ame
lyet az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban őriztek, 1980 óta azonban lappang.64 A
rajnai típusú német neumaírással nótáit kódex65 lüttichi (Liège) eredetű. Bejegyzése nyo
6101áh Miklós hajdani könyvtárának ismert köteteiről a legátfogóbb tanulmány a már idézett Szelestei Nagy
László, „Oláh Miklós könyvtáráról”, in Program és mítosz között. 500 éve született Oláh Miklós, szerk. Mózes Huba
(Budapest: Szent István Társulat, 1994), 55—67. További tanulmányokat ld. az irodalomjegyzékben. Monok István
és Zvara Edina e témában végzett kutatása a megjelent publikációk óta már számos újabb eredményt hozott, ezeket
szíves hozzájárulásukkal használom.
S2Az említett jegyzék öt szerkönyvről számol be, ezek közül azonban egy breviáriumot Radéczy István, Oláh
tehetséges pártfogoltja, későbbi egri püspök magához vett, minthogy saját tulajdona volt: „Libri quinque Caeremo
niarum, ex quibus Radecius excepit unum Breviarium, dicens esse suum.” Az inventárium vonatkozó szövegét ld. A
magyar könyvkultúra múltjából, 63, nr. 113.
63„Libros, qui sunt in Tyrnaviae in domo mea, legarem Ecclesiae, sed ea habet edam alioquin nimis sufficientes
libros pulveribus obsitos, quia Domini Canonici fratres nostri eos non frequentant, neque pulveres abstergunt; ideo
committo, ut ex eis accipiat aliquos pro se Mgter Nicolaus Telegdinus Archi-Diaconus Zoliensis ad studia sua; et
similiter Mgter Nicolaus Dessyth Canonicus Strigoniensis, et reliqui distribuantur pauperibus scholasticis Tyrnaviensibus, qui sunt studiosi.” Ld. Merényi, „Oláh Miklós végrendelete”, 156—157.
64Egykori jelzete: Ms. III. 180.
65Ld. Szendrei, A magyar középkor hangjegyes forrásai, C 97. Posszesszorbejegyzése: „Opus Reverendissimi
Domini Nicolai Olahi Archiepiscopi Strigonien[sis]. Anno 1554.” (f. I65a)
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mán Oláh nem németalföldi tartózkodásának idején, hanem már esztergomi érsekként,
1554-ben jutott hozzá. Magyarországi liturgikus használata nem valószínű, hiszen már a 16.
században sem bírt gyakorlati értékkel, inkább az érsek könyvgyűjtő szenvedélyének bizo
nyítéka.
Az esztergomi miseliturgia reprezentatív, kétkötetes díszkódexét, a Bakócz Tamás érsek
(T1521 ) nevéhez kötődő értékes graduálét (Bakócz-graduále) Oláh 1555-ben székesegyházá
nak adományozta. E nemes gesztusról - m int már említettük - a kóruskönyv mindkét
kötetében az Oláh-pszaltériuméhoz hasonló szövegű bejegyzés tanúskodik.66 15 57-ben
Nagyszombatban Oláh miniátora is dolgozott még a befejezésre váró kódexen,67 az első
kötet 139. fólióján, a húsvéti nagymise introitusánál (Resurrexi) előrajzolta az érsek címerét,
a miniatura kidolgozása azonban elmaradt. A kódexpárt az esztergomi Főszékesegyházi
Könyvtár őrzi.68
Oláh Miklós ismert misekönyvei közül a legjelentősebb a szintén lappangó Perényi-misszále, az 1498-as velencei kiadású Missale Strigoniense egy különleges példánya. Perényi Ferenc
váradi püspök az 1520-as években díszesen illumináltatta, innen származik a könyv elnevezé
se. Későbbi tulajdonosai tovább gazdagították a misekönyv díszítményeit. Oláh Miklós címe
re több helyen is megtalálható a könyvben.69 A kötet a győri Egyházmegyei Kincstár és
Könyvtár állományából tűnt el az 1990-es években. A Nicoletumban használt Missale Zagrabiense kötetről már szót ejtettünk a kastélykápolna történeténél.
Fennmaradt egy személyes használatú példány az Oláh által 1560-ban Bécsben nyomtatta
tott rituáléból ( Ordo et ritus sanctae metropolitanae ecclesiae Strigoniensis) az érsek lánzséri (ma
Landsee, Ausztria) birtokáról.70 Talán Bécsben használta azt a másik rituálét, egy 1514-es
Agenda Pataviense-t, amelyet a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár Herzan-gyűjteményében őriznek. 1 Liturgiatörténeti érdekesség továbbá, hogy Oláh Miklós egy 1520-as, velencei
kiadású Ordinarium Strigoniense példányát72 Telegdi Miklós, későbbi pécsi püspök és eszter
66„Hoc Graduale in honorem et gloriam Dei Optimi Maximi donavit Ecclesiae suae Strigonien[si] Reverendissi
mus in Christo pater dominus Nicolaus Olahus Archiepiscop[us] Strigonien[sis] Primas Hungarfiae] etc. Anno
domini Millesimo quingentesimo quinquagesimo quinto.” (1. kötet, előzék) —„Reverendissimus Dominus Nicolaus
Olahus Archiepiscopus donavit me Ecclesiae suae Strigoniensi etc.” (2. kötet, f. 2v). Ld. Graduale Strigoniense, közr.
Szendrei, voi. 1, 6.
67Török Gyöngyi, „A kódex miniatúrái”, in Graduale Strigoniense, közr. Szendrei, voi. 1,16.
“ Jelzete: Ms. I. la-b.
69Ld. £ 22v a hitvallás {Credo) szövege után („Nicolai Olahi Arhiepi[scopi] Strigon[iensis]”), £ 95 a kánon
kezdetén {Te igitur) lapszélen lábnál. A könyvről részletes művészettörténeti elemzését ad Mikó Árpád, „Perényi
Ferenc váradi püspök eltűnt Missaléja”, Művészettörténeti értesítő61 (2012/2): 291—311.
70Győr, Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, R. 219. Bejegyzése: „Nicolaus Olahus donavit me capellae suae in
Lanser. —Demetrii Napragi archiepiscopi Colocensis.”
71Szombathely, Egyházmegyei Könyvtár, Herzan 1820. A szóban forgó kötet két nyomtatványt tartalmaz: 1.
Agenda Pataviense (Bécs, Johannes Winterburger, 1514); 2. Matthaeus Heuperger, In disem Buechl sein Alle vnnd
yede Stuckh (Stuck), des bochwirdigen Hayltumbs der zeit In aller heyligenn Thumkirchen Sant steffan der stat Wienn in
Österreich Vorhände[nen] vnd albeg [!] den nagst[e]n Su[n]tag nach dem Ostertag Jarlich zaigt werden... (Bécs, Johan
nes Winterburger, 1502, a korábbira ragasztott új címlap dátuma 1514). A nyomtatványokkal vélhetően egykorú
reneszánsz bőrkötés vaknyomásos, míves sarokveretekkel, két bőrpántja és horgasrészei azonban hiányoznak. Poszszesszorbejegyzések az Agenda címlapjáról: „Sum Reverendissimi Domini Nicolai Olahi Archie fisco] pi Strigonienfsis] primatis et Summi ac Secretarii Cancellarii Hungáriáé etc. —Sum ex libris Nicolay Posgay. Anno 1631.”
Ismerteti Géfin Gyula, „A püspöki könyvtár anyaga. Kéziratok, ősnyomtatványok, régi nyomtatványok”, in Vasvár
megye és Szombathely város Kultúregyesülete és a Vasvármegyei Múzeum 2. évkönyve 1926—27, szerk. Várady Imre
(Szombathely: 1927), 103—108.
72Győr, Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, R. 224. Bejegyzése: „Nicolai Olahi Archiepi[scopi] Strigonienfsis]
primatis Hungáriáé. - Eo defuncto Nicolai Telegdini Adminis[tratoris] Strigfoniensis]. - His defunctis Nicolai
Paulini Custodis Strigon[iensis].”
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gomi egyházmegyei adminisztrátor örökölte, aki Ordinarium officii divini... címmel maga is
kiadott egy ordináriust 1580-ban. A főpapi ordókat tartalmazta az Oláh Miklós címerével
ékesített, vörösbársony kötésű, 1543-as velencei kiadású Pontificale Romanum, amely szintén
1980 óta hiányzik az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárból. Az érsek egy másik, 1520-as
velencei kiadású pontifikáléja (Pontificale secundum ritum sacrosanctae Romanae ecclesiae cum
multis additionibus...) azonban fennmaradt Egerben.73
A liturgia elvi kérdései sem kerülték el Oláh Miklós figyelmét. Könyvtárából ismert George
Cassander 1558-as kölni kiadású, később indexre került műve, a Liturgica —De ritu et ordine
dominicae cenae celebrandae.74

Oláh Miklós zenei műveltsége és magyar
zenetörténeti vonatkozásai
Az ifjú Oláh 1510-ben, 17 éves korában végezte el a váradi káptalani iskolát, ahol alapos
bevezetést kapott a liturgikus szolgálatokba és a gregorián éneklés napi gyakorlatába. A
hazai székesegyházaknál, monostoroknál és a városi plébániákon is általános szokás volt,
hogy az ott tanuló gyerekek (scholares) napi rendszerességgel énekeltek a nagymisén és a
vesperáson.7576 Ismerjük a váradi iskola statútumaiból, hogy az éneklőkanonok (cantor)
helyettese, a székesegyházi liturgiáért felelős szukcentor (succentor) volt megbízva a scholárisok zenei nevelésével. Ennek keretében a péntek délutáni vesperás után (vagy a nagyobb
ünnepek előtt két nappal) a szöveg és a dallam többszöri diktálásával leíratta a tanulókkal
a heti zsolozsmák énekes anyagát {cantus).76 M inden tanulónak - így Oláh Miklósnak is
—meg kellett tanulnia a kurzív („használati”) kottaírást, amellyel eleget tudott tenni e fel
adatnak.
Oláh 1554-ben Nagyszombatban káptalani iskolát szervezett, amelynek szabályzatában
szintén hangsúlyos szerep jutott a liturgikus zenének. Az iskola 1561-ben jezsuita irányítás alá
került, és a rektor egy év elteltével úgy döntött, hogy a diákok tovább már ne vegyenek részt
a káptalani zsolozsmákon. Oláh ekkor érseki tekintéllyel megerősítette a régebbi szokást, és
elrendelte, hogy minden vasárnapon és ünnepen a teljes iskola legyen jelen a káptalani misén
és a vesperáson.77 A szukcentort nem csupán a cantus Gregoriánus, hanem a cantus figurális
oktatásával is megbízták. 8 A többszólamú éneklés kezdetben nem volt mindenki számára
kötelező, a szukcentornak jobb képességű tanulóiból kellett kiválasztania azt a legalább négy
discantistát, akikkel e sajátos liturgikus feladatot elláthatta. Ha az iskolából nem került ki
kellő számú „csengő hangú” énekes, pénzért kellett máshonnan alkalmazni.79 Később általá
nosabb és gyakoribb lett a többszólamú zene oktatása is.
73Eger, Főegyházmegyei Könyvtár, F. IV. 20. Bejegyzése: „R[everendissi]mi D[omi]ni Nicolai Olahi Archiepjiscopi]. — Seminarii Kisdiani Sancti Ladislai Regis Hungáriáé Catalogo Inscriptus mpr.”Az utóbbi, 17. századi
bejegyzés az Egri Egyházmegye kassai szemináriumára vonatkozik.
74Budapest, OSzK, Ant. 6685.
75Ld. Mezey László, Deákság és Európa. Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata (Budapest: Akadémiai Kiadó,
1979), 186.
76Idézi Mezey, Deákság és Európa, 186.
77Ld. Bárdos Kornél, „A többszólamú éneklés szerepe”, in Magyarország zenetörténete II. 1451—1686, szerk. uő.
(Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990), 181.
78„Teneat autem ipse sublector succentorem scholasticum, qui pueros tam in figurativo, quam etiam Gregoriano
cantu doceat.” (40. pont), idézi Békefi Rémig, „Oláh Miklós nagyszombati iskolájának szervezete”, Századok 30
(1897/10): 886.
75Ld. Békefi, „Oláh Miklós nagyszombati iskolájának szervezete”, 898, valamint Mezey, Deákság és Európa, 187.
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Esztergomi érsekként Oláh Miklós számos liturgikus rendelkezést hozott. Az egyházias lelkületben megfogyatkozott papjait a zsolozsma hűséges imádkozására és elmélyült
lelki életre buzdította. Újonnan kiadatta a Breviarium Strigoniense (15 5 8)80 és az eszter
gomi rituálé (Ordo et ritus..., 1560)81 köteteit, pótolva ezáltal a liturgikus könyvek álta
lános és égető hiányát. A kétrészes Breviarium Strigoniense filológiai igénnyel készült, az
esztergomi zsolozsmahagyomány utolsó összegzése. Oláh rituáléjában is a középkori ha
gyomány szövegeit találjuk, a korábbi szerkönyvek tartalmának újabb, modern megjele
nésű kiadása.
Az 1560-ban megtartott nagyszombati zsinat Oláh Miklós irányításával rendelkezett az
egyházi énekekről. A határozatok kötelezővé tették az újonnan bevezetendő népénekek
felülvizsgálatát a katolikus tanítás fényében, és a használatban lévők közül is csak azok a
latin és magyar énekek maradhattak meg, amelyek már legalább 100 éve jóváhagyást nyer
tek. A liturgia hagyományos rendjét is védte ez az intézkedés.82 E zsinat idején a nagyszombati iskolában tanított a fentebb már említett Telegdi Miklós, az érsek pártfogoltja.
Oláh halála után, pécsi püspökként ő váltotta valóra egykori érseke rendeletét: a bécsi
jezsuitáktól vásárolt betűkészlettel 1577-ben Nagyszombatban nyomdát alapított. Ugyaneb
ben az évben Bécsben prédikációgyűjteményt nyom tattatott, amelybe az 1560-as zsinati
elvek szerint felvett nyolc népénekszöveget. E gyűjtemény középkori népénekeink egyik első
számú forrása.83
Oláhnak határozott kívánsága volt, hogy az iskolai énektanulmányok a liturgia szolgá
latában nyerjék el értelmüket, hathatósan támogatta a gyermekek egyházzenei gyakorlatát.
A káptalani liturgiák zenei szolgálattevői között 1558-tól megjelentek iskolájának fizetett
énekesei. Végrendeletében pedig több zenészt, énekest is megemlít: három énekesfiú tanít
tatására egyenlőképpen 60 forintot hagy;84 egy Antal nevű idős, pozsonyi basszistáról 20
forinttal emlékezik meg;85 baráti kapcsolatot ápolt Petrus Masanus-szal, a császár magister
capellae-]éve\, az ő öröksége 100 forint és egy ivókupa;86 Lénárd nevű orgonistája 10
forintot örököl.87 A magyar orgonatörténet szempontjából figyelemreméltó híradást tar
talmaz a Hungária hatodik fejezete, ahol Oláh Mátyás király visegrádi palotakápolnájában
felállított orgonáról ír: „Az udvar belső oldalán, a hegy lábánál, mely kissé magasabban
fekszik, áll egy pompás kápolna, mozaikberakás borítja, m int nagyrészt a többi szobát is,
van benne egy drága zeneszerszám, melyet a köznyelv orgonának nevez, néhány ezüstsíp
80RMK III. 447, illetve München, Bayerische Staatsbibliothek, Liturg. 161. Digitálisan: http://reader.digitalesammlungen.de/resolve/display/bsbl0185964.html (1. kötet), http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/
bsbl0185965.html (2. kötet), (2015. május).
81RMK III. 474, illetve München, Bayerische Staatsbibliothek, ESlg/4 Liturg. 489. digitálisan: http://daten.
digitale-sammlungen.de/bsb00078869/image_l (2015. május).
82Ld. Papp Géza, „Egyházi népének. Általános jellemzés; A népéneklés helye a liturgiában”, in Magyarország
zenetörténete II, 161.
83A z Euangeliomoknac, mellyeket vasárnapokon, es egyek innepeken esztendőé aitai az Anyaszentegyhazba oluasni es
predicalni szoktanac, magyarazattyanac Elseo Részé [...] Iratot Telegdi Miklóstól Esztergami Praepostvl, ld. RMK I.
122., RMNy I. 374. A kötet jelentőségéről a magyar népénektörténetben ld. Dobszay László, „Az anyanyelvű
népének”, in Magyarország zenetörténete I, 462—470, valamint Uő, A magyar egyházzenetörténetforrásai, Egyházzenei
füzetek 1/8 (Budapest: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Egyházzenei Tanszéke és a Magyar Egyházzenei Társa
ság, 1999), 39.
84„Pueris tribus discantoribus ad eorum studia aequal[iter] fi. 60”, ld. Merényi, „Oláh Miklós végrendele
te”, 145.
a5„Antonio bassistae seni Posonii fi. 20”, ld. uo.
86„Lego Djomijno Petro Masano, Magistro Capellae Mai[esta]tis Caes[ar]ae, amico meo in memoriam mei
unam cuppam, ut ex ea bibat, et in monetis fl. 100.”, ld. Merényi, „Oláh Miklós végrendelete”, 144.
87„Leonardo organistae fl. 10”, ld. Merényi, „Oláh Miklós végrendelete”, 145.
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díszíti, [...].”88 A hangszer egy kisebb pozitív lehetett, a „néhány ezüstsíp” pedig a hom 
lokzatban álló, valójában ónból készült principálregisztert jelölheti.89
Oláh Miklós személyében egy széles látókörű esztergomi érseket tisztelhetünk, aki a refor
máció mozgalmai által élesen felvetett problémák megoldásában fontos szerepet szánt a litur
giának. Felismerte, hogy az egyházi megújulás érdekében a katolikus istentiszteleti gyakorlatot
újra meg kell alapozni. Lehetó'ségeihez mérten biztosította ehhez a tárgyi feltételeket (szer
könyvek újabb kiadása, közreadói megbízások, nyomtatás), és figyelmet fordított annak
gyakorlati oldalára is (oktatásszervezés, papi lelkiség ápolása, a liturgiában felhangzó népéne
kek felülvizsgálata). Az általa kiadott szerkönyvek az élő középkori magyar liturgikus hagyo
mány egyik utolsó írásba foglalását jelentik.

88„Introrsus ad latus areae in radice montis, quae paulo elevatior est, exstat sacellum amoenissimum operibus
musaicis, ut aliae etiam pro maiori parte aedes, stratum, in quo instrumentum est musicum pretiosum, quod vulgus
organum vocat, fistulis nonnullis argenteis ornatum, [...].” Ld. Oláh Miklós, Hungária —Athila, Millenniumi
magyar történelem. Források, ford, és jegyzetekkel ellátta Németh Béla és Kulcsár Péter (Budapest: Osiris, 2000), 23
és Olahus Nicolaus, Hungária - Athila, ediderunt Colomannus Eperjessy, Ladislaus Juhász (Budapest: 1938), 12.
89A királyi palota az 1544-es török hódítást követó'en romossá vált, orgonája megsemmisült.
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III.

Az Oláh-pszaltérium (Str-380) dallamai

Az esztergomi úzus fejlődéstörténetének zenei szempontból egyedülálló emléke Oláh Miklós
pszaltériuma, mert a hagyományos középkori zsolozsmadallamok (antifónák és himnuszok)
használatának legutolsó időszakát világítja meg, a trienti zsinatot (1545-1563) közvetlenül
megelőző kor gyakorlatáról tanúskodik. Dallamainak jellegzetességeit műfajonként ismertetjük.

Antifónák
Az esztergomi zsoltároskönyv antifónáinak rendjéről
Az elvégzett összehasonlító elemzések már az eddig ismert források alapján is meglehetősen
pontos képet adtak az esztergomi zsolozsmahagyomány zsoltároskönyvének sajátosságairól,
kirajzolódtak annak a környező hagyományokhoz képest jellegzetes pontjai.90 A fennma
radt legkorábbi, 13. századi esztergomi zsolozsmaforrásokból (Str-67, Str-7)91 ismert
pszaltériumi tételrendet lényegében változatlan formában találjuk egy megbízható, késő 15.
századi kéziratos antifonáléban (Str-1) és az első reprezentatív nyomtatott Breviarium
Strigoniense-ben (Str-1484).92 Minthogy a zsoltároskönyv beosztása az egyes zsolozsmaha
gyományok „kemény magja”, az esztergomi pszaltérium sajátos tételrendje vélhetően a
magyarországi zsolozsmázás kezdetéig, a keresztény kultusz hazai megszilárdulásáig, Szent
István király (t 1038) koráig vezethető.93
90A tételrendről ld. Dobszay —Kovács, CAO—ECE. VIA Esztergom (Temporale), 40—41. Az esztergomi zsoltáros
könyv jellemző pontjait összefoglalja és számos antifona mélyebb elemzését adja Dobszay László, Corpus antiphonarum, 114-116, 186—199, 234-257 és 348-350. A prágai hagyomány pszaltériumának elemzése kapcsán a közép
európai kitekintésben bőséggel említi az esztergomi vonatkozásokat Czagány Zsuzsa, „A középkori prágai officium
liturgiái és zenei vizsgálata” (PhD-disszertáció, Budapest: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 2002), 66-129.
91A források azonosítására a CAO-ECE kötetekben szereplő rövidítéseket használom, rövid leírásukat ld. a
kötetek bevezetőjében, elsősorban itt: Dobszay - Kovács, CAO-ECE. VIA Esztergom (Temporale), 38-43, valamint
az irodalomjegyzékben.
92A zsoltároskönyv tételeinek CAO—ECE-indexei: 41450—43500. Az említett források —az esetlegesen kimaradt
vagy töredékes tételeket nem számítva - csak egészen csekély sajátosságokat mutatnak a pszaltérium-antifónák terén.
A vasárnapi laudes 4. antifónájaként a szokásos Benedictio et claritas helyett a Caminus ardebat szerepel egy esetben
(Str-67), míg másutt ugyanez csak gazdagító tétel (Str-1); a vasárnapi vesperás Nos qui vivimus kezdetű 5. antifónája
mellé a Str-67 a Domus Iacob kezdetű választható antifónát is közli. A felsorolt példák száma ugyanakkor a teljes
anyag mennyiségéhez képest elhanyagolható.
93Vö. Dobszay László, „A középkori magyar liturgia István-kori elemei?”, in Szent István és kora, szerk. Glatz
Ferenc, Kardos József (Budapest: MTA Történettudományi Intézet, 1988), 151-155. Dobszay tanulmányában két
lehetséges időszakot jelöl meg a középkori magyar liturgia első nagy rendezésére: az egyházszervező-államalapító
Szent István és Szent László, vagy Könyves Kálmán korát. A kérdésfelvetésre Földváry Miklós István középkori
liturgia- és irodalomtörténeti kutatásai alapján az előbbi, István-kori választ adja, ld. Földváry Miklós István, Az
Esztergomi benedikcionále. Műhelytanulmányok 1 (Budapest: Argumentum - ELTE BTK Vallástudományi Köz
pont, Liturgiatörténeti Kutatócsoport, 2014).
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Ha az Oláh-pszaltérium beosztását összevetjük a hagyomány fent említett, rögzült formájával
(a CAO-ECE „ideális” esztergomi tételrendjével), kiderül, hogy a 16. század elején sem vezettek
be semmilyen újítást az antifónarendbe, minden kései tétel szövege megjelenik már a korábbi
forrásokban. Az Oláh-pszaltérium választható tételek nélküli összeállítást közöl,94 azaz forrásunk
pontosan annyi antifónát tartalmaz, amennyi az évközi zsolozsma teljes elvégzéséhez szükséges.
A korai tételbeosztás századokon átívelő' változatlansága nem jelenti azonban, hogy az
eltérő korokból származó források minden esetben hangról hangra megegyező dallamvariánso
kat tartalmaznak. A zenei gondolkodás, „ízlés” középkori változásai hatottak a zsoltároskönyv
zeneiségére is, csak máshogy, vagy sokkal kisebb mértékben, mint a zsolozsma egyéb dallamai
esetében. Az ősi pszaltériumi antifónák korpuszában eleve számolnunk kell a még szájhagyo
mányos zenei kultúra örökségeként meglévő tonális variálódással, valamint a természetes
módon meglévő hangvariánsok nagy számával is. Az újabb stílusú antifónák esetében tonalitásváltás vagy tonális átértelmezés ugyan nem fordul elő, a motivikus variálódás azonban a
hagyományon belül sokkal szélesebb határok között mozog.

Rendhagyó tételek az Oláh-pszaltérium antifónakészletében
Az Oláh-pszaltérium antifónái szervesen illeszkednek az esztergomi antifónadallamok típusrend
jébe, amelyet a hagyomány mértékadó forrásaira támaszkodva Dobszay László és Szendrei Janka
adott közre (MMMAe).95 Az alábbiakban e zenei rendszert alapul véve tárgyaljuk új forrásunk
néhány rendhagyó tételét, illetve összefoglaljuk a kései zenei ízlésre vonatkozó tanulságokat.96
Régi stílusú zsoltárantifónák
Az esztergomi pszaltérium-antifónák legnagyobb részét régi stílusú, 2-3 tagú, zsoltárszövegű
(„pszalmikus”) tételek teszik ki. E réteg képviselői lényegében változatlanok az Oláh-pszaltériumban a hagyomány korábbi állapotához képest, az említett természetes variálódások mel
lett csak néhány tételnél találkoztunk számottevő alakítással.
Str-1 f.40

In c y m -b a - lis
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D e-u m . (lg l)

Str-380 f. 76v

In c y m -b a - lis

94A vasárnapi laudesben a Benedictio et claritas, míg a vesperásban a Nos qui vivimus szerepel egyedül, vö. 92.
lábjegyzet.
"László Dobszay —Janka Szendrei, Antiphonen. Monumenta Monodica Medii Aevi 5 (Kassel —Basel: Bären
reiter, 1999), vols. 1-3.
%Az Oláh-pszaltérium antifónáinak részletes, stílusrétegenkénti és tónusonkénti elemzését Id. Szoliva Gábriel
OFM, „Kései esztergomi antifónák az Oláh-pszaltériumban”, in Zenetudományi dolgozatok 1978—2012, szerk. Kiss
Gábor (Budapest: MTA Zenetudományi Intézete, 2014), 57-75.
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A tonális átértelmezés szemléletes példája az In cymbalis kezdetű antifona, amely a ko
rábbi esztergomi forrásokban egy mély járású dallamváltozatban szerepel 4e differenciával,
míg az Oláh-pszaltériumban és a Budai pszaltériumban (PsalBud) 1. tónusban, gl differen
ciával.97 A két dallam apró eltérései különböző tonális jelleget határoznak meg. Az Oláhpszaltérium változatában például az 1. tónus ismertetőjegye, hogy a 2. dallamssor a „benesonantibus” szónál egy hang erejéig a domináns a-1 is érinti, a 3. sorban pedig a szubfmális
c készíti elő a zárlatot.
A Metuant Dominum kezdetű antifona mutatja a legszélesebb tonális variálódást hazai
forrásainkban. Az esztergomi főforrások 8a tónusban jegyzik, míg az Oláh-pszaltérium, a
PsalBud, a pozsonyi Balázs kanonok használta Psalterium Blasii (PsalBlasii)98 és az eszter
gomi részhagyományból származó Isztambuli antifonále (Str-Ist)" 1. tónusban; a brassói ha
gyományban 8a és 2d tónusban is fellelhető (ez utóbbi prágai és lengyel hagyományokkal
mutat párhuzamot), a Segesvári pszaltérium pedig szintén 1. tónusú, de a ferences dallamvál
tozathoz közeli formában hozza.100
Str-1 f. 40, Str-2 f. 74, Str-7 f. 75v, PauI-8 p. 110
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57MMMAe 4118.
98Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Clmae 128.
"Istanbul/Isztambul, Topkapi Sarayi Müzesi, Deissmann 42.
100MMMAe 8137, Brassói breviarium notatum (Bra§ov/Brassó, Archiv Bisericii Negri, I. F. 82) f. 66v (8a);
MMMAe 1007, Str-380 f. 74v, PsalBud f. 7v, PsalBlasii f. 78 (lg3); Str-Ist f. 50 (la i); Brassói pszaltérium (Bra§ov/
Brassó, Archiv Bisericii Negri, I. F. 70) f. 72v (2d); Segesvári pszaltérium (Sighi§oara/Segesvár, Biblioteca Documen
tata, nr. 20679) foliálás nélkül (lgl?).
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A példaképpen bemutatott tonális átértelmezés vagy a tonális variálódás tehát nem előz
mény nélküli az esztergomi hagyományban, hiszen ezen „újítások” kimutathatók a hazai
mellékhagyományok 14—15. századi anyagában és külföldön.101
A zsoltározáshoz kevesebb fajta differenciát ír elő az Oláh-pszaltérium, mint korábbi
forrásaink, ami a késő középkorra általánosan jellemző tendencia. Ugyanakkor a régi stílusú
antifónáknál - főképp a 7. és 8. tónusok esetén - a differencia-választás elveiben jellemző
maradt a típusok szerinti gondolkodás.
Az Oláh-pszaltérium említett felvágása és a töredékek átragasztása nyomán sérült vagy elve
szett antifónák mindegyike régi stílusú, jól ismertek a hagyomány korábbi forrásaiból.102
Hagyományos anyagú kantikum-antifónák
A hétköznapi laudesek kantikum -antifónái103 önálló réteget alkotnak az esztergomi anti
fónák között, így az Oláh-pszaltérium anyagában is. Szövegüket kivétel nélkül a Benedic
tus- ból veszik, általában 3—4 tagúak, azaz a zsoltárantifónáknál hosszabbak, dallamfor
muláik azonban a hagyományos anyagból származnak. E csoportból két tételt említünk
részletesebben.
A Salutem ex inimicis104 kezdetű antifónának az Oláh-pszaltériumban olvasható válto
zata a korábbi esztergomi dallam 2. és 3. zenei sorának felcseréléséből is származtatható.
Mivel e rendhagyó dallamnak nincs ismert hazai vagy külföldi párhuzama, felmerül a hibás
lejegyzés gyanúja.
Str-l f. 35v
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Str-380 f. 43

S a-lu -tem ex in - i - m i-cis nostris, et de m a-nu o-m nium , qui nos o - derunt, l i -b e - ra nos Domi-ne.

Az In sanctitate105 antifona harmadik sora elválik a korábbi esztergomi variánsoktól: a
„liberabit nos” jellegzetes, d ’-ről <2 -ra tartó íve helyett106 az Oláh-pszaltériumban egy, a 8.
tónusból ismert c kadenciát találunk {chc’d ’c ). A módosítás nyomán a tétel azonos dallam
szerkezetet mutat a böjtelő A d te de luce (maior)107 laudes-antifónájával.
Az Oláh-pszaltérium nem közöl Magnificat-antifónákat a vesperások sorozatához, a kötet
használói egy alkalmas antifonáléból énekelhették azokat hétről hétre.
10IA tonális variálódásról ld. Kiss Gábor, „Tonális variánsok a magyarországi antifónarepertoárban”, in Zenetudo
mányi dolgozatok 1995—1996, szerk. Gupcsó Ágnes (Budapest: MTA Zenetudományi Intézete, 1997), 9—18.
102Csak az intonáció maradt meg a következő antifónákból: f. 80 Credidipropter quod (vö. MMMAe 2003), f. 94
Et omnis mansuetudinis (vö. MMMAe 4104). Mindenestül elveszett: f. 80 Laudate Dominum omnes (vö. MMMAe
6004).
103f2 Benedictus Deus, £3 Erexit Dominus, f4 Salutem ex inimicis, f5 In sanctitate, f6 Per viscera misericordiae, Sabb
Illuminare Domine.
'04Str-380 f. 43, vö. MMMAe 7158.
1O5Str-380 f. 54v, vö. MMMAe 7157.
106Dobszay, Corpus antiphonarum, 263—264.
107MMMAe 7137.
42

