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Rukopis na hranici kultúr: Antifonár 
varadínskej katedrály z konca 15. storočia1

Zsuzsa Czagány
Hungarian Academy of Sciences, Research Centre 
for the Humanities, Institute for Musicology
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Predkladaná štúdia sa zaoberá pôvo-
dom, osudom a „dvojitou identitou” neskorostredovekého, iluminovaného 
notovaného kódexu uhorskej proveniencie, uloženého v Diecéznej kniž-
nici mesta Győr.2 Kritickú edíciu tohto kódexu v súčasnosti pripravuje in-
terdisciplinárny tím odborníkov z oblasti kodikológie, umenovedy a mu-
zikológie.3 Proveniencia (t. j. miesto používania) rukopisu je síce uhorská, 
jeho pôvod je však bezprostredne spojený s územím stredovekých Čiech 
a do jeho novovekej histórie sa zapája takmer celé teritórium dnešného 
Slovenska, Rakúska a Maďarska.

V roku 1872 sa Johannes de Zalka, v tom čase biskup győrskej diecézy v zá-
padnom Maďarsku, rozhodol nechať reštaurovať stredoveký pergameno-
vý rukopis, ktorý už dlhý čas chátral v depozite győrskej katedrály.4 Silne 
poškodený antifonár obrovských rozmerov5 pokladal biskup za pamiat-
ku vlastného kostola. Nová väzba, ktorou bol obstaraný po reštaurovaní, 
niesla preto nadpis Antiphonarium Cathedralis Ecclesie Jaurinensis. Na zákla-
de toho sa v maďarskej odbornej literatúre dlhý čas považoval za rukopis 
győrskej proveniencie, resp. – podľa biskupovho mena – sa označoval a do-
dnes označuje ako „Zalka”-antifonár.

Iba nekoršia obsahová (liturgická a hudobná) analýza, realizovaná maďar-
skými bádateľmi László Dobszaym a Jankou Szendrei v 80. rokoch minu-
lého storočia,6 dokázala, že rukopis s győrskou katedrálou nesúvisí. Bol 
vyhotovený pre katedrálu vo Varadíne (Waradinum, Grosswardein, Várad, 
dnes mesto Oradea v Rumunsku), čiže pochádza z opačného, východného 
konca územia stredovekého Uhorska. Nejedná sa teda o „Antiphonale Jau-
rinense”, ale o „Antiphonale Varadiense”.

Rukopis vznikol v poslednej tretine 15. storočia, v čase, keď na čele vara-
dínskej diecézy stál významný diplomat, vzdelaný humanista biskup Ján 
Filipec.7 Dobové záznamy ho spomínajú ako priateľa a podporovateľa kniž-
ného umenia; jeho súčasník, známy historik a humanista Petrus Ransa-
nus nám dokonca sprostredkoval konkrétne informácie o tom, že biskup 
označený ako vir acuto ingenio, bonarumque disciplinarum studiosus zaobsta-
ral svoj chrám knihami nazývanými graduálmi a antifonármi bohato zdo-
benými, ktorých veľkost a krása si zasluhuje najväčšiu chválu:8

Sacram, cuius est Antistes, aedem ditavit pretiosis tum sacerdotum vestibus, tum 
argenteis vasis, libris praeterea magnis, quos vocant graduarios et antiphonarios, 
omni ex parte adeo mire exornatos, ut magni ac ditissimi alicuius regis dicata Deo 
dona possint non immerito iudicari. 

Je nanajvýš pravdepodobné, že antifonár uchovávaný dnes v Győri pred-
stavoval pôvodne jeden zo zväzkov spomínaných libri magni a že tento cyk-
lus obsahoval ďalšie zväzky, nielen antifonáre, ale aj graduály.

Antifonár obsahuje repertoár hodinkového oficia (officium divinum) v redak-
cii, príznačnej pre consuetudo varadiensis, t. j. so všetkými charakteristický-
mi príznakmi liturgickej tradície neskorostredovekej varadínskej diecézy.9 
Súčasne je to jediný rukopis z tohto regiónu, ktorý nám sprostredkuje nie-
len liturgickú, ale aj chorálnu tradíciu varadínskeho ofícia: z územia vara-
dínskeho biskupstva za totiž zachovali výlučne nenotované breviáre.10