Str-1 f. 37
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Str-380 f. 54v
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Invitatórium-antifónák
A hétköznapi zsolozsma invitatórium-beosztása nagyon korai hagyományra nyúlik vissza, már
a legkorábbról ismert zsolozsmaforrások egyikében megtaláljuk a középkori Magyarországon
meghonosodott hozzárendeléseket.108
Str-7 f. 221V
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Esztergomban a vasárnapi invitatóriumhoz két különböző, a gregorián új stílus egyes jelleg
zetességeit hordozó antifónát rendeltek. A vízkereszt nyolcada utáni vasárnapok szokásos tétele,
a Praeoccupemus a breviáriumok temporáléjában, illetve az antifonálék megfelelő helyén szere
pel, míg a Szentháromság utáni vasárnapoké, a Regem magnum adoremus általában a breviáriu,08A René-Jean Hesbert, Corpus Antiphonalium Officii. 1—6 (Róma: Herder, 1963-79) munkájában hivatkozott,
szekuláris kurzushoz tartozó, 11. századi veronai antifonále (V) hétköznapi invitatórium-beosztása megegyezik a
középkori esztergomi és számos más püspökség gyakorlatával (Krakkó, Prága, Olmütz, Bamberg, Augsburg, Mainz,
Passau, Salzburg, Bázel, Toledo, Párizs, Rouen stb.).
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mok zsoltáros részében vagy a pszaltériumban kapott helyet (ritkán írták be az antifonálékba).
Ennek megfelelően az Oláh-pszaltérium első tétele a Regem magnum, de rendhagyó módon
nem a korábbi esztergomi forrásokból megszokott, nagyobb ívű dallammal szerepel,1"
hanem egy másik, régies antifona kontrafaktumaként. A szanktorále egy közös invitatóriumantifónája (például Regem apostolorum Dominum)xw a hasonló szövegkezdet, valamint az
azonos tónus (4/III) és funkció miatt szolgálhatott mintául. E dallam az ünnepelt szentnek
megfelelően többféle szöveget is magára vehet (Regem apostolorum/martyrum/confessorum/virginum Dominum), tehát egy közismert antifónacsalád alkalmazásáról van szó, amely zenei
szempontból a responsorium breve rokona.109111 A kontrafaktum szerkesztője sajátos módon járt
el: az eredeti szöveget („Regem magnum adoremus Dominum”) a mintadallam előtagjára
alkalmazta, az utótag dallamára pedig elkezdte a zsoltárt („venite exsultemus”). Ezt a sajátos
szöveg-dallam egymáshoz rendelést egyetlen magyarországi vagy közép-európai kottás for
rásban sem sikerült megtalálni, így hazai, valószínűleg 16. századi egyházzenész munkájának
tarthatjuk. Az 1515-ös nyomtatott Psalterium Strigoniense és az 1558-ban Oláh Miklós által
kiadott, utolsóként kinyomtatott Breviarium Strigoniense is ezt a szövegváltozatot hozza.112
A Venite exsultemus kezdetű hétfői invitatórium-antifóna a korábbi esztergomi kódexekben
található Regem magnum-hox hasonlóan 4. tónusú, melizmatikusabb dallam. Egyes kottás
források gondosan feltüntetik, hogy az antifona elhangzása után, minthogy annak szövege
azonos a 94. zsoltár kezdetével, a félverstől („Iubilemus D eo ...”) kezdődik a recitáció.113 Az
Oláh-pszaltérium a pozsonyi antifonálékkal (Str-2, Str-4) és a mértékadó nyomtatott breviá
riumokkal egyetemben nem tesz így, de ettől még a szokás vélhetően a szöveget folytató
recitáció volt. Az invitatorium után kiírt „Venite exsultemus” inkább a zsoltárt azonosította,
mintsem a kezdőszavait jelölte.114 Alapvető, külön jelölést sem igénylő szabály volt ugyanis
a zsoltár folytatása minden olyan antifónánál, amelynek szövege a hozzá tartozó zsoltár ele
jéről származott.
Számos korai, külföldi hagyományban a hétfői invitatóriumhoz egyedi dallamú Venitetónus tartozott.115 Hazai forrásaink ebben a kérdésben is változatosak: a zsoltárszöveg foly
tatását külön jelzők (Str-1, Str-Ist, Paul-8) meglepő módon csak egy merev/ 4 vagy transzpo
zícióban c’) tubahangot jelölnek ki,116 az Oláh-pszaltérium 4/III-as tónust társít, míg a
Str-2 és Str-4 egy sajátos (hibás?) incipitet közöl.
Figyelemre méltó továbbá a hétfői invitatórium-dallamnak a többi hétköznapitól eltérő
(új) stílusa, amely szintén a szövegi és az abból következő dallami sajátosságok miatt alakulha
tott így. Az antifona kezdőszavának („Venite”) melizmái meglehetősen változékonyak a ma
gyarországi forrásokban: az Oláh-pszaltérium dallamában —a többi változathoz képest egyedi
109MMMAe 4109.
110MMMAe 4110.
11'Vö. Str-7 f. 69 In aeternum kezdetű rövid responzóriummal. Bár az utóbbi tételt c’-re transzponálva és 6.
tónusban értelmezve közli a forrás, nyilvánvaló a szóban forgó invitatórium-antifónával való rokonsága.
ll2Ld. Breviarium Strigoniense 1558, f. 1, Psalterium Strigoniense 1515, f. 2, míg a Str-1484 f. 9 alapján nem
dönthető el egyértelműen, hogy a „Venite exsultemus” a zsoltár kezdetét vagy az antifona utótagját jelöli.
113Ld. CAlb f. 35, Str-1 f. 30v, Str-Ist f. 44v (az utóbbi két forrásban az antifona egy kvinttel feljebb transzponál
va szerepel), Paul-8 p. 97. A Str-7 f. 69v csak az azonos kezdetű zsoltárt határozza meg („Ipsum”), dallamot nem
közöl. Ld. még MMMAe 4106.
114A 94. zsoltárt kezdőszavaival („Venite exsultemus...”) azonosítja a Str-380 f. 16 mellett a Str-2 f. 66, a Str-4
f. 46v, a Str-1484 f. 14 és a Breviarium Strigoniense 1558, f. I6v.
115Ld. Ruth Steiner, „Local and Regional Traditions of the Invitatory Chant”, Studia Musicologica Academiae
Scientiarum Hungaricae 11 (1985): 134. Speyerben például a 16. századig élt e gyakorlat, vö. Psalterium Spireme
1515, f. 15v.
u6Az Oláh-pszaltériumban vélhetően elírás nyomán került merev tubabejegyzés a pénteki naphoz, ld. f. 54v.
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módon — az utolsó szótagra eső gazdag neuma jelentősen lerövidül, egyszerű climacusszá
zsugorodik. E jelenség nem egyedülálló a forrásban, a vasárnapi príma Benedicat nos antifónájánál még visszatérünk rá.
A többi nap kezdetén egy-egy 6/II tónusú, régies, a responsorium breve 6. tónusú dallammodelljét követő invitatórium-antifóna áll.117
Vasárnapi dallamok
A vasárnapi laudes zsoltárantifónái a középkori zsolozsmarendek egyik megkülönböztető
jegyeinek számítanak. A monasztikus, a ferences és számos nyugat-európai hagyományban az
archaikus formát találjuk: a Benedicite-kantikumot kivéve többszörös Alleluia szöveggel írnak
elő antifónákat, míg más hagyományokban újabb keletű antifónaciklusok (Regnavit-sorozM,
Indutus-sorozat) szerepelnek.118 A legváltozékonyabbak a kantikum (Benedicite) antifónái.
Az esztergomi úzusban kezdettől az Indutus-sorozat honosodott meg, ezt közük forrásaink a
legkorábbi fennmaradt breviáriumtól (Str-67) kezdve, és így találjuk az Oláh-pszaltériumban
is.119 A kantikum antifónája ugyanakkor e hagyományon belül sem rögzített: ahogy már
említettük, a legtöbb esztergomi forrás a gyakori közép-európai szokáshoz csatlakozva a
Benedictio et claritas antifónát írja elő,120 de néhol választható tételként (a Str-67, a Str-Ist
és a PsalBlasii anyagában pedig egyedüliként) megjelenik a francia és olasz forrásokból ismert
Caminus ardebat. Az Oláh-pszaltérium az előbbit közli. Dallamváltozatai nem különböznek
lényegesen a főforrásokétól, leginkább a Sanctus sanctus sanctus antifona tér el említésre méltó
mértékben (f. 12v): nem a kvintről, hanem a térerői indul, amit eddig a középkori Magyaror
szág területén csak szebeni és váradi forrásokból sikerült kimutatni.
U7A további hétköznapi invitatórium-antifónák: f3 Iubilemus Deo, f4 In manu tua Domine, f5 Adoremus Domi
num, f6 Dominum qui fecit nos, Sabb Dominum Deum nostrum.
118Prága szokásrendjével kapcsolatban áttekintést ad az európai összképről Czagány, „A középkori prágai offi
cium ...”, 77-79.
U9A vasárnapi laudes zsoltárantifónái Esztergomban: al Indutus est Dominus, a2 Gloria et honor, a3 Deus miserea
tur, a4 Benedictio et claritas vagy Caminus ardebat, a5 Sanctus sanctus sanctus.
120A vasárnapi laudes Esztergoméval azonos rendjét találjuk a következő városok hagyományában: Passau,
Regensburg, Speyer, Konstanz, Krakkó, Plock, Salzburg, Schleswig, Bázel, Brixen stb.
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A vasárnapi príma antifona-asszignációi az esztergomi úzus egyedi jellemzőjének tekinthe
tők: a longa prima zsoltáraihoz rendelt régi stílusú antifónák más hagyományban nem tűnnek
fel ebben a szerepben.121 Ezeket az Oláh-pszaltériumban is megtaláljuk. Zenei szempontból
sokkal érdekesebb azonban a hóra Benedicat nos Deus Pater antifónája,122 amelyet a Szent
Atanáz-féle (Quicumque) hitvalláshoz énekeltek. Az Oláh-pszaltórium változatában az új
stílusú, eredetileg dúsan melizmatikus antifona egyes melizmái tudatos átdolgozáson estek át:
a hosszabb dallammenetek egy részét megrövidítették, elhagyták belőlük a skálából visszalépő,
ismétlődő formulákat. A korábbi források változatához képest a tételt záró alleluia is egészen
jelentéktelen méretűre zsugorodott. A kottapéldában szögletes zárójel jelzi az Oláh-pszaltérium dallamaiból hiányzó melizmák helyét.
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A korábbi esztergomi (vagy más egyházmegyés) és a környező külföldi példákban sehol
sem találunk hasonló megoldásokat ennél a tételnél,123 így e változtatásokat hazai eredetű
nek véljük. Felmerül a kérdés, hogy vajon egyedi alakítással van-e dolgunk, vagy találhatunk
rá másutt további korabeli példát. Meglepő módon a fentiekkel azonos zenei gondolkodás
nyomait tükrözi az Oláh-pszaltériummal körülbelül egykorú Leleszi vesperále (VLelesz)124
121A vasárnapi príma zsoltárantifónái Esztergomban: al Dominus regit me, a2 Oculi mei semper, a3 In medio
ecclesiae, a4 Beati qui ambulant. Ld. erről részletesen: Dobszay, Corpus antiphonarum, 52, 109. lábjegyzet.
122Str-380 f. 83, vö. MMMAe 1474.
123Hazai kódexeink mind a teljesebb formát közlik: MMMAe 1474, Str-Ist f. 43. Korai párhuzama megtalál
ható az ausztriai ágostonos hagyományban (Klosterneuburg, Augustiner-Chorherrenstift, Bibliothek 1010 f. 52,
1011 f. 94v, 1013 f. 64v). Késó'bbi forrásokban találunk olyan példát, ahol elmarad a tétel végéről az alleluia, de a
melizmák itt sem változnak (Antiphonale Salisburgense, 14. század, Vorau, Stiftsbibliothek, Codex Voraviensis 287,
f. 27).
124Sopron, Állami Levéltár; korábban Jasov/Jászó, Premontrei Prépostság könyvtára, „Kézirat 93”.
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néhány tétele (In manus tuas és Dixi conscendam). A nagyböjti kompletórium responsorium
breve-iben felfigyelhetünk néhol a zenei ismétlődések elmaradására, illetve arra, hogy az
átdolgozó kéz zeneileg értelmes melizmaegységeket hagyott el a dallamokból. Nem általános
ez a jelenség a VLelesz anyagában sem, ezért nem beszélhetünk a teljes zsolozsmakorpuszt
érintő, kései „zenei reformról”. E szórványosan tapasztalható átdolgozások talán ahhoz a
kialakulóban lévő, egyszerűsödő zenei ízléshez köthetők, amely a korabeli és későbbi, 17.
századi graduálékban mutatkozik meg például az Alleluják lerövidülő vagy elmaradó juhhúsá
ban.122 A sajátos szerkesztésmód kéziratos párhuzama ugyanakkor kizárja azt az amúgy ké
zenfekvő feltételezést, hogy az Oláh-pszaltérium Benedicat nos antifónájánál a notátor pusztán
a nyomdai szedő által szűkre szabott hely miatt kényszerült volna egyes dallamrészletek elha
gyására.
Str-7 f. 142 In manus tuas Domine (Qu 5 C r)
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Az Oláh-pszaltérium egyedi tétele a kompletórium 6. tónusú Salva nos antifónája.125126
A dallam korábban kizárólag pálos forrásokból volt ismert, e kései esztergomi bejegyzé
se a székesegyházi használat egyetlen kottás bizonyítéka. A pálosok valószínűleg már zso
lozsmaliturgiájuk első egységesítésekor (talán már a 13-14. században) átvették egy hazai
mellékhagyományból, míg Esztergomból csak a 15. század végéről tudjuk először adatolni.127
125A Gyergyói graduále kapcsán az Alleluják lerövidüléséről ír Merczel György, „A Gyergyói graduále”, Magyar
Egyházzene 7 (1999/2000/2): 194.
126Str-380 f. 103, vö. MMMAe 6064.
127Említi az Esztergomi ordinárius Liber Regum vasárnapjánál: „Salva nos Domine vigilantes, ut ibi, sexti toni”,
ld. Ordinarius Strigoniensis, közr. Földváry Miklós István (Budapest: Argumentum, 2009), 109. Az antifónáról
továbbiakat ld. Szoliva Gábriel OFM, „A középkori pálos kompletórium történeti rétegei”, Magyar Egyházzene 21
(2013/2014/2): 161-163.
47

Str-380 f. 103

Sai - va nos,

Do - mi - ne,

vi - gi - lan - tes,

cu - sto - di

nos

dor - m i - en - tes,

Paul-8 p. 3
i
t -------------------------------------------------------------3 ----------------- 1----------- f ----- • ----- -g - ----- • ----- m -----------------V
’
r#
n
0
0
0
4
T
\ 0
0
\V
-1 0
# _n
1
1
I
I

r J

Sal - va nos,

ut

vi - gi - lan - tes,

v i - g i - l e - m u s in C hri - sto,

b----LJ
*
ut

Do - m i - ne,

et

cu - sto - di

nos

re - q u i - e - sca-m us in p a - c e .

---------------------- 00S--- m 1------------------------------m-----------------• — fk- « —
, * * * |V ^
*-

v i - g i - l e - m u s in Chri - sto,

et

re - qui - e - sca-m us in p a - c e .

dor - m i - en - tes,

(6fl>)

m m— V-0-------• 1 " «
(6f t>)

É rtékelés
Az Oláh-pszaltérium antifónadallamainak vizsgálata megerősítette, hogy forrásunk nemcsak litur
giái, hanem zenei szempontból is a középkori esztergomi hagyományhoz tartozik. Másrészről az is
mertetett sajátosságok további értelmezésre szorulnak. A régi stílusú antifónák zenei variálódása,
valamint az új stílusú réteg átdolgozott, illetve lecserélt tételei miatt a kötet megrendelője és nótá
mra „mögött” egy élő liturgikus közösséget kell feltételeznünk. A rendszeresen végzett egyházzenei
szolgálat adhat ugyanis magyarázatot a hagyomány korábbi állapotától való kisebb eltérésekre: az
egyes dallamok folyamatos énekléséből, másolásából és így újra átgondolásából természetszerűleg
származtak a rokon dallamváltozatok, illetve egyéni döntés nyomán néhány újabb dallam is helyet
kaphatott a készletben. A bemutatott dallamanyag azt sejteti, hogy a 16. században Oláh Miklós
érsek környezetében képzett, az egyes részhagyományokat ismerő egyházzenész csoport működött.
Hozzávéve, hogy az Oláh-pszaltérium nem a székesegyház reprezentatív könyvei közül való, hanem
az érsek nyári rezidenciájának készült, valószínűsíthető, hogy a főpapi udvar liturgikus életét az
ország egy részét sújtó török megszállás és a háborús helyzet nem rendítette meg túlságosan.128

Himnuszok129
A második évezred elejétől - több korábbi, jelentős gyűjteményt létrehozó korszak után újabb lendületet vett a himnuszköltészet Európában: a késő Karoling-kori himnáriumra
alapozva fokozatosan sajátos arculatú gyűjtemények jöttek létre minden nagyobb egyházi
128Vö. Szoliva, „Utólagos zenei bejegyzések a Budai pszaltérium-b&n”, 11-16.
129Önálló tanulmányként ld. Szoliva Gábriel OFM, „Előkerült Oláh Miklós esztergomi érsek kottás Psalterium
Strigoniense-]t (1523) Münchenből —II. A himnárium jellemzése”, Magyar Egyházzene 20 (2012/2013/2): 121—156.
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központban és szerzetesrendben. A középkori magyar himnuszgyűjtemények megalkotása
ugyancsak e történeti vonulatba illeszkedik. Az időszaki himnuszok egyénítése mellett az
újabban kanonizált vagy a helyi patrónus szentekről írt zsolozsmakompozíciók, históriák
egymás után új tételekkel bővítették az egyes közösségek himnáriumát, és a műfaj középkori
virágzása Európában egészen az újkor kezdetéig nyomon követhető.13013

Forráshelyzet
Középkori himnuszdallamaink legfontosabb forrása mindössze néhány, esetlegesen fennma
radt hangjelzett pszaltérium, illetve töredék, minthogy a himnuszok kottáját - a zsolozsma
egyéb zenei tételeivel ellentétben - többnyire kihagyták az antifonálékból és a breviárium
notatum-okból.151 A napjainkban tanulmányozható kottás kéziratok amúgy is alacsony
száma a himnuszokra nézve így még kevesebb emléket ígér. A nagy gonddal összeállított,
zeneileg megbízhatóbb kódexek helyett a terület kutatójának gyakran meg kell elégednie egyegy kántor vagy kisebb (szerzetesi) közösség használatára másolt kantuálék és processzionálék
zenei tanúságával, valamint a retrospektív források vizsgálatával. Mindezek ellenére már eddig
is jelentős eredményeket sikerült felmutatni a meglévő anyag zenei szempontú rendszerezé
sével és belső összefüggéseinek feltárásával.
Rajeczky Benjamin gondosan közzétette a hazai kódexekben fennmaradt himnuszdallamo
kat a Melodiarium Hungáriáé Medii Aevi köteteiben (RajMel I és Ip).132 A számára elérhető
források elemzése során három összetartozó kéziratot talált: a Budai pszaltérium (PsalBud), a
vélhetően pálos Leleszi vesperále (VLelesz)133 és a Czqstochowai pálos kantuále (CantPaul)134 himnuszai szoros daliami rokonságot m utatnak.135 Az összetartozás okát abban
láthatjuk, hogy mindhárom kézirat anyaga többé-kevésbé az esztergomi hagyományból szár
mazik. Ahogy fentebb említettük, a Budai pszaltériumot tarthatjuk közülük a legértékesebb
nek, amely eredetileg a teljes esztergomi himnuszkészletet tartalmazta, mára azonban erősen
töredékes állapotú. A két pálos forrás jórészt ép, dallamanyaguk azonban válogatott, rendi
jellegzetességektől sem mentes, így nem adhatnak teljes áttekintést. További himnuszforrá
saink, mint például a Psalterium Blasii (PsalBlasii), a zágrábi himnuszforrások,136 vagy az
130Szendrei Janka, A himnusz, Egyházzenei füzetek 1/9 (Budapest: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Egyház
zenei Tanszéke és a Magyar Egyházzenei Társaság, 2000), 5—17.
131Himnuszdallamaink közül néhányat antifonáléink (például Str-7, Str-Ist, Str-3) is megőriztek: mivel koron
ként az újabb dallamok nem szerepeltek a használatban lévő himnuszgyűjteményekben, a karkönyvek szerkesztői
ezúton kívánták őket bevezetni az írásos hagyományba.
132Rajeczky Benjamin, Melodiarium Hungáriáé Medii Aevi. I. Hymni et sequentiae (Budapest: Editio Musica,
1956', 19822), valamint Uő, Melodiarium Hungáriáé Medii Aevi. I. Hymni et sequentiae. Pótkötet. (Budapest: Editio
Musica, 1982).
133A vesperále pálos eredete vitatott: cáfolja Mezey László véleménye alapján Török József, „A magyar pálosrend
liturgiájának forrásai, kialakulása és főbb sajátosságai (1225-1600)” (doktori disszertáció, Budapest: Római Katoli
kus Hittudományi Akadémia, 1977), 25—31, védi Radó Polikárp OSB, Libri liturgici manuscripti bibliothecarum
Hungáriáé et limitropharum regionum (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1973), 532. Szendrei Janka véleményével
egyezően ez utóbbihoz csatlakozik Dobszay, Corpus antiphonarum, 306.
134Cz£stochowa, Archiwum Paulinów, 1-215.
135Rajeczky Benjamin, „Himnuszok”, in Magyarország zenetörténete /, 331. A szerző itt az esztergomi himnuszfor
rások közé sorolja még a Csíksomlyóipszaltérium-ot (§umuleu Ciuc/Csíksomlyó, Ferences kolostor könyvtára, egykor
Cod. lat. 1, ma A IV 1/5264; a Melodiariumban: R 26g és R 261), amelyet azonban ma már nem tartunk e csoport
tagjának.
136Zágrábi himnárium-tóredékek (Zagreb/Zágráb, Metropolitanska knjiznica, MR 21); Thuz Osvát intonáriuma
(Zagreb/Zágráb, Metropolitanska knjiznica, MR 10).
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erdélyi szász városokból fennmaradt pszaltériumok137 a magyar középkor dallamörökségét
bővítik ugyan, de általában nem tájékoztatnak az esztergomi változatokról.
Szendrei Janka jellemző példákkal bizonyította, hogy a himnuszok dallamválasztása sajátosan
fémjelzi az egyes középkori liturgikus úzusokat: a helyi egyházak vagy az egyes szerzetesrendek
himnáriumának jellemzésekor nem elég a himnuszok szövegkezdeteit számba venni, a teljes
képhez az európai dallamanyagból való válogatás módja, a helyi kompozíciók és variánsok,
valamint az ad notam utalások sajátos rendszere is hozzátartozik.138 Esztergom középkori him
nuszhagyományáról teljes kottás pszaltérium hiányában, valamint a meglévő források töredékes
sége vagy közvetettsége miatt a fenti részletes képet ezidáig nem lehetett megrajzolni. Az Oláhpszaltérium lényegében teljes himnáriuma épp ezért komoly jelentőségű: az érseki központ késő
középkori liturgiájának tanújaként megvilágít számos dallamtörténeti problémát, köztük először
teszi ismertté az ad notam utalások teljes esztergomi rendszerét. Himnáriumának szöveg-dallam
hozzárendelései a késő középkori szokást tükrözik, bár feltételezhetően többszáz éves szerves
fejlődés - az egy dallamhoz tartozó szövegek számának fokozatos bővülése - áll mögöttük.139

A rendszerezés elvei
Az Oláh-pszaltérium összesen 108 himnusztételt tartalmaz. A könnyebb tájékozódás érde
kében az egyes himnuszokra az itt kijelölt, 1-108-ig terjedő sorszámukkal (nr.) hivatkozunk,
melyek segítségével a közölt táblázatokból könnyen kikereshető a tételek többi jellemzője. Az
ad notam-ot is e sorszámok segítségével adjuk meg.
Az ad notam utalások további magyarázatra szorulnak. A könnyebb használat kedvéért az
Oláh-pszaltériumban akkor is újra kikottázták az egyes tételeket, ha azok előbb már szerepeltek a
könyvben, így szöveges ad notam utalással egyetlen esetben sem találkozunk. A himnuszok táblá
zatos rendszerezéséhez a többször szereplő dallamok („csoportdallamok”) szövegei közül egy-egy
„alapszöveget” választunk, amelyekkel a továbbiakban a csoportdallamokat jelöljük. A kiválasz
tásnál először a temporále himnuszait, majd a szanktorále régebbi himnuszait részesítjük előny
ben. Ahol egyikből sem lehet választani, ott vagy a Budai pszaltériummal való teljes dallami
egyezés alapján, vagy önkényesen jelölünk ki egyet. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a táb
lázatokban szürke hátteret kapnak az egyetlen (önálló) dallammal szereplő himnuszszövegek és az
egyes csoportdallamok alapszövegei. E megjelölt tételeket összeszámolva kijelenthető, hogy a 16.
század közepén az esztergomi úzusban legalább 66 különböző himnuszdallamot énekeltek.140
137Segesvári pszaltérium (Sighi§oara/Segesvár, Biblioteca Documentata, nr. 20679); Szebeni pszaltérium (Sibiu/
Nagyszeben, Muzeul Nafional Brukenthal, Ms. 615); Brassói pszaltérium (Bra§ov/Brassó, Archiv Bisericii Negri, I.
F. 70). E források nem szerepelnek Rajeczky dallamgyűjteményében.
138Szendrei Janka, „A himnuszok dallamválasztása jellemző a liturgiákra”, Magyar Egyházzene 4 (1996/1997/3):
307—314. Németül ld. Janka Szendrei, „Melodiewahl als Ausdruck liturgischer Identität”, in Der lateinische Hymnus
im Mittelalter. Überlieferung —Ästhetik —Ausstrahlung, hrsg. von Andreas Haug, Christoph März, Lorenz Welker,
Monumenta Monodica Medii Aevi, Subsidia 4 (Kassel - Basel: Bärenreiter, 2004), 53—59.
139A szanktoráléban kottázás nélkül hagyott himnuszok (f. 133v Tibi Christe splendor Patris, f. 135v Andrea pie
sanctorum, f. 138v Deus plasmator cunctorum, f. 139 Christe lucis splendor vere, f. 140 Gratuletur Ecclesia) jól példázzák,
hogy az ad «otaOT-csoportokat nem egy-egy másoló saját {ad hoc) döntése hozta létre. Az Oláh-pszaltérium notátora
megtehette volna, hogy a mintapéldányában nem szereplő himnuszokhoz szótagszám alapján dallamot rendel, ehelyett
azonban - kialakult szokás hiányában - üresen hagyta a kottasorokat a későbbi énekesek bejegyzéseinek.
I40A dallamok számát növelik a zsolozsmában nem énekelt, ezért kötetünkből kimaradt himnuszok. Az Oláhpszaltériummal közel egykorú Bakócz-graduáléban szereplő további himnuszok: I/f. 123 Laudes omnipotens ferimus,
I/f. l l l v O Redemptor sume carmen, I/f. 115 Tellus ac aethra iubilent. Az említett forrásban himnusz felirattal
szerepel a Benedictus es Domine (I/f. 4) is, ám ez sem funkciójában, sem műfajilag nem sorolható e csoporthoz.
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A zsoltáros rész himnuszdallamai
Az egyhetes zsoltáros rész liturgikus napjainál összesen 19 himnusz található, amelyek közül 6
—a kishórák, a kompletórium és a vasárnapi laudes himnusza —kottavonalak nélkül sze
repel. A hiány teljesen érthető a kishórák és a kompletórium esetében, hiszen ezen him nu
szok szövegei az egyházi év adott időszakában mindig a nagyhórákban énekelt dallamokon
hangzottak el,141 és ha ezek közül bármelyiket is kikottázták volna, az megnehezítette
volna a szövegek más dallamra történő alkalmazását. A vasárnapi laudes himnusza (nr. 1
Ecce iám noctis) ezzel szemben rejtélyes módon maradt kottaszisztéma nélkül. Mivel az
Esztergomi ordinàrius sehol sem említi a tételt ad notam utalással, nem látszik valószínűnek,
hogy ezt a himnuszt is több dallammal énekelték volna. Ugyancsak ellene mond ennek a
gyakorlatnak, hogy a zsoltáros rész himnuszai között egyedül az O Pater sancte (nr. 18)
dallamára énekelhető el ez a szaffikus formájú tétel, azaz ha nem lett volna saját dallama,
nem is kínálkozott volna más választási lehetőség. Ezek alapján inkább arra kell gondol
nunk, hogy a vonalrendszer hiánya nyomdai hiba, amely megakadályozta a tétel önálló
dallamának bejegyzését.142
A 13 kottás himnusz közül 12 ép, egy pedig töredékes,143 de ez utóbbi dallamválasztása
is megállapítható. A laudesek és vesperások himnuszainak ad notam rendszere ezért - az
említett vasárnapi Ecce iám noctis kivételével - rekonstruálható. Önálló dallammal szerepelnek
a vasárnapi első és második vesperás himnuszai (nr. 18 0 Pater sancte és nr. 9 Lucis Creator
optime), a hétköznapi vesperások és laudesek pedig két dallamon osztoznak (nr. 15 Caeli Deus
sanctissime és nr. 8 Aurora iám spargit). Figyelemre méltó, hogy az elosztás egyenlőtlen, azaz
nem jelöltek ki például egy laudes- és egy vesperásdallamot. Más szóval nem egyfajta litur
gikus „rendszerelv” nyomán, hanem inkább az egyedi szöveg-dallam kapcsolat figyelembevé
telével osztották szét az egyes tételeket.144
Str-380 nr. 15 Caeli Deus sanctissime (= PsalBud f. 19v)

Str-380 nr. 8 Aurora iám spargit (= PsalBud f. 9v, RajMel 1/47)

A 4. táblázatban látható a zsoltáros rész himnuszbeosztása. Az oszlopokban az alábbi
adatok szerepelnek: a tétel sorszáma (nr.); az Oláh-pszaltériumbeli fóliószám\ a nap és a hóra,
14lFöldváry, Rubrica Strigoniensis, 364—365.
142Himnuszunk már a Psalterium Strigoniense 1515-ös, első kiadásában is kottavonalak nélkül szerepel
(f. 13v), tehát egy még korábbi hibával állunk szemben. Hasonló hiányosság továbbvitelét láthatjuk a vízkereszti
Quem non praevalent tételnél. Mindez azért sajnálatos, mert így az Ecce iám noctis esztergomi dallamvariánsa
egyelőre ismeretlen.
143A keddi laudes himnuszából (nr. 4 Ales diei nuntius) a zsoltáros rész utólagos felvágása miatt csak az utolsó két
kottasor maradt meg.
144Az egyenlőtlen dallamkiosztás nem egyedi eset a hazai forrásokban, ld. például a PsalBlasii zsoltáros részét.
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O láh-pszaltérium (Str-380)
incipit

PsalBud
(folio)

RajM el

Ecce iam noctis
[kotta nélkül)

#

VÖ. 1/79

Iam lucis orto
[kotta nélkül)

#

Splendor Paternae gloriae

#

8

Ales diei n u ntius
[utolsó két kottasor ép)

#

f4 -L

8

N ox et tenebrae

#

54

ß -L

15

Lux ecce surgit aurea

#

7

64v

f6-L

15

A eterna caeli gloria

#

8

76 V

Sabb-L

-

A urora iam spargit

9v

9

79

D -V

-

Lucis C reator optim e

10

84

III

*

N u n c sancte nobis Spiritus
[kotta nélkül)

#

11

85v

VI

*

Rector potens verax Deus
[kotta nélkül)

#

12

87v

IX

*

R erum Deus tenax vigor
[kotta nélkül)

#

13

89v

E2-V

15

Im m ense caeli C o n d ito r

#

14

91v

ß -V

15

Telluris ingens C o n d ito r

17v

15

93

f4 -V

-

Caeli D eus sanctissim e

19v

16

96

ß -V

15

M agnae D eus potentiae

22

17

99

fiS-V

15

P lasm ator hom inis D eus

25v

18

102v

S abb-V

-

O P ater sancte

28v

19

103

c

*

Te lucis ante term inum
[kotta nélkül)

30

(dies)—
hora

ad
notam

nr.

folio

i

12v

D -L

?

2

13

D -I

*

3

25

£2-L

15

4

34

ß -L

5

43

6

12v

1/47
I / 19d

I/59a

1/81

Mei

24
22

145,,5

733i4

4. táblázat. Az O láh-pszaltérium zsoltáros részének himnuszai.

amelyben az adott tétel helyet kap; a tétel ad nótám éinak (ha van) sorszáma; a tétel szö
veges incipitjr, a tétel párhuzamos bejegyzésének fóliószáma a Budai pszaltériumban; végül
az önálló vagy csoportdallamok sorszámai Rajeczky Melodiariumában (RajMel) és európai
párhuzamai Bruno Stäblein himnuszkiadásában (Mel).145 Az ad notam oszlopban szereplő
csillag (*) a több dallamra való alkalmazást, míg a kettős kereszt (#) a Budai pszaltérium
elveszett tételeit jelöli.
I45Bruno Stäblein, Hymnen I. Die mittelalterlichen Hymnenmelodien des Abendlandes. Monumenta Monodica
Medii Aevi 1 (Kassel —Basel: Bärenreiter, 1956).
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A him nárium tem poráléja
Az 5- táblázat a himnárium időszaki részének tételeit szemlélteti a 4. táblázat rendszeréhez
hasonlóan. A Budai pszaltérium töredékes (fragm.) vagy elveszett (#) tételeinél a magyar
hagyomány további forrásaira hivatkozunk (VLelesz, CantPaul, HZag, PsalBlasii stb.) a
Rajeczky-féle himnuszkiadásból. Felkiáltójel (!) hívja fel a figyelmet azon esetekre, ahol a
Budai pszaltérium dallamválasztása eltér az Oláh-pszaltériumétól.
A temporále összesen 43 himnusztételt tartalmaz 38 féle dallammal (ebből 7 csoportdal
lam, 6 pedig processziós tétel). A következőkben - eltekintve a kritikai igényű, tételről tételre
haladó feldolgozástól - csak a fontosabb újdonságot hozókkal foglalkozunk részletesen.
A vízkereszti kompletóriumhoz a Hostis Herodes himnusz divíziója (Ibant magi) mellett
gyakran előírták Esztergomban a Quem non praevalent kezdetű trópust. E rímes prózát sza
bálytalan sorhosszúságai miatt teljes terjedelmében notáltan közlik a középkori lejegyzé
sek. így találjuk meg a HZag anyagában (f. 10) és a külföldi kottás forrásokban is.146 A
PsalBud-ból kim aradt,14 a pálosok pedig nem énekelték, ezért mindeddig ismeretlen
volt az esztergomi dallamvariáns. Sajnos a teljes dallam továbbra sem rekonstruálható,
mert Oláh Miklós pszaltériumában e tételnek (nr. 30) csak az első sorához nyomtattak
kottaszisztémát. A nyomdai szedő talán nem ismerte a trópus szövegi sajátosságait, ezért
úgy kezelte, m int a legtöbb himnuszt, ahol elég az első versszakot kottával ellátni.148 A
bejegyzett incipit sajátos esztergomi variáns meglétét jelzi, amely transzpozícióját tekintve
is eltér a korábban ismert zágrábi változattól.
Str-380 nr. 30

Quem non p ra e -v a -le n t p ro -p ri - a

m a - g n i - tu - di - ne.

A böjti kompletórium állandó himnuszának (Christe qui lux es) a CantPaul-ban szereplő,
korábban kiadatlan dallama hangról hangra azonos az Oláh-pszaltérium változatával:
Str-380 nr. 34 (= CantPaul p. 255)

•

*|V- •

lu - cis - que

'

*

•— |*— *— •— *— (*— . — »— 7 *

lu - men ere - de - ris,

lu - men

be - a - tum p ra e - d i -cans.

146Ld. például egy 12. századi klosterneuburgi antifonáléban (Klosterneuburg, Augustiner-Chorherrenstift, Cod.
1013, f. 56v). A HZag dallam változata egyébként nagyon közel áll ehhez az ágostonoshoz.
147Az MTA Kézirattárának K 480-as töredékcsoportja alapján a vízkereszti Hostis Herodes himnusz után köz
vetlenül a Quod chorus vatum kezdetű, Gyertyaszentelőkor (Purificatio BMV) énekelt himnuszt jegyezték be a
PsalBud-ba.
148A Psalterium Strigoniense 1515-ös, első kiadásában ugyanígy, csak incipittei szerepel a tétel (f. 113v).
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O láh-pszaltérium (Str-380)
nr.

folio

tem pus

ad
notam

incipit

20

108v

A dv-V

-

C o n d ito r alme siderum

40

I/38b

21

108v

A dv-C

-

V erbum supernum prodiens
a Patre

40v

1/18

22

109

Adv—L

-

Vox clara ecce

40v

1/44

23

109v

N a t- V I

-

Veni R edem ptor gentium

41

1/65

24

109v

N a t-L

-

C orde natus ex Parentis

41V {fragm.)

vö. 1/105

25

110

N at-V 2

-

A solis ortus cardine

4 lv

I/77b

26

110v

S te-V

-

S tephano prim o m artyri

M TA 480 {fragm.)

vő. 1/12

27

111

Jo h -V

-

D e Patre Verbum prodiens

MTA 480 {fragm.)

vö. 1/61, Ip/9

28

11 Ív

In n o -V

-

Salvete flores m artyrum

M TA 480 {fragm.)

vő. 1/33, Ip/6

29

112

E pi-V

25

H ostis H erodes im pie

M TA 480 {fragm.)

vö. I/77b

30

112

Epi—C

-

Q u em n o n praevalent

-

-

31

112v

Sabb—V

-

D eus C reator om nium

29

I/62b

32

113

D 70-V 1

-

Dies absoluti

29v

I/78a

33

113v

Q u l- V

-

Ex m ore docti mystico

#

vö. I/50a

34

114

Q u -C

-

C hriste qui lux es

#

vö. MAG

35

114

Q u i —L

-

C larum decus ieiunii

42 {fragm.)

vö. 1/52

36

114v

Q u 2 -V

-

A udi benigne C o n d ito r

42

I/lla

37

115

Q u 2 —L

-

Aures ad nostras

42

I/89b, vö. I p /14b

38

115v

Q u 3 -V

-

Iam ter quaternis tra h itu r

42v

I/48a

39

115v

Q u 3 -L

38

lam C hriste sol iustitiae

43 (!)

1/31

40

116

Q u 4 -V

-

Iesu quadragenariae

43

I/10b

41

1 16v

Q u 4 -L

-

Sum m i largitor

43v

1/36

42

116v

Q u 5 -V

-

Vexilla regis p ro d eu n t

43v

I/32a

43

117

Q u 5 -L

-

Pange lingua gloriosi
proelium

44 (!)

I/102a,
vö. I / 102b

44

117v

Q u 6 -D

-

G loria laus et h o n o r
(a n t. a d processionem)

-

-

45

118

Q u 6 -N

Rex C hriste factor om nium

45

I / 16a,
vö. Ip/3

45

1/71

PsalBud (folio)

{adprocessionem post
m atutinas )

46

118v

Q u 6 -N

-

H y m n u m dicam us D om ino
(post processionem )

5. táblázat. A z O láh -p szaltériu m h im n á riu m á n a k temporáléja.
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RajM el

O láh-pszaltérium (Str-380)
nr.

folio

tem pus

ad
notam

47

119

SacSabb

-

Inv en to r ru tili
(post benedictionem ignis)

-

-

48

119v

P

-

Salve festa dies
(in processione)

-

-

49

119v

O ctP

-

Rex sanctorum angelorum
(eundo ad fontem )

-

-

50

120

lS a b b L

-

A urora lucis ru tilat

45v

I/58a

51

121

1Sabb—
V

-

C horus novae Ierusalem

46

I/54a

52

121

P -C

-

A d cenam Agni providi

46v

1/25,

53

121v

A sc-V

-

Festum n u n c celebre

48

54

122

Asc—C

-

Iesu n ostra redem ptio

48

I/6a

55

122

P ent-V

-

Veni C reator Spiritus

48v

I/73a

56

122v

P en t-C

-

Beata nobis gaudia

48v

I/26a

57

123

Pent—L

-

Iam C hristus astra
ascenderat

49

I/74a

58

123v

T rin -V

9

O lux beata Trinitas

49v

I / 19d

59

123v

C o rp -V

53

Sacris sollem niis

49v

I/30d

60

124

C o rp -C

-

V erbum sup ernum prodiens
nec Patris

50

I/42a

61

124v

C o rp -L

-

Pange lingua gloriosi
corporis

50v

I/99b

62

124v

D ed -V

61

U rbs beata Ierusalem

#

vő. I/99b

incipit

PsalBud (folio)

(fragm.)

RajM el

vő. I/74b

vő. I/30b,d

5. táblázat (folytatás). A z Oláh-pszaltérium h im n á riu m á n a k temporáléja.

Az első nagyböjti vasárnap laudesének Clarum decus ieiunii himnuszát nem énekelték a
pálosok, nem maradt fenn a PsalBud-ban sem, egyedül a PsalBlasii-ben (RajMel 1/52). Az
Str-380 nr. 35

quod Chri - stus, au - ctor

o - mni - um,

ci - bis

di - ca - vit

abs - ti - nens.
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Oláh-pszaltérium dallama (nr. 35) ez utóbbinak egy eddig ismeretlen változata, amely stilárisan jól illeszkedik a nap többi tételéhez (hasonlóan kis ambitus, legfeljebb háromhangos
neumák stb.).*149
A szent háromnap sötét zsolozsmáinak (Officia tenebrarum) második processziós him nu
sza, a Hymnum dicamus Domino egy új változatban található meg az Oláh-pszaltériumban
(nr. 46): a korábbról ismert variánsok (RajMel 1/71) „dicamus” és „redemit" szavainak
lelépő d hangja helyett /'szerepel, így a nyitó frázis egy ereszkedő szekundskála. Fontosabb
azonban, hogy a himnusz első versszaka után bekerült a pszaltériumba a processzió Kyrie
eleison —Christe eleison - Kyrie eleison refrénje, amelyet minden versszak után énekeltek, s
amelynek dallama eddig ismeretlen volt:150
Str-380 nr. 46

Hym num di - c a -m u s D o - m i- n o , la u -d e s De - o cum can - ti - co,

*
qui nos cru-cis pa - ti - bu - lo

.

su - o red - e - mit san-gui-ne.

1 _ (b rfL :
Ky - ri - e (e)-lei - son, Chri - ste (e)-lei - son, Ky - ri - e (e)-lei-son.

A Budai és az Oláh-pszaltérium tanúsága szerint az úrnapi kompletórium Verbum super
num ... nec Patris himnuszát a 15—16. században az esztergomi hagyomány egy közkedvelt
himnuszdallamán énekelték (RajMel I/42a, Str-380 nr. 60). Az irodalomban Novum sidus
dallamként is hivatkozott tétel151 f fmálisú, kései, jellegzetesen dúros karakterű. Vélhe
tőleg kezdettől fogva e dallam tartozott Esztergomban a Verbum supernum ... nec Patris
szöveghez, hiszen már a 13. századi Breviarium notatum Strigoniense is ezzel közli.152 Oláh
Miklós pszaltériumában összesen hétszer szerepel,153 ami újabb bizonyítéka a dallam késő
középkori népszerűségének. Korábbi forrásai közül a PsalBud-ban és a CantPaul-ban fordul
149Vö. Mei 510, Klosterneuburg és 5102 Einsiedeln.
150Az Esztergomi ordinarius előírja a himnusz refrénes előadásmódját: „... incipitur hymnus Hymnum
dicamus Domino, redeundo ad maiorem ecclesiam, repetendo »Kyrie, Christe, Kyrie«, et post quemlibet versum,
et finitur in choro”. (OStr 73) A sötét zsolozsmák másik processziós himnusza, a Rex Christe factor omnium
hasonló dramatizálással szerepel az ordináriusban. A fenti refréndallam ahhoz is alkalmazható, bár az Oláhpszaltérium ott külön nem jelzi (nr. 45). A Christe eleison kottája a sorváltásnál hibás kulccsal indul ugyan, de
a custos megerősíti a zeneileg elvárt folytatást. A záró Kyrie eleison már nincs kikottázva, nyilván azonos a refrén
elejével.
151Ld. elsősorban Szendrei Janka, „Új világosság jelenék. Egy himnusz története”, in Zenetudományi dolgozatok
1995—1996, szerk. Gupcsó Ágnes (Budapest: MTA Zenetudományi Intézete, 1997), 287—293. A dallam európai
párhuzama: Mei 57 Heiligenkreuz.
152Str-7 f. 221.
153Nr. 60 Verbum supernum ... nec Patris (Űrnapja), nr. 65 Laudemus regem Dominum (Szent Ilona), nr. 74 En
miranda prodigia (Vizitáció), nr. 76 Lauda mater Ecclesia (Szent Mária Magdolna), nr. 79 Novum sidus exoritur
(Urunk Színeváltozása), nr. 87 Plaude parens Pannonia (Szent Imre), nr. 89 Novum sidus emicuit (Szent Erzsébet).
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elő a legtöbbször, három-három szöveggel.154 Érdemes megjegyezni, hogy míg a PsalBud
mindhárom tétele ugyanezen dallammal szerepel az Oláh-pszaltériumban, addig a CantPaul
tételei közül csak az Erzsébet-himnusz.
Str-380 nr. 60

V er-bum su - per-num prod - i - ens nec

ad

o - pus su - um

ex - i - ens,

Pa - tris lin-quens dex - te -ra m ,

ve - nit

ad

vi - tae

ve - spe - ram.

A himnárium szanktoráléja
A szentekről szóló és a további, dátumhoz kötött himnuszok jegyzékét a 6. táblázat közli. A
szanktorále összesen 46 tételt tartalmaz, ezek dallamai közül 24 a kötet előbbi részében nem
szerepelt (ebből 4 csoportdallam).
Szent Dorottya Gratulare Caesarea kezdetű himnusza a VLelesz-ban hibás kulcsrakással
maradt fenn, és kottahűen jelent meg a Rajeczky-féle Melodiariumban (1/69). Valójában a
dallam / finálisú, nagy ambitusú, kései dúr-dallam, ahogy az Isztambuli antifonáléban is
találjuk (Str-Ist f. 160). Az Oláh-pszaltériumban szintén f - re írva olvasható (nr. 64):
Str-380 nr. 64

Do - ro - the - ae

soli - e - mni - a

so - lis

re - ve - xit or - bi - ta.

A Szent Ilonáról szóló, Laudemus regem Dominum kezdetű himnusz (Str-380 nr. 65)
esztergomi ad notam-ffi a korábban ismert forrásokból nem volt adatolt: az Oláh-pszaltérium
gyakori csoportdallamával közli (nr. 60 Verbum supernum ... nec Patris, RajMel I/42a).
Szent Kereszt ünnepeinek laudeshimnusza Lignum crucis mirabile (nr. 68) szöveggel kezdő
dik. Az iniciálé itt vagy hibás, vagy egy elszigetelt, Zágrábból ismert szövegváltozatot követ155
154PsalBud: f. 50 Verbum supernum ... nec Patris (Úrnapja), f. 53v En miranda prodigia (Vizitáció), f. 53v Lauda
mater Ecclesia (Szent Mária Magdolna); CantPaul: p. 332 Gaude civitas Augusta (Szent Afra), p. 343 Gaude mater
Hungária (Szent István), p. 359 Novum sidus emicuit (Szent Erzsébet).
'I -d. Holl Béla, Repertorium hymnologicum medii aevi Hungáriáé. Initia hymnorum, officiorum rytbmicorum,
sequentiarum, tractuum, troporum, versuum alleluiaticorum cantionumque, sajtó alá rendezte Körmendy Kinga
(Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2012; a továbbiakban HollRep), 719. A Psalterium Strigoniense 1515-ös,
első kiadásában is Signum crucis szerepel, Id. f. 130.
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O láh-pszaltérium (Str-380)
nr.

folio

63

125v de Purificatione BM V - V

-

Q u o d chorus vatum
venerandus

MTA 480
(fragm.)

vő. I/80b

64

125v de sancta D orothea

-

G ratulare Caesarea

#

vő. 1/69

65

126

Laudem us regem
D om inum

#

vö. I/42a

66

126v de sanctis post Pascha —V

-

V ita sanctorum decus
angelorum

47

1/87

67

126v Inv. et Exaltatio Crucis —V

-

Salve crux sancta

47v

I/95a

68

127

Inv. et Exaltatio Crucis —L

73

Lignum [sic!] crucis
m irabile

#

vö. I/29b

69

127v de sancto Iohannes Baptista

-

U t queant laxis

51

1/90

70

128

-

Regis regum civis ave

51v

I / 104b

71

128v de sanctis Petro et Paulo

67

Aurea luce et decore
roseo

52

I/95a

72

129

de V isitatione BM V - V

51

A ssunt festa iubilea

52v

I/54a

73

129v de V isitatione BM V —C

-

O C hristi m ater fulgida

53

I/29b

74

129v de Visitatione BM V —L

60

En m iranda prodigia

53v

I/42a

75

130

de sancta M argarita

-

Pange [sic!] chorus
hym num D ei

-

vö. 1/91

76

130v de sancta M aria M agdalena

60

Lauda m ater ecclesia

53v

I/42a,
vő. 1/72

77

130v de sancta A nna

105

Lucis huius festa colat

54

I / 1a

78

131

de Transfiguratione D om ini
-V

61

G aude m ater pietatis

-

vö. I/99c

79

131v de Transfiguratione D om ini
-L

60

N ovum sidus exoritur

-

vő. I/42a

80

131v de sancto Laurentio

-

M artyris C hristi colimus

54

I/86c

81

132

-

G aude visceribus m ater

54v
(fragm.)

1/93

82

132v de sancto Stephano rege
-V I

-

G audent caeli nova luce

#

vö. 1/17,
27, 43

83

133

de sancto M ichaele —V

18

C h riste sanctorum
decus angelorum

#

vö. 1/8 lc

84

133v de sancto M ichaele —L

?

Tibi C hriste splendor
Patris (notáció nélkül)

#

-

festum

de sancta H elena

de sancto Ladislao rege

de A ssum ptione BMV

ad
notam

60

incipit

PsalBud
(folio)

6. táblázat. A z O láh -p szaltériu m h im n á riu m á n a k szanktoráléja.
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RajMel

O láh-pszaltérium (Str-380)
nr.

folio

85

134

O m n iu m sanctorum —V

-

C hriste R edem ptor
om n iu m conserva

#

vő. I/70b

86

134

O m n iu m sanctorum - C

-

Iesu Salvator saeculi

#

vö. I / 14b

87

134v de sancto Emerico

60

Plaude parens P annonia

#

vő. 1/56, 68

88

135

de sancto M artino

-

M artine confessor D ei

#

vö. I/24a

89

135

de sancta Elisabeth

60

N ovum sidus em icuit

#

vö. 1/3, 42a

90

135v de sancta K atherina

105

Ave K atherina m artyr

#

VÖ. 1/1

91

135v de sancto Andrea

?

A ndrea pie sanctorum
(notáció nélkül)

#

vö. I/95b

92

136

-

Exsultet aula caelica

#

vö. 1/35

93

136v de apostolis - V

Exsultet caelum

#

vö. Ip/4b,
I / 17b

A eterna C hristi m unera

#

vö. I / 17b

festum

de sancto N icolao

ad
notam

-

incipit

PsalBud
(folio)

laudibus

Raj Mei

94

137

de apostolis —L

95

137

de uno m artyre —V

-

D eu s tuorum m ilitum

#

vö. 1/41

96

137v de uno m artyre —L

-

Martyr D ei qui unicum

#

vö. 1/60

97

137v de pluribus m artyribus —V

47

Sanctorum m eritis

#

vö. Ip/15a,b,
1/94

98

138

de pluribus m artyribus - L

96

Rex gloriose m artyrum

#

vö. 1/5

99

138

de uno confessore

-

Iste confessor

#

vö. Ip/13,
1/85

?

D eus plasm ator
cu nctorum (notáció
nélkül)

#

C hriste lucis splendor
vere (notáció nélkül)

#

-

100

138v de pluribus confessoribus —V

96

‘

101

139

de pluribus confessoribus —L

?

102

139

de una virgine —V

-

V irginis proles

#

vö. 1/83

103

139v de una virgine - L

-

Iesu corona virginum

#

vö. 1/13

104

140

de una vidua

?

G ratu letu r ecclesia
(notáció nélkül)

#

-

105

140

de BMV

-

Ave maris stella

#

Ip/1, 1/1

106

I40v

de BM V - C

-

Lux m undi beatissim a

#

Ip/5

107

I40v

de BM V - C

73

Fit p o rta C hristi

#

vö. I/29b

108

141

de BM V - L

-

Q u em terra p ontus

#

Ip/7,
vö. 1/37

6. táblázat (folytatás). A z O láh -p szaltériu m h im n á riu m á n a k szanktoráléja.
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az Oláh-pszaltériumban, hiszen e himnusz minden további forrásban (köztük az összes
esztergomiban) Signum crucis mirabile kezdettel szerepel. Mivel a PsalBud változata elve
szett, a PsalBlasii-ből és a fennmaradt pálos himnuszgyűjteményekből pedig kimaradt ez a
himnusz, magyarországi dallamát mindeddig csak a HZag-ben találhattuk meg. Ez utóbbi
forrás dallamválasztását erősíti meg az Oláh-pszaltérium: eszerint Esztergomban is ugyan
arra a dallamra énekelték, m int az O Christi mater fulgida (Str-380 nr. 73, RajMel I/29b)
kezdetű himnuszt.156
A Regis regum kezdetű, Rajeczky szerint magyar eredetű Szent László-himnusz fennmaradt
dallamváltozatai nagyon közel állnak egymáshoz: csak egy-két díszítő melizma apró részle
tében különböznek, illetve a lejegyzés módjában. Míg a HZag és az Oláh-pszaltérium ^-dal
lamként, addig a PsalBud, a VLelesz és a PsalBlasii/^dallamként közli. Az Oláh-pszaltérium
dallamváltozata részleteit tekintve is a zágrábi forráséhoz áll a legközelebb.
Antiochiai Szent Margit Pangat chorus hymnum Dei kezdetű himnuszának magyarországi
dallamváltozatát mind ez idáig kizárólag a VLelesz-ból ismerhettük. A Rajeczky-féle közre
adásban (RajMel 1/91) a dallam hibás kulcsrakása korrigálva szerepel, az első versszak „quae
praefecto” szavai feletti elírt hangok azonban az eredeti hibás formában jelennek meg. Az
Oláh-pszaltériumban a helyes lejegyzés olvasható (nr. 75), a himnusz első szava ugyanakkor
„Pangat” helyett rendhagyó módon „Pange”:157
Str-380 nr. 75
( r ■\
DL
♦
9 •
P a n -g e

•

•

ch o -ru s

*

jv -

*

*

h y -m n u m De - i

*

»

V
i

i*

Fi - li

-

*

*

o

de m a r - t y - ris M a r-g a - ri - tae

*

*

#

*

*

♦

*

*

o, quae, prae - fe - cto

pás - sa

sub

O - li - bri - o,

con - se - era

ri

m e - ru - it m ar - ty - ri - o.

Szent István király zsolozsmájába a késő középkorban illesztették a Gaudent caeli nova luce
kezdetű himnuszt. Kéziratos emlékei csekély számúak, leginkább a nyomtatott esztergomi
zsolozsmáskönyvekkel terjedhetett el.158 Megtalálható a nyomtatott Psalterium Strigoniense
mindkét kiadásában (1515, 1523) is, bár az Esztergomi ordinárius csak a hitvallók közös
himnuszát (Iste confessor) írja elő Szent István vesperásaira. Mivel a Gaudent caeli nem maradt
156A Signum crucis mirabile himnusz Esztergoméval egyező ad notam-ját külföldön ld. Mei 4023 Verona.
157A nyomtatott Breviarium Strigoniense kiadásai közül egyedül az 1514-esben szerepel „Pange” (f. 333), az összes
többi kiadásban „Pangat”-ot találunk, ld. HollRep 581. Ugyancsak a „Pangat” szóval kezdődik a himnusz a Psalte
rium Strigoniense 1515-ös, első kiadásában (f. 133).
158Megtaláljuk már az 1480-as velencei Breviarium Strigoniense-ben. A HollRep pontosan datált forrásai közül a
legkorábbi, amelyben szerepel a Gaudent caeli nova luce, az erdélyi egyháznak készült 1462-es breviárium (Güssing/
Németújvár, Bibliothek der Franziskaner, 1/34). E kéziratban a himnusz Sidus claret matutinum kezdetű divízióját
rendelik a laudeshez. Nyomtatott esztergomi breviáriumainkban jobbára a vesperás tétele, az 1484-es kiadásúban
választható himnusz az Iste confessor mellett, ld. HollRep 291. A himnusz szövegét ld. Dankó József, Vetus Hymnarium Ecclesiasticum Hungáriáé (Budapest: Franklin, 1893), 208—210.
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fenn egyetlen korábbi kottás forrásunkban sem, kizárólag az Oláh-pszaltérium tanúskodik
(nr. 82) e kései Szent István-ének dallamáról:159
Str-380 nr. 82

Gau - den t cae - li

no - vo

re - ge,

no - va

lu - ce,

to - ni - tru - i

no - vo

d u - ce

Ge - de - o - nis

vox d u m clan - git,

tu - ba

bar - rit.

E nagyívű, dúros karakterű dallam kissé eltérő' variánsokban megtalálható már az Str-Ist
anyagában. A kódex főszövegében Szent Anna Auroralis lux gignitur kezdetű himnuszának
szövegével szerepel (f. 206v),160 a toldalékban pedig a kompletórium Te lucis ante terminum
himnuszának a hitvallók ünnepére rendelt dallamaként (f. 296bis). Eredete a korai ferences
hagyományba nyúlik: a Szent Ferencről szóló Proles de caelo prodiit kezdetű himnusszal vált
ismertté szerte Európában, majd a késő középkorban az egyes helyi egyházak - némileg át
komponálva - saját védőszentjeikől szóló költeményekhez társították.161 Az Oláh-pszalté
rium bejegyzése szerint Magyarországon is megjelent ugyanezen szerepben, sőt e kései Istvánhimnusz szövegére való alkalmazása valószínűleg széles körben ismertté vált, hiszen sajátos
dallamváltozata nyomon követhető a 17. századi magyar protestáns gyakorlatban.162
Szent Mihály arkangyal vesperásának Christe sanctorum decus angelorum kezdetű himnusza
forrásainkban (a PsalBlasii kivételével) a Szentháromság vasárnapja utáni időszak szombati
vesperásának O Pater sancte dallamával, illetve annak valamilyen variánsával szerepel.163 Az
Oláh-pszaltérium is ezt a dallamot rendeli a szöveghez (nr. 83), notátora azonban/"finálisra
jegyezte le. Mivel a dallam az összes többi fennmaradt változatban g finálissal szerepel, valószí
nűleg az f - re írt tételt is „esz”-szel énekelték, ezért inkább az alábbiak szerint értelmezendő:
Str-380 nr. 83
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et
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•

g e -n e -ris

-

1*

be - ni - gnus scan - de - re

-

-

1

cae - lum .

15S>Egyéb kottás forrásaink Szent István korábbi, Gaude mater Hungária kezdetű himnuszát közük változatos
dallamokon, ld. RajMel 1/17, 27, valamint Magyarország zenetörténete I, 332.
160Szendrei, A himnusz, 63/b kottapélda.
l61Ld. Mei 752. A dallam európai elterjedéséről ld. Veronika Mrácková, „The Transmission of Hymn Tune
Stäblein 752 in Europe during the Late Middle Ages”, Hudebni veda 49 (2012/1-2): 19-32.
162Vö. Bárdos Kornél — Csomasz Tóth Kálmán, „A magyar protestáns graduálok himnuszai”, in Népzene és
zenetörténet III., szerk. Vargyas Lajos (Budapest: Editio Musica, 1977), 150 (13. szám).
163Az esztergomi O Pater sancte dallamok európai párhuzamai: Mel 733 Klosterneuburg (incipit!) és lói, Kempten. A
Christe sanctorum a PsalBlasii anyagába egy másik, rokon dallammal került be, vö. RajMel I/82b és Mel 1602 Klosterneuburg.
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Különös, hogy a laudes Tibi Christe splendor Patris himnusza utólagos notálás nélkül
maradt az Oláh-pszaltériumban, pedig a tétel az esztergomi törzsanyag része.164 Ugyancsak
hiányzik a kottázás Szent András apostol himnuszánál (.Andrea pie sanctorum) ,165
A himnárium szentekről szóló részének végén (f. 1 3 6 v -l4 l) a közös tételeket találjuk.
Mivel a PsalBud himnuszanyagából a teljes commune sanctorum elveszett, az Oláh-pszaltérium
az egyetlen olyan forrásunk, amely „első kézből” tájékoztat e fontos tételek esztergomi változa
tairól.
A több vértanú vesperásának Sanctorum meritis himnuszához —a pálos és a zágrábi szokás
sal egyezően - a nagyszombati tűzszentelés processziós himnuszának dallamát (nr. 47 Inventor
rutili) alkalmazza némi módosítással az Oláh-pszaltérium notátora:166
Str-380 nr. 97

S a n - c to - r u m

m e - ri - tis

in - d y - ta

g a u -d i -

ge - sta - q u e for - ti - a, n am gli - scit

vi - c to -ru m

ge - nus

a

p a n - g a - m u s , so - ci - i,

a - ni - m u s pro - m e - re

can - ti - bus

o - p ti- m u m .

A több hitvallóról szóló (nr. 100 Deus plasmator cunctorum és nr. 101 Christe lucis splendor
vere)167 és az egy özvegyhez rendelt (nr. 104 Gratuletur Ecclesia)m himnuszok notálás
nélkül maradtak.
,64Szerepel már a 13. század végi kézírásos esztergomi breviáriumban (Str-67 f. 245), a HollRep 769 alapján
pedig megtalálható a nyomtatott Breviarium Strigoniense kiadásainak minden olyan példányában, amelyben az
ünnep tanulmányozható. Igen hangsúlyos a himnusz jelenléte a zágrábi hagyományban is. Az újhelyi pálosok a
Pange lingua gloriosi corporis dallamára énekelték, ld. Újhelyi pálos processzionále 1644 (Budapest, Országos Széchényi
Könyvtár, Oct. Lat. 794), 21.
165A himnusz szövegét Holl Béla megtalálta egy 15. századi esztergomi breviáriumban (Wien/Bécs, Österreichi
sche Nationalbibliothek, 1812) és még néhány részhagyomány szerkönyvében. A nyomtatott esztergomi breviáriu
mok korai példányaiban szerepel (1480, 1484, i486), később azonban csak az 1525-ös kiadásúban tűnik fel, ld.
HollRep 42. Az Esztergomi ordinárius nem tér ki rá, helyette ádventi vagy apostolokról szóló közös himnuszt ír elő
(OStr 5—6), így e tétel vélhetően nem tartozott szorosan az esztergomi törzsanyagba. Kései, talán Esztergomra is
érvényes ad notam-]a a VLelesz alapján: Salve crux sancta (RajMel I/95b).
166A sajátos ad notam-ta külföldi példa: Mei 1082 Moissac.
167A hiány okára némi fényt vethet e himnuszok hazai története. A Deus plasmator cunctorum himnuszt valószí
nűleg a 15. század végén vagy a 16. század legelején veszi át Esztergom, hiszen csak 1502-től szerepel a nyomtatott
esztergomi breviáriumokban, a Holl Béla vizsgálta esztergomi kódexek közül pedig egyedül Szathmáry György 16.
század eleji breviáriuma tartalmazza (Paris/Párizs, Bibliothèque Nationale, 8879), ld. HollRep 185. A Christe lucis
splendor vere kezdetű himnusz még később, csak 1511-ben jelenik meg nyomtatásban, de ugyanúgy megtalálható a
Szathmáry-breviáriumban, ld. HollRep 139.
168A tétel nem szerepel a régebbi esztergomi kódexekben, legelső magyarországi kézírásos dokumentuma egy 14—
15. századi pálos diurnále (Göttweig, Stiftsbibliothek OSB, 439, f. 454v). Az első esztergomi kódex, melyben
megtaláljuk, a 16. század eleji Szathmáry-breviárium (f. 51 Ív), és a nyomtatott Breviarium Strigoniense-V. közül is
csak a 16. századiakban szerepel, ld. HollRep 314.
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Szűz Mária vesperásának ./foe maris stella dallama háromszor szerepel az Oláh-pszaltériumban
(nr. 77, 90, 105), míg a PsalBud-ban csak Szent Anna himnuszának szövegével maradt fenn
(f. 54 Lucis huius festa). Szembetűnő, hogy az apró eltéréseket —az Oláh-pszaltériumon belül és
a PsalBud viszonylatában is - a dallamsorok végén lévő háromhangos neumákban találjuk. Ha
sonló képet mutatnak a pálos forrásokban megőrzött változatok is: a zárlatokban álló climacusok
és porrectusok változatosan, olykor szekundokkal kitöltve, olykor azok nélkül jelennek meg. A
PsalBud és a VLelesz közlik a „teljesen kitöltetlen”, míg a CantPaul a „teljesen kitöltött” változa
tot, az Oláh-pszaltérium tételei pedig az előbbi kettő között állnak. Következetesnek tűnik
továbbá, hogy az első dallamsor kadenciája g, azaz a záró motívum nem lép vissza a-ra, mint
ahogy az a magyarországi részhagyományokban és külföldön megfigyelhető.169
PsalBud f. 54 Lucis huius festa = VLelesz f. 200v Ave maris stella
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A Szűz Máriáról m ondott kis zsolozsma kompletóriumának himnusza (Lux mundi bea
tissima) szintén gyakran énekelt tétele az esztergomi offíciumnak. Rajeczky a jellegzetesen
magyar A d cenam Agni-dallam (Str-380 nr. 52) önálló változatának tartja.170 Korábban
kizárólag pálos változatban volt ismert (CantPaul p. 244, RajMel Ip/5), ez azonban a him 
nusz 3. sorában a dallamot is érintő szövegvariánst őrzött meg („caeli terratque nobilitas”).
Oláh Mikós pszaltériuma ellenben szabályos ambrusi strófával, az esztergomi szövegre közli
a tételt (nr. 106) :171
Str-380 nr. 106

cae - li,

ter - rae

no - bi - li - tas,

san - cto - rum est

fe - sti - vi - tas.

169A RajMel I /1a tételénél, a PsalBud és a VLelesz közös változatának első dallamsorában hibásan olvasható a
kadencia, a forrásokban a fenti g szerepel, míg a kadenciát találunk PsalBlasii anyagában (RajMel I/lc) és a Kassai
pszaltériumban (RajMel I/lb ). Vö. Mel 67j Heiligenkreuz és 672Nevers.
170RajMel Ip, 5. jegyzet.
17lVö. Mei 712 Verona.
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Értékelés
Az Oláh-pszaltérium himnuszainak értékelésében a Budai pszaltérium himnáriuma - mint az
esztergomi himnuszdallamok korábban egyedüli hiteles forrása — elsődleges jelentőségű.
Tanulmányunk könyvtörténeti fejezetében tisztáztuk, hogy a két liturgikus forrás paleográfíailag kapcsolatba hozható, az érseki zsoltároskönyv notátora minden bizonnyal ismerte a
díszkódex himnuszdallamait, tehát vélhetően azok figyelembevételével jegyezte be a nyomtat
vány hiányzó neumáit. A két himnárium összevetésével ugyanerre a következtetésre jutunk. A
Budai pszaltérium fennmaradt 54 himnusztételéből 22 teljes himnusz és 3 töredék dallama
hangról hangra ugyanúgy olvasható az Oláh-pszaltériumban, míg másik 23 himnusz és 3
töredék egészen csekély eltérést mutat (például nagyobb hangközlépések kitöltése, kisebb
módosítások, elírások). Egy tétel más ad notam-mni, egy másik pedig jelentősen eltérő dallam
variánssal szerepel a két forrásban. Végül egyetlen olyan himnuszdallam található csak a Budai
pszaltériumban, a kompletórium önálló tétele (f. 30 Te lucis ante terminum), amelyet nem
tartalmaz Oláh Miklós pszaltériuma.
Megfigyeléseink alapján az Oláh-pszaltérium teljes zenei anyagára —a zsoltáros rész dalla
maira és a himnáriumra - úgy tekinthetünk, mint az esztergomi hagyomány hiteles és
értékes tanújára. Hitelesen esztergominak fogadhatjuk el ezért 47 olyan dallamvariánsát is
(27 önálló dallamot és 20 ad notam-ot), amelyekről a Budai pszaltérium napjainkban már
egyáltalán nem, vagy csak töredékesen szolgálhat adattal. Az Oláh-pszaltérium révén ismer
hettük meg az esztergomi himnárium egy kései, de páratlanul teljes ad notam-rendszerét
(többek között olyan alapvető tételek dallamválasztásaival, mint a köznapi laudes- és vesperáshimnuszoké), a szentekről szóló közös himnuszok esztergomi variánsainak mindegyikét,
valamint néhány különleges, önálló dallamot is. A notálatlanul maradt 5 tétellel kapcsolat
ban csak azt állíthatjuk biztonsággal, hogy a notátor nem találta meg dallamaikat a neki
rendelkezésre álló himnárium-mintapéldány(ok)ban, a szokás alapján pedig nem ismerte
azok ad notam-)ix. Hogy volt-e később már általánosan elfogadott ad notam-juk vagy önálló
dallamuk, további kérdés marad.
A pálos (vagy annak tekintett) forrásokban fennmaradt himnuszdallamok közül 19 (14
önálló dallam és 5 ad notam) esztergomi párhuzamára derült fény az Oláh-pszaltérium segítsé
gével. A fentiekből 7 tétel hangról hangra azonos a jelen forrásban és legalább egy pálos
kéziratban.
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IV.

Összegzés

Az 1523-as Psalterium Strigoniense nyomtatvány minden fennmaradt példányát tekintve
értékes emlék, a 16. század eleji zsolozsmagyakorlat beszédes tanúságtevője. Amikor a velencei
sajtó alól 1523-ban kikerült példányokat használatba vették, már küszöbön állt a mohácsi
tragédia, a Magyar Királyság darabokra szakadása és a török hadak egyházi és világi kultúrát
nem kímélő pusztítása. A kor egyháztörténetéből ismert továbbá számos külső és belső nehéz
ség, amit a zsolozsmázó közösségeknek - a kisebb társaskáptalanoktól a székeskáptalanokig le kellett győzni annak érdekében, hogy a napi offíciumot hűségesen és méltó módon elvégez
hessék. Mindezek ellenére feltételezhetjük, hogy komoly igény merült fel a karkönyv nagysá
gú, nyomtatott esztergomi pszaltérium kiadására, máskülönben Prischwitz budai könyvkeres
kedő nem vállalta volna - sem egyénileg, sem másokkal szövetkezve —, hogy Liechtenstein
munkájába pénzt fektessen. A kötetek későbbi sorsát a nem várt történelmi fordulat, a déli
országrészek és főként Buda eleste, bizonyára súlyosan megpecsételte. Ennek nyomán, vala
mint a közösségi zsolozsmázás szokásának megváltozása miatt az 1523-as Psalterium Strigo
niense első és egyedüli képviselője maradt a hazai megrendelésre nyomtatott nagyméretű
zsoltároskönyveknek.
A fennmaradt példányok között dallamtörténeti szempontból kiemelt jelentőségű Oláh
Miklósé, amelyet kiadásunk közzétesz. Miként az elemzésekből kitűnt, megbízható notációval
lejegyzett dallamai mélyen a középkori magyar hagyományba ágyazódnak, az élő esztergomi
zsolozsma utolsó zenei emlékei. Az egykor Oláh Miklós érsek tulajdonában lévő 1523-as
Psalterium Strigoniense nyomtatvány ezért Esztergom középkori liturgikus zenéjének mérték
adó forrása, a Musicalia Danubiana sorozatban korábban megjelent Missale notatum Strigo
niense (1. kötet), Graduale Strigoniense (Bakócz-graduále, 12. kötet) és Breviarium notatum
Strigoniense (17. kötet) sorába illeszkedik.
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Preface

In spring 1536 Miklós Oláh recalled in his work Hungária the intellectual treasures, delightful
landscapes, sights and peoples coexisting peacefully in the Hungarian Kingdom which was
under Turkish yoke at the time. He was writing the book far from his country, at the royal
court of Brussels he had fled to as member of the entourage of the widowed Queen Maria of
Habsburg. He had left behind the bloodshed country and the ruins of Buda once famous far
and wide for its humanistic culture. In his memories he evoked King Matthias’s court and his
famed library. Oláh, who was a cleric of classical erudition and keen on typographic art, dwellt
upon the precious objects of the royal chapel and library and was fascinated by the memory.
“Apart from its location and the edifices of the royal residence it [Buda] was remarkable both for the relic of
Saint John the Almsgiver and the library of the admirable King Matthias Corvinus. There where the path led
from the side of the inner library to the niche bored to the Saint John’s Chapel the King attended the Mass
from two vaulted rooms can be found; one of them is full of Greek books the King gathered with no little
care and effort partly from the heart of Greece and partly from other eastern regions. The other inner room
held codices of the entire Latinity from elementary to the highest of sciences [...]. I have heard from elders
that during his life King Matthias always employed at least thirty scribes versed in painting; I knew most of
them after his death. Almost all of the copied Greek and Latin codices were their product. Their overseer, the
Dalmatian Felix of Raguza - I was also acquainted with when he was already advanced in age, knew not only
Greek and Latin, but Syrian and Arabic as well and was also experienced in painting - supervised assiduously
that while copying the books no error should occur.” (Hungarian translation: Béla Németh)

Miklós Oláh was fond of exquisitely produced books throughout his life. This induced him
to enrich his private library all the time and present to his cathedral as archbishop of Eszter
gom the Bakócz Gradual in his possession. He was deeply concerned about liturgy and
education alike. He handed over his priests the recently emended copies of the Esztergom
Breviary and Ritual and in Nagyszombat (now Trnava) he ordered the setting up of a print
ing press beside the recently founded chapter school. Books meant an exceptional value and
means for him; therefore he provided his favourite volumes with entries in his own hand and
carefully bequeathed them at the end of his life.
The reader holds the facsimile of a special copy of Oláh’s estate in hand. It is one of the
archbishop’s one-time liturgical books, a notated printed Psalter which was unknown in
Hungary until quite recently, a precious source of the music of medieval Esztergom liturgy
and a late witness of unsurpassed value of the Office hymns. After the introduction a detailed
bibliographical description of the print and the available copies can first be read followed by
the presentation of the archbishop’s church music activities and the thorough musical analy
sis of his Psalter. The edition has been made for purposes of musicological and liturgy histori
cal research in the first place but intends to give an insight into Hungarian erudition in the
Middle Ages at the same time with the aim Miklós Oláh also put into words: ad laudem et
gloriam Dei optimi maximi.
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Chapter 1

Presentation of the Printed Psalterium Strigoniense
of 1523

Liturgical and Book Historical Background
Structure of the Medieval Manuscript Psalters and Notated Sources
Surviving on the Territory of Hungary
As in numerous church centres of the Christian Europe, there emerged in Hungary a special
liturgy variant in the Middle Ages as an expression of the identity of a particular local church.
The Office of the central use {usus) associated with the archbishopric of Esztergom (Strigonium/Gran) belongs to the Roman-type secular course; in reality it is one of its regional
variants. Its characteristics can be widely demonstrated within the frontiers of the medieval
Hungarian Kingdom; for this reason it is justified to talk of an early Hungarian liturgical
variant.1 This regional character is unique on the liturgical map of contemporary Europe
dotted with the individual traditions of local bishoprics: there is no evidence of an essentially
homogeneous usage on such a large territory and over such a long period of time. The basis
of this “Hungarian use” which became slightly differentiated in the course of its history and
displayed specific features in the liturgy of the various archiepiscopal and episcopal sees re
mained the use of Esztergom all through the Middle Ages. This traditional liturgy ceased to
exist officially after the Council of Trent, following a decree of the national council convened
during the primateship of Péter Pázmány in 1630.2 The cathedral of Zagreb maintained the
liturgy built on Hungarian tradition for the longest time and only switched over to the use of
the modern official Roman books at the end of the 18th century.3
'O n the local formation of the Office liturgy see László Dobszay, “Offizium”, in Musik in Geschichte und Gegen
wart, ed. Ludwig Finscher (Kassel - Basel: Bärenreiter, 1997), Sachteil 7, 600-603; László Dobszay - Gábor
Prószéky, Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae. A Preliminary Report (Budapest: HAS,
Institute of Musicology, 1988), 373-393; David Hiley, Western plainchant. A Handbook (Oxford: Calendron Press,
1993), 69—76, 88-100, 607; Miklós István Földváry, “A római rítus változatainak kutatása I. Bevezető gondolatok”
[Research into variants of the Roman rite 1. Introductory thoughts], Magyar Egyházzene 20 (2012/2013/1): 29-36,
id., “A római rítus változatainak kutatása II. Módszerek és forráshasználat” [Research into variants of the Roman rite
2. Methods and use of sources], Magyar Egyházzene 20 (2012/2013/2): 115-120.
2Ádám Füzes, A trentói reformliturgia átvétele az esztergomi érseki tartomány területén Pázmány Péter érseksége alatt.
A magyarországi rítusváltás történetének és hátterének bemutatása [The adoption of the Trent reform liturgy on the
territory of the archdiocese of Esztergom. Presentation of the history and background of the change of rite in
Hungary], PhD dissertation (Budapest: Pázmány Péter Catholic University, Theological Faculty, 2003).
’On the history of the Esztergom usage see Janka Szendrei, A "mos patriae” kialakulása 1341 előtti hangjegyes
forrásaink tükrében [The evolution of “most patriae” in the light of notated sources from before 1341] (Budapest:
Balassi Kiadó, 2005), 350—370; László Dobszay, Corpus Antiphonarum. Európai örökség és hazai alakítás [Corpus
Antiphonarum. European inheritance and local formation] (Budapest: Balassi Kiadó, 2003), 47—76 and 335—412;
idemr, A z esztergomi rítus [The Esztergom rite] (Budapest: Új Ember, n.d.), 9-18. On the Zagreb liturgy variant see
Andrea Kovács, Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae. VI/A Kalocsa-Zagreb (Temporale)
(Budapest: HAS, Institute of Musoicology, 2008); idem, Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae.
VI/B Kalocsa-Zagreb (Sanctorale) (Budapest: HAS, Institute of Musoicology, 2008); Orsolya Csomó, “A zágrábi —»
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Figure 1. Extract from the Buda Psalter: the antiphon Nos qui vivimus o f the Sunday Vespers,
the responsory Q uam magnificata and the beginning o f the hymn Lucis Creator
(Esztergom, Cathedral Library, Ms. I. 3c, f 12v).