V protiklade s domácim uhorským, resp. varadínskym obsahom antifoná-
ra stojí jeho vonkajšia úprava. Notácia predstavuje monumentálny štylizo-
vaný typ tzv. českej rombickej chorálnej notácie. Ak si všimneme bohatú 
ilumináciu, je nápadná podobnosť, v niektorých prípadoch takmer totož-
nosť kódexu s niektorými českými chorálnymi rukopismi z konca 15. a zo
začiatku 16. storočia, ako napríklad tzv. Kutnohorský graduál z rokov 1493 – 
1494,11 Smískovsky graduál12 alebo Franusov kancionál z roku 1505.13 Náročný 
dekoratívny štýl neskorogotickej knižnej maľby, ako aj česká chorálna no-
tácia svedčia o tom, že varadínsky antifonár bol vyhotovený – napísaný 
a iluminovaný – v niektorom z vedúcich českých alebo moravských skrip-
tórií. Či to bola pražská dielňa iluminátora Valentina Noha z Jindřichov-
ho Hradca, alebo dielňa majstra Matouša, alebo či sa na iluminácii rukopi-
su zúčastnil aj Janíček Zmilelý z Písku, ktorému bádatelia pripisujú okrem 
iných aj (aspoň čiastočnú) výzdobu Franusovho kancionálu, tzv. Mladobole-
slavského graduálu z roku 1509,14 ako aj tzv. Vladislavského graduálu zo začiatku 
16. storočia,15 bude možné spoľahlivo posúdiť až po dôkladnej kunsthistoric-
kej analýze. V každom príprade však môžeme konštatovať nápadnú podob-
nosť iniciál s charakteristickými grotesknými motívami ľudských a zvie-
racích postáv vo varadínskom antifonári a mladoboleslavskom graduáli. 

Antifonár bol teda napísaný, notovaný a iluminovaný v českej skriptor-
skej a iluminátorskej dielni, ale na uhorskú objednávku. Je veľmi pravde-
podobné, že objednávateľom bol sám varadínsky biskup Ján Filipec. Otáz-
ku, prečo si biskup pre svoju katedrálu objednával cyklus luxusných chorál-
nych kódexov v zahraničí, objasňujú jeho životopisné údaje. Filipec, známy
a všestranne vzdelaný bibliofil, kňaz, diplomat, umelec, pochádzal z Mo-
ravy, bol rodákom z Prostějova. Keď roku 1469 uhorský kráľ Matej Kor-
vín okupoval Moravu, postavil sa do diplomatických služieb nového krá-
ľa. Roku 1477 ho Matej Korvín menoval varadínskym biskupom a súčas-
ne hlavným županom biharského komitátu. Ako biskup a comes supremus 
et perpetuus pôsobil až do roku 1490. Aj keď sídlil vo Varadíne, stále pestoval 
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vzťahy s predstaviteľmi českej a moravskej knižnej kultúry. Keď sa rozho-
dol vybaviť v dôsledku tureckej invázie roku 1474 vydrancovaný, o kleno-
ty olúpený varadínsky kostol s reprezentatívnymi chorálnymi rukopismi 
– graduálmi i antifonármi –, využil zrejme svoje kontakty s vedúcimi diel-
ňami na Čechách a Morave.16

Pred reštaurovaním roku 1872 obsahoval zachovaný korpus varadínskeho 
antifonára v Győri vcelku 317 fólií, čo je asi iba štvrtina pôvodného celku 
pozostávajúceho z najmenej dvoch (možno aj troch) zväzkov. V nasledujú-
com období, najmä však od 60. rokov 20. storočia sa v knižniciach a archív-
nych fondoch rôznych maďarských miest postupne objavovali ďalšie frag-
menty pochádzajúce z varadínskeho antifonára, ako aj fóliá obsahujúce 
omšové spevy, dokumentujúce tak existenciu ďalších varadínskych kóde-
xov rovnakej luxusnej výbavy, graduálu a sekvencionálu. Maďarská archi-
várka a kodikologička Kinga Körmendy v štúdii publikovanej v roku 1988 
zhrnula všetky vtedy známe fragmenty Varadínskeho antifonára, graduá-
lu i sekvencionálu.17 Na základe analýzy tlačí a archívnych materiálov, kto-
ré boli zaviazané do pergamenových fólií, ako aj ich neskorších posesorov 
sa pokúsila o rekonštrukciu putovania kódexov z Váradu smerom na zá-
pad. Známych bolo vtedy 13 fragmentov z antifonára, ďalších 8 pochádza-
lo z graduálu a sekvencionálu; 5 zlomkov ostalo neidentifikovaných, keď-
že boli príliš malé na to, aby sa ich obsah dal určiť; 13 fragmentov Varadín-
skeho antifonára sa stalo predmetom ďalšieho, predovšetkým muzikologic-
kého výskumu Janky Szendrei, ktorá ich zahrnula do svojho katalógu No-
tovaných fragmentov uhorského stredoveku.18

Počet fragmentov pochádzajúcich zo skupiny varadínskych kódexov sa 
v najbližšej minulosti ďalej zvyšoval. Vedecký team filológov a kodikológov 
Fragmenta Codicum pôsobiaci pri Széchényiho knižnici v Budapešti odhalil 
nové zlomky v knižničných zbierkach v Ostrihome, Budapešti a v Győri.19 
K nim môžeme pridať ďalších, spolu 21 fragmentov, objavených a čiastoč-
ne identifikovaných slovenskými bádateľmi – Evou Veselovskou20 a Jankou 
Bednárikovou21 – v slovenských archívoch v Bratislave, Košiciach, Levoči, 
Poprade, Martine a predovšetkým v Modre. Trinásť fragmentov Varadín-
skeho antifonára a jeden zo sekvencionára, objavených v modranskom archí-
ve,22 patrí v tejto oblasti bezpochybne k najvýznamnejším nálezom posled-
ných rokov. Celkový počet identifikovaných fragmentov antifonára z pôvod-
ných 13 narástol na 37.23 Dnes známe fragmenty Varadínskeho kódexu sa teda 
nachádzajú v mestách Debrecen, Budapešť, Ostrihom, Győr, Güssing, Koši-
ce, Levoča, Poprad, Martin, Bratislava a Modra. 