The Psalter of the Esztergom usus follows the general structure of the Psalter of the Romantype secular Offices {cursus saecularis). For the people of the Middle Ages the canonical order of
the 150 psalms of the Latin Psalter formed as much part of the divine revelation as the words
themselves and was therefore retained in the Psalters compiled for liturgical use as well. This
arrangement, which sometimes caused inconvenience for the user of the book, coincided with
the psalmodia currens principle applied in the arrangement of psalms during the various Hours.
The editors of the books “inserted” between the psalms proceeding in numerical order other
necessary texts of the Hours and eventually their melodies as well (antiphons, responsories,
weekday hymns, capitels, versicles, certain orations and prayers, rubrics etc.) and indicated the
composition of the Hours recited with selected psalms. The seven canticles at Lauds from the
Old Testament and the Creed of Athanasius (Quicumque) were included in this supplementary
material while the canticles of the New Testament {Benedictus, Magnificat, Nunc dimittis) and
Te Deum generally followed as an appendix. For the weekly recurring material of the Office in
ordinary time the Psalter, which was compiled from the above mentioned texts, proved suffi
cient but it was generally complemented with a collection of hymns used during the year (Hym
nal) and with the Office of the Dead. The thus established extended Psalter was a basic liturgi
cal book of the Roman-type Offices. Its larger-sized copies put on bookstands allowed the
whole praying community to follow the texts and melodies during the liturgies. Middle-sized
Psalters were also popular: they were made for private use occasionally in ornamented execu
tion. The Psalter served as a point of departure, so-to-say the basic book for medieval education
(reading and writing, Latin, liturgy, Gregorian chant and music theory).4
Though the notated Psalter manuscripts surviving from the territory of medieval Hungary
follow faithfully the above construction principles, they bear in their music and text variants
the characteristics of the local tradition. They naturally agree in the arrangement of psalms
but depending on the usage they vary to a smaller or larger extent in the selection and ar
rangement of the antiphons, hymns and other items as well as in the melodic variants. This
question will be treated at greater length in connection with the musical analyses in the
second part of the study. The most important codex for the topic discussed is the Buda
Psalter from the late 15th or early 16th century held at the Cathedral Library Esztergom5

székesegyház XVII-XVIII. századi processzionáléi”, [17th-18th-century Processionals of the Zagreb Cathedral]
DLA dissertation (Budapest: Liszt Ferenc Academy of Music, 2002), 42—44.
’For the medieval liturgical book genres see Andrew Hughes, Medieval Manuscripts for Mass and Office. A Guide to
their Organization and Terminology (Toronto: University of Toronto Press, 1982); on the structure of Psalters see
especially 224-237; Michel Huglo, Les Livres de chant liturgique (Turnhout: Brepost, 1988); Hiley, Western Plainchant,
287-339; László Dobszay, A gregorián ének kézikönyve [Handbook of Gregorian plainchant] (Budapest: Editio Musica,
1993), 35—36. A survey of the Psalter from the point of view of the history of literature is given by Edit Madas, »Kintornáljatok bölcsen«. Zsoltározás a liturgikus gyakorlatban, zsoltárok közösségi és magánájtatosságban” [»Sing ye psalm
wisely«. Psalmody in the liturgical practice, psalms in communal and private worship], in Lelkiség és regionalitás a középés kora újkorban, ed. Csilla Gábor et al. (Kolozsvár: Bolyai Társaság —Egyetemi Műhely Kiadó, 2013), 193—201. On
their role in the singing instruction at schools see Magyarország zenetörténete 1. Középkor [Music history of Hungary 1.
Middle Ages], ed. Benjamin, Rajeczky (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1988), 145-146.
’Esztergom, Cathedral Library, Ms. I. 3c; fragments: Budapest, Hungarian Academy of Sciences, Manuscript
Collection K 480. See Janka Szendrei, A magyar középkor hangegyesforrásai [Notated sources of Hungary in the Middle
Ages] (Budapest: HAS, Institute of Musicology, 1981), C 7 és F 43. Analogies of the Renaissance ornaments of the
codex were detected by Árpád Mikó in letters patent of nobility originating in the first decades of the 16th centuy and
issued at Buda, “Fáncsi Imre armálisa (1511) és két, Budán illuminált, kottás díszkódex” [Imre Fáncsi’s letter patent of
nobility (1511) and two notated deluxe codices illuminated at Buda], Ars Hungarica 29 (2013/1—2): 31—41. The Buda
Psalter was demonstrably used after 1543 at the Nagyszombat (now Trnava) seat of the archbishop of Esztergom and
his chapter. Following the return of the archbishop and the chapter to Esztergom (1820) it came to its present place. —>
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which can be ranged by virtue of the order of its items, typical melodic variants and remark
able make-up among the central Esztergom sources. Among the surviving handwritten Psalter
volumes no further copy representing the Esztergom usus with melodies can be found. How
ever, evidence on the early Esztergom repertory can be gathered from the Psalter chapters of
Breviaries displaying the use of the archbishopric from the 13th century onwards. In these
chapters - existing for the greater part only textual form - the construction of the Psalter can
be analyzed and its eventual changes traced. The greatest shortage of musical documents has
been in the field of Hymnals so far as apart from the now strongly defective material of the
Buda Psalter only codex fragments and sources of the Esztergom-rooted Pauline melodic
traditions could be reckoned with in the best of cases.

The First Printed Edition of the Psalterium Strigoniense (1513)
Following the invention of printing, from the second half of the 15th century on, printed
Psalters of the various bishoprics and religious orders appeared one after the other.*6 Ac
cording to our present state of knowledge the Psalterium Strigoniense, a Psalter representing
the use of the Esztergom church was first printed in a separate volume in Venice in 1515.
The middle-sized Psalter for private use (21.3 X 16 cm) was commissioned by the Buda
bookseller Jakob Schaller and printed in the workshop of Lucantonio Giunta. Its only
known copy is held in the National Széchényi Library.78As its title-page is missing, it is
referred to with the short title written before the Sunday Matins: Psalterium secundum
ritum almae ecclesiae Strigoniensis (f. 2 ) . 8 It is characteristic of some printed Psalters (and
other early prints) that in sections with melody the printers only set the text and staves
(often in red) leaving the latter blank for the notation. The notes had to be entered into

For its use at the Esztergom cathedral before 1543 no direct evidence has emerged to date. On the history of the Cathe
dral Library Esztergom {Ecclesia Strigoniensis) after 1543 see Kinga Körmendy, “Könyvgyűjtemények az esztergomi
várban 1543 előtt. Fennmaradt kötetek” [Book collections at the castle of Esztergom before 1543. Surviving fragments],
in Mater et magistra, Strigonium antiquum 5, ed. András Hegedűs, Erzsébet Csombor (Esztergom: 2003), 209-222.
6Some examples: Psalterium Benedictinum congregationis Bursfeldensis (Mainz, Johann Fust - Peter Schöifer,
1459), Psalterium cum hymnis, canticis et antiphonis secundum curiam Romanam (Mantua, Johann Schall, 1475k.),
Psalterium Ratishonense (Bamberg, Johann Sensenschmidt, 1483k.), Psalterium Pataviense (Vienna, Johann Winterburger, 1494—98k.), Psalterium chorale cum hymnis ordinis Praedicatorum (Strassburg), Psalterium nocturnum ac diur
num secundum morem et consuetudinem sacrae Romanae ecclesiae (Venice, Lucantonio Giunta, 1505), Psalterium
chorale sanctae Romanae ecclesiae una cum hymnario (Venice, Peter Liechtenstein, 1523), Psalterium chorale fratrum
sancti Dominici (Venice, heirs to Lucantonio Giunta, 1541), Psalterium iuxta morem Ambrosianae Mediolanensis
ecclesiae diligentissime revisum, castigatum, redintegratum etc. (Milan, Valerio and Girolamo Meda, 1555). Further
Psalter incunabula are published in Hanns Bohatta, Liturgische Bibliographie des XV. Jahrhunderts: mit Ausnahme der
Missale und Livres d ’heures (1911) (Hildesheim: Georg Olms, 1911), 48-59.
7RMK III. 207, see Károly Szabó —Árpád Hellebrant, Régi magyar könyvtár III. Magyar szerzőktől külföldön
1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványoknak könyvészeti kézikönyve [Early Hungarian printed
books III. Bibliographical handbook of non-Hungarian prints by Hungarian authors published abroad between
1480 and 1711] (Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, 1896). The description is also
included in Aladár Ballagi, Buda és Pest a világirodalomban 1473—1711. [Buda and Pest in world literature 1473—
1711] (Budapest: 1925), No. 192.
8The more detailed title in the colophone of the print (f. I49v) reads as: Psalterium cum antiphonis simul et
letama ac hymnis de tempore et sanctis per anni circulum cum vesperis et vigiliis mortuorum secundum ritum et consuetu
dinem almae Strigoniensis ecclesiae, novissime summa cum diligentia emendatum, et expensis providi viri Iacobi Schaller,
librarii Budensis, Venetiis quoque diligentissime impressum per Lucantonium de Giunta Florentinum, fin it feliciter. Anno
salutis MCCCCCXV, die XXI mensis augusti.
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Figure 2. Beginning o f the H ym nal o f the printed Psalterium Strigoniense o f 1515 in the only known copy
(Budapest, National Széchényi Library, R M K III. 207, f 109v).
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the ready material later by hand.9 Although music printing also appeared from the 1480s on
due to the rapid development of printing10 - the music was engraved in one block, line to
line or note by note, similar to the letters of the text - printing blank staves remained the
accepted practice for a long time, as it was a cheaper and in some respects more practical
solution. It was also applied in the first edition of the Esztergom Psalter.
Each surviving copy of this type of print can be regarded as an independent source in musi
cal respect supposing that the blank staves were actually filled in. The composition of the melo
dies of the various volumes could namely be influenced by several factors: the musical variants,
the consistency, precision and completeness depended namely in addition to the customer’s
requests on the music scribe(s)’ skills and the contents of the available exemplar(s). An examina
tion of the documents reveals that apart from the carefully carried out notations a great number
of musical entries survived as well which were not part of the commission and did not derive
from the hand of a “professional music scribe” either. They are notes of sometimes extremely
weak quality entered by the users of the various volumes. The melodies of the Psalterium Strigoniense of 1515 in the National Széchényi Library also reflect such contingency: on the one
hand, notes can only be found in a smaller part of the musical items and the existing ones are in
the hand of several music scribes, on the other. An explanation for the phenomenon may be
that the 1515 edition was printed for private use and the volume in question changed hands
several times in the past. Since the quality of the notation of these items is extremely variable,
the volume “can be looked upon as a liturgical text source in the first place”.11 A further copy
of the print is known from bibliographical literature alone; once it was in possession of the
Franciscan Library of Pozsony (Bratislava),12 but its present whereabouts are unknown.

Bibliographical and Content Description of the 1523 Print
The full title of the second edition (1523) of Psalterium Strigoniense reads: Psalterium chorale
secundum consuetudinem Strigoniensis ecclesiae : cum antiphonis simul et letama ac hymnis de
tempore et sanctis per totum annum : cum vesperis et vigiliis mortuorum. It was printed by Peter
“An early, rudim entarty solution also deserves mentioning. Among the incunabula there are some Psalters for
private use which contain no other text than the psalms. D uring setting, however, space was left blank between the
psalms to write in the antiphons and other texts by hand or - at their discretion —notate music onto the staves
drawn simiarly by hand. These “general Psalters” could thus be filled in according to any liturgical tradition and the
booksellers could widely distribute them. See e.g. the Psalter printed in Friedrich Creussner’s Nuremberg workshop
between 1484 and 1485 (Archiepiscopal Library Veszprém, 37316 as well as Bayerische Staatsbibliothek M unich, 4
Inc.s.a. 1 520).
' “O utstanding among the notated Psalter prints is the 250-folio Psalterium Spirense made for the church of
Speyer in 1515 (Munich, Bayerische Staatsbibliothek, 2 Liturg. 379). The volume o f the work falling on setters and
proof-readers, the num ber o f the notated sections as well as the quality o f the ready print make it to a genuine
masterpiece o f book art; the identity o f the setter is for the time uncertain.
"Ilona Ferenczi, “Az első »magyar énekeskönyv«. A Psalterium Strigoniense m int a protestáns graduálok forrása”
[The first »Hungarian hymnbook«. The Psalterium Strigoniense as the source o f Protestant Graduals], in Zenetudo
mányi dolgozatok 2011, ed. Kiss Gábor (Budapest: HAS Institute for Musicology, 2012), 146. In her study Ilona
Ferenczi discusses at greater length that the historical significance o f the print lies in the fact that on compiling the
congregational songbook published in 1602 the Debrecen preacher Imre Újfalvi took into consideration the first,
1515 edition o f the Psalterium Strigoniense, which the “bibliography” attached to the preface allows us to conclude.
Thus this print is the only book which is proved to have been used as a source o f the medieval Hungarian tradition
in the beginning of the early Protestant liturgical reform.
I2RMK III. 207.
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Liechtenstein of Venice (t about 1528) on commission by Michael Prischwitz, bookseller of
Buda (t after 1525).13
Liechtenstein, who came originally from Cologne, was one of the late reputable repre
sentatives of the Venice printing industry flourishing from the second half of the 15th
century on. His whole activity was devoted to the “celestial sphere”: in addition to works of
religious topic, such as Bibles and liturgical prints, he composed mostly books and study
aids on astronomy. This explains the presence of celestial globes in his printer’s m ark.14
H is work is particularly remarkable for the history of liturgy in Hungary as he received
commissions to print Breviaries and Missals for Hungarian dioceses several times since the
early 16th century and even the Benedictine monks of Pannonhalma (St Martinsberg) and
the Pauline Fathers turned to his printing office for the sake of having their liturgical books
printed.15 As the detailed description of the Psalterium Strigonien.se will show his press
worked with exceedingly tasteful typography and great precision and chose the illustrations
and engravings to the various liturgical items with an attention worth appreciation. The
adjective “chorale” (melodious) in the title o f the print is justified by the use of blank staves
meant to be filled in by hand, similar to the first edition. Although Liechtenstein’s work
shop would have made it possible to print notated musical sections,16 in the case of Psalte
rium Strigoniense a simpler solution, the use of blank staves was decided on. As far as the
number of copies of the present print is concerned, bibliographical research has no conclu
sive evidence at its disposal. According to estimates 2—300 copies may have left the Venice
workshop at the very most in 1523.17
The pages measured 38 x 27 cm, that is the print was intended for bookstand, not for
private use. Its size was 144 folios. Except for the title-page each folio was provided with a
printed number. On the verso of the title-page a four-column index to the psalms and hymns
can be found ( Tabula psalmorum et hymnorum), which is a novelty compared to the earlier
manuscript Psalters. The rest of the folios have two columns, the size of the type-area is 29.5
X 20 cm. The text of the psalms, antiphons and hymns was printed in black, while the staves,
the initials of the psalm verses and the strophes of the hymns as well as the various remarks
and references are in red. The four-line music systems are 17 mm, about two text lines in
height. The folio numbers facilitating the search for the selected psalms after the antiphons in
the various Hours are also in red. The inner division of the psalm verses (mediation) is indi
cated by colon; the same sign is used for the rarely used flexa.18 The initials ornamented with
13Based on data to be read in the sub-title: “Venetiis in aedibus Petri Liechtenstein : Michael Pryschwicz
librarius Budensis me excudi m andavit”. In connection w ith Liechtenstein’s biographical data there are still a lot
o f uncertainties. Gedeon Borsa supposes that he worked in Venice from 1497 on and died between 1528 and
1530, but his heirs kept running the printing office under his name until 1585 at least. It cannot be excluded,
either, that he had only one heir with identical name. See Gedeon Borsa, Clavis typographorum librariorumque
Italiae 1465-1600, Bibliotheca bibliographica Aureliana 35 (Budapest - Baden-Baden: Akadémiai Kiadó - Verlag
Koerner, 1980), voi. 1, 201.
14See at the end o f the volume (f. I44v).
,5Some im portant prints o f Hungarian relevance from Liechtenstein’s workshop: Breviarium Strigoniense (1513,
1519, 1524), Diurnale Strigoniense (ca. 1525), Diurnale Zagrabiense (1525), Breviarium OSB in monte Pannoniae
sancti Martini (1519), Breviarium OSPPE (1540), Missale Strigoniense (1512, 1513), Missale Zagrabiense (1511),
Missale OSPPE (1514), Obsequiale seu baptismale Strigoniense (1523, 1525).
^Liechtenstein’s 1511 edition o f the Missale Zagrabiense contains some relatively voluminous musical prints of
excellent quality w ritten in Messine-Gothic notation (RMK III. 176).
17Cf. Rudolf Hirsch, “Nyomdászok és könyvnyomtatás” [Printers and book-printing], in A könyves kultúra. XIV—
XVII. század. I. Válogatás az angolszász szakirodalomból, ed. István M onok (Szeged: Scriptum Kft, 1992), 104. For
inform ation on the num ber o f copies I owe thanks to Pojjákné Judit Vásárhelyi and Farkas G ábor Farkas.
18“Clamavit ad me et ego exaudiam eum : cum ipso sum in tribulatione : eripiam eum et glorificabo eum .” (f. 60v)
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engravings, which mark the beginning of larger sections of the Psalter, greatly enhance the
value of the print. For the various initials Liechtenstein used forms of exchangeable inside; as
a result, he could always adjust their inner figurai elements to the contents of a given text.19
W hat is more, he used this exceedingly shaded solution in four different sizes, which shows
how well his workshop was equipped.20 The dividing role of the initials is complemented by
printed ornaments consisting of vegetal motifs.
The 1523 edition of the Esztergom Psalter follows the structure of the earlier manuscript
Psalters and of the 1515 print: it consists of a psalm section comprising the psalms in numer
ical order complemented by weekday hymns, capitula, versicles etc., and of a Hymnal bring
ing the hymns for various seasons and saints as well as the Office of the Dead.
The psalm section opens with the nocturns of Sunday Matins, with the Ps 1 Beatus vir and
the pertinent antiphon (f. 2); later the sequence of psalms breaks off and the antiphons and
the hymn of Sunday Lauds are interpolated (f. 12). There follows the material of the Sunday
(“longa”) Prime (f. 13) according to the increasing number of psalms, then the psalms of the
weekday Matins with their antiphons, the Lauds antiphons, canticles from the Old Testament
and the hymns in succession. Following the Saturday Lauds (f. 74) the series of Vespers starts
with Sunday, with the antiphon Sede a dextris meis and with Ps 109 D ixit Dominus (f. 77). In
the Psalter the music of the responsories is not notated; as a result, Quam magnificata sung at
Vespers on Sundays in ordinary time, which is so characteristic of the Esztergom usus, is not
written out either.21 The set of Vespers breaks off after the third antiphon of Monday (f. 80
Laudate Dominum omnes gentes) because the following Ps 117 as well as the divisios of Ps 118
already belong to the Little Hours: the items of the Prime not included so far as well as the
Terce (f. 84), Sext (f. 85v) and the None with their proper items can all be found there
(f. 87v). After the material of the None the weekday Vespers continue with the fourth anti
phon of the Monday Vespers and with Ps 119 A d Dominum cum tribularer according to the
numerical order of the psalms. The Saturday Vespers (f. 100) is followed by the Compline
(f. 103), then the three invariable psalms of the Lauds (Pss 148—150). The canticles of the
New Testament (f. 104v), the Te Deum (f. 105v), the litany (of All Saints), the preces with the
pertaining orations appear as a supplement at the end of the psalm section.
The psalms omitted from continuous psalmody (psalmodia currens) and only available in
thematic selections are contained in the Psalter in their proper place according to their num 
ber, but without an antiphon.22
Table 1 shows the psalm section arranged according to the canonic sequence. The psalms
chanted at the various Hours in agreement with the principle of continuous psalmody are
19Cf. e.g. the inside o f the two initials C: f. 65 Cantate Domino (singing clerics) and f. 108v Conditor alme
siderum (human figure symbolizing the Creator, starlit sky, Sun, M oon).
20T he largest-size double initials occur at the beginning o f Matins (at the beginning o f the various liturgical
days), at the first psalm o f the Sunday Vespers as well as at the beginning o f the Hymnal. Their size is 75 X 66 mm,
that of the exchangeable inner form 34 X 25 mm. The ferial Vespers, the Sanctorale o f the Hymnal and the Vespers
for the D ead begin w ith an initial that is one size smaller, i.e. 54 X 50 mm on the outside and 28 X 22 mm on the
inside. T he beginning o f the Little H ours during the day is indicated by individual measurements in three places
(43 X 37 mm, and 27 X 22 mm on the inside). Finally, the smallest o f all initials o f exchangeable inside are
employed in the Hymnal to distinguish all through the first hymn belonging to a given feast or saint. Their
outward measurements are 34 X 29 mm, their interior ones 17 X 13.5 mm.
21In the Buda Psalter the same item is notated (f. 12v), cf. Figure 1. The printed Psalterium Strigoniense requires
in the case o f this responsory (and of responsories in general) supplements from an adequate Antiphonary.
22Ps 4 Cum invocarem is e.g. a steady element of the Compline, Ps 5 Verba mea that o f Lauds etc. At Matins on
Friday the inscription “N on d[icitu]r ps. 89.” after Ps 88 reminds the reader that the following Ps 89 must be
om itted from continuous psalmody, see f. 59v.
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fol.

dies hora (antiphona)

psalm odia currens
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dies hora (antiphona)

2

D N I (al)

Pss 1—3
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ß L
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2v

C

Ps 4

54v

f6 N (a l-a 5 )

Pss 8 0 - 8 8

3

f 2 L (a2)

P s5

59v

ß L (a2)

Ps 89

3v

D N I (al)

Ps 6

60

C

Ps 9 0

4

D N 1 (a2)

Pss 7 - 1 0

60v

Sabb L (a2)

Ps 91

6

D N1 (a3)

Pss 1 1 -1 4

61

D L (a l)

Ps 9 2

7v

DN2

Pss 1 5 -1 7

6 lv

f6 N (a5)

Ps 93
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DN3
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24v
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25v
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D V
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D I (a4)

Ps 117
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fe r L (a l)
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I

Ps 1 1 8 /1 -2

32v

f3 N (a6)

Ps 51
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III

Ps 1 1 8 /3 -5

33

ß L

propria

85v

VI

Ps 11 8 /6 -8

34v

(4 N (al)

Ps 52

87v

IX

Ps 118/9-11

34v

D I (a3) /fe r I

Ps 53

89

£2 V (a4-a5)

Pss 1 1 9 -1 2 0

33

f4 N (a l-a 5 )

Pss 5 4 —61
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f3 V

Pss 1 2 1 -1 2 5

38v

L (a3)

Ps 62

92

£4 V

Pss 1 2 6 -1 3 0
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f4 N (a3)

Ps 63

93v

f5 V (a l-a 2 )

Pss 1 3 1 -1 3 2

39v

f 4 L (a2)

Ps 64

94

C

Ps 133

40

f4 N (a6)

Ps 65

94v

f5 V (a3-a5)

Pss 1 3 4 -1 3 6

40v

L (a3)

Ps 6 6

96v

f6 V

P s s 1 3 7 -1 4 1

40v

f4 N (a6)

Ps 67

99v

ß L (a2)

Ps 142

42

f4 L

propria

100

Sabb V

Pss 1 4 3 -1 4 7

43

f5 N

Pss 6 8 - 7 9

103v

L (a5)

Pss 1 4 8 -1 5 0

psalm odia currens

Table 1. The structure o f the psalm section o f the printed Psalterium Strigoniense o f 1523
based on the psalmodia currens principle (without the supplemented parts).

printed in bold whereas the ones in the selection are printed in italics. The make-up of the
Lauds is only referred to {propria). Wherever necessary, it is also marked under which anti
phon of the Hour the psalms belong.
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The Hymnal following the psalm section is divided into two larger chapters: the Proper of
the Time (Temporale) and the Proper of the Saints (Sanctorale). The items of other feasts tied
to a certain date (e.g. the Transfiguration of the Lord) are also included in the Sanctorale. The
proper hymns of the feasts of the Temporale are ranged beginning with Advent (f. 108v) while
the items of the Sanctorale start with the Feast of the Purification of the Virgin celebrated on
2 February (f. 125v). The Sanctorale ends with a separate section after the saints’ proper
hymns, with a series of common items about the saints (Commune) (f. 136v).
The Office of the Dead (officium defunctorum) at the end of the Psalter is a supplement to
the volume: it comprises only the text of the first Vespers, the three-Nocturns-Matins and the
Lauds on ff. I4 lv -l4 4 , without any possibility of musical notation. Although their melodies
are extremely precious, they were no more included into each Psalter in the 15 th -l6 th centu
ries but were put into the Antiphonals.2’ Linked to the Office of the day (horae canonicae)
the Office of the Dead was regularly said in the contemporary Esztergom use, but only read
in all probability and not chanted. It was commonly recited in the shorter form, at Matins
with one nocturn, before the larger feasts with three nocturns and during the octaves it was
omitted altogether.2324 The Office of the Dead of the Psalter follows the general Esztergom
order of items.25
The question arises whether the two editions of the printed Psalterium Strigoniense reveal
any kind of close relationship. An indirect relation is obvious as both prints contain the
Psalter of the Esztergom usus. But there is more to it. Although the two editions were
printed by different printers, in varying sizes and for different purposes, there is no denying
that Liechtenstein used Giunta’s first edition to prepare the second edition. Evident typo
graphic parallels between the two prints suggest that the setting was probably based on a
proof-read copy of the first edition the person commissioning the book may have handed
over to Liechtenstein earlier. Contentual parallels between the main texts, the identical
wording and placement of a considerable part of the rubrics as well as some common
editing errors provide conclusive evidence for the relationship of the prints.26 The differ
ence between the two editions seems to be the result of Liechtenstein’s corrections and of
meeting the commissioner’s changed demands in almost each case.27
23An exception in this respect is the Buda Psalter o f high-standard make-up where the Office o f the Dead was
originally notated all through. By now only its fragments are extant (f. 32-3 9 v as well as MTA K 480/2).
24Praying the Office o f the Dead continued during the octave o f All Saints alone because o f the feast’s relation to
the deceased. See in greater detail Miklós István Földváry, Rubrica Strigoniensis. A középkori Esztergom liturgiájának
normaszövegei, [Rubrica Strigoniensis. Standard texts o f the liturgy o f the medieval Esztergom] PhD dissertation
(Budapest: Eötvös Lóránd University, Faculty o f Humanities, 2008), 337-339.
25For the order o f items see László Dobszay - Andrea Kovács, Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis
Europae. V/A Esztergom!Strigonium (Temporale) (Budapest: HAS Institute for Musicology, 2004), 236—241, nr.
46800-47422.
26In connection with the parallel editing errors see e.g. the inform ation on the hym n Ecce iam noctis in the
psalm section and the item beginning with the words Quern non praevalent in the H ymnal in C hapter 3 o f the
present study.
27For example in the 1515 print the versiele was often provided with printed staves (at Matins on Sunday on all
three occasions, cf. f. 7v, lOv, 12), which were completely om itted from the 1523 edition (cf. f. 7v, 10, 12). The
first edition contains before the Lauds canticle on Tuesday (f. 34v) not the actually chanted antiphon intonation
(Cunctis diebus), but the whole item written out in its entirety ( Cunctis diebus vitae nostrae salvos nos fac Domine),
which was also emended. In the first edition the second division o f Ps 118 (f. 82v Retribue servo tuo) was accidental
ly provided with the inscription “Ps. CXIX”, which is also missing from the second edition. T he em endations in the
Hymnal affect both the content (e.g. the doxology o f St. Emerich’s hym n received a new text) and the modification
o f the order o f items (e.g. Liechtenstein’s commissioner had St Helen’s hymn Gaude felix Hungária replaced by
Laudemus regem Dominum) etc.
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w hereabouts

library

shelf-m ark

con d ition o f

notation

the print

Esztergom

Cathedral
Library

Inc. XVI. I. 118.

heavily worn,
restored, fol. 2 is
missing

Turócszentm árton
(M artin, Slovak
Republic)

Slovenská
národná
kniznica

Bap. 3846.

full, intact copy

M unich

Bayerische
Staatsbibliothek

Res/2 Liturg. 380.

for the greater
part intact, 5
psalms cut out
and transferred

3 hands, on the
whole 5 hymns
filled in

1 hand, fully filled
in except for 5
hymns

Table 2. Surviving copies of the 1523 printed Psalterium Strigoniense.

The second edition of Psalterium Strigoniense surpasses the first one in aesthetical respect
as well, which is due to the higher-standard initials, a better choice of the height of staff lines
adjusted to the size of the letters and to more precise work of setting and printing.

Surviving Copies
Several copies of Peter Liechtenstein’s Psalterium Strigoniense are known {Table 2). Each of
them deserves attention as their individual background, the events related to their recent
and distant past contribute to the history of print as an independent intellectual cre
ation.28 Apart from bibliographical particulars (including the present physical condition,
the eventual lacunae, one-time possessors etc.), the musical aspects of the various copies,
the number and quality of their notated entries as well as rhe notation used will be analyzed
in detail wherever justified.

Esztergom, Cathedral Library, Inc. XVI. I. 118.
The only copy of the Psalterium Strigoniense of 1523 extant in Hungary is held in the
collection of the Cathedral Library Esztergom under the shelf-mark Inc. XVI. I. 118.
Thought to be the only surviving copy at the end of the 19th century, it was highly appre
ciated in bibliographical research and included therefore in the material of the 1882 H un
garian book exhibition.29 Before being publicly displayed, it was extensively restored: the
heavily worn and damaged folios were repaired on the level of contemporary technical
feasibilities, the leather covering of the original wooden boards was conserved and comple28For the sake o f completeness let us remark that apart from the three copies described there exists a fragment o f
ca. one folio o f a fourth one. It was found in the binding o f the records o f a trial dated 1609 from the village M odor
o f the Slovak Republic: M odra/M odor, Magistrat mesta Modry, 2247-K .457 Prozess gegen M artin (Valentin)
Weber 1609.
29Kalauz az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum részéről rendezett könyvkiállításhoz [Guide to the book
exhibition organized by the N ational Museum o f Arts and Crafts] (Budapest: 1882), 199—200, No. 24. The
catalogue refers to the restoration o f the copy prior to its exhibition.
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mented, the binding reinforced. The Esztergom copy was also registered later in the inven
tory of Régi Magyar Könyvtár [Early Hungarian Printed Books] by Szabó—Hellebrant.30
On the history of the volume only scarce concrete evidence is available. Its one-time
damaged state requiring restoration makes us conclude that it had been regularly used. The
steady turning of pages wore out certain folios so much that their bottom corner got torn off.
Such pages can be found at the frequently recurring texts of the Office in the first place (e.g.
at the divisios of Ps 118). On the other hand, the folio 2 with the first psalms must have been
lost early and replaced by a subsequently stitched in smaller-sized page than the measure
ments of the folio. It contains a humanistic handwriting imitating partly printed Roman
type, partly cursive script. On the title-page, immediately after the main title, a faint entry
written in brown ink bears witness to the first known owner: “Ecclefsiae] Strigoniensis
1571”. Consequently, the volume belonged to the “church of Esztergom” at the time indicat
ed but given the case that in 1543 the castle of Esztergom got under Turkish rule, the book
must have been used in Nagyszombat (now Trnava, Slovakia) that assumed the role of the
archbishoprical centre.31 Considering the few musical entries of varying quality, it can be
less supposed that it was used in the archbishop’s immediate environment but rather at the
chapter. A token of the higher esteem of the book is that some of its printed initials were
ornamented in ink.32 Under the printed date on the title-page (1523) a further three-word
possessor’s entry written also in ink can be found which was later painted over almost to the
point of illegibility. The third word refers - based on the smaller size of the initial C and the
discernible ending - to the rank of the one-time owner and can probably be understood as
canon (“canonicus”). The monogram SL to be safely identified from the name means pre
sumably István Lázár who figures among the Esztergom canons in the years between 1624
and 1652. The most probable reading of the entry is therefore “Stephanus Lazarus Canoni
cus”. All this underlines the presumption that the copy was once used in Nagyszombat where
Lázár was prebendary, then choirmaster for a while, and kept probably living in that city after
his appointment to canon as well.33 He bequeathed his books to the chapter by will.34
The binding of the copy held in Esztergom does not reveal more about the identity of the
owners of the volume. The wooden-boarded leather binding is ornamented by a frame pro
duced by three kinds of role-stamps with vegetal ornamentation. So far the role-stamps could
not be identified. In the middle of the front board there is a large-sized coat of arms of H un
gary with the inscription “ [PSALTERIUM” on top and “CHORALE” in the belt under the
arms. The conspicuous presence of the Hungarian arms among the ornaments may even
30RMK III. 259 as well as RMK 111. Pótlások [Supplements] V. 59. The description is also included in Ballagi,
Buda és Pest a világirodalomban... [Buda and Pest in world literature], No. 269.
31Körmendy, “Könyvgyűjtemények az esztergomi várban 1543 előtt” [Music collections in the castle of Eszter
gom before 1543], 209—222.
32See f. 43 Nox et tenebrae and f. 109v Corde natus, the initial D of Dixi custodiam on f. 25v was slightly coloured.
33Lázár attended school in Nagyszombat (now Trnava) and returned there after the conclusion of his studies in
Vienna and Olmiitz (Olomouc). He was ordained priest and served on the canonical choir as mentioned, later
became parson in Nagykér (now Vel’ky Kyr). Archbishop Péter Pázmány raised him to the rank of canon on 26
April 1624 and from 1629 on the directorate of the All Saints’ altar also belonged to him. See Ferenc Kollányi,
Esztergomi kanonokok 1100-1900 [Canons of Esztergom 1100—1900] (Az Esztergomi Főszékesegyházi Káptalan,
1900), 230 as well Ludovicus Némethy, Series parochiarum et parochorum Archi-dioecesis Strigoniensis ab antiquissimis
temporibus usque annum MDCCCXCIV (Esztergom: 1894), 738.
34From the text of his will dated 5 July 1631: “Libri venerabilis capituli sint.” See on it: A magyar könyvkultúra
múltjából. Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése, Adattár a XVII—XVIII. századi szellemi mozgalmak történetéhez 11
[From the past of the Hungarian book culture. Articles and material collection by Béla Iványi, Reference book on
the history of intellectual movements in the 17th—18th centuries 11]. (József Attila University Szeged, Faculty of
Humanities, 1983), 194, No. 311.
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suggest that the binding was commissioned by a layman. The middle field of the backboard
is filled in by the rosetted role-stamp with human form in three bands. The wooden boards
were originally provided with copper clasps which could be fastened from the outside. At the
time of the restoration in ca. 1882 they were either not available or no more restored. Their
place is well discernible on the boards.
Despite its one-time regular use the Esztergom copy contains only a small number of
musical entries, about 5 items altogether. The notated items entered into the Hymnal origi
nate from three different music scribes and vary in standard according to their level of educa
tion. The earliest entry made by music scribe 1 includes two hymns for Advent at the begin
ning of the Hymnal: Conditor alme siderum and Verbum supernum prodiens (f. 108v). They
are written in pure, slightly cursive Messine-Gothic and Hungarian mixed notation35 resem
bling very much the notation of the Munich copy, which is to be discussed later. The two
features differentiating it from the notation of the latter are the shape of the puncta (a strong
ly elongated rectangle) and the lack of bipunctum at the end of the item. On the other hand,
the entry contains the typical climacus started with bipunctum as well as the custos. It points
towards the practice of cursive notation is that the first music scribe writes the lower note of
35On the Messine-Gothic and Hungarian mixed notation see Janka Szendrei, Középkori hangjegyírások Magyarországon.
A magyar notáció története. Német neumaírások Magyarországon [Medieval notations in Hungary. The history of the Hun
garian notation. German neumatic notations in Hungary] (Budapest: HAS Institute for Musicology, 1983), 76—88.
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the clivis with an upwards open semicircle in each case. The melody of the hymns in question
agrees note for note with the two corresponding hymns of the Munich copy so the two hands
must have been very close in time as well. Although Verbum supernum was originally notated
with a wrong clef (F instead of C), it was emended by one of the Psalter’s later users. Music
scribe 2 tried to enter into the Psalter the hymn of the first Christmas Vespers beginning with
the words Veni Redemptor gentium (f. 109v) but after writing a wrong note on the second
syllable of the word “decet” in the last line, he abandoned it altogether and left the item
unfinished. Although his puncta display a regular, lozenge-like form, he is by no means
versed in notating compound signs: he writes the notes of the clivis detached from each other
(“saeodum”) and ties them after a renewed raising of the pen. He uses the Arabic three
shaped F-clef in a curved, calligraphic form; in the employment of the custos he is precise
and consistent. The opening line of his melody slightly differs from the familiar Esztergom
variants. The entry of music scribe 3 seems to be the latest and the least professional work at
the same time. His two notated hymns: Martyris Christi colimus (f. 131v) and Gaude visceri
bus mater (f. 132) can be found in the section on saints. He filled in the former musically
correctly whereas the latter contains several minor errors. Due to smudges of ink his puncta
are uneven, different in size. The cursive pes and the clivis are essentially of the same struc
ture: irrespective of the pitch of the notes, the first note appears on the left side of an upright
stem, the second one on the right (see “plaudant” and “M um ”). O f the three music scribes
only this one closes the items with a bipunctum.

Turócszentmárton (Martin, Slovak Republic),
Slovenská národná kniznica, Bap. 3846.
When the third volume of Régi Magyar Könyvtár [Early Hungarian printed books] was pub
lished in 1898, book historians were already aware of the existence of another copy of the 1523
edition of Psalterium Strigoniense held at the Franciscan library of Pozsony (now Bratislava).36
The book and a copy of the above mentioned first edition of 1515, the present whereabouts of
which are unknown, had been in possession of the Franciscans until April 1950. Following the
Communist requisitions it became state property. These days it is held in the Slovenská národná
kniznica of Turócszentmárton (Martin, Slovakia) under the shelf-mark Bap. 3846.
The past of this copy leaves a lot of questions unanswered, just like that of the Esztergom
copy. It contains neither possessor’s nor donator’s entries; nor does the history of the library
give any clue on how and from whom the Psalter with the medieval Esztergom rite got into the
Franciscans’ property. As the Franciscan friars’ Office liturgy differed considerably from the
diocesan usages - they followed a different arrangement of the antiphons and hymns - , all they
could use it for was to jointly read the text of the psalms. The existence of some strips of paper
glued register-like to the edge of the folios onto which the opening words of the frequently sung
psalms were written in a baroquesque hand are, however, indicative of the 17th-18th-century
use of the volume. It is naturally only an evidence of the use and not of the contemporary
ownership by the Franciscans. It may also be that the volume was not used by the order at all
and the Franciscans of Pozsony got into possession of it through donation or bequest.
The original wooden-boarded binding of the Psalterium Strigoniense of Turócszentmárton was
damaged by infestation (wood-worm), which impaired the pages of the outer sheets to some
extent. The leather-work of the boards is correspondingly in a worn condition. The binding of
36RMK III. 259.
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this volume - just like that of the Esztergom - is decorated with frames made by role-stamp and
comprises mainly human figures, vase motifs and vegetal ornamentation. Based on the inscrip
tions it was made between 1537 and 1542.37 The central field of the front board is badly dam
aged; as a result, not even the tiniest remnant of the possible title inscription or owner’s marking
can be identified. The original copper clasps on the front board once used for fastening the book
can still be seen while the leather straps pertaining to them on the back board are lost together
with the hooked part. One of the one-time owners inscribed onto the engraving of the volume, at
the heading, in ink: “PSALTERIUM ST rIGONIENSE”. The Psalter, which was probably stored
horizontally, was identified with this short title inscription written onto the engraving.
The users of the book wrote no musical entries into the staves left blank during printing so
the 1523 Psalterium Strigoniense held in Turócszentmárton cannot be regarded as a musical
source. Its outstanding value lies in its completeness and intact condition. The pages were
saved from greater damage by the binding and the one-time use did not make such a heavy
demand on them either that certain folios would be torn or detached. According to our
present state of knowledge the Turócszentmárton copy preserves alone Peter Liechtenstein’s
work in a complete and essentially intact state.

Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Res/2 Liturg. 380.
In 2012 it came to the attention of researchers into the history of medieval Hungarian books,
liturgy and music that the stock of the Bayerische Staatsbibliothek Munich comprised a
further volume of the 1523 edition of Psalterium Strigoniense which was more valuable than
the above mentioned two copies.38 Its shelf-mark is: Res/2 Liturg. 380.
History of the Book
From bibliographic point of view a peculiarity of the Munich copy is that its lengthy donator’s
and possessor’s entry on the title-page reveals that it was owned by the archbishop of Esztergom
37Three of the four kinds of role-stamps are known. Their employment suggests a bookbinding workshop which,
though not identifiable by name, can be said to have been extremely important based on German and Austrian docu
ments. The role-stamps dated 1537 indicate the earliest date of the binding (terminus post quem). Considering that the
binder reengraved role-stamp 2 (‘Rolle 2’) in 1542 and that on the copy of Turócszentmárton (now Martin) the earlier
print can be seen, the binding must definitely have been completed by 1542.1 owe thanks to Marianne Rozsondai for the
identification of the role-stamps and for making more precise the bibliographical description of the Psalters of Esztergom
and Turócszentmárton (Martin). Based on Konrad Haebler’s catalogue, the role-stamps of the binding of Turócszentmár
ton are are follows: ‘Rolle 2’ —two heads in a hatched round frame (Charles V, Sulejman?), escutcheon with key and
arrow, vase motif with the date 1537; ‘Rolle 3’ —female figured allegories of virtues inscribed (Iusticifa] - Lucrecfia] Prudencfia]); ‘Rolle 4’ —three couples, three ornaments. See Konrad Haebler, Rollen- und Plattenstempel des 16. Jahrhun
derts, Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten 41-42 (Leipzig: Otto Harrassowitz, 1928-29), voi. 2, nr. 11
(‘1537’)- The fourth role-stamp, which does not figure in Haeblers catalogue, consists of several small pictures. On its
extremely worn-out pattern Marianne Rozsondai identified King David with crown playing the harp.
38Attention turned to this extremely important document when the photos taken as part of the work carried out
at the digitization centre of the library (Münchener Digitalisierungszentrum) were made available through their
database on the internet. The Psalter can be viewed in its integrity and downloaded as a pdf file from: http://daten.
digitale-sammlungen.de/-db/0008/bsb00084911/images/index.html (May 2015). The description of the history of
the book follows my earlier publication on the topic. See Gábriel Szoliva OFM, “Újabb liturgikus könyv Oláh
Miklós esztergomi érsek könyvtárából: kottás Psalterium Strigoniense (1523) került elő Münchenből” [A further
liturgical book from the library of Miklós Oláh, archbishop of Esztergom: a notated Psalterium Strigoniense (1523)
emerged in Munich], Magyar Könyvszemle 129 (2013/2): 133—144.
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Figure 5■ Miklós Oláh 's handwriting: a. (up, lefi) Entry attesting Miklós Oláh 's 1558 donation on the title-page
o f the O láh Psalter o f Munich; b. (up, right) Miklós Oláh 's signature as bishop o f Eger (1548—1553);
c. (down) a copy o f the Missale Zagrabiense held at the Diocesan Treasury and Library Győr, shelf mark R. 535
with Miklós Oldh's autograph donation entry ( “suo chirographo”).

Miklós Oláh (1493-1568). The 16th-century church dignitary with humanistic erudition had
a private library of considerable size; among its known volumes precious liturgical books can
also be found (such as a Missal, Evangelistary, Pontificale, Ritual and Ordinary). The Psalter,
which surfaced in Munich, enlarges the range of these books with an additional volume (hence
forward referred to as Oláh Psalter, in musical references as Str-380).
Comparing the entry on the Oláh Psalter’s title-page with several writing specimen we
may safely claim that it is the archbischop’s own handwriting.39 It emerges from it that
Oláh donated the Psalter to the chapel established in his summer residence called Nicoletum
which was situated on the outskirts of contemporary Vienna in 1558.40
As the Psalterium Strigoniense of Munich was closely linked through the above mentioned
donation to the chapel of vicissitudinous fate of Nicoletum, it is worth giving a short survey
of the history of the building. Miklós Oláh started the construction of Nicoletum two years
after his inauguration as archbishop of Esztergom (1553). He bought a building site from
Paul Pernfuß von Dornau on 27 April 1555 which was situated within the city walls of Vien
na, close to Margaretenplatz in today’s fifth district. It still had the ruins of the manor de
stroyed during the first Turkish siege of 1529. In the former country house a chapel had
already been consecrated to St Margaret of Antioch between 1388 and 1395 by the thenowners, the brothers Ludwig and Rudolf von Tirna. That wing of the building also fell victim
39See Miklós Oláh’s signature from the period of his post as bishop of Eger (1548-1553), Magyar humanisták
levelei. XV—XVI. század [Letters by Hungarian humanists. 15th—16th centuries], ed. Sándor V. Kovács (Budapest:
Gondolat, 1971), 627 as well as István Sugár, A z egri püspökök története [History of the bishops of Eger] (Budapest:
Szent István Társulat, 1984), 246.
40The full entry reads as: “R[everendissi]mus in Chr[ist]o pater dominus Nicolaus Olahus Archiep[iscop]us
Strigonienfsis], Primas Hungáriáé, Legatus natus, Summus Secretarius et Cancellarius per Hungáriám Sacrae
Cesareae et Regiae Maiestatis etc. Ferdinandi primi, hoc spalterium [sic!] donavit Capellae suae in Nicoleto Wiennae fundatae, ad laudem et gloriam Dei optimi maximi. Anno 1558. Amen.” In 1555 when Miklós Oláh donated
the Bakócz Gradual to his Esztergom cathedral (“Ecclesiae suae Strigoniensi”), active in Nagyszombat (now Trnava)
at the time due to the Turks, the donation was recorded with a similar formula in both volumes of the Gradual. See
Graduale Strigoniense s. XV/XV1, ed. Janka Szendrei. Musicalia Danubiana 12 (Budapest: MTA Zenetudományi
Intézete, 1993), voi. 1, 6 and footnote 66.
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to the fights.41 On the evidence of his will42 Miklós Oláh had this ruinous chapel renovated
(“Capella mea in Nicoleto fundata et per me tota renovata”) and made it the private chapel of
his recently constructed summer residence. He retained the earlier title of the chapel that the
district still bears in its name (Margareten). The Missal used by the archbishop in Nicoletum is
preserved in the Diocesan Treasury and Library Győr. Its handwritten entry of donation (Figure
5.C) informs us of the exact date of the foundation of the chapel: 1 March 1556.43 Only one
depiction of the one-time Nicoletum is known: the 1672 engraving by Georg Matthäus Vischer
shows the castle reconstructed in Renaissance style with two onion-shaped domes, one of which
may have belonged to the chapel (Figure 6).44 Oláh’s manor subsisted in this form until the
second Turkish siege of 1683 when it was destroyed again, together with the chapel, to the
point of ruin.45 On the site of the one-time Nicoletum, at 3 Margaretenplatz, a modern tene
ment building can be found which preserves only some original wings of the castle.46
In his will Miklós Oláh regulated minutely the destiny of his books. He bequeathed the
volumes of his Vienna library (“Libros, quos hic Viennae in Bibliotheca mea habeo”) to his
secretary at the chancellery, János Liszthy47 and his identically named son; the items they
did not lay claim to the poor students of Nagyszombat. This provision did not affect his
Psalter used in Nicoletum. W ith the expression “hic Viennae” he referred namely to his one
time palace in the centre of Vienna where the will was made; the bulk of his books chosen
with a humanist’s fastidiousness were held in the library there. The fact that the Psalter
remained in Nicoletum after Miklós Oláh’s death in 1568 is corroborated by some additional
moments as well. In his will the archbishop requested that some copies of the books he had
ordered the printing of - among them the Breviarium Strigoniense mentioned extra by title should be provided with deluxe binding (“pulchre illigentur”) for his private chapels on his
estate in Lánzsér (now Landsee) and in Nicoletum.48 His intention with replacing the miss41To the above data concerning the history of the Nicoletum see the following entries: Felix Czeike, “Margaretner Schloß”, in Historisches Lexikon Wien, hrsg. v. Felix Czeike (Wien: Kremayr und Scheriau, 1994), voi. 4, 160—
161 as well as Franz Maurer, “Die ehemalige Wiener Vorstadt Margareten”, Berichte und Mitteilungen des Alterthums-Vereines zu Wien 43 (1910/1911): 53. The latter is cited by István Fazekas, “Oláh Miklós esztergomi érsek
udvara (1553—1568)” [The court of Miklós Oláh, archbishop of Esztergom], in Idővel paloták... Magyar udvari
kultúra a 16—17- században, ed. Nóra G. Erényi, Ildikó Horn (Budapest: Balassi Kiadó, 2005), 354.
42For the Latin edition of the will dated 14 September 1562 see Lajos Merényi, “Oláh Miklós végrendelete”
[Miklós Oláh’s will], Történelmi Tár 19 (1896/1): 136-159. It is on the basis of this transcription that certain
sections of the will are quoted in the main text of my study.
43A volume of the Missale Zagrabiense printed in Venice in 1511 can be found under the shelf-mark R. 535
(RMK III. 176). Its entry reads: “R[everendissi]mus D[ominus] Nicolaus Olahus Archie[pisco]pus Strigonienfsis]
hoc suo chirographo me donavit in honorem et laudem Dei omnipotentis Capellae Beatae Margarethae in Curia
Domus suae Nicoleti vocatae, fundatae prima Martii, Anno 1556.” The Missal is mentioned by László Szelestei
Nagy, “Oláh Miklós könyvtáráról” [On Miklós Oláh’s library], in Program és mítosz között. 500 éve született Oláh
Miklós. Ed. Huba Mózes (Budapest: Szent István Társulat, 1994), 62.
44Facsimile edition: Georg Matthaeus Vischer, Topographia Archiducatus Austriae inferioris modernae: 1672, hrsg.
v. Leopold Schuller (Graz: Akademische Druck- und Verlagsanst, 1976), 45.
4
5
Czeike, “Margaretner Schloß”, 161.
46Above the doorway of the tenement building a marble tablet made in 1651 commemorates Miklós Oláh as
renewer of the castle demolished (first) by the Turks and of the St Margaret chapel.
47János Liszthy became widowed in the early 1560s and was later ordained. Between 1568 and 1572 he was
bishop of Veszprém, from 1572 to 1577 bishop of Gyó'r. See János Viczián, “János Liszthy”, in Magyar Katolikus
Lexikon, ed.-in-chief István Diós (Budapest: Szent István Társulat, 2002), voi. 7, 894.
48In addition to the Breviarium Strigoniense printed in 1558 in Vienna these books may have included the Ordo et
ritus sanctae metropolitanae ecclesiae Strigoniensis of 1560 and several apologetical writings as well. For the time being it
is still undecided whether the two-volume Breviarium Strigoniense bound in quilted leather and held at the Bayerische
Staatsbibliothek Munich under the shelf-mark Liturg. 161 has anything to do with Miklós Oláh’s will.
91

Figure 6. Nicoletum: Georg Matthäus Vischer 's engraving o f 1672 depicts Miklós Oláh 's Renaissance castle;
the lower tower belonged probably to the chapel.

ing liturgical books by will must have been to secure the undisturbed continuation of the
liturgical life in these places after his death. He emphasized his desire by setting up various
Mass-foundations. In the case of the Nicoletum, for example, he charged the legatees János
Liszthy and his wife Lukrécia with the duties of the patron of the chapel; he provided for the
priest officiating there and for his tasks (Masses to be read for the salvation of his soul).
Besides, he stipulated that the inventory to be drawn up at a later time and attested by his
signature should comprise all valuables he donated to the chapel (chalices, relics, various
silver objects, candlesticks, liturgical vestments etc.) which everybody, even the patrons, were
forbidden “sub anathemate” to remove or take into profane use. Though the liturgical books
are not mentioned there item by item, they must have been included in the above list and the
prohibition must have affected them as well because the archbishop kept their donation in
mind and entered it carefully into the books.
The question arises how long the subsequent owners of Miklós Oláh’s Nicoletum respect
ed the stipulations of the will. The direct legatee János Liszthy certainly did it because he also
requested in his will that the fittings of the chapel listed in Oláh’s inventory should be pre
served later on as well.1,1 The same thoughtfulness can hardly be expected from the later49
49Luckily Liszthy’s testament written on 10 November 1575 as bishop of Győr is extant. He bequeathed Nicole
tum - without dividing it —to his older son János or in case of his early death without a male heir to the younger
István (point 9). In the document he also touched upon the fittings of the chapel (point 12): in connection with the
items mentioned in Oláh’s list he emphatically requested that they should be preserved for the purposes of the
chapel (“diligenter custodientur pro capella”). The legatee of Nicoletum is to take care that they do not come into
profane use. Should the list have included liturgical books as well, as we suppose, this additional disposition was also
valid for them. For the Latin edition of János Liszthy’s testament see Szeretni [Odescalchi Artúr], “Monumenta, —>
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Figure 7. Portrait o f Miklós Oláh (1553—1568), archbishop o f Esztergom, at the beginning o f the Breviarium
Strigoniense printed in Vienna in 1558 (copperplate engraving by Hans Sebald Lautensack).

secular owners of the castle. Since Liszthy did not bequeath the commission of the patron of
rhe chapel in his will, nor did he remember rhe Mass-foundation, we must suppose that
regular liturgical services became less frequent at the castle from the end of the 1570s at the
latest. Notwithstanding, the chalices and chasubles may have been used occasionally during
the more than one hundred years after Oláh’s death but the liturgical books were probably
not. Partly because his Breviary, Psalter and Missal with their Hungarian liturgical variants
were closely linked to Miklós Oláh’s person and partly because soon after the archbishop’s
death Pope Pius V had new official liturgical books printed for the entire church, in agree
ment with the decrees of the Council of Trent.50 By the early 17th century Miklós Oláh’s
rituals lay probably dust-covered in the chapel or may have been removed as superfluous. His
Missal and Psalter were definitely not in the chapel during the second Turkish siege of 1683,
in which Nicoletum was disastrously damaged, because in that case they would either have
been destrucred or dragged away.

emlékek a majthényi, kesselleőkeői és berencsi Majthényi bárók és urak családi levéltárából, 1451—1728” [Monu
menta, relics from the family archives of Barons and lords Majthényi of Majthény, Keselőkő and Berencs], Törté
nelmi Tár 20 (1897/1-2): 42-48.
50The new Breviarium Romanum was already issued in the year of Miklós Oláh’s death (1568), followed by the
Missale Romanum in 1570.
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From the end of the 17th century on the fate of the Oláh Psalter is unknown. To safe
guard it against the Turks it may have been taken to the north and put into a church col
lection. From there it got with several other early prints and manuscripts to the then Royal
Library of Bavaria in the course of the secularization process that started on German terri
tories in 1803. The latter event is perpetuated by the exlibris pasted onto the inside of the
front cover inscribed “Bibliotheca Regia Monacensis”. The date of this significant moment
in the history of the Psalter can only be given with a precision of approximately one hun
dred years: the new exlibris indicating the change of ownership was probably stuck into the
book between 1806 and 1918 as the Royal Library of Bavaria Munich, the legal predecessor
of the present Bayerische Staatsbibliothek, existed during that tim e.51 It is presumed that
Miklós Oláh’s Psalter was provided with the puritan brown paper binding on its registra
tion in the library.
Physical Charasteristics
In its present state the volume is not entirely intact: one of its (late?) users curtailed it to
some extent. He cut out the first, second and fourth psalms of the Compline (Ps 4 Cum
invocarem, Ps 30,1—6 In te Domine speravi, Ps 133 Ecce nunc benedicite) arranged in numeri
cal order in the psalm section of the Psalter, removed folio 60 with the third psalm (Ps 90
Qui habitat) from the book, pasted the previous fragments onto it and inserted the folio
before the Compline hymn after folio 102. He acted similarly with the invariable psalm at
Prime on weekdays (Ps 53 Deus in nomine tuo), which he pasted to folio 80 containing the
beginning of the Monday Vespers. Thereby he covered up Ps 116 Laudate Dominum omnes
gentes as well as the antiphon with identical opening words pertaining to it. Because of the
latter it may be taken for granted that the curtailment already affected the Psalter with nota
tion. Both later interventions meant to save the user of the volume the trouble of searching
for the proper psalms of the mentioned Hours.52 The remaining pages of the Psalter are
essentially unimpaired.
Notation
The significance of the Oláh Psalter for music lies in the good-quality notation the volume is
provided with almost throughout, as compared to the other two copies of the print. The
staves printed for the entry of melodies were only left blank in the case of five hymns. Since
the volume was intended for a church dignitary’s private use it may be supposed that its
music scribe had high musical education and made use of authentic Esztergom choir-books
to complement the melodies. As the deeper analysis of the musical material will reveal, both
assumptions are tenable.
The Psalter was filled in by a single music scribe of deft hand leaving the impression
of well-arranged music in the print. He notated the music into the blank places aestheti
cally, with Messine-Gothic and Hungarian mixed notation, carefully adapting the thick
ness of the pen to the distance between the staff lines, imitating to some extent the ap
pearance of the earlier book hands but void of the intention of stylization. His work
5!For the conclusions drawn from the inscription of the ex libris and for the data relating to the Royal Bavarian
Library I am greatly indebted to Helga Tichy, the helpful member of the department dealing with manuscripts and
old prints at the Bayerische Saatsbibliothek.
52It is improbable that such a “practice-minded” cutting of the Psalter would have been made at Miklós Oláh’s
request, who was an ardent supporter of book culture.
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Table 3. The basic neuntes and the supplementary signs o f the O láh Psalter.

shows similarity with the entries of music scribe 1 of Psalterium Strigoniense held in Esz
tergom; the two music scribes followed the practice of the same liturgical musical work
shop active probably in the archbishop’s environment.
The music scribe’s notational habits can be studied on a considerable number of examples
in the Oláh Psalter ( Table 3) so they can be described more precisely than those of the music
scribes working on the Esztergom copy. His puncta are slightly extended rectangles with a
thin brim in the place where he put down and raised the pen. He often uses a bipunctum at
the end of certain musical items (or of the intonation) and as the last note of psalm differenc
es, respectively (at times ligated with a thin loop)53 and bends the head of the second punc
tum downwards. The scandicus is written by dividing into parts the conjunct scandicus of
the Hungarian notation (“dividing technique”). The upper note of the clivis is a rhomboid
but depending on the momentary speed of writing it may assume a thinner, curved form.
The music scribe employs various climacus forms: in two thirds of the cases54 he retains the
shape of the climacus started with a bipunctum known in the Hungarian notation where the
53The double first note of the climacus is not provided with a loop in any of the cases, as it is general for example
in the Bakócz Gradual (Esztergom, Cathedral Library, Ms. I. la—b).
54Only the independent climacus and the compound signs begun with a climacus have been counted. It brings
about an appearance similar to the climacus started with a bipunctum in the source when for saving space the
music scribe notates the difference of the tone lg so that he writes the descending note g under the tuba marked
with a double a note. See e.g. f. 91 after the antiphon Adiutorium nostrum. These examples have naturally been
disregarded.
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Figure 8. Musical entries made by the music scribe ofthe Oláh Psalter on the addedpage o f the Buda Psalter (f. 10).

second note is written between the bipunctum and the rest is aligned bent to the right from
it. In one third of the cases a Messine-type climacus can be found, that is the puncta consti
tuting the climacus are aligned without double beginning, in a line inclining to the right. The
choice of type seems inconsistent: in some instances both types occur within one and the
same item55 and it also happens that the music scribe uses a different type of climacus on
the same point of melodies notated several times.56 A conjunct climacus emerges in places of
the Psalter where it has to indicate a third step.57 At the end of the staff he consistently uses
a square-headed custos with a long obliquely-drawn stem to the right. The antiphons are
separated by a vertical stroke from the differentia entered directly after them. He is exceeding
ly precise in the use of the frequent C- and F- and the less frequently occurring G-clefs; the
number of erroneous clef placements is insignificant. No “j?” is written, however, in any of
the items. The accidental added with thin pen in certain places can be attributed to a later
user of the volume.
The notation of the Oláh Psalter may have been carried out in the period between the
edition of the print (1523) and its donation by Miklós Oláh (1558). For a more precise
dating of the work the results of the paleographic investigation of the Buda Psalter have been
taken into consideration. Folio 10 of this codex according the present numbering, which
contains the end of the Saturday Lauds and the beginning of the Sunday Vespers, was later
added to the volume, perhaps to replace the worn out original. The “appendix” seems to be
a stopgap arrangement, that is it was presumably made in Nagyszombat where the archbish
5
5
Cf. f. 112v Deus Creator omnium (omnium and graZza) as well as f. 121 Chorus novae Ierusalem (Ienwzlem and
dulcedi/ze, colens, gaudiis).
5
6
Cf. f. 43 and f. 44v Domine Deus (Deus); f. 124v Pange lingua gloriosi (mysteriurn) as well as f. 124v Urbs beata
Ierusalem (visio); f. 129 Assunt festa iubilea (iubi/ea) as well as £ 121 Chorus novae Ierusalem (IeruMem) etc.
57The music scribe used conjunct climacus in the following items: f. 76v Illuminare Domine his (pacis), f. 103
Salva nos (nos), f. 121 Chorus novae Ierusalem (/èstum), f. 125v Gratulare Caesarea (solis, reoexit), f. 126v Vita
sanctorum (exsuperasti), f. 126v Salve Crux sancta (ngnum salutis) etc.
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op’s court fled to in order to escape from the events of the war after the Turks had occupied
Esztergom in 1543. The manuscript was definitely in use in Nagyszombat yet.58 (Had there
been any need for a replacement before 1543, the unknown proprietor may have ordered a
page worthy of the ornamented codex from the still traceable masters of the Buda workshop
or from other cathedral or monastery music and text scribes working on similar level.) Its
notation originates with a musically trained person who performed the work unimpeachably,
though he was not a master of writing in the strict sense of the word, and did not strive for
establishing a stylized layout of music either. The detailed paleographic examination has
proved59 that the musical entries of the added page and of the Oláh Psalter are in the same
hand. Based on the above, the activities of this common scribe may be put to the mid-16th
century. The image of the music scribe’s writing on the added page also fits in well with the
period mentioned.60 It is therefore presumable that Miklós Oláh presented his mansion
completed two years before with a Psalter in 1558 which was put new to use and notated by
one of his church musicians serving at the liturgy. O n the person carrying out the work of
the entry no further evidence has emerged; he may have been the actual musical leader, the
succentor of the chapter choir at that time.
The common music scribe as a kind of personal link further enhances the melodic histori
cal value of the Oláh Psalter for by virtue of his profession as a singer (or leader of singing) he
must have been conversant with the untruncated Buda Psalter and its entire Hymnal. He
may also have had choir-books at his disposal which are not known to us any more. On
filling in the Oláh Psalter he may have relied chiefly on the already codified melodic material
and partly on living tradition. This explains among others why several hymns agree note to
note in the two sources mentioned and why the differences are insignificant. All this will be
dealt with in greater length in connection with the musical analysis of the Hymnal.

58See Körmendy, “Könyvgyűjtemények az esztergomi várban 1543 előtt” [Book collections in the castle of
Esztergom before 1543], 209, and footnote 5, respectively.
“ Gábriel Szoliva OFM, “Utólagos zenei bejegyzések a Budaipszaltérium-bzn" [Subsequent musical entries in the
Psalter of Buda], Magyar Egyházzene 21 (2013/2014/1): 11—20.
“ According to Edit Madas’s kind information the script on the added page is slightly affected, not natural. The
form of the terminal 3-shaped “s” on the recto of the page is strange (dirigendo*, nostro*, inimico* tuo*) and at the
bottom of the verso the 3-shaped “m ” occurs too frequently (hereditatem, gentium, manuum, iudicium etc.).
Normally, the written out “m ” and the nasal abbreviation would alternate. All these features allow a dating to the
mid-16th century.
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Chapter 2

Miklós Oláh and Church Music

Surviving Liturgical Books from the Archbishop’s Library
The archbishop of Esztergom, Miklós Oláh was an eminent church dignitary of his time, a
humanist with international contacts, and a bibliophile. Hungarian historical bibliography
took notice of the volumes of his former library from the end of the 19th century on.61 En
tries and marginalia in his hand prove that he was not only an enthusiastic book collector but
a keen reader of his books as well. No detailed inventory of the complete collection survives
from his time. Six days after the archbishop’s death on 21 January 1568, an inventory of
estate was drawn up at St. Nicholas cathedral of Nagyszombat (Trnava) listing four of his
liturgical books without naming the volumes in particular.62 The passage in Oláh’s will on
his Vienna books has already been mentioned when the history of his Psalter was discussed.
Two scholarly clerics, Miklós Telegdi and Miklós Desith were allowed to select from the
books of the archbishop’s palace in Nagyszombat, the rest fell to the poor students of the
town.63 Owing to their specific character the liturgical books had generally a different fate
from the rest of Oláh’s library: in many cases they were regularly used and bequeathed indi
vidually. Because of the above facts the reconstruction of the archbishop’s former library
must rely on possessor’s and donator’s entries in the first place.
The whereabouts of some of the items of Oláh’s library identified in modern times are
unknown. Unfortunately the volumes that have disappeared in the recent past include
several valuable rituals as well. In the following only the liturgical books will be dealt with
where the entries prove unambiguously that they had once been in the archbishop’s proper
ty. The eight known books will help form an idea of the valuable collection the Oláh
Psalter belonged to.
First an 1 lth-century evangelistary (Oláh Evangelistary) should be mentioned once held at
the Cathedral Library Esztergom which has been in an unknown place since 1980.64 The
61The most comprehensive study on the familiar volumes of Miklós Oláh’s one-time library is the already men
tioned paper “Oláh Miklós könyvtáráról” by László Szelestei Nagy in Program és mítosz között. 500 éve született Oláh
Miklós. Ed. Huba Mózes (Budapest: Szent István Társulat, 1994), 55-67. For further studies see the bibliography.
Research carried out by István Monok and Edina Zvara in the topic since these publications has yielded several new
results which I use with their kind permission.
62In the above mentioned list five rituals can be found. One of them, a Breviary was reclaimed by István Radéczy, Oláh’s talented protege, later bishop of Eger, as it was his property: “Libri quinque Caeremoniarum, ex quibus
Radecius excepit unum Breviarium, dicens esse suum.” For the relevant text of the inventary see A magyar könyvkul
túra múltjából [From the past of the Hungarian book culture], 63, No. 113.
6
3
“Libros, qui sunt in Tyrnaviae in domo mea, legarem Ecclesiae, sed ea habet etiam alioquin nimis sufficientes
libros pulveribus obsitos, quia Domini Canonici fratres nostri eos non frequentant, neque pulveres abstergunt; ideo
committo, ut ex eis accipiat aliquos pro se Mgter Nicolaus Telegdinus Archi-Diaconus Zoliensis ad studia sua; et
similiter Mgter Nicolaus Dessyth Canonicus Strigoniensis, et reliqui distribuantur pauperibus scholasticis Tyrnaviensibus, qui sunt studiosi.” See Merényi, “Miklós Oláh’s will”, 156—157.
6
4
One-time shelf-mark: Ms. III. 180.
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codex written with Rhine-type German neumatic notation65 originated in Lüttich (Liège).
On the evidence of its entry Oláh acquired it as the archbishop of Esztergom in 1554 and not
during his stay in the Netherlands. It is improbable that it was used in the liturgy in Hunga
ry, as it had no practical value in the 16th century any more. It is much rather a token of the
archbishop’s book collecting passion.
Oláh presented the representative two-volume deluxe codex of the Esztergom Mass liturgy,
the precious Gradual associated with the name of archbishop Tamás Bakócz ( ti 521) (Bakócz
Gradual) to his cathedral in 1555. This noble gesture is borne evidence of —as already men
tioned —by an entry in both volumes of the choir-book,66 the text of which is similar to that of
the Oláh Psalter. Oláh’s illuminator also worked on the incomplete codex in Nagyszombat
(Trnava) in 1557:67 on folio 139 of the first volume, at the introit of the festive Mass on Easter
(.Resurrexi) he sketched the archbishop’s coat of arms but the elaboration of the miniature was
no more carried out. The two codices are held at the Cathedral Library Esztergom.68
The most significant of Miklós Oláh’s known Mass-books, a special copy of the Missale
Strigoniense printed in Venice in 1498, is the Perényi Missal of unknown whereabouts. The name
of the book derives from the fact that Ferenc Perényi, bishop of Várad had it splendidly illumi
nated in the 1520s. Its later owners further enriched the ornaments of the Missal. Miklós Oláh’s
coat of arms appears in several places of the book.69 The Missal disappeared from the Diocesan
Treasury and Library Gyó'r in the 1990s. The Missale Zagrabiense volume used in Nicoletum has
already been mentioned in connection with the history of the chapel of his manor.
Oláh had a personal copy of a Ritual printed in Vienna in 1560 ( Ordo et ritus sanctae metropolitanae ecclesiae Strigoniensis), which survived from the archbishop’s estate in Lánzsér (now
Landsee, Austria).70 He may have used the Agenda Pataviense of 1514, another Ritual in Vien
na; it is now held in the Herzan collection of the Diocesan Library Szombathely.71 A point of
interest for the history of liturgy is that a copy of Miklós Oláh’s Ordinarium Strigoniense printed
65See Szendrei, A magyar középkor hangegyes forrásai [Notated sources of the Middle Ages in Hungary], C 97.
Possessor’s entry: “Opus Reverendissimi Domini Nicolai Olahi Archiepiscopi Strigonien[sis]. Anno 1554.” (f. 165a)
66“Hoc Graduale in honorem et gloriam Dei Optimi Maximi donavit Ecclesiae suae Strigonien[si] Reverendissi
mus in Christo pater dominus Nicolaus Olahus Archiepiscop[us] Strigonien[sis] Primas Hungarfiae] etc. Anno
domini Millesimo quingentesimo quinquagesimo quinto.” (voi. 1, endpaper) —“Reverendissimus Dominus Nico
laus Olahus Archiepiscopus donavit me Ecclesiae suae Strigoniensi etc.” (voi. 2, f. 2v). See Graduale Strigoniense, ed.
Szendrei, voi. 1, 6.
67Gyöngyi Török, “A kódex miniatúrái” [The miniatures of the codex], in Graduale Strigoniense, ed. Szendrei, voi. 1, 16.
6
8
Shelf-mark: Ms. I. la-b.
69See f. 22v after the text of the Credo (“Nicolai Olahi Arhiepi[scopi] Strigon[iensis]”), f. 95 at the beginning of
the canon (Te igitur) in the margin, at the bottom. A detailed art historical analysis of the book is given by Árpád
Mikó “Perényi Ferenc váradi püspök eltűnt Missaléja” [The missing Missal of the bishop of Várad Ferenc Perényi],
Művészettörténeti értesítő (>1 (2012/2): 291—311.
7
0
Győr, Diocesan Treasury and Library, R. 219. Entry: “Nicolaus Olahus donavit me capellae suae in Lanser. Demetrii Napragi archiepiscopi Colocensis.”
7
1Szombathely, Diocesan Library, Herzan 1820. The volume in question contains two prints: 1. Agenda Pataviense
(Vienna, Johannes Winterburger, 1514); 2. Matthaeus Heuperger, In disem Buechlsein Alle vnndyede Stuckh (Stuck), des
hochwirdigen Hayltumbs der zeit In aller heyligenn Thumkirchen Sant steffan der stat Wienn in Österreich vorhandenen]
vnd albeg [!] den nagst[e]n Su[n]tag nach dem OstertagJarlich zaigt werden... (Vienna, Johannes Winterburger, 1502, the
date of the new title-page pasted over the former one is 1514). The Renaissance leather binding of probably the same
age as the prints is blind-stamped, has exquisite corner mounts, its two leather bands and the hooked parts are, however,
missing. Possessor’s entries from the title-page of the Agenda: “Sum Reverendissimi Domini Nicolai Olahi Archie fis
co] pi Strigonienfsis] primatis et Summi ac Secretarii Cancellarii Hungáriáé etc. —Sum ex libris Nicolay Posgay. Anno
1631.” Reviewed by Gyula Géfin, “A püspöki könyvtár anyaga. Kéziratok, ősnyomtatványok, régi nyomtatványok”
[The stock of the diocesan library. Manuscripts, incunabula, early prints], in Vasvármegye és Szombathely város Kultúregyesülete és a Vasvármegyei Múzeum 2. évkönyve 1926—27, ed. Imre Várady (Szombathely: 1927), 103—108.
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in Venice in 1520 2 was inherited by Miklós Telegdi, the later bishop of Pécs and administra
tor of the diocese Esztergom, who also published an Ordinary with the title Ordinarium officii
divini... in 1580. A Pontificale Romanum has also been among the missing items of the Cathe
dral Library Esztergom since 1980. The precious book containing the pontifical services was
printed in Venice in 1543. Its binding is red velvet and ornamented with Miklós Oláh’s coat of
arms. Another of the archbishop’s Pontificals printed in Venice in 1520 {Pontificale secundum
ritum sacrosanctae Romanae ecclesiae cum multis additionibus. .. ) is extant, however, in Eger.7273
Doctrinal matters of liturgy did not escape Miklós Oláh’s attention either. George Cassander’s work entitled Liturgica - De ritu et ordine dominicae cenae celebrandae, which was
printed in Cologne in 1558 and later put on the Index, is also known to have existed among
the volumes of his library.74

Miklós Oláh’s Musical Education and its Relevance
to the History of Hungarian Music
The young Oláh finished the chapter school of Várad (now Oradea) at the age of seventeen
in 1510 where he received a thorough introduction to the liturgical services and acquired the
daily routine of the Gregorian chant. It was a general custom at Hungarian cathedrals, mon
asteries and town parishes that the children attending the school there (scholares) sang regu
larly, on a daily basis, at high Masses and Vespers.75 The statutes of the school of Várad
reveal that the person in charge of the scholars’ musical education was the deputy of the
precentors {cantor), the succentor responsible for the cathedral liturgy. His duties included
making the pupils write down the chant material of the week’s Offices {cantus) by dictating
them their text and melody several times after Vespers on Friday afternoon (or two days
before greater feasts).76 In order to meet this demand each pupil - thus also Miklós Oláh had to learn the cursive (“everyday”) notation.
Oláh established a chapter school in Nagyszombat (Trnava) in 1554 the statutes of
which also laid great emphasis on liturgical music. In 1561 the school got under Jesuit
administration and the rector decided a year later that the pupils should no more be
obliged to participate in the chapter’s Offices. Oláh used his archbishop’s authority to
reinstate the earlier custom and ordered that on each Sunday and feast the entire school
should attend the chapter Mass and Vespers.7778The succentor was charged not only with
teaching cantus Gregoriánus but cantus figurális as well. 8 At the beginning singing in parts
7
2
Győr, Diocesan Treasury and Library, R. 224. Its entry reads: “Nicolai Olahi Archiepi[scopi] Strigonien[sis]
primatis Hungáriáé. —Eo defuncto Nicolai Telegdini Adminisftratoris] Strig[oniensis]. — His defunctis Nicolai
Paulini Custodis Strigon[iensis].”
7
3
Eger, Diocesan Library, F. IV. 20. Its entry reads: “R[everendissi]mi D[omi]ni Nicolai Olahi Archiep[iscopi].
—Seminarii Kisdiani Sancti Ladislai Regis Hungáriáé Catalogo Inscriptus mpr.” The latter entry from the 17th
century concerns the Kassa (now Kosice) Seminary of the Diocese of Eger.
7
4
Budapest, OSzK, Ant. 6685.
5See László Mezey, Deákság és Európa. Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata [Latinity and Europe. A draft
of the foundation of our literary education] (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1979), 186.
76Cited in Mezey, Deákság és Európa, 186.
77See Kornél Bárdos, “A többszólamú éneklés szerepe” [The role of singing polyphonic music], in Magyarország
zenetörténete II. 1451-1686 [Music history of Hungary], ed. idem (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990), 181.
78“Teneat autem ipse sublector succentorem scholasticum, qui pueros tam in figurativo, quam etiam Gregoriano
cantu doceat.” (point 40), cited by Rémig Békefi, “Oláh Miklós nagyszombati iskolájának szervezete” [Organization
of Miklós Oláh’s school in Nagyszombat], Századok 30 (1897/10): 886.
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was not generally obligatory; the succentor had to choose at least four discantists from the
talented pupils he could discharge this specific liturgical task with. If the school had not
enough singers of “ringing voice”, it had to hire them from elsewhere for money.79 Later
instruction in polyphonic music became more general and frequent.
In his capacity as archbishop of Esztergom Miklós Oláh instituted several liturgical regula
tions. He urged his priests slacking off in ecclesiastical spirit to pray the Office faithfully and
lead a deep inner life. He had the volumes of Breviarium Strigoniense (1558)80 and of the
Esztergom Ritual (Ordo et ritus..., 1560)81 reprinted to make up for overall and urgent lack
of liturgical books. The two-part Breviarium Strigoniense, the last summary of the Esztergom
Office tradition, was made with philological care. Oláh’s Ritual, which is a newer, modern
looking edition of the contents of the earlier Rituals, comprises the texts of the medieval
tradition.
The Council of Nagyszombat held under Miklós Oláh’s direction in 1560 decreed on
church music as well. The decrees made compulsory to examine in the light of the Catholic
teaching the songs to be introduced and to retain from the songs in use only the Latin and
Hungarian items that had been approved for at least 100 years. This measure protected the
traditional order of the liturgy as well.82 At the time of the Council Miklós Telegdi, the
archbishop’s above mentioned protege was teaching at the school of Nagyszombat. After
Oláh’s death he carried into effect the decree of his one-time archbishop as bishop of Pécs: in
1577 he founded a printing office in Nagyszombat with a series of types obtained from the
Jesuits of Vienna. The same year he had a collection of sermons printed in Vienna which
incorporated the text of eight church hymns according to the principles of the 1560 Council.
This collection is one of the primary sources of the medieval sacred songs in Hungary.83
Oláh’s explicit wish was to put music instruction at schools into the service of liturgy;
therefore he supported the church music practice of children efficiently. From 1558 on
paid singers were employed at his school who participated in the liturgy of the chapter. In
his will he mentioned several musicians and singers: he left 60 forints each for the educa
tion of three choir-boys,848520 forints for an old bassist of Pozsony (now Bratislava) called
Antal;8^ the inheritance of Petrus Masanus, the Emperor’s magister capellae he maintained
79See Békefi, “Oláh Miklós nagyszombati iskolájának szervezete”, 898, as well as Mezey, Deákság és Európa
[Latinity and Europe], 187.
80RMK III. 447; Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Liturg. 161. Digitally: http://reader.digitalesammlungen.de/resolve/display/bsbl0185964.html (voi. 1), http://reader.digitaIe-sammlungen.de/resolve/display/
bsbl0185965.htm l (voi. 2), (May 2015).
81RMK III. 474; Munich, Bayerische Staatsbibliothek, ESlg/4 Liturg. 489. Digitally: http://daten.digitalesammlungen.de/bsb00078869/image_l (May 2015).
82See Géza Papp, “Egyházi népének. Általános jellemzés; A népéneklés helye a liturgiában” [Congregational hymn.
General characterization; The place of congregational singing in the liturgy], in Magyarország zenetörténete II [Music
history of Hungary], 161.
S3A z Euangeliomoknac, mellyeket vasárnapokon, es egyeb innepeken esztendoe aitai az Anyaszentegyhazba oluasni es
predicalni szoktanac, magyarazattyanac Elseo Részé [...] Iratot Telegdi Miklostvl Esztergami Praepostvl [The first part
of Gospels read, preached and explained on Sundays and at other feasts of the Church ... written by the provost of
Esztergom Miklós Telegdi], see RMK I. 122., RMNy I. 374. On the importance of the volume in the history of the
Hungarian folk hymns see László Dobszay, “Az anyanyelvű népének” [Folk hymns in the vernacular], in Magyaror
szág zenetörténete I, [History of Music in Hungary] 462-470, and idem, A magyar egyházzenetörténet forrásai
[Sources of the history of Hungarian church music], Egyházzenei füzetek 1/8 (Budapest: Liszt Ferenc Academy of
Music, Church Music Department and Hungarian Church Music Society, 1999), 39.
84“Pueris tribus discantoribus ad eorum studia aequalfiter] fl. 60”, see Merényi, “Oláh Miklós végrendelete”
[Miklós Oláh’s will], 145.
85“Antonio bassistae seni Posonii fl. 20”, see ibid.
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friendly relations with, was 100 forints and a drinking cup,86 and his organist named Lénárd received 10 forints.87 Chapter 6 of Miklós Oláh’s Hungária describing the organ
erected at the King’s Visegrád palace chapel is a remarkable report for the history of the
Hungarian organ building: “Inside the yard, at the foot of the slightly higher lying m oun
tain a magnificent chapel can be found tessellated like the majority of the rooms; it houses
an expensive musical instrument called in common parlance organ, which is ornamented
with some silver pipes, [,..].”88 The instrument was most probably a smaller positive and
the expression “some silver pipes” may have designated the diapason register in the facade
made in reality of tin.89
In Miklós Oláh’s person an archbishop of Esztergom of wide intellectual horizon can be
venerated who attributed great importance to liturgy for solving the problems highlighted
by the Reformation movements. He recognized that to renew the church the practice of
Catholic divine service must be laid on new foundations. He provided within the bounds of
his possibilities its material background (new edition of liturgical books, editing assign
ments, printing) and paid attention to its practical side (education organization, fostering
the priests’ spirituality and the supervision of songs in the vernacular used in liturgy). The
rituals published by him represent one of the last written documents of the living medieval
Hungarian liturgical tradition.

86“Lego D[omi]no Petro Masano, Magistro Capellae Mai [està] tis Caes[ar]ae, amico meo in memoriam mei
unam cuppam, ut ex ea bibat, et in monetis fl. 100.”, see Merényi, “Oláh Miklós végrendelete” [Miklós Oláh’s
will], 144.
87“Leonardo organistae fl. 10”, see Merényi, “Oláh Miklós végrendelete” [Miklós Oláh’s will], 145.
88“Introrsus ad latus areae in radice montis, quae paulo elevatior est, exstat sacellum amoenissimum operibus
musaicis, ut aliae etiam pro maiori parte aedes, stratum, in quo instrumentum est musicum pretiosum, quod vulgus
organum vocat, fistulis nonnullis argenteis ornatum, [...].” See Oláh Miklós, Hungária —Athila, Millenniumi
magyar történelem [Hungary - Athila, a millennial Hungarian history]. Sources, translated and notes by Béla
Németh and Péter Kulcsár (Budapest: Osiris, 2000), 23 and Olahus Nicolaus, Hungária —Athila [Hungary —
Athila] ediderunt Colomannus Eperjessy, Ladislaus Juhász (Budapest: 1938), 12.
89The royal palace was in ruins after the Turkish invasion of 1544; its organ was destroyed.

102

Chapter 3

Melodies of the Oláh Psalter (Str-380)

Miklós Oláh’s Psalter is a musically unique document of the history of the Esztergom use: it
sheds light on the last period of the usage of the traditional medieval Office melodies (antiphons
and hymns) and bears evidence of the practice in the era preceding the Council of Trent (1545—
1563). In the following the peculiarities of its melodies will be treated by genres.

Antiphons
On the Order of Antiphons in the Esztergom Psalter
Comparative analyses carried out on the basis of sources known so far have given a fairly
adequate picture of the peculiarities of the Psalter of the Esztergom Office tradition and have
helped outline its characteristic features against the traditions of their environment/'0 The
order of the Psalter items known from the earliest surviving Esztergom Office sources of the
13th century (Str-67, Str-7)9091 appears practically invaried both in a reliable, late 15th-centu
ry manuscript Antiphonary (Str-1) and in the first representative printed Breviarium Strigoniense (Str-1484).92 As the arrangement of the Psalter forms the “hard core” of the various
Office traditions, the specific order of items found in the Esztergom Psalter may be dated in
all probability to the beginning of psalmody in Hungary, i.e. to the consolidation of the
Christian cult in Hungary at the time of King St Stephen (t 1038).93
90On the order of items see Dobszay - Kovács, CAO—ECE. VIA Esztergom (Temporale), 40—41. A summary of
the characteristic features of the Esztergom Psalter and a deeper analysis of several antiphons can be found in László
Dobszay, Corpus antiphonarum, 114-116, 186-199, 234-257 and 348-350. References to Esztergom occur
abundantly in connection with the analysis of the Psalter of the Prague tradition in Central European outlook in
Zsuzsa Czagány, “A középkori prágai officium liturgiái és zenei vizsgálata” [Liturgical and musical examination of
the medieval Prague Office] (PhD dissertation, Budapest: Liszt Ferenc Academy of Music, 2002), 66—129.
9
1For identifying the sources the abbreviations of the CAO-ECE volumes are used; see their short description in
the introduction to the volumes, above all in: Dobszay —Kovács, CAO—ECE. VIA Esztergom (Temporale), 38—43, as
well as in the Bibliography.
92The CAO—ECE indices of the items of the Psalter include: 41450-43500. Apart from the accidentally missing
or fragmentary items the sources mentioned show only very few peculiarities in the field of Psalter antiphons. In one
case (Str-67) the 4th antiphon of Lauds on Sunday is Caminus ardebat instead of the usual Benedictio et claritas;
elsewhere the same item is only serves enrichment (Str-1). Str-67 includes apart from Nos qui vivimus, the 5th
antiphon for the Vespers on Sunday the optional antiphon Domus Iacob as well. The number of the enumerated
examples is, however, negligible compared to the quantity of the complete material.
9
3
Cf. László Dobszay, “A középkori magyar liturgia István-kori elemei?” [Elements of the medieval Hungarian
liturgy from the age of St Stephen?] in Szent István és kora, ed. Ferenc Glatz, József Kardos (Budapest: HAS Institute of
History, 1988), 151-155. Dobszay indicates two possible dates for the first great arrangement of the medieval Hungari
an liturgy: the age of the church organizer and founder of state St Stephen and St Ladislaus or the era of Coloman
Beauclerc. István Miklós Földváry answers the question with the era of St Stephen based on his research into the history
of medieval liturgy and literature, see Miklós István Földváry, A z Esztergomi benedikcionále. Műhelytanulmányok 1. —>
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A comparison o f the arrangement of the Oláh Psalter with the above mentioned estab
lished form of the tradition (the “ideal” Esztergom sequence of items in CAO-ECE)
reveals that the early 16th century brought no innovations to the order of antiphons and
that the earlier sources had already incorporated the text of all late items. The Oláh Psal
ter contains an arrangement w ithout optional items,94 which implies that the present
source contains exactly the number of antiphons necessary for the full performance of the
Office in ordinary time.
The centuries-long invariance of the early arrangement of items does not mean, however,
that the sources originating in different times contain note by note identical melodic variants.
The changes of musical thinking and “taste” in the Middle Ages left their mark on the musicality of the Psalter as well even if in a different or much lesser measure than on the other
melodies of the Office. In the corpus of the ancient Psalter antiphons we must reckon from
the start with tonal variation which existed as the heritage of the orally transmitted musical
culture and with a great number of naturally subsisting note variants. Although the new-style
antiphons show no change of tonality or tonal reinterpretation, the motivic variation moves
in a much wider range within the tradition.

Irregular Items in the Set of Antiphons of the Oláh Psalter
The antiphons of the Oláh Psalter fit organically into the typology of the Esztergom anti
phon melodies established and edited by László Dobszay and Janka Szendrei on the basis of
the authoritative sources of the tradition (MMMAe).95 In the following some irregular items
of the new source will be treated in the light of this musical system and lessons for the late
musical taste will be drawn.96
Old-Style Psalm Antiphons
The majority of the Esztergom Psalter antiphons are old-style, 2 to 3-line items to psalm
texts (“psalmodic”). The representatives of this layer are essentially unaltered in the Oláh
Psalter compared to the earlier stage of the tradition. Apart from the afore-mentioned
natural variations considerable transformations can only be found in the case of some
items.
An illustrative example of tonal reinterpretation is the antiphon In cymbalis. In the
earlier Esztergom sources it figures with a deep-running melodic variant with the differen
tia 4e whereas the Buda Psalter (PsalBud) contains the same antiphon in mode 1, with the
differentia g l.97 The minor differences between the two melodies define a different tonal

[The Esztergom Benedictionale. Workshop studies 1] (Budapest: Argumentum —Eötvös Loránd University Faculty
of Humanities, Centre for the Study of Religion, Research Group of Liturgical History, 2014).
94At Lauds on Sunday Benedictio et claritas can be found, while at Vespers Nos qui vivimus stands alone, cf.
footnote 92.
95László Dobszay - Janka Szendrei, Antiphonen. Monumenta Monodica Medii Aevi 5 (Kassel - Basel: Bären
reiter, 1999), vols. 1-3.
96For a detailed analysis by stylistic layers and modes of the antiphons of the Oláh Psalter see Gábriel Szoliva
OFM, “Kései esztergomi antifónák az Oláh-pszaltériumban” [Late Esztergom antiphons in the Oláh Psalter], in
Zenetudományi dolgozatok 1978—2012, ed. Gábor Kiss (Budapest: HAS Institute for Musicology, 2014), 57-75.
97MMMAe 4118.
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character each. A distinctive feature of mode 1 in the variant of the Oláh Psalter is, for
example, that the second melodic line touches at the word “benesonantibus” the domi
nant a for the duration of a tone and the cadence is prepared by the subfinalis c in the
third line.
Str-1 f.40

In cym -ba - lis

be - ne - s o -n a n - ti - bus l a u - d a - t e

De-um .

(4e)

be - ne - s o - n a n - ti - bus l a u - d a - t e

D e-um . (lg l)

Str-380 f. 76v

In cym -ba - lis

The antiphon beginning with the words Metuant Dominum shows the widest tonal variation
among all the Hungarian sources. In the main Esztergom sources it is notated in mode 8a while
the Oláh Psalter, PsalBud, the Psalterium Blasii used by canon Blase of Pozsony/Bratislava
Str-1 f. 40, Str-2 f. 74, Str-7 f. 75v, Paul-8 p. 110

»

»

•

m

M e - t u - a n t D o -m i-n u m o-m nes fi - nes

ter-rae.

(8a)

Str-380 f. 74v

M e - t u - a n t D o-m i-num o-m nes fi - nes

ter-rae. (Ig3)

Str-Ist f. 50
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(PsalBlasii)*98 and The Istanbul Antiphonal (Str-Ist)99 rooted in an Esztergom-related local tra
dition contain it in mode 1. In the Brassó (Bra§ov) tradition it can also be traced in modes 8a
and 2d (showing parallels with the Prague and Polish traditions). The Psalter of Segesvár (Sighi§oara) is equally in mode 1 but in a form close to the Franciscan melodic variant.100
The tonal reinterpretation or tonal variation shown as an example is not unprecedented in
the Esztergom tradition as these “innovations” can also be detected in the 14th—15th-century
material of the Hungarian partial traditions and abroad.101
The Oláh Psalter assigns to Psalmody a smaller number of types of differentiae than the
earlier sources, which is a widely characteristic trend of the late Middle Ages. As far as oldtype antiphons are concerned - mainly those in modes 7 and 8 - thinking in types remained
characteristic in the selection of differentiae.
All antiphons damaged or lost as a result of cutting up the Oláh Psalter and pasting over
the fragments are old-style items known well from the earlier sources of the tradition.102
Canticle Antiphons of Traditional Material
The canticle antiphons for Lauds on weekdays103 constitute an independent layer of the
Esztergom antiphons, thus also of the material of the Oláh Psalter. Their text is taken with
out exception from the Benedictus. They consist generally of 3 to 4 lines that is they are
longer than the psalm antiphons but their melodic formulae are taken from the traditional
material. Underneath two items of this group will be discussed at greater length.
The antiphon beginning with the words Salutem ex inimicis has a variant in the Oláh
Psalter104 which can derive from reversing the order of the 2nd and 3rd musical lines of the
earlier Esztergom melody. Since no familiar Hungarian or foreign parallels of this irregular
melody are known, it may be supposed that it was wrongly notated.
Str-l f. 35v

Sa-lu-tem ex in - i - mi-cis nostris, et de ma-nu o-mnium, qui nos o - derunt, li-b e -ra nos Domi-ne.

Sa-lu-tem ex in - i - mi-cis nostris, et de ma-nu o-mnium, qui nos o-derunt, li-be - ra nos Domi-ne.

9
8
Budapest,

National Széchényi Library, Cimae 128.
"Ìstanbul/Isztambul, Topkapi Sarayi Miizesi, Deissmann 42.
'“ MMMAe 8137, Breviarium notatum o f Brassó (Bra§ov/Brassó, Archiv Bisericii Negri, I. F. 82) f. 66v (8a);
MMMAe 1007, Str-380 f. 74v, PsalBud f. 7v, PsalBlasii f. 78 ( 1g3) ; Str-Ist f. 50 (la i); Psalter o f Brassó (Brajov/
Brassó, Archiv Bisericii Negri, I. F. 70) f. 72v (2d); Psalter o f Segesvár (Sighi§oara/Segesvár, Biblioteca Documentata,
No. 20679) without foliation ( 1g 1?).
101On tonal variation see Gábor Kiss “Tonális variánsok a magyarországi antifónarepertoárban” [Tonal variants
in the antiphon repertory of Hungary], in Zenetudományi dolgozatok 1995—1996, ed. Agnes Gupcsó (Budapest:
HAS Institute for Musicology, 1997), 9-18.
102Only the intonation of the following antiphons survives; f. 80 Credidi propter quod (cf. MMMAe 2003), f. 94
Et omnis mansuetudinis (cf. MMMAe 4104); f. 80 Laudate Dominum omnes is entirely lost (cf. MMMAe 6004).
I03f2 Benedictus Deus, f3 Erexit Dominus, f4 Salutem ex inimicis, f5 In sanctitate, f6Per viscera misericordiae, Sabb
Illuminare Domine.
104Str-380 f. 43, cf. MMMAe 7158.
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The third line of the antiphon In sanctitate105 deviates from the earlier Esztergom variants:
the Oláh Psalter contains a cadence c of mode 8 (c’bc’d ’c’) instead of the typical arch of “liberabit
nos”106 descending from d ’ to a. As a result of this modification the item reveals an identical
melodic structure with the (maior)107 Lauds antiphon A d te de luce in the Pre-Lenten season.
Str-1 f. 37

In san-cti - ta - te s e r -vi - a-m us Do-mi-no, et
Str-380 f. 54v
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The Oláh Psalter has no Magnificat antiphons to the set of Vespers; the users of the
volume must have sung them week by week from a proper Antiphonary.
Invitatory Antiphons
The arrangement of the invitatories of the weekday Office goes back to a very early tradition;
the assignments, which gained ground in Hungary in the Middle Ages, can already be found
in one of the earliest known Office sources.108
In Esztergom two different antiphons were assigned to the Sunday invitatory which bear
certain characteristics of the new Gregorian style. Praeoccupemus, the usual item on Sundays
after the octave of Epiphany, occurs in the Temporale of Breviaries and at the appropriate place
of the Antiphonaries while the antiphon belonging to Sundays after Trinity, Regem magnum
adoremus, was generally included in the psalm section of the Breviaries or in the Psalter. (It was
seldom entered into the Antiphonaries). Accordingly, Regem magnum is the first item of the
Oláh Psalter but is given here exceptionally as the contrafactum of another, old-fashioned
antiphon, contrary to the customary larged-arched melody of the earlier Esztergom sources.109
Due to the similar textual beginning and the identical mode (4/III) and function, its model may
have been a common invitatory antiphon of the Sanctorale (e.g. Regem apostolorum Domi
num)I.110 Depending on the saint to be remembered, this melody may take various texts (Re
gem apostolorum/martyrum!'confessorum/'virginum Dominum), thus it is the adaptation of a wellknown antiphon family related in musical respect to the responsorium b r e v e t The editor of
105Str-380 f. 54v, cf. MMMAe 7157.
l06Dobszay, Corpus antiphonarum, 263—264.
l07MMMAe 7137.
108The arrangement of weekday invitatories in the 1 lth-century Antiphonary of Verona (V), which belongs to
the secular course and is referred to by René-Jean Hesbert in his work Corpus Antiphonalium Officii. 1—6 (Rome:
Herder, 1963-79), agrees with the practice of the medieval Esztergom and several other bishoprics (Cracow, Prague,
Olmiitz, Bamberg, Augsburg, Mainz, Passau, Salzburg, Basel, Toledo, Paris, Rouen etc.).
"®MMMAe 4109.
110MMMAe 4110.
1
UC£ Str-7 f. 69 with a short responsory beginning with the words In aeternum. Although the latter item is
transposed to c’ and reinterpreted in mode 6 in the source, its relatedness with the invitatory antiphon in question
is evident.
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the contrafactum applied a strange approach: he adopted the original text (“Regem magnum
adoremus Dominum”) to the first section of the model melody and started the psalm (“venite
exsultemus”) on the melody of the second. This peculiar assignment of text and melody could
not be found in any of the Hungarian or Middle-European notated sources so it can be sup
posed to be the work of a 16th-century church musician. This text variant figures both in the
printed Psalterium Strigoniense of 1515 and the last printed Breviarium Strigoniense published by
Miklós Oláh in 1558.*112
Str-7 f. 221v
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Str-7 f. 69 In aeternum (Ann D VI r, transposed to f )
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Venite exsultemus, the invitatory antiphon for Monday, has a more melismatic melody in
mode 4 similar to Regem magnum, which occurs in the earlier Esztergom codices. Certain
notated sources carefully indicate that the recitation starts after the antiphon, from the half
verse (“Iubilemus D eo ...”) as its text is identical with the beginning of Ps 94.113 The Oláh
Psalter, the Pozsony (Bratislava) Antiphonaries (Str-2, Str-4) and the authoritative printed
Breviaries dispense with it; nevertheless, it must have been the custom to continue the text
with recitation. “Venite exsultemus”, which was written out after the invitatory, rather identi
fied the psalm than marked its opening words.114 It was namely a fundamental rule not
needing any extra marking to continue the psalm in case of each antiphon that took its text
from the beginning of the pertaining psalm.
1I2See Breviarium Strigoniense 1558, f. 1, Psalterium Strigoniense 1515, f. 2; on the basis of Str-1484 f. 9 it
cannot be clearly decided, however, whether “Venite exsultemus” marks the beginning of the psalm or the last part
of the antiphon.
113See CAlb f. 35, Str-1 f. 30v, Str-Ist f. 44v (in the latter two sources the antiphon is transposed a fifth higher),
Paul-8 p. 97. Str-7 f. 69v indicates only the psalm of identical beginning (“Ipsum”) but does not give a melody. See
also MMMAe 4106.
114Ps 94 is identified with its opening words (“Venite exsultemus...”) not only in Str-380 f. 16 but Str-2 f. 66,
Str-4 f. 46v, Str-1484 f. 14 and Breviarium Strigoniense 1558, f. I 6v as well.
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The invitatory on Monday had a Venite-tone of individual melody in several early tradi
tions abroad."5 The Hungarian sources vary in this respect as well: the ones indicating ex
tra the continuation of the psalm text (Str-1, Str-Ist, Paul-8) mark out astonishingly only a
recto tono recitation on f (or c in transposition),116 the Oláh Psalter associates the mode
4/III with it, while Str-2 and Str-4 contain a specific (erroneous?) incipit.
The (new) style of the invitatory melody on Monday, which deviates from the rest of the week
day melodies, also deserves attention because it may have developed so owing to textual and the
ensuing melodic pecularities. The melismas of the opening word of the antiphon (“Venite”) are
fairly variable in the Hungarian sources: the rich neume falling onto the last syllable in the melody
of the Oláh Psalter gets significantly shortened, contracted to a simple climacus in an individual
manner compared to the other variants. This phenomenon is not unique in the source; we will
come back to it when discussing the antiphon Benedicat nos of Prime on Sunday.
At the beginning of the other days there is an old-style invitatory antiphon each in mode
6/II, following the melodic model in mode 6 of the responsorium breve. u7
Sunday Melodies
The psalm antiphons sung at Lauds on Sunday represent one of the distinctive features of the
medieval order of Office. The monastic, Franciscan and several Western European traditions have
the archaic form: except for the canticle Benedicite they prescribe antiphons with multiple Alleluia
texts while in the other traditions antiphon cycles of recent origin (Regnavit and Indutus sets) can
be found.118 The most variable ones are the antiphons of the canticle (Benedicite). In the Eszter
gom use the Indutus set gained ground from the outset; it is contained in all sources from the
115See Ruth Steiner, “Local and Regional Traditions of the Invitatory Chant”, Studia Musicologica Academiae
Scientiarum Hungaricae 27 (1985): 134. In Speyer this practice continued up to the 16th century, cf. Psalterium
Spirense 1515, f. 15v.
116In the Oláh Psalter the strict tuba entry on Friday was probably a clerical error, see f. 54v.
’^Additional weekday invitatory antiphons include: f3 Iubilemus Deo, f4 In manu tua Domine, f5 Adoremus
Dominum, f6 Dominum qui fecit nos, Sabb Dominum Deum nostrum.
u8The overall European situation is surveyed in connection with the Prague use in Czagány, “A középkori prágai
officium...” [The medieval Prague Office], 77—79.
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earliest extant Breviary on (Str-67) and appears so in the Oláh Psalter as well.119120The antiphon
of the canticle is not fixed within this tradition either: as mentioned before, most Esztergom
sources join the general Central-European custom and assign the antiphon Benedictio et clari
tas.'10 However, there appears sometimes Caminus ardebat as an optional (and in the repertory
of Str-67, Str-Ist and PsalBlasii the only) item known from French and Italian sources. The Oláh
Psalter has the former. Its melodic variants do not considerably differ from those of the main
sources, except for the antiphon Sanctus sanctus sanctus which shows differences worth mentioning
(f. 12v): it starts on the third instead of the fourth which has only been found in the sources of
Szeben (Sibiu) and Várad (Oradea) on the territory of the medieval Hungary so far.
The antiphon assignments to Prime on Sunday can be regarded as individual characteristics of
the Esztergom use: in no other traditions have old-style antiphons been assigned to the psalms of
longa prima in this role.12112They emerge in the Oláh Psalter as well. In respect of music the
antiphon Benedicat nos Deus Pater122 of the Hour is much more interesting, which was sung to
the Athanasian Creed (Quicumque). In the variant of the Oláh Psalter certain melismas of the
new-style, originally richly melismatic antiphon underwent conscious transformation: some of
the longer melodic progressions were shortened omitting the recurring formulae stepping back
from the scale. Compared to the variant found in the earlier sources alleluia, the concluding
word of the item was reduced to a completely irrelevant measure. In the music example the place
of the missing melismas in the melodies of the Oláh Psalter is indicated by square brackets.
Str-2 f. 64v
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119In Esztergom the psalm antiphons for Lauds on Sunday were: al Indutus est Dominus, a2 Gloria et honor, a3
Deus misereatur, a4 Benedictio et claritas or Caminus ardebat, a5 Sanctus sanctus sanctus.
120The order of Lauds on Sunday is identical with that of Esztergom in the tradition of the following towns:
Passau, Regensburg, Speyer, Konstanz, Cracow, Plock, Salzburg, Schleswig, Basel, Brixen etc.
121The psalm antiphons of Prime on Sunday comprised in Esztergom: al Dominus regit me, a2 Oculi mei semper,
a3 In medio ecclesiae, a4 Beati qui ambulant. See in detail in: Dobszay, Corpus antiphonarum, 52, footnote 109.
122Str-380 f. 83, cf. MMMAe 1474.
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As far as this item is concerned, no similar solutions can be found in the earlier Esztergom
(or other diocesan) and the neighbouring foreign examples;123 as a result, these changes are
thought to be of local origin. The question arises whether it is an individual formation or
additional contemporary examples may eventually be found elsewhere. Some items of the
Vesperal of Lelesz (VLelesz),124 which is by and large of the same age as the Oláh Psalter
show astonishingly traces of identical musical thinking with the above. In the responsorium
breve items of the Compline in Lent {In manus tuas and Dixi conscendam), the omission of
musical repetitions can sometimes be observed and also that the hand performing the revision
omitted from the melodies complete melisma units. This phenomenon is not general in the
material of VLelesz either for which reason one cannot speak of a late “musical reform”
affecting the entire Office corpus. These sporadic revisions may be associated with the developing, gradually simplified musical taste that manifests itself for example in the successively
shortened or missing jubilus of the Alleluias in contemporary and later, 17th-century Graduals.125 The manuscript parallel of the specific manner of editing excludes at the same
time the presumption - however obvious it would otherwise be - that the music scribe was
compelled to omit certain melodic sections of the antiphon Benedicat nos of the Oláh Psalter
because of the narrow space left by the compositor.
Str-7 f. 142 In manus tuas Domine (Qu 5 C r)
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A11 Hungarian codices contain the fuller form: MMMAe 1474, Str-Ist f. 43. Its early parallel can be found in
the Augustine tradition of Austria (Klosterneuburg, Augustiner-Chorherrenstift, Bibliothek 1010 f. 52, 1011 f. 94v,
1013 f. 64v). In the later sources there is also an example where the Alleluia is omitted from the end of the item, but
the melismas do not change there either (Antipbonale Salisburgense, 14th century, Vorau, Stiftsbibliothek, Codex
Voraviensis 287, f. 27).
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4
Sopron, State Archives; earlier Jasov/Jászó, Library of the Premonstratensian Provostship, “Kézirat 93”.
125The shortening of the Alleluias in connection with the Gyergyó (Georgheni) Gradual is written about by
György Merczel in “A Gyergyói graduile” [The Georgheni Gradual], Magyar Egyházzene 7 (1999/2000/2): 194.
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Salva nos, the Compline antiphon in mode 6 is an individual item of the Oláh Psal
ter.126 The melody had earlier been known from Pauline sources alone; this late Esztergom
entry is the only notated proof of cathedral use. The Pauline Fathers must have taken it over
from a local tradition at the time of the first unification of their Office liturgy (perhaps as
early as in the 13th or 14th century) whereas data from Esztergom can first be shown from
the late 15th century.12

Evaluation
The investigation of the antiphon melodies of the Oláh Psalter has confirmed that the pres
ent source belongs to the medieval Esztergom tradition not only in liturgical but in musical
aspect as well. Nevertheless, the described features require further interpretation. The musical
variation of the old-style antiphons and the revised or substituted items of the new-style layer
make us presume that there was a living liturgical community “behind” the person commis
sioning the volume and its music scribe. The regularly performed church music service can
namely be the explanation for the minor deviations from the earlier state of the tradition: the
continuous singing, copying and hence rethinking of the various melodies gave naturally rise
to related melodic variants. Besides, individual decisions may also have contributed to the
inclusion of certain later melodies in the set. The melodic material suggests the presence of a
group of educated church musicians in archbishop Miklós Oláh’s environment in the 16th
century who were familiar with the various minor traditions as well. The fact that the Oláh
126Str-380 f. 103, cf. MMMAe 6064.
127Mentioned at the Liber Regum Sunday of the Esztergom Ordinary: “Salva nos Domine vigilantes, ut ibi, sexti
toni”, see Ordinarius Strigoniensis, ed. István Miklós Földváry (Budapest: Argumentum, 2009), 109. See further on
the antiphon Gábriel Szoliva OFM, “A középkori pálos kompletórium történeti rétegei” [The historical layers of the
medieval Pauline Compline], Magyar Egyházzene 21 (2013/2014/2): 161-163.
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Psalter did not rank among the representative books of the cathedral but was a volume made
for archbishop’s summer residence strengthens the assumption that the liturgical life at the
archbishop’s court was not affected by the Turkish occupation afflicting a certain part of the
country’s territory and by the war situation.128

Hymns129
After several earlier periods in which important hymn collections came into being, the begin
ning of the second millenium brought again an upsurge in hymnody in Europe: based on the
late Carolingian Hymnal collections of individual make-up were gradually produced in all
large church centres and monastic orders. The emergence of the medieval Hungarian hymn
collections coincides with this historical trend. The Hymnal of the various communities was
increased in addition to the individualized items of the seasonal hymns and historiae of the
recently canonized or local patron saints. The medieval flourishing of the new genre can be
traced to the onset of the modern age in Europe.130

Sources
The most important sources of the medieval hymn melodies are the few notated Psalters and
fragments surviving by chance because contrary to the other items of the Office, the music of
the hymns was omitted from the Antiphonaries and breviaria notata in most cases.131 The
scarce number of notated manuscripts to be studied these days promises even less documents for
the hymns. Instead of carefully compiled and musically reliable codices researchers of the field
must often rest contented with the musical evidence of Cantuales and Processionales copied for
the use of a cantor or a smaller (religious) community, and with the investigation of retrospec
tive sources. In spite of it, remarkable results have already been achieved by arranging the avail
able material according to musical criteria and by revealing their hidden internal relations.
The hymn melodies surviving in the Hungarian codices were carefully edited and published
by Benjamin Rajeczky in the volumes of Melodiarium Hungáriáé Medii Aevi (RajMel I and
Ip)132. On analyzing the available sources he found three related manuscripts: the hymns of
the Buda Psalter (PsalBud), of the Lelesz Vesperal of presumably Pauline origin (VLelesz)133 and
1
2
8
Cf. Szoliva, “Utólagos zenei bejegyzések a Budai pszaltérium-b-ín” [Subsequent musical entries in the Buda
Psalter], 11-16.
129As an independent study see Gábriel Szoliva OFM, “Előkerült Oláh Miklós esztergomi érsek kottás Psalterium
Strigoniense-je (1523) Münchenből —II. A himnárium jellemzése” [The notated Psalterium Strigoniense (1523) of the
archbishop of Esztergom Miklós Oláh has surfaced in Munich - II. Description of the Hymnal], Magyar Egyházzene
20 (2012/2013/2): 121-156.
130Janka Szendrei, A himnusz [The hymn], Egyházzenei füzetek 1/9 (Budapest: Liszt Ferenc Academy of Music,
Church Music Department and Hungarian Church Music Society, 2000), 5—17.
l31Some of the hymn melodies have been preserved in Antiphonaries (e.g. Str-7, Str-Ist, Str-3): since the latest
melodies did not figure in the hymn collections in use, the editors of Hymnals wished to incorporate them thus in
the written tradition.
132Benjamin Rajeczky, Melodiarium Hungáriáé Medii Aevi. I. Hymni et sequentiae (Budapest: Editio Musica,
1956’, 19822) as well as idem, Melodiarium Hungáriáé Medii Aevi. I. Hymni et sequentiae. Pótkötet. [Supplement]
(Budapest: Editio Musica, 1982).
l i3The Pauline origin of the Vesperal is disputed. It is refuted, based on László Mezey’s opinion, by József Török
in “A magyar pálosrend liturgiájának forrásai, kialakulása és főbb sajátosságai (1225-1600)” [Sources, development
and major characteristics of the liturgy of the Hungarian Pauline Order] (doctoral thesis, Budapest: Roman —>
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the Pauline Cantuale o f Czestochowa (CantPaul)134 show close relationship.135 The reason
for their interrelation may lie in the fact that the material of all three manuscripts originates
more or less in the Esztergom tradition. The most precious of the manuscripts is, as men
tioned above, the Buda Psalter which contained originally the complete set of the Esztergom
hymns but has become exceedingly fragmentary by now. The two Pauline sources are for the
greater part intact, but they fail to provide a full survey since their melodic material is merely
a selection and is not exempt from the peculiarities of the Order, either. Although the addi
tional hymn sources - such as the Psalterium Blasii (PsalBlasii), the Zagreb hymn sources136
or the extant Psalters of the Transylvanian Saxon towns137 - contribute to enlarging the
melodic heritage of Hungary in the Middle Ages, they do not inform us of the Esztergom
variants in general.
Janka Szendrei demonstrated through typical examples that the choice of hymn melodies
was a peculiar feature of the various medieval liturgical uses. For characterizing the Hymnal
of certain local churches and of the various religious orders it is not enough to take into
account the beginning of the text of the hymns: in order to obtain an overall view the mode
of selection from the European melodic material, the local compositions and variants as well
as the specific system of ad notam references must also be considered.138 Due to the lack of
a complete notated Psalter and the fragmentary state or indirectness of the extant sources no
similarly detailed picture of the medieval hymn tradition of Esztergom could be drawn so far.
This is why the more or less complete Hymnal of the Oláh Psalter is so significant: in its
capacity as witness of the archbishopric’s late medieval liturgy it sheds light on numerous
problems of the history of melody; among others, it reveals for the first time the entire Esz
tergom system of ad notam references. The text and melody assignments in its Hymnal
provide an insight into the late medieval custom, even if it may be presumed that the gradual
increase of the number of texts belonging to the same melody is the outcome of a centuriesold organic development.139

Catholic Theological College, 1977), 25—31 and defended by Polikárp Rado OSB, Libri liturgici manuscripti
bibliothecarum Hungáriáé et limitropharum regionum (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1973), 532. Dobszay joins the
latter in agreement with Janka Szendrei’s view in Corpus antiphonarum, 306.
1
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Czfstochowa, Archiwum Paulinów, 1-215.
135Benjamin Rajeczky, “Himnuszok” [Hymns], in Magyarország zenetörténete I [Music history of Hungary], 331.
The author also includes the Csíksomlyó Psalter among the hymn sources of Esztergom (§umuleu Ciuc/Csíksomlyó,
Library of the Franciscan friary, once Cod. lat. 1, now A IV 1/5264; in Melodiarium: R 26g and R 261). It is,
however, not regarded as member of this group any more.
'i6Hymnal Fragments o f Zagreb (Zagreb/Zágráb, Metropolitanska knjiznica, MR 21); Intonary o f Osvat Thuz
(Zagreb/Zágráb, Metropolitanska knjiznica, MR 10).
137Psalter o f Segesvár (Sighi§oara/Segesvár, Biblioteca Documentata, No. 20679); Psalter ofSzeben (Sibiu/Nagyszeben, Muzeul Nafional Brukenthal, Ms. 615); Psalter o f Brassó (Brafov/Brassó, Archiv Bisericii Negri, I. F. 70).
These sources are missing in Rajeczky’s melody collection.
138Janka Szendrei, “A himnuszok dallamválasztása jellemző a liturgiákra” [The choice of hymn melodies is
characteristic of the liturgies], Magyar Egyházzene 4 (1996/1997/3): 307-314. See in German Janka Szendrei,
“Melodiewahl als Ausdruck liturgischer Identität”, in Der lateinische Hymnus im Mittelalter. Überlieferung —Ästhetik
—Ausstrahlung, ed. Andreas Haug, Christoph März, Lorenz Welker, Monumenta Monodica Medii Aevi, Subsidia 4.
(Kassel - Basel: Bärenreiter, 2004), 53-59.
139The unnotated hymns of the Sanctorale (f. 133v Tibi Christe splendor Patris, f. 135\ Andrea pie sanctorum,
f. 138v Deus plasmator cunctorum, f. 139 Christe lucis splendor vere, f. 140 Gratuletur Ecclesia) exemplify well that the
ad notam groups did not emerge as the copyists’ own (ad hoc) decision. The music scribe of the Oláh Psalter could
have assigned melodies to the hymns not included in the exemplar on the basis of the number of syllables. In void
of an established practice he left, however, the staves blank for entries by later singers.
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The Principles of Systematization
The Oláh Psalter contains 1 08 hymns altogether. For the sake of easier orientation they are
referred with a number from 1 to 108 (No.) which is given them in this edition to help
search the other characteristics of the items included in the tables. The ad notam references
are also identified with these numbers.
The ad notam references require further explanation. In order to facilitate the use of the book
the various items were fully notated again in the Oláh Psalter if they had already occurred in the
volume previously. Thus textual ad notam references cannot be found at all. For the tabular
arrangement of the hymns a “basic text” is chosen from the texts of the repeatedly occurring
melodies (“group melodies”) to designate thereafter the group melodies with. The selection gives
preference to the hymns of the Temporale and to the older hymns of the Sanctorale in the second
place. In cases where none of them can be chosen, an item is selected on the basis of the complete
melodic agreement with the Buda Psalter or arbitrarily. For the sake of a better survey the hymn
texts with only one (independent) melody and the basic texts of the various group melodies are
differentiated with grey background in the tables. A summary of these indicated items reveals that
in the mid-16th century at least 66 different hymn melodies were sung in the Esztergom use.140

Hymn Melodies of the Psalm Section
The liturgical days in the one-week psalm section contain 19 hymns altogether, 6 of them the hymns for the Little Hours, the Compline, and the Lauds on Sundays - are without
staves. The omission of staves at the Little Hours and the Compline is easy to understand
because the texts of these hymns were sung to the melodies used at the Major Hours in the
given period of the church year.141 Had any of these been notated, it would have been
more difficult to adapt the texts to other melodies. It is, however, mysterious why the hymn
at Lauds on Sunday (No. 1 Ecce iam noctis) has remained staffless. Since the Esztergom Ordi
nary does not mention the ad notam reference of the item anywhere, it is improbable that this
hymn should have been sung with several melodies. This assumption is reinforced by the fact
that, of all the hymns in the psalm section, this Sapphic item can be sung to the melody of O
Pater sancte (No. 18) alone, which implies that if it had not had its proper melody, there
would have been no choice anyway. This makes us believe that the lack of staves was a prin
ter’s error preventing the notation of the individual melody of the item.142
Twelve of the 13 notated hymns are complete and only one fragmentary,143 but the
choice of melody can be established in the latter case as well. Thus the ad notam system of
the hymns for Lauds and Vespers can be reconstructed with the exception of the already
mentioned Ecce iam noctis hymn for Sunday. The hymns of the first and second Verspers on
140The number of melodies is further increased by the hymns not sung at the Office, and therefore omitted from
this volume. The additional hymns in the Bakócz Gradual, which is nearly of the same age as the Oláh Psalter,
include: I/f. 123 Laudes omnipotens ferimus, I/f. l l l v O Redemptor sume carmen, I/f. 115 Tellus ac aethra iubilent. In
the source mentioned Benedictus es Domine (I/f. 4) is inscrbed hymn but as far as function or genre is concerned it
cannot be included in this group.
1
4
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Földváry, Rubrica Strigoniensis, 364-365.
142This hymn was already without staves in the first, 1515 edition of the Psalterium Strigoniense (f. 13v); hence
it is a still earlier error. A similar deficiency is carried over in the case of Quern non praevalent for Epiphany. It is all
the more regrettable as the Esztergom melodic variant of Ecce iam noctis is momentarily unknown.
143Only the last two staves of the hymn at Lauds on Tuesday (No. 4 Ales diei nuntius) survive because of the
subsequent cutting up of the psalm section.
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Str-380 nr. 15 Caeli

Str-380 nr.

D e u s sa n c tissim e

8 Aurora

(= PsalBud f. 19v)

iam spargit (= PsalBud f. 9v, RajMel 1/47)

Sunday (No. 18 0 Pater sancte and No. 9 Lucis Creator optime) figure with their independent
melody while the weekday Vespers and Lauds share two melodies (No. 15 Caeli Deus sanctis
sime and No. 8 Aurora iam spargit). It is remarkable that the distribution is uneven, that is
not a melody each was assigned for Lauds and Vespers, for example. In other words, the
individual items were distributed rather by considering the individual text-melody connec
tions and not according to a kind of liturgical “system principle”.144
Table 4 shows the hymn arrangement of the psalm section. The columns comprise the
following data: the serial number of the item (No.), the folio number in the Oláh Psalter, the
day and hour the given item is assigned to, the serial number of the ad notam reference of the
item (if it has any), the textual incipit of the item, the folio number of the parallel entries of
the item in the Buda Psalter, and finally the serial numbers of the individual or group melo
dies in Rajeczky’s Melodiarium (RajMel) and their European parallels in Bruno Stäblein’s
hymn edition (Mel).145 The asterisk in the ad notam column (*) marks the adaptation to
several melodies whereas the hash (#) indicates the lost items of the Buda Psalter.

The Temporale of the Hymnal
Table 5 demonstrates the items of the seasonal section of the Hymnal, similar to the system
applied in Table 4. In case of the fragmentary fragm.) or lost (#) items of the Buda Psalter refer
ence to the additional sources of the Hungarian tradition from Rajeczky’s hymn edition is made
(VLelesz, CantPaul, HZag, PsalBlasii etc.). An exclamation mark (!) calls the attention to in
stances where the melody selection of the Buda Psalter differs from that of the Oláh Psalter.
The Temporale contains 43 hymns altogether with 38 different melodies (7 of them are
group melodies and 6 processional items). In the following we will dispense with the critical
treatment of the material item by item and will only deal with the items of considerable
novelty at greater length.
In Esztergom the trope beginning with the words Quern non praevalent was often assigned
to the Compline at Epiphany in addition to the division (Ibant magi) of the hymn Hostis
Herodes. In the medieval sources this rhymed prose was written down fully notated because of
its irregular line lengths. It appears so in the material of HZag (f. 10) and the other foreign
144The uneven distribution of melodies is not unique in the Hungarian sources, see e.g. the psalm section of
PsalBlasii.
145Bruno Stäblein, Hymnen I. Die mittelalterlichen Hymnenmelodien des Abendlandes. Monumenta Monodica
Medii Aevi 1 (Kassel —Basel: Bärenreiter, 1956).
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Oláh Psalter (Str-380)
nr.

i

folio
12v

(dies)—
hora
D -L

ad
notam
?

incipit

PsalBud

RajMel

Mei

(folio)

Ecce iam noctis

#

c f 1/79

[without notation)
2

13

D -I

*

lam lucis orto

#

(w ithout notation)
3

25

f2- L

4

34

f3 -L

15
8

Splendor Paternae gloriae

#

Ales diei nuntius (the last

#

two staves are intact)

Nox et tenebrae

#

15

Lux ecce surgit aurea

#

15

Aeterna caeli gloria

#

Sabb—L

-

Aurora iam spargit

9v

79

D -V

-

Lucis Creator optime

84

III

*

Nunc sancte nobis Spiritus

5

43

f4 -L

6

54

f5 -L

7

64v

f6- L

8

76v

9
10

8

12v

1/47
I/19d

24
22

#

[without notatiori)
11

85v

VI

*

IX

*

Rector potens verax Deus

#

[without notation)
12

87v

Rerum Deus tenax vigor

#

[without notatiori)
13

89v

f2 -V

15

Immense caeli Conditor

#

14

91v

f3 -V

15

Telluris ingens C onditor

17v

13

93

f4 -V

-

Caeli Deus sanctissime

19v

16

96

f5 -V

15

Magnae Deus potentiae

22

17

99

f6- V

15

Plasmator hominis Deus

25v

18

102v

S abb-V

O Pater sancte

28v

19

103

C

Te lucis ante term inum

30

*

I/59a

1/81

145., 5

733,4

[without notation)
Table 4. Hymns o f the psalm section o f the O láh Psalter.

notated sources.146 The Esztergom melodic variant has so far been unknown as it is missing
in PsalBud147 and the Pauline Fathers did not sing it. Unfortunately, the melody will remain
impossible to reconstruct in its integrity as in Miklós Oláh’s Psalter staves were only printed to
the first line of this item (No. 30). The type-setter may have been unfamiliar with the textual
146See e.g. in a 12th-century Klosterneuburg Antiphonary (Klosterneuburg, Augustiner-Chorherrenstift, Cod.
1013, f. 56v). The melodic variant of HZag is very close to this Augustine one.
l47Based on the evidence of the fragment group K 480 in the Manuscript Collection of the HAS the hymn Quod,
chorus vatum, which was sung at the Feast of the Purification (Purificatio BMV), was notated directly after the
hymn Hostis Herodes for Epiphany in PsalBud.
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O láh Psalter (Str-380)

nr.

folio

tem pus

ad
notam

20

108v

Adv—V

-

C ond itor alm e siderum

40

I/38b

21

108v

Adv—C

-

Verbum supernum prodiens
a Patre

40v

1/18

22

109

A dv-L

-

Vox clara ecce

40v

1/44

23

109v

N at—V I

-

Veni R edem ptor gen tium

41

1/65

24

109v

N a t-L

-

C orde natus ex Parentis

4 lv

25

110

N at—V 2

-

A solis ortus cardine

4 lv

I/77b

26

l l Ov

S te-V

-

Stephano prim o martyri

M TA 480 (fiagm .)

cf.

27

111

Jo h -V

-

D e Patre Verbum prodiens

M TA 480 (fragm.)

cf. 1/61, Ip/9

28

lllv

Inno—V

-

Salvete flores m artyrum

M TA 480 (fragm.)

cf. 1/33, Ip /6

29

112

E pi-V

25

H ostis H erodes im pie

M TA 480 (fragm.)

cf. I/77b

30

112

E p i-C

-

Q u em n on praevalent

-

-

31

112v

S abb-V

-

D eu s Creator om n iu m

29

I/62b

32

113

D 70-V 1

-

D ies absoluti

29v

I/78a

33

1 13v

Q u l-V

-

Ex m ore docti m ystico

#

cf. I/50a

34

114

Q u -C

-

C hriste qui lux es

#

cf. 1/46

35

114

Q u l-L

-

C larum decus ieiun ii

42 (fragm.)

cf. 1/52

36

114v

Q u 2 -V

-

A udi benigne C ond itor

42

I/lla

37

115

Q u 2—L

-

Aures ad nostras

42

I/89b,

38

115v

Q u 3 -V

-

Iam ter quaternis trahitur

42v

I/48a

39

115v

Q u 3 -L

38

Iam C hriste sol iustitiae

43 (!)

1/31

40

116

Q u 4 -V

-

Iesu quadragenariae

43

I / 10b

41

1 16v

Q u 4 -L

-

Sum m i largitor

43v

1/36

42

116v

Q u 5 -V

-

Vexilla regis prodeunt

43v

I/32a

43

117

Q u 5 -L

-

Pange lingua gloriosi
proelium

44 (!)

I / 102a, cf. I / 102b

44

117v

Q u 6- D

-

Gloria laus et honor

-

-

45

I / 16a, cf. Ip/3

45

1/71

incipit

PsalBud (folio)

(fi-agm.)

Raj M ei

cf. 1/105

1/12

cf. Ip /l4 b

(ant. a d processionem)
45

118

Q u 6- N

Rex C hriste factor om niu m

"
46

118v

Q u 6- N

-

(adprocessionem post
matutinas)
H ym n u m dicam us D o m in o
(post processionem)

Table 5. Temporale o f the H y m n a l o f the O lá h Psalter.
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O láh Psalter (Str-380)
ad
notam

tem pus

incipit

nr.

folio

PsalBud (folio)

RajMel

47

119

SacSabb

-

Inven to r rutili
(post benedictionem ignis)

-

-

48

119v

P

-

Salve festa dies
{in processione)

-

-

49

119v

O ctP

-

Rex sanctorum angelorum
{eundo a d fontem )

-

-

30

120

lS a b b L

-

A urora lucis ru tilat

45v

I/58a

51

121

1Sabb—
V

-

C horus novae Ierusalem

46

I/54a

52

121

P -C

-

Ad cenam Agni providi

46v

1/25, c f I/74b

53

121v

Asc—V

-

Festum n u n c celebre

48 {fragm.)

c f I/30b,d

54

122

Asc—C

-

Iesu n ostra redem ptio

48

I/ 6a

55

122

P ent-V

-

Veni C reator Spiritus

48v

I/73a

56

122v

Pent—C

-

Beata nobis gaudia

48v

I/26a

57

123

Pent—L

-

Iam C hristus astra
ascenderat

49

I/74a

58

123v

T rin -V

9

O lux beata Trinitas

49v

I / 19d

59

123v

C o rp -V

53

Sacris sollem niis

49v

I/30d

60

124

C o rp -C

-

V erbum supernum prodiens
nec Patris

50

I/42a

61

124v

C orp—L

-

Pange lingua gloriosi
corporis

50v

I/99b

62

124v

D ed -V

61

U rbs beata Ierusalem

#

c f I/99b

Table 5 (cont.). Temporale o f the H ym nal o f the O láh Psalter.

properties of the trope, so he treated it as the majority of the hymns where it was enough to
notate the first verse.148 The incipit indicates the presence of a specific Esztergom variant
differing from the earlier known Zagreb version in respect of transposition as well.
Str-380 nr. 30

«3 ••
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•

*

•

Quem non p ra e -v a -le n t p ro - p ri - a

.
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«

•

m a -g n i - tu - di - ne.

148The item appears in the first edition of the Psalterium Strigoniense of 1515 in the same way, with incipit alone
(f. 113v).
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The earlier unpublished melody of the usual hymn of Compline in Lent (Christe qui lux
es) of CantPaul agrees note by note with the variant in the Oláh Psalter:
Str-380 nr. 34 (= CantPaul p. 255)
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The hymn Clarum decus ieiunii assigned to Lauds of the first Sunday in Lent was appar
ently not sung by the Pauline Fathers and did not survive in PsalBud either; it was preserved
in PsalBlasii alone (RajMel 1/52). The melody that we find in the Oláh Psalter (No. 35) is a
hitherto unknown version of that of PsalBlasii. In stylistic respect the variant of the Oláh
Psalter fits in excellently with the other items of the day (it is similarly of small range, uses
three-note neumes at most etc.):149
Str-380 nr. 35
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Hymnum dicamus Domino, the second processional hymn of the Tenebrae services of the
Holy Triduum (Officia tenebrarum) appears in a new version in the Oláh Psalter (No. 46):
there is an /In stead of the descending note d of the words “dicarawr” and “redezzzzi” in the
earlier known variants (RajMel 1/71) so the opening phrase is a descending second scale.
More important is, however, that after the first verse of the hymn the refrain of the proces
sion Kyrie eleison —Christe eleison —Kyrie eleison was entered into the Psalter, which was sung
after each verse. Its melody has been unknown so far:150
I49Cf. Mel 510, Klosterneuburg and 5102 Einsiedeln.
1S0The Esztergom Ordinary prescribes the performance of the hymn with refrain: “... incipitur hymnus
Hymnum dicamus Domino, redeundo ad maiorem ecclesiam, repetendo «Kyrie, Christe, Kyrie», et post quem
libet versum, et finitur in choro”. (OStr 73). The second processional hymn of Tenebrae Rex Christe factor
omnium figures in the Ordinary with similar dramatization. The above refrain melody can also be adapted to
it although the Oláh Psalter does not separately indicate it there (No. 45). Although the music of Christe
eleison begins with a wrong clef at the change of line, the custos reinforces the musically expected continua
tion. The closing Kyrie eleison is not notated any more: it must have been identical with the beginning of the
refrain.
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Str-380 nr. 46

H ym num di - ca - m us Do - mi - no, lau - des De - o

qui nos c ru -c is

pa - ti - bu - lo

su - o
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Ky - ri - e (e)-lei - son, Chri - ste (e)-lei - son, Ky - ri - e (e)-lei-son.

The hymn Verbum supernum ... nec Patris of the Compline of Corpus Christi was
changed on the evidence of the Buda and Oláh Psalters to a popular hymn melody of the
Esztergom tradition in the 15th—16th centuries (RajMel I/42a, Str-380 No. 60). The late,
typically major melody of the item, which is also referred to as Novum sidus in litera
ture,151 has f for a finalis. This melody may have belonged to the text Verbum supernum
... nec Patris in Esztergom from the beginning as the 13th-century Breviarium notatum
Strigoniense already has it.152 In Miklós Oláh’s Psalter it occurs seven tim es,153 which
is another proof of the popularity of the melody in the late Middle Ages. The greatest
number of its occurrences among its earlier sources, with three texts each, can be found in
PsalBud and C antPaul.154 It is worth noting that while the Oláh Psalter has all three
items o f PsalBud with the same melody, o f the items of CantPaul only the hymn to Elisa
beth can be found.
Str-380 nr. 60
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l5lSee above all Janka Szendrei, “Üj világosság jelenék. Egy himnusz története” [New light has appeared. The
history of a hymn], in Zenetudományi dolgozatok 1995—1996, ed. Ágnes Gupcsó (Budapest: HAS Institute for
Musicology, 1997), 287-293. The European parallel of the melody: Mel 57 Heiligenkreuz.
152Str-7 f. 221.
IMNo. 60 Verbum supernum ... nec Patris (Corpus Christi), No. 65 Laudemus regem Dominum (St Helen), No.
74 En miranda prodigia (Visitation), No. 76 Lauda mater Ecclesia (St Mary Magdalen), No. 79 Novum sidus exoritur
(Transfiguration of Jesus), No. 87 Plaude parens Pannonia (St Emeric), No. 89 Novum sidus emicuit (St Elisabeth).
,54PsalBud: f. 50 Verbum supernum ... nec Patris (Corpus Christi), f. 53v En miranda prodigia (Visitation), f. 53v
Lauda mater Ecclesia (St Mary Magdalen); CantPaul: p. 332 Gaude civitas Augusta (St Afra), p. 343 Gaude mater
Hungária (St Stephen), p. 359 Novum sidus emicuit (St Elisabeth).
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The Sanctorale of the Hymnal
The list of hymns to saints and of other hymns combined with a date is included in Table 6.
The Sanctorale contains 46 items altogether; 24 of the melodies could not be found in the
previous part of the volume (4 of which are group melodies).
St Dorothy’s hymn Gratulare Caesarea survives with an erroneous placement of clef in
VLelesz and was published accordingly in Rajeczky’s Melodiarium (1/69). In reality, it is
a late large-range major melody with the finalis f, the way it also occurs in the Istanbul
Antiphonal (Str-Ist f. 160). In the Oláh Psalter it is also written o n /(N o . 64):
Str-380 nr. 64
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No data of the Esztergom ad notam of the hymn to St Helen Laudemus regem Domi
num (Str-380 No. 65) have been found in the earlier known sources: in the Oláh Psalter
it Figures with its frequent group melody (No. 60 Verbum supernum ... nec Patris, RajMel
I/42a).
In the Oláh Psalter the hymn for Lauds on the feasts of the Holy Cross begins with the
words Lignum crucis mirabile (No. 68). The initial is either erroneous or follows an isolat
ed text variant of Zagreb;155 the hymn appears namely in all additional (thus also the
Esztergom) sources with the beginning Signum crucis mirabile. As the variant of PsalBud
is lost and the hymn is om itted from PsalBlasii as well as from the surviving Pauline hymn
collections, its Hungarian melody has only been found in HZag to date. The choice of
melody of the latter source is reinforced by the Oláh Psalter: accordingly, in Esztergom it
was sung to the same melody as the hymn O Christi mater fulgida (Str-380 No. 73, Raj
Mel I/29b).156
The surviving melodic variants of St. Ladislas’s hymn Regis regum thought by Rajeczky to
be of Hungarian origin are very close to each other: they only differ in some minor details of
certain ornamenting melismas and in the manner of notation. It is a g-melody in HZag and
the Oláh Psalter, whereas PsalBud, VLelesz and PsalBlasii include it as an ^-melody. As far as
details are concerned, the melodic variant of the Oláh Psalter is closer to that of the Zagreb
source.
The Hungarian melodic variant of the hymn to St Margaret of Antioch, Pangat chorus
hymnum Dei, has exclusively been known from VLelesz so far. In Rajeczky’s edition (RajMel
1/91) the erroneous placement of clef of the melody is corrected but the miswritten notes
155See Béla Holl, Repertorium hymnologicum medii aevi Hungáriáé. Initia hymnorum, officiorum rythmicorum,
sequentiarum, tractuum, troporum, versuum alleluiaticorum cantionumque, ed. Kinga Körmendy (Budapest: National
Széchényi Library, 2012; henceforth abbreviated HollRep), 719. The first, 1515 edition of Psalterium Strigoniense
also has Signum crucis, see f. 130.
156For the ad notam of the hymn Signum crucis mirabile abroad, which is concordant with that of Esztergom, see
Mel 4023 Verona.
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Oláh Psalter (Str -380)
nr.

63

folio

festum

125v de Purificatione BM V - V

ad
notam
-

incipit

PsalBud

Raj Mei

(folio)

Q uod chorus vatum
venerandus

M TA 480

Gratulare Caesarea

#

c f 1/69

Laudemus regem
D om inum

#

cf I/42a

c f I/80b

(fragm.)

64

125v de sancta D orothea

63

126

66

126v de sanctis post Pascha —V

-

Vita sanctorum decus
angelorum

47

1/87

67

126v Inv. et Exaltatio Crucis - V

-

Salve crux sancta

47v

I/95a

68

127

Inv. et Exaltatio Crucis - L

73

Lignum [sic!] crucis
mirabile

#

c f I/29b

69

127v de sancto Iohannes Baptista

-

Ut queant laxis

51

1/90

70

128

-

Regis regum civis ave

51v

I / 104b

71

128v de sanctis Petro et Paulo

67

Aurea luce et decore
roseo

52

I/95a

72

129

de V isitatione BM V —V

51

Assunt festa iubilea

52v

I/54a

73

129v de V isitatione BM V —C

-

O C hristi m ater fulgida

53

I/29b

74

129v de V isitatione BM V - L

60

En miranda prodigia

53v

I/42a

75

130

de sancta M argarita

-

Pange [sic!] chorus
hym num Dei

-

c f 1/91

76

130v de sancta M aria M agdalena

60

Lauda mater ecclesia

53v

I/42a,
c f 1/72

77

130v de sancta Anna

105

Lucis huius festa colat

54

I / 1a

78

131

de Transfiguratione D om ini
-V

61

Gaude m ater pietatis

-

c f I/99c

79

131v de Transfiguratione D om ini
-L

60

Novum sidus exoritur

-

c f I/42a

80

131v de sancto Laurentio

-

Martyris Christi colimus

54

I / 86c

81

132

-

Gaude visceribus m ater

54v

1/93

de sancta H elena

de sancto Ladislao rege

de A ssum ptione BM V

60

{fragm.)
82

132v de sancto Stephano rege
-V I

-

83

133

de sancto M ichaele —V

18

84

133v de sancto Michaele - L

?

G audent caeli nova luce

#

cf. 1/17,
27, 43

C hriste sanctorum
decus angelorum

#

c f 1/81 c

Tibi Christe splendor
Patris (without notation)

#

-

Table 6. Sanctorale o f the H y m n a l o f the O lá h Psalter.
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Oláh Psalter (Str-380)
nr.

folio

ad
notam

festum

Raj Mei

PsalBud

incipit

(folio)

85

134

O m n iu m sanctorum —V

-

Christe Redem ptor
om nium conserva

#

c f I/70b

86

134

O m n iu m sanctorum - C

-

Iesu Salvator saeculi

#

cf. I / 14b

87

134v de sancto Emerico

60

Plaude parens Pannonia

#

c f 1/56,

88

135

de sancto M artino

-

M artine confessor Dei

#

c f I/24a

89

135

de sancta Elisabeth

60

Novum sidus emicuit

#

c f 1/3, 42a

90

135v de sancta K atherina

105

Ave Katherina martyr

#

cf

?

Andrea pie sanctorum

#

cf. I/95b

91

135v de sancto Andrea

68

1/1

(without notatiori)
-

Exsultet aula caelica

#

c f 1/35

136v de apostolis —V

-

Exsultet caelum
laudibus

#

c f Ip/4b,
I/17b

137

de apostolis —L

96

Aeterna Christi munera

#

cf. I / 17b

95

137

de uno m artyre - V

-

Deus tuorum militum

#

cf. 1/41

96

137v de uno m artyre —L

-

M artyr Dei qui unicum

#

cf. 1/60

97

137v de pluribus m artyribus —V

Sanctorum meritis

#

cf. Ip/15a,b,

92

136

93

94

de sancto Nicolao

47

1/94
98

138

de pluribus m artyribus —L

99

138

de uno confessore

100

Rex gloriose martyrum

#

cf. 1/5

-

Iste confessor

#

c f Ip /13,
1/85

?

Deus plasmator
cunctorum (without

#

96

138v de pluribus confessoribus —V

notatiori)
?

Christe lucis splendor
vere (without notatiori)

#

-

de una virgine —V

-

Virginis proles

#

cf. 1/83

103

139v de una virgine —L

-

Iesu corona virginum

#

cf. 1/13

104

140

?

G ratuletur ecclesia

#

-

101

139

de pluribus confessoribus -

102

139

de una vidua

L

(:without notation)
de BMV

-

Ave maris stella

#

I p / 1,

-

Lux mundi beatissima

#

Ip /5

Fit porta Christi

#

cf. I/29b

Quem terra pontus

#

Ip/7,
cf. 1/37

105

140

106

I40v de BMV - C

107

l4 0 v

de BMV - C

73

108

141

de BM V - L

-

Table 6 (com .)- Sanctorale o f the H y m n a l o f the O láh Psalter.
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1/1

above the words “quae praefecto” of the first verse are not. In the Oláh Psalter the proper
notation can be read (No. 75), but the first word of the hymn is irregularly “Pange”:157
Str-380 nr. 75
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The hymn Gaudent caeli nova luce was inserted into the Office of King St Stephen of
Hungary in the late Middle Ages. Its manuscript sources are scarce in number; it may have
spread chiefly through the printed Breviaries of Esztergom.158 Both editions of the printed
Psalterium Strigoniense (1515, 1523) contain it, although the Esztergom Ordinary only
assigns the confessors’ common hymn (Iste confessor) to the Vespers of St Stephen. As Gau
dent caeli does not survive in any of the earlier notated sources, the melody of this late song
to St Stephen is exclusively borne evidence of by the Oláh Psalter (No. 82):159
Str-380 nr. 82
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This wide-arched melody of major character can already be found in slightly different
variants in the material of Str-Ist. It is contained in the main text of the codex with the words
157“Pange” can be found o f all the printed editions o f the Breviarium Strigoniense in the 1514 edition alone
(f. 333); the rest o f the printed editions contain “Pangat”, see HollRep 581. T he hym n also starts w ith the word
“Pangat” in the first, 1515 edition o f the Psalterium Strigoniense (f. 133).
158It can already be found in the 1480 edition o f the Breviarium Strigoniense printed in Venice. T he earliest
o f the precisely dated sources o f H ollRep where Gaudent caeli nova luce crops up is the Breviary o f 1462 which
was made for the Transylvanian church (Güssing/N ém etújvár, Bibliothek der Franziskaner, 1/34). In this
m anuscript the division Sidus claret matutinum o f the hym n is assigned to Lauds. In the printed Esztergom
Breviaries it appears mostly in the Vespers, in the 1484 edition it is an optional hym n beside Iste confessor, see
HollRep 291. For the text o f the hym n see József D ankó, Vetus Hymnarium Ecclesiasticum Hungáriáé (Budapest:
Franklin, 1893), 2 08-210.
159T he other notated sources contain the earlier hymn to St Stephen, Gaude mater Hungária w ith varied melo
dies, see RajMel 1/17, 27 as well as Magyarország zenetörténete I [Music history o f Hungary], 332.
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of the hymn to St Anne, Auroralis lux gignitur (f. 206v)160 and in the supplement as the
melody of the Compline hymn Te lucis ante terminum assigned to the feast of confessors
(f. 296bis). The origin of the melody dates back to the early Franciscan tradition: it became
wide-spread throughout Europe thanks to the hymn to St Francis Proles de caelo prodiit. In
the late Middle Ages it was somewhat transformed by the various local churches who adapted
it to poems on their own patron saints.161162O n the evidence of the entry in the Oláh Psalter
the hymn appeared in the same role in Hungary as well. Moreover, its adaptation to the text
of this late hymn to St Stephen was probably widely known for its specific melodic variant
can be traced in the 17th-century Hungarian Protestant practice as well."’“
The hymn Christe sanctorum decus angelorum for the Vespers of St Michael the Archangel is
given in our sources (except for PsalBlasii) with the melody of O Pater sancte pertaining to the
Saturday Vespers after Trinity Sunday, and with some kind of variant.163 The Oláh Psalter
also assigned this melody to the text (No. 83), but the music scribe notated it on the finalis f. As
the melody occurs with the finalise in all other surviving variants, the item written onto /m u s t
also have been sung with “E flat” and should therefore be understood as below:
Str-380 nr. 83
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It is strange that the hymn for Lauds Tibi Christe splendor Patris lacks subsequent notation
in the Oláh Psalter although it forms part of the core of the Esztergom repertory.164 The
hymn to St Andrew the apostle [Andreapie sanctorum) also lacks notation.165
The end of the section on saints in the Hymnal (f. 136v—141 ) is occupied by common
items. Since the entire commune sanctorum of the hymn material of PsalBud is lost, the
1
6
0
Szendrei,

A himnusz [The hymn], music example 63/b.
161See Mel 752. On the spread of the melody in Europe see Veronika Mrácková, “The Transmission of Hymn
Tune Stäblein 752 in Europe during the Late Middle Ages”, Hudebni veda 49 (2012/1-2): 19-32.
1
6
2
Cf. Kornél Bárdos - Kálmán Csomasz Tóth, “A magyar protestáns graduálok himnuszai” [Hymns of the Hungarian
Protestant Graduals], in Népzene és zenetörténet HL, ed. Lajos Vargyas (Budapest: Editio Musica, 1977), 150 (No. 13).
163European parallels of the Esztergom O Pater sancte melodies: Mel 73 3 Klosterneuburg (incipit!) and 73 4
Kempten. Christe sanctorum was included into PsalBlasii with another related melody, cf. RajMel I/82b and Mel
1602 Klosterneuburg.
164It already figures in the late 13th-century manuscript Esztergom Breviary (Str-67 f. 245) and can be found on
the basis of HollRep 769 in all copies of the printed Breviarium Strigoniense editions where the feast can be studied.
The presence of the hymn is dominant in the Zagreb tradition as well. The Pauline Fathers of Üjhely sang it to the
melody of Pange lingua gloriosi corporis, see Újhelyi pálos processzionále 1644 [Pauline Processional of Ujhely]
(Budapest, National Széchényi Library, Oct. Lat. 794), 21.
165Béla Holl found the text of the hymn in a 15th-century Esztergom Breviary (Wien/Bécs, Österreichische
Nationalbibliothek, 1812) and in the ritual of some subsidiary traditions as well. The early copies of the printed
Esztergom Breviaries (1480, 1484, 1486) contain it; later it only emerges in the edition of 1525, see HollRep 42.
The Esztergom Ordinary does not mention it but assigns instead of it the hymn for Advent or the common hymn
of the apostles (OStr 5-6); thus this item presumably did not belong closely to the core of Esztergom. Its later ad
notam, which is perhaps valid for Esztergom as well, is on the basis ofVLelesz: Salve crux sancta (RajMel I/95b).
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Oláh Psalter is the only source to inform us “firsthand” of the Esztergom variants of these
im portant items.
The music scribe of the Oláh Psalter adapted - in agreement with the Pauline and Zagreb
customs - the melody of the processional hymn of the consecration of fire on Holy Saturday
(No. 47 Inventor rutili) with certain modifications to the hymn Sanctorum mentis of the
Vespers of several martyrs:166
Str-380 nr. 97
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The hymn to several confessors (No. 100 Deus plasmator cunctorum and No. 101 Christe
lucis splendor vere) 167 and the hymn to a widow (No. 104 Gratuletur Ecclesia)168 have
been left without notation.
The melody of the Vespers of the Blessed Virgin Mary, Ave maris stella figures three times
in the Oláh Psalter (Nos. 77, 90, 105), but survives in PsalBud with the text of St Anne’s
hymn alone (f. 54 Lucis huius festa). It is conspicuous that the minor differences can be found
- both within the Oláh Psalter and in relation to PsalBud - in the three-note neumes at the
end of the melodic lines. The variants preserved in the Pauline sources show a similar picture:
the climaci and porrecti in the cadences appear in a varied manner, sometimes filled in with
seconds and sometimes without them. PsalBud and VLelesz have the “completely blank”,
CantPaul comprises the “completely filled in” version while the items of the Oláh Psalter
occupy a position between the previous two. Furthermore, it seems consistent that the ca
dence of the first melodic line is g, that is the final m otif does not step back to a as it can be
seen in other traditions in Hungary and abroad.169
166An example for the special ad notam from abroad: Mel 1082 Moissac.
167The history of these hymns in Hungary can shed some light on the reason of the omission. The hymn Deus
plasmator cunctorum was probably taken over by Esztergom in the late 15th or the early 16th century since it only
appears in the printed Breviaries of Esztergom from 1502 on and can be found of all the Esztergom codices exam
ined by Béla Holl in the early 16th-century Breviary of György Szathmáry alone (Paris/Párizs, Bibliothèque Natio
nale, 8879), see HollRep 185. The hymn Christe lucis splendor vere came out in print even later, in 1511, and
appears also in the Szathmáry Breviary, see HollRep 139.
168The item is missing in the older Esztergom codices. Its first manuscript document in Hungary is a Pauline
Diurnal from the l4 th -1 5 th centuries (Göttweig, Stiftsbibliothek OSB, 439, f. 454v). The first Esztergom codex
containing it is the Szathmáry Breviary from the early 16th century (f. 51 lv). O f all the printed Breviarium Strigoniense volumes it only appears in the 16th-century ones, see HollRep 314.
169In the first melodic line of the common variant of PsalBud VLelesz published in RajMel I/a, an erroneous
cadence a can be read; in the sources the above g is to be met whereas the material of PsalBlasii (RajMel I/lc) and
the Kassa/Kosice Psalter (RajMel I/lb ) contain the cadence a. Cf. Mel 67] Heiligenkreuz and 672Nevers.
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The hymn of the Compline of the Little Office of the Blessed Virgin Mary (Lux mundi
beatissima) is a frequently sung item of the Esztergom Office. Rajeczky deems it an indepen
dent version of the typically Hungarian melody A d cenam Agni (Str-380 No. 52).170 It had
earlier been known exclusively in a Pauline version (CantPaul p. 244, RajMel Ip/5), which
preserved, however, in the 3rd line of the hymn a text variant affecting the melody as well
(“caeli terratque nobilitas”). Miklós Oláh’s Psalter contains the item with a regular Ambro
sian strophe, to an Esztergom text (No. 106):171
Str-380 nr. 106

Evaluation
For the assessment of the hymns of the Oláh Psalter the Hymnal of the Buda Psalter is of
primary importance: it was namely the only authentic source of the Esztergom hymn melo
dies once. The chapter on the history of book has revealed that the two liturgical sources can
be related from paleographic point of view: the music scribe of the archbishop’s Choir Psalter
must have been familiar with the hymn melodies of the deluxe codex and entered the missing
neumes of the print presumably in their knowledge. The collation of the two Hymnals has
allowed us to draw the same conclusion. O f the surviving 54 hymns of the Buda Psalter the
melody of 22 complete items and 3 fragments can be read note by note identically in the
Oláh Psalter; the other 23 hymns and 3 fragments show minor differences (e.g. the filling in
of larger interval steps, minor modifications, clerical errors). One item appears with a differ170RajMel Ip, note 5.
1
7
1
Cf. Mel 712 Verona.
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ent ad notam, another one with a substantially different melodic variant in the two sources
occurs. Finally, the Buda Psalter has only one hymn melody, an independent item of the
Compline (f. 30 Te lucis ante terminum), which is missing in Miklós Oláh’s Psalter.
Based on our observations the complete musical material of the Oláh Psalter - the melo
dies of the psalm section and the Hymnal - can be regarded as authentic and valuable wit
nesses of the Esztergom tradition. As a result, 47 of its melodic variants (27 independent
melodies and 20 ad notam references) can be accepted as authentically Esztergom variants for
which the Buda Psalter can only fragmentarily provide data or no data at all these days. The
Oláh Psalter helped us get acquainted with a late but uniquely intact ad notam system of the
Esztergom Hymnal (among them with the choice of melody of such basic items as the hymns
for Lauds and Vespers on weekdays), with each of the Esztergom variants of the common
hymns of saints as well as with some specific, original melodies. In connection with the 5
unnotated items we can only claim with some certainty that the music scribe did not find
their melodies in the available exemplar(s) he was working from and was not familiar with
their ad notam. W hether these items had later a generally accepted ad notam or independent
melody remains an unanswered question.
The Oláh Psalter helped detect the Esztergom parallel of 19 hymn melodies surviving in
Pauline sources (or thought to be Pauline): 14 independent melodies and 5 ad notam refer
ences. Seven of them agree note by note in the present source and at least one Pauline
manuscript.
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Chapter 4

Summary

Each surviving copy of the printed Psalterium Strigoniense of 1523 is a precious document, an
eloquent witness of the early-16th-century Office practice. At the time when the copies left
the Venice press in 1523 and were taken in use, the tragedy at Mohács was already immi
nent, which resulted in the splitting into three parts of the Hungarian Kingdom and in the
devastation of the country by the Turkish troops sparing neither church nor secular culture.
Moreover, the church history of the time lists several external and internal difficulties the
communities saying the Office - starting from the smaller collegiate to cathedral chapters had to overcome to perform the daily Office faithfully and worthily. In spite of it we can
suppose that there was a serious demand to have the choir-book sized Esztergom Psalter
printed. Otherwise the Buda bookseller Prischwitz would not have invested - neither alone,
nor conjointly —into Liechtenstein’s work. The later fate of the volumes was probably sealed
by the unexpected turn in history, that is the occupation of the southern parts of the country
and particularly by the fall of Buda. As a result of these events and due to the change in the
communal saying of the Office the Psalterium Strigoniense o f 1523 has remained the first and
only representative of large-sized printed Psalters made to Hungarian order.
O f all the surviving copies Miklós Oláh’s Psalter published in the present volume has
extraordinary significance for the history of melodies. As it emerges from the descriptions,
its reliably notated melodies are deeply embedded in the medieval Hungarian tradition;
they are the last musical evidence of the living Esztergom Office. The printed Psalterium
Strigoniense of 1523 once in the property o f archbishop Miklós Oláh is therefore an author
itative source of the medieval liturgical music of Esztergom and fits in excellently with the
earlier published volumes of the series Musicalia Danubiana including Missale notatum
Strigoniense (voi. 1), Graduale Strigoniense (Bakócz Gradual, voi. 12) and Breviarium nota
tum Strigoniense (voi. 17).
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Mutatók / Indices

Index generalis

Invitatoria

PSALTERIUM
D om inica ad m atutinum
D om inica ad laudes
D om inica ad prim am
feria II ad m atutinum
feria II ad laudes
feria III ad m atutinum
feria III ad laudes
feria IV ad m atutinum
feria IV ad laudes
feria V ad m atutinum
feria V ad laudes
feria V I ad m atutinum
feria VI ad laudes
Sabbato ad m atutinum
Sabbato ad laudes
D om inica ad vesperas
feria II ad vesperas
ad prim am
ad tertiam
ad sextam
ad nonam
feria III ad vesperas
feria IV ad vesperas
feria V ad vesperas
feria VI ad vesperas
Sabbato ad vesperas
ad com pletorium
cantica
Te D eum
Le tani a
Preces

6
2
12

6

13
16
24v
25v
33
34v
42
43
53
54v
63v
65
74
77
79v
80
84
85v
87v
90
92
93v
96v

6

100

103
104v
105v
106
107v

HYMNARIUM
de tem pore
de sanctis
com m une sanctorum

108v
125v
136v

OFFICIUM MORTUORUM
ad vesperas
ad m atutinum
ad laudes

*

I 4 lv
I 4 lv
I43v

6
6/II
4/III
4/III

Adoremus D om inum
C ircum dederunt me
D om inum D eum nostrum
D om inum qui fecit nos
In m anu tua D om ine
Iubilemus Deo
Regem m agnum
Venite exsultemus

43
l4 lv
65
54v
34v
25v
2

16

Antiphonae172
*
2

Igl

*

la i

Igl
lg3

Igl
2
8g 2
8g 2
2
8c 2
2
8gl
2
8gl
2

A porta inferi
A tim ore inimici
A viro iniquo
Absolve D om ine animas
eorum
Ad te de luce
Adesto Deus unus
A diutor in tribulationibus
A diutorium nostrum
Adiuva me
Adorate D om inum
Amplius lava me D om ine
Aspice in me
Auribus percipite
Auxilium m eum
Avertet D om inus
Beati omnes
Beati qui am bulant
Benedic anim a

144
(38v), 40
(97v), 98
144
33
(84), 85v
(29v), 30
(90v), 91
(85v), 87
(17), 18
42
(87v), 89
(30), 31v
(89v), 89v
(34v), 35v
(92), 92v
82
(67v), 70

172A tónusnál *-gal jelzett antifónák hangjelzés nélkül
szerepelnek az 1523-as Psalterium Strigoniense nyomtat
ványban, míg a (!) az Oláh-pszaltérium sérült tételére
(vagy intonációjára) utal. A ténylegesen hiányzó vagy
részleges hangjelzést a fóliószám dőlt szedése jelzi.
Antiphons marked with an asterisk (*) are without
notation in the printed Psalterium Strigoniense o f 1523,
whereas the exclamation mark (!) refers to a defective
item (or intonation) in the Oláh Psalter. The actually
missing or partially existing notation is indicated by the
folio numbers in italics.
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Sgl
6
6f(t>)

6((\>)
8

6m
6m
8c 2
4e
3al
2
2
2
2

4e
lg3
5a
8gl

*

2 (!)

*

3al

*
8a
8a
8g 2
8g 1

*
*

4e
8c 2
2

8
8g l
3 al
6m
*

lg 2
4e
7
6f(H
6f(H
4e
8a
4e (!)
*
8g 1

138

12v

25v
(100), lOOv
(58), 62v
92v
(56v), 57v
( 102), 102v
(91), 91
74
(7v), 8
74
42v
(62v), 63
(53), 54
(89), 89v
(66), 67v
(72v), 74
(24v), 25
l4 lv
(80), 80
142
(33), 34
(37v), 38
(92v), 93
(84), 85v
142
(lO lv), 102
(31 v), 33
24v
12

I 4 lv
I42v
(63v), 64v
(98), 98v
(43), 44v
(4), 6
( 11), l l v
(97), 97v
53
I4 lv
(16), 17
(13), l4v
34
(28), 29v
(44v), 46
(74v), 76v
(48), 48v
(93v), 9 4
144
( 11), 11

la i
*

Expugna im pugnantes
Exsultabunt D om ino
la i
Exsultate Deo
8c 2
Exsultavit cor m eum
Facti sumus
lg 2
4e
Fidelia om nia m andata
Fundam enta eius
6m
8g 2
G loria et honor
la i (!) H abitare fratres
*
H eu m ihi quia incolatus
H ym num cantate
8gl
4e
Illum ina D om ine vultum
Illum inare D om ine
8gl
8a
In aeternum
In conspectu angelorum
5a
In cymbalis
Ig l
In dom um D om ini
Ig l
8g 2
In ecclesiis benedicite
6
In excelsis laudate D eum
*
In loco pascuae
4e
In m andatis eius
4e
In m atutinis D om ine
In medio ecclesiae
8gl
In sanctis eius
6f(t»)
In sanctitate serviamus
7
In tua iustitia
1
In tym pano et choro
In veritate tua
8gl
Inclina D om ine
7
Inclinavit D om inus
lg 2
2
Indutus est D om inus
2
Intellige clamorem
4e
Iubilate Deo
8c 2
Iuste iudicate
Labia mea laudabunt
8gl
4e
Laudabo D eum m eum
Laudate D om inum
(0
omnes
Liberasti
virgam
8gl
*
M e suscepit dextera
M etuant D om inum
lg3
*
M ichael praepositus
paradisi
Miserere mei Deus
6m
*
N equando rapiat u t leo
Nisi tu D om ine
lg 2
7a
N on sunt loquelae
8g 2
Nos qui vivimus
4e
O culi mei semper
*
O m ne quod dat mihi
O m nes angeli eius
5
3al
O m nia quaecum que
*
O m nis spiritus laudet
*
O pera m anuum tuarum
<N

8a
2

(82), 83

U
00

2

Benedicat nos Deus Pater
Benedictio et claritas
Benedictus Deus Israel
Benedictus D om inus Deus
meus
Benedictus D om inus in
aeternum
Benediximus vobis
Benedixisti D om ine
Benedixisti filiis
Benefac D om ine bonis
Benigne fac
Bonorum m eorum
B onum est confiteri
Caeli caelorum laudate
C antate D om ino
C antem us D om ino
Clamavi et exaudivit me
C lam or meus
C onfitebor D om ino
Conversus est furor
Convertere D om ine
C redidi propter quod
Credo videre bona
C unctis diebus
D a nobis D om ine
De profundis clamavi
D educ me D om ine
Delicta iuventutis meae
Deo nostro
Deus deorum D om inus
Deus Deus meus
Deus misereatur nostri
Dirige D om ine Deus meus
D om ine abstraxisti
D om ine audivi auditum
D om ine clamavi
D om ine Deus in
adiutorium
D om ine Deus meus
D om ine in virtute tua
D om ine probasti me
D om ine refugium
D om inus custodit te
D om inus defensor
D om inus regit me
Erexit D om inus nobis
Eructavit cor m eum
Esto m ihi in Deum
Et in servis suis
Et invocabim us nom en
Et om nis m ansuetudinis
Exaudi orationem meam
Exaudiat te D om inus

(21), 22
I43v
(54v), 55
(42), 42v
(91), 91v
(77), 77y
(57v), 58
12

(94), 94
l4 lv
(95v), 96
63v
76 v
(100v), lO lv
(96v), 97
76 v
(90), 90v
(40), 42
25
142
(77v), 78
53
(15v), 16
54
54v
U 8), 19v
64v
63v
( 8), 8v
(79v), 79v
12

24v
(65v), 66
(36v), 37v
42
(lO lv ), lO lv
(80), 80
(46), 48
144
74v
144
24v
I 4 lv
(92), 92
( 10), 11
(78v), 79
(I4v), 15v
I 4 lv
34
(94v), 95
144
I 4 lv

Sgl
8a
8g 1
lg3
3al
8gl

la i
8a
6
6f([>)

7
6f(H

la i
*
5a
lg 2
Ig l
7a
*
7c2
*
4
1
2

3al
2
8g 1
4e
7
6f(l>)
la i
8c 2
7c 1

Per viscera misericordiae
Placebo D om ino
Portio mea D om ine
Propitius esto
Q ui habitas in caelis
Q uia mirabilia
Q uoniam in aeternum
Q uoniam in te confidit
Rectos decet
Respice et exaudi
Revela D om ino
Salutare vultus mei
Salutem ex inimicis
Salva nos D om ine
Sana D om ine anim am
Sana D om ine anim am
Sanctus sanctus sanctus
Secundum magnam
Sede a dextris meis
Servite D om ino
Si iniquitates observaveris
Sit nom en D om ini
Sitivit anim a mea
Speret Israel
Spiritu principali
Te decet hym nus Deus
Te sem per idem esse
Te unum in substantia
Tibi soli peccavi
Tu es Deus qui facis
Tu m andasti D om ine
Tu solus altissimus
Ut non delinquam
Visita nos D om ine
V ivit D om inus

65
I 4 lv
(99), 99
(51v), 52v
(90v), 90v
(65), 65v
(95), 95v
(35v), 36v
(19v), 21
(6), 7v
(22), 24v
33
43
(103), 103
(27), 28
I42v
12v
33
(77), 77
(2), 4
I 4 lv
(78), 78
I42v
(93), 93
63v
42
(87v), 89
(85v), 87
53
(48v), 51v
83v
(55), 56
(25v), 27
(70), 72v
(8v), 10

Psalmi in ordine numerico
1
2

3
4
5
6

7
8

9
10
11
12

13

Beatus vir qui non abiit
Q uare frem uerunt gentes
D om ine quid m ultiplicati sunt
C um invocarem
Verba mea
D om ine ne in furore tuo ...
Miserere mei
D om ine Deus meus
D om ine D om inus noster
C onfitebor tibi D om ine ...
narrabo
In D om ino confido
Salvum me fac D om ine
U squequo D om ine oblivisceris
D ixit insipiens ... studiis suis

2
2

14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

2v
2v

3
3v
4
4v
4v
6
6
6v
6v

53
54
55
56
57
00

8

*

59
60
61
62

D om ine quis habitabit
Conserva me D om ine
Exaudi D om ine iustitiam meam
Diligam te D om ine
Caeli enarrant gloriam Dei
Exaudiat te D om inus
D om ine in virtute tua
Deus Deus meus respice
D om inus regit me
D om ini est terra
Ad te D om ine levavi
ludica me D om ine
D om inus illum inatio mea
Ad te D om ine clamabo
Afferte D om ino
Exaltabo te D om ine
In te D om ine speravi ...
libera me
Beati quorum remissae sunt
Exsultate iusti in D om ino
Benedicam D om inum
ludica D om ine nocentes
D ixit iniustus
Noli aemulari
D om ine ne in furore tuo ...
Q uoniam sagittae
Dixi custodiam vias
Exspectans exspectavi
Beatus qui intelligit
Q uem adm odum desiderat
ludica me Deus et discerne
Deus auribus nostris audivimus
Eructavit cor m eum
Deus noster refugium
O m nes gentes plaudite
M agnus D om inus
A udite haec om nes gentes
Deus deorum D om inus
Miserere mei Deus secundum
Q u id gloriaris in malitia
D ixit insipiens ...
iniquitatibus suis
Deus in nom ine tuo
Exaudi Deus orationem meam
et ne
Miserere mei Deus quoniam
conculcavit
Miserere mei Deus miserere mei
Si vere utique
Eripe m e de inimicis meis
Deus repulisti nos
Exaudi Deus deprecationem
N onne Deo
Deus Deus meus ad te de luce

7
7v
8
8v
10v
11
11V

13
14
I4v
15
15v
16
16v
17
17v
18
19
19v
20
21
22
22v

23v
25v
26
27
27v
28
28
29
29v
30
30v
30v
31v
32
32v
34v
34v
35
36
36
36v
37
37v
38
38v
38v

139

63
64
65
66

67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

87
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

102

103
104
105
106
107
108
109
140

C onfitebor tibi D om ine ...
in consilio
77
111
Beatus vir qui tim et
77v
112
Laudate pueri
78
78 V
In
exitu
Israel
113
79v
114
Dilexi quoniam exaudiet
80
Credidi propter quod locutus sum
115
116
Laudate D om inum om nes gentes
80
C onfitem ini D om ino ...
117
D icat nunc Israel
80
81
118/1 Beati immaculati
118/2 Retribue servo tuo
81v
Legem
pone
84
118/3
118/4 M em or esto verbi tui
84v
Bonitatem
fecisti
85
118/5
85v
118/6 Defecit in salutare
86
118/7 Q uom odo dilexi legem tuam
86v
118/8 Iniquos odio habui
87v
118/9 M irabilia testim onia
118/10 Clamavi in toto corde
88
118/11 Principes persecuti sunt
88v
Ad D om inum cum tribularer
89
119
89v
120
Levavi oculos meos
90
121
Laetatus sum
90v
122
Ad te levavi oculus meos
90v
Nisi quia D om inus
123
124
Q ui confidunt in D om ino
91
In convertendo D om inus
91
125
92
126
Nisi D om inus
92
Beati omnes qui tim ent
127
92v
128
Saepe expugnaverunt
De profundis clamavi
92v
129
130
D om ine non est exaltatum
93
M em ento D om ine David
93v
131
94
132
Ecce quam bonum
94v
Ecce nunc benedicite
133
94v
Laudate nom en D om ini
134
C onfitem ini D om ino ...
135
C onfitem ini Deo
95
95v
136
Super flum ina Babylonis
C
onfitebor
tibi
D
om
ine
...
137
96v
quoniam audisti
138
D om ine probasti me
97
97v
Eripe me D om ine
139
98v
140
D om ine clamavi
141
Voce mea ad D om inum clamavi ...
ad D om inum
99
142
D om ine exaudi orationem meam
99v
auribus
Benedictus
D
om
inus
Deus
meus
1
00
143
1
00v
144
Exaltabo te Deus meus
lO lv
Lauda anim a mea
145
146
Laudate D om inum quoniam bonus
102
est psalmus
110

39
39v
40
40v
40v
43v
44v
45
45v
46
47
48
48
48v
49
51v
52
54v
55
55v
56
56v
56v
57v
57v
cc
l/~\

88

Exaudi Deus orationem meam
cum deprecor
Te decet hym nus
Iubilate D eo ... psalm um dicite
Deus m isereatur nostri
Exsurgat Deus
Salvum me fac Deus
Deus in adiutorium m eum
In te D om ine speravi ...
et eripe me
Deus iudicium tu u m regi da
Q uam bonus Israel Deus
U t quid Deus repulisti
C onfitebim ur tibi Deus
N otus in Iudaea Deus
Voce mea ad D om inum clamavi ...
ad D eum
A ttendite popule meus
Deus venerunt gentes
Q ui regis Israel intende
Exsultate Deo adiutori
Deus stetit in synagoga
Deus quis similis
Q uam dilecta tabernacula
Benedixisti D om ine
Inclina D om ine aurem tuam
Fundam enta eius
D om ine Deus salutis meae
M isericordias D om ini
D om ine refugium factus es
Q ui habitat in adiutorio
Bonum est confiteri
D om inus regnavit decorem
indutus
Deus ultionum D om inus
Venite exsultemus D om ino
C antate D om ino ... cantate
D om inus regnavit exsultet terra
C antate D om ino ... quia mirabilia
D om inus regnavit irascantur
Iubilate D eo ... servite
M isericordiam et iudicium
D om ine exaudi orationem meam
et clamor
Benedic anim a ... et om nia
Benedic anim a ... D om ine Deus
C onfitem ini D om ino et invocate
C onfitem ini D om ino ...
Q uis loquetur
C onfitem ini D om ino ...
D icat n unc qui
Paratum cor m eum
Deus laudem meam
D ixit D om inus D om ino meo

59v
60
60v
61
6lv
62
62v
63
65
65v
65v
66

66

67
67v
68v
70
71v
72 V
73
77

I

147
148
149
150

Lauda Ierusalem
Laudate D om inum de caelis
C antate D om ino canticum novum
Laudate D om inum in sanctis eius

102

103v
104
104

Ad D om inum cum tribularer
Ad te D om ine clamabo
Ad te D om ine levavi
122
Ad te levavi oculus meos
28
Afferte D om ino
A ttendite popule meus
77
48
A udite haec omnes gentes
118/1 Beati im m aculati
Beati omnes qui tim ent
127
Beati quorum remissae sunt
31
40
Beatus qui intelligit
1
Beatus vir qui non abiit
111
Beatus vir qui tim et
Benedic anim a ... D om ine Deus
103
102
Benedic anim a ... et om nia
Benedicam D om inum
33
Benedictus D om inus Deus meus
143
84
Benedixisti D om ine
118/5 B onitatem fecisti
Bonum est confiteri
91
18
Caeli enarrant gloriam Dei
C antate D om ino ... cantate
95
C antate D om ino ... quia m irabilia
97
C antate D om ino canticum novum
149
118/10 Clamavi in toto corde
C onfitebim ur tibi Deus
74
C onfitebor tibi D om ine ...
137
quoniam audisti
110
C onfitebor tibi D om ine ...
in consilio
C onfitebor tibi D om ine ...
9
narrabo
C onfitem ini D om ino ...
135
C onfitem ini Deo
C onfitem ini D om ino ...
117
D icat nunc Israel
106
C onfitem ini D om ino ...
D icat n unc qui
C onfitem ini D om ino ...
105
Q uis loquetur
104
C onfitem ini D om ino et invocate
Conserva me D om ine
15
C redidi propter quod locutus sum
115
4
C um invocarem
De profundis clamavi
129
118/6 Defecit in salutare

21

69
53
71
108

Psalmi in ordine alphabetico
119
27
24

43
49
62

89
I 6v
15
90v
17
49
30v
81
92
19
27
2

77v
67v
67
20
100

56v
85
60v
lOv
62v
65
104
88

66

45
82
59
81
93
78
114
17
38
109
35
52
13
140
7
87
8

142
101

20
6

48
37
96v
77
4v
95
80

130
138
3
14
89
23
26
22

92
71v
70
68v

7v
80
2v
92v
85v

96
98
133
132
58
139
44
144

Deus auribus nostris audivimus
Deus deorum D om inus
Deus Deus meus ad te de luce
Deus Deus meus respice
Deus in adiutorium m eum
Deus in nom ine tuo
Deus iudicium tuum regi da
Deus laudem meam
Deus m isereatur nostri
Deus noster refugium
Deus quis similis
Deus repulisti nos
Deus stetit in synagoga
Deus ultionum D om inus
Deus venerunt gentes
Dilexi quoniam exaudiet
Diligam te D om ine
Dixi custodiam vias
D ixit D om inus D om ino meo
D ixit iniustus
Dixit insipiens ... iniquitatibus
suis
D ixit insipiens ... studiis suis
D om ine clamavi
D om ine Deus meus
D om ine Deus salutis meae
D om ine D om inus noster
D om ine exaudi orationem meam
auribus
D om ine exaudi orationem meam
et clam or
D om ine in virtute tua
D om ine ne in furore tuo ...
Miserere mei
D om ine ne in furore tuo ...
Q uoniam sagittae
D om ine non est exaltatum
D om ine probasti me
D om ine quid m ultiplicati sunt
D om ine quis habitabit
D om ine refugium factus es
D om ini est terra
D om inus illum inatio mea
D om inus regit me
D om inus regnavit decorem
indutus
D om inus regnavit exsultet terra
D om inus regnavit irascantur
Ecce nunc benedicite
Ecce quam bonum
Eripe me de inimicis meis
Eripe me D om ine
Eructavit cor m eum
Exaltabo te Deus meus

28
31v
38v
13
44v
34v
45v
73
40v
29v
55v
37v
55
61V
51v
79v
8v
25v
77
22

34v
6v
98v
4
57v
4v
99v
66
11V

3v
23v
93
97
2v
7
59v
I4v
16
14
61
63
65v
94v
94
37
97v
29
lOOv
141

29
60
63
54
16
19
39
80
32
67
86

125
10
113
30
70
85
118/8
65
99
34
42
25
121
145
147
148
150
116
146
134
112
118/3
120
47
131
118/4
118/9
56
55
50
100
88

126
123
36
61
75
46
107

Exaltabo te D om ine
Exaudi Deus deprecationem
Exaudi Deus orationem meam cum
deprecor
Exaudi Deus orationem meam et ne
Exaudi D om ine iustitiam meam
Exaudiat te D om inus
Exspectans exspectavi
Exsultate D eo adiutori
Exsultate iusti in D om ino
Exsurgat Deus
Fundam enta eius
In convertendo D om inus
In D om ino confido

17v
38
39
35
8
11

26
54v
19v
40v
57v
91
6

78v
In exitu Israel
In te D om ine speravi ... libera me
18
In te D om ine speravi ... libera me et
eripe me
45
56v
Inclina D om ine aurem tuam
86v
Iniquos odio habui
Iubilate Deo ... psalm um dicite
40
65v
Iubilate Deo ... servite
ludica D om ine nocentes
21
ludica me Deus et discerne
28
ludica me D om ine
15v
Laetatus sum
90
101v
Lauda anim a mea
102
Lauda Ierusalem
103v
Laudate D om inum de caelis
104
Laudate D om inum in sanctis eius
80
Laudate D om inum om nes gentes
Laudate D om inum quoniam
102
bonus est psalmus
94v
Laudate nom en D om ini
78
Laudate pueri
84
Legem pone
89v
Levavi oculos meos
30v
M agnus D om inus
93v
M em ento D om ine David
84v
M em or esto verbi tui
87v
M irabilia testim onia
M iserere mei Deus miserere mei
36
M iserere mei Deus quoniam
36
conculcavit
M iserere mei Deus secundum
32
M isericordiam et iudicium
66
58
M isericordias D om ini
92
Nisi D om inus
90v
Nisi quia D om inus
22v
Noli aemulari
38v
N onne Deo
48
N otus in Iudaea Deus
30
O m nes gentes plaudite
72 V
Paratum cor m eum

118/11 Principes persecuti sunt
72
Q uam bonus Israel Deus
Q uam dilecta tabernacula
83
2
Q uare frem uerunt gentes
41
Q uem adm odum desiderat
124
Q ui confidunt in D om ino
90
Q ui habitat in adiutorio
Q ui regis Israel intende
79
Q uid gloriaris in malitia
51
118/7 Q uom odo dilexi legem tuam
118/2 Retribue servo tuo
128
Saepe expugnaverunt
68
Salvum me fac Deus
Salvum me fac D om ine
11
Si vere utique
57
136
Super flum ina Babylonis
64
Te decet hym nus
12
U squequo D om ine oblivisceris
U t quid Deus repulisti
73
94
Venite exsultemus D om ino
5
76
141

Verba mea
Voce mea ad D om inum clamavi
ad D eum
Voce mea ad D om inum clamavi
ad D om inum

88v

46
56
2

27v
91
60
52
32v
86

81v
92v
43v
6

36v
95v
39v
6v
47
62
3
48v
99

C a p itu li
87v
G 6
Alter alterius onera
2T h 3 D om inus autem
dirigat
79, 89v, 91 V, 96, 99
1K 6
E m pti enim estis
89
83v
R 10
O m nis hom o quicum que
IT 1 Regi autem saeculorum
83v
85v
Ier 17 Sana me D om ine
Ier 14 Tu in nobis es D om ine
103
1K 16 [Fratres.] Vigilate, orate 34, 43, 54, 76v

L e c tio n e s
1K 15 Et sicut in Adam omnes
1K 15 Fratres. Ecce m ysterium vobis
dico
Os 13 Haec dicit Dom inus:
De m anu mortis
lob 14 H om o natus de muliere
IT h 5 Ipsi fratres diligenter scitis
lob 10 M anus tuae D om ine fecerunt me
Melius est nom en
E cl7
Ecl 12 M em ento hom o Creatoris
D n 12 M ulti de his qui dorm iunt
Prv 5 N e des alienis honorem

l43v
l43v
I43v
142
l43v
142
143
143
I43v
143

lob 7
lob 19
lob 10
lob 14
lob 13
lob 17
lob 10
Is 26

Parce m ihi D om ine
Pelli meae consum ptis carnibus
Q uare de vulva eduxisti me
Q uis m ihi hoc
Responde m ihi quantas habeo
Spiritus meus attenuabitur
Taedet anim am meam
Vivent m ortui tui D om ine

I 4 lv
l4 2 v
143
l4 2v
142
I42v
l4 lv
143

R e s p o n s o r ia 173
Benedicam D om inum . V. Semper laus eius
Clamavi in toto corde. V. Iustificationes tuas
Cognoscim us D om ine. V. V ita nostra in
dolore
Credo quod Redem ptor. V. Q uem
visurus sum
Deus aeterne. V. Q ui in cruce positus
D om ine quando veneris. V. Comissa mea
D om ine qui plasmasti me. V. D om ine
quicquid
H eu m ihi D om ine. V. A nim a mea
conturbata
Iesu C hriste fili Dei vivi. V. Q ui sedes
In aeternum D om ine. V. In caelo
Inclina cor m eum . V. Averte oculos
Libera me D om ine de m orte. V. Deus
vita viventium
Libera m e D om ine de viis. V Clam antes
et dicentes
Loquar in am aritudine. V. Q ui quasi putredo
M anus tuae D om ine. V. D um veneris
iudicare
M em ento quaeso D om ine. V. V itam et
m isericordiam
Ne recorderis peccata. V. Dirige D om ine
Deus
Peccantem me quotidie. V. Deus in
nom ine tuo
Putasne m ortuus hom o. V. Ecce in pulvere
Q uam magnificata. V. O m n ia in sapientia
Qui Lazarum resuscitasti. V. Q ui venturus es
Q uom odo confitebor tibi. V. Licet peccavi
R edem ptor meus vivit. V. Lauda anim a mea
Redime me D om ine. V. Pes enim meus
Rogamus te D om ine. V. M isericors et
m iserator
Sana D om ine anim am . V. Ego dixi D om ine

87v
89

H ym ni174
A solis ortus cardine
Ad cenam Agni providi
Aeterna caeli gloria
Aeterna C hristi m unera
(!) Ales diei nuntius
** A ndrea pie sanctorum
Assunt festa iubilea
Audi benigne C o n d ito r
Aurea luce et decore roseo
Aures ad nostras
Aurora iam spargit
Aurora lucis rutilat

142
143
143
143

**

142
143
83v
87
85v
I43v

**

l4 3 v
143

*

14 lv
142
I43v
l4 3 v
I 4 lv
79
143
l4 2 v
I43v
89
l4 2 v
85v

173A responzóriumokat az 1523-as Psalterium Strigoniense nyomtatvány kotta nélkül közli.
The responsories are included in the printed Psalte
rium Strigoniense of 1523 without music.

**

Ave K atherina m artyr
Ave maris stella
Beata nobis gaudia
Caeli Deus sanctissime
C horus novae Ierusalem
C hriste lucis splendor vere
C hriste qui lux es
C hriste R edem ptor om nium conserva
C hriste sanctorum decus angelorum
C larum decus ieiunii
C o n d ito r alme siderum
C orde natus ex Parentis
D e Patre Verbum prodiens
Deus C reator om nium
Deus plasm ator cunctorum
Deus tuorum m ilitum
Dies absoluti
Ecce iam noctis
En m iranda prodigia
Ex m ore docti mystico
Exsultet aula caelica
Exsultet caelum laudibus
Festum nunc celebre
Fit porta C hristi
G aude m ater pietatis
G aude visceribus m ater
G audent caeli nova luce
Gloria laus et h o n o r
G ratulare Caesarea
G ratuletur Ecclesia

110
121
64v
137
34
135v
129
ll4 v
128v
115
76v
120
135v
140
122v
93
121
139
114
134
133
114
108v
109v
111

1 12v
138v
137
113
12v
129v
113v
136
136v
12lv
l4 0 v
131
132
132v
117v
125v
140

174A *-gal jelölt himnuszokhoz nem szedtek kottaso
rokat az 1523-as Psalterium Strigoniense nyomtatvány
ban, míg a *'-gai jelöltek notálás nélkül maradtak az
Oláh-pszaltériumban. A sérült hangjelzést (!) jelzi.
The hymns marked with an asterisk (*) are without
staves in the printed Psalterium Strigoniense of 1523;
those marked with two asterisks (**) lack notation in the
Oláh Psalter. The damaged notation is indicated by an
exclamation mark (!).
143

Hostis H erodes impie
H ym num dicam us D om ino
Iam C hriste sol iustitiae
Iam Christus astra ascenderat
Iam lucis orto sidere
Iam ter quaternis trahitur
Iesu corona virginum
Iesu nostra redem ptio
Iesu quadragenariae
Iesu Salvator saeculi
Im m ense caeli C onditor
Inventor rutili
Iste confessor
Lauda m ater Ecclesia
Laudemus regem D om inum
Lignum crucis mirabile
Lucis C reator optim e
Lucis huius festa colat
Lux ecce surgit aurea
Lux m undi beatissima
M agnae Deus potentiae
M artine confessor Dei
M artyr Dei qui unicum
M artyris C hristi colimus
N ovum sidus em icuit
N ovum sidus exoritur
Nox et tenebrae
N unc sancte nobis Spiritus
0 C hristi m ater fulgida

116
134
89v
119
138
130v
126
127
79
130v
54
I40v
96
135
137v
131v
135
131v
43
84
129v
123v
102v

130
124v
117
99
134v
112

141
125v
\r>

144

122

00

0 lux beata Trinitas
O Pater sancte
Pangat chorus hym num Dei
cf. Pange chorus hym num Dei
Pange chorus hym num Dei
Pange lingua gloriosi corporis
Pange lingua gloriosi proelium
Plasm ator hom inis Deus
Plaude parens Pannonia
Q uem non praevalent
Q uem terra pontus
Q uod chorus vatum venerandus
Rector potens verax Deus
Regis regum civis ave
Rerum Deus tenax vigor
Rex C hriste factor om nium
Rex gloriose m artyrum
Rex sanctorum angelorum
Sacris sollemniis
Salve crux sancta
Salve festa dies
Salvete flores m artyrum
Sanctorum meritis
Signum crucis mirabile
cf. Lignum crucis mirabile

112

1 18v
115v
123
13
115v
139v

128
87v
118
138
119v
123v
126v
119v
lllv
137v

Splendor Paternae gloriae
Stephano prim o martyri
Summi largitor praemii
* Te lucis ante term inum
Telluris ingens C onditor
** Tibi Christe splendor Patris
Urbs beata Ierusalem
Ut queant laxis
Veni C reator Spiritus
Veni R edem ptor gentium
Verbum supernum prodiens a Patre
Verbum supernum prodiens nec Patris
Vexilla regis prodeunt
Virginis proles
Vita sanctorum decus angelorum
Vox clara ecce

25
1 lOv
1 16v
103
91v
133v
124v
127v
122

109v
108v
124
1 16v
139
126v
109

V e rsic u li
A porta inferi
Ab occultis meis
A diutor meus es tu
Anim a mea turbata
Audivi vocem de caelo
Beatus hom o
Custodi nos D om ine
Delicta iuventutis meae
Deus vitam meam annuntiavi

144
89
85v
I42v
144
63
103
142
42

D irigatur D om ine oratio
mea
79v, 90, 91v, 93v, 96v, 99v
I4lv
Dirige D om ine Deus meus
D om ine exaudi orationem
74
24v
D om ine in caelo
D om inus regit me
87, 87v
12v
D om inus regnavit
85v
Ego dixi D om ine
12
Exaltare D om ine in virtute
83v
Exsurge Christe adiuva nos
52v
G audebunt labia mea
12
Haec dies quam fecit
Im m ola Deo sacrificium
33
In m atutinis D om ine
25v, 34, 43, 54, 64v, 76v
I4lv
In m em oria aeterna
7v
M em or fui nocte
10
Q uoniam tu illuminas
144
Stetit angelus
Vespertina oratio ascendat
103

C a n tic a
D t 32
Dn 3

A udite caeli
Benedicite

74v
104v

Le 1
Ex 15
Is 12
H ab 3
Is 38
IR g 2
Le 1
Lc 2

Benedictus
C antem us D om ino
C onfitebor tibi D om ine
D om ine audivi
Ego dixi in dim idio
Exultavit cor m eum
M agnificat
N u n c dim ittis

105
53
24v
63v
33v
42
105v
103

Deus qui nobis patrem et m atrem
Deus veniae largitor et hum anae salutis
am ator
D om ine sancte Pater om nipotens
Exaudi quaesum us D om ine supplicum
Fidelium Deus om nium conditor
Inclina D om ine aurem tuam
Miserere quaesum us D om ine anim abus
O m nipotens sem piterne Deus te
hum iliter

144
144
83v
108
144
144
144
108

O r a tio n e s
Deus
Deus
Deus
Deus
Deus
Deus

cui proprium est misereri
in cuius m iseratione
qui culpa offenderis
qui es tuorum gloria
qui illum inas
qui m iro ordine angelorum

108
144
108
144
103v
144

Varia
Letania
Preces
Q uicum que vult (Symbolum Athanasii)
Te D eum {Hymnus Augustini et Ambrosii)

106
107v
82
105v

145

A kiadásról / On the Edition

Az Oláh-pszaltérium szövege —miként azt a fizikai sajátosságoknál említettük —a későbbi
használat során történt felvágások és átragasztások miatt nem teljes, így e példány önmagában
nem képviseli a nyomtatványt maradéktalanul. A néhány fóliót érintő csonkítás nyomán
szerencsére nem károsodott a dallamtörténeti szempontból hiánypótló forrásanyag, a himnárium, és a zsoltáros rész lapjainak döntő többsége sem. Annak érdekében, hogy az esztergomi
pszaltérium-hagyomány e kései képviselőjét a lehető legteljesebb formában adhassuk közre,
a megrongálódott, vagy a kötésből végleg elveszett szövegrészieteket a Turócszentmártonban
őrzött, megkímélt állapotú és a nyomdai munkát tekintve hiánytalan példányból, illetve
helyenként a restaurált esztergomi példányból digitálisan pótoltuk. A hétköznapi príma és a
kompletórium zsoltárainak utólagos átragasztását megszüntetve helyreállítottuk az Oláhpszaltérium eredeti lapsorrendjét. Kiadásunk tehát az 1523-as nyomtatott Psalterium Strigoniense müncheni példányát rekonstruált formában tárja az Olvasó elé.
A digitális restaurálás a következő oldalakat érinti: f. 2-2v, f. 3-3v, f. 18-18v, f. 34-34v,
f. 35-35V, f. 60-60v, f. 77, f. 80, f. 86-86v, f. 94-94v, f. 103.
❖
The text of the Oláh Psalter is - as mentioned in the description of its physical characteris
tics - incomplete because of cuttings and pasting over in later use so this copy alone does
not fully represent the edition. Fortunately, the truncation affecting merely some folios left
the source material of stopgap character for the history of melody, the majority of the pages
of the Hymnal and the psalm section uninjured. In order to publish this late representative
of the Psalter tradition of Esztergom in the fullest form possible the injured or completely
lost sections of the text have been digitally supplemented partly from the restored Eszter
gom copy, partly from the copy held in Turócszentmárton (Martin, Slovakia). By moving
back the psalms for the Prime on weekdays and the Compline to their one-time place, the
original sequence of the pages of the Oláh Psalter has been restored. As a result, the present
edition offers the reader the Munich copy of the printed Psalterium Strigoniense of 1523 in
a reconstructed form.
The following pages were digitally altered: f. 2-2v, f. 3-3v, f. 18-18v, f. 34-34v, f. 3 5 35v, f. 60-60v, f. 77, f. 80, f. 86-86v, f. 94-94v, f. 103.
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BAVARICA ET HUNGARICA
I.

Ex Bibliotheca Corviniana. Die acht Münchener Handschriften aus dem Besitz
von König Matthias Corvinus

MUSI CALIA DANUBIANA
1.

Missale Notatum Strigoniense
ante 1341 in Posonio

2.

Andreas Rauch: Musicalisches
Stammbüchlein (1627)

3.

Benedek Istvánffy (1733-1778):
Church Music Works

4.

Georg Druschetzky (1745-1819):
Partitas for Winds

5.

Tabulatami Vietoris saeculi XVII

6.

Joseph Bengraf (1745-1791): Six Quartets

7.

Hungarian Dances 1784-1810

8.

Zacharias Zarewutius (i6o5?-i 6Ó7):
Magnificats and Motets

9.

Graduale Ecclesiae Hungaricae Epperiensis
(1635)

10 . Pál Esterházy: Harmonia caelestis (1711)
11 . Valentin Depisch (i74Ó?-i782):
Te Deum, Magnificat, Vesperae de Confessore

14 . Codex Caioni saeculi XVII
15 . Anton Zimmermann (1741-1781):
XII Quintetti
16 . Graduale Ráday saeculi XVII
17 . Breviarium Notatum Strigoniense saeculi XIII
18 . The Istanbul Antiphonal about 1360
19 . Benedek Istvánffy: Offertories,
Saint Benedict Mass
20 . Anton Zimmermann: Four Symphonies
21 . Johann Evangelist Fuss (1777-1819):
Lieder und Gesänge
22 . Starck Virginal Book (1689) Compiled by
J. Wohlmuth; J. Wohlmuth: Miserere (1696)
23 . Antiphonarium Ecclesiae Parochialis
Urbis Kranj
24 . Graduale Romanum ad usum monasterii
Paulinorum de Ujhely (1623)

12 . Graduale Strigoniense (s. XV/XVI)
13 . Benedek Istvánffy: Missa „Sanctificabis
Annum Quinquagesimum” (1774)

M U SI CALIA DANUBIANA SUBSIDIA
1.

Liber Ordinarius Agriensis (1509)