Z obsahového hľadiska možno nazvať Varadínsky antifonár dvojtvárnym  pra-
meňom. To znamená, materiál ofícia obsiahnutého v ňom možno hodno-
tiť z dvoch aspektov. (1) Jednak ako repertoár reprezentatívneho chorálne-
ho kódexu varadínskej katedrály dokumentujúceho stredoveký varadínsky 
rítus, a s ním bezprostredne spojenú melodickú tradíciu.24 (2) Nemenej 
dôležitá je však aj jeho druhá stránka, svedčiaca o zahraničných – českých 
– kontaktoch objednávateľa rukopisu. Rozlíšenie dvoch obsahových vrstiev 
nie je príliš náročné. O to náročnejšia je vnútorná diferenciácia prvej vrstvy, 
ako aj správne hodnotenie rozdielov identifikovaných počas diferenciač-
ného procesu. Nie je totiž ľahké oddeliť od seba prvky ofícia charakteris-
tické všeobecne pre stredoveké uhorské pramene od elementov príznač-
ných iba pre juhovýchodnú oblasť, a určiť, či sa tieto lokálne javy udomác-
nili pod vplyvom krátkodobo pôsobiacich, viac-menej náhodných tenden-
cií, dokumentujú vplyv osobných, inštitucionálnych či zahraničných kon-
taktov, alebo naopak, predstavujú archaické črty stredovekého uhorského 
ofícia: tú archaickú vrstvu, ktorá sa v dôsledku neskoršieho vývoja sprevá-
dzaného viacerými reformami natoľko modifikovala, že v neskorostredo-
vekých rukopisoch pochádzajúcich prevažne z periférnych oblastí sa za-
chovala iba v ťažko odhaliteľných stopách.

Stredoveké varadínske ofícium sa samozrejme v mnohom odlišuje od cen-
trálnej uhorskej liturgickej a hudobnej tradície predstavovanej rukopis-
mi ostrihomskej proveniencie. Tieto odlišnosti sa týkajú prevažne výberu, 
rozmiestnenia, poradia všeobecne známych spevov, prípadne ich výskytu 
v neobvyklej liturgickej funkcii. Ich evidencia je však nevyhnutná, sú totiž 
zakorenené v najhlbších vrstvách miestnej tradície ofícia, sú manifestá-
ciou lokálneho úzu. Odhalenie tejto substanciálnej vrstvy naráža však na 
skutočnosť, že počas analýzy musíme neustále zohľadňovať dva referenč-
né body spojené s definíciou centra a periférie. Problém spočíva v mož-
nosti ich vzájomnej zámeny. Na jednej strane totiž skúmame, do akej mie-
ry sa odlišuje stredoveká varadínska lokálna tradícia ofícia (čiže periféria) 
od ústrednej ostrihomskej redakcie (čiže centra), na druhej strane zase 
to, či takto identifikované odlišnosti a svojské črty nie sú spôsobené prá-
ve špecifickosťou ostrihomskej tradície, ktorá sa tak v širšom európskom 
kontexte sama stáva periférnou. Je totiž možné, že prvky zdanlivo typic-
ké pre varadínsky úzus sú jedinečné iba vo vzťahu k Ostrihomu. Ak zmení-
me uhol pohľadu a umiestnime skúmané svojráznosti do širšieho geogra-
ficko-inštitucionálneho kontextu, bude zrejmé, že v niektorých prípadoch 
nadväzujú na prax okolitého regiónu.
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Uvedené teoretické re�lexie znázorníme niekoľkými príkladmi zo zbierky 
modranských fragmentov.

Fragment č. 5189 (obr. príloha č. 1) z modranského archívu obsahuje na-
sledovný text: 

...meas habebis in utero 

...dei alleluia. 

Ak doplníme chýbajúce časti, je zrejmé, že sa jedná o antifónu Spiritus 
Sanctus in te descendet.25 Skratka incipitu Benedictus na konci druhého riad-
ku s fragmentárne zachovanou melodickou formulou (žalmovou kaden-
ciou) prezrádza, že máme pred sebou antifónu ku kantiku Benedictus, ktorá 
uzatvára ranné chvály – laudes.

Antifóna Spiritus Sanctus in te descendet mala počas celého stredoveku svoje 
pevné miesto v laudách prvej adventnej nedele, a to nielen v úzkom stredo-
európskom, ale i v širšom celoeurópskom kontexte. Predstavený fragment 

nás teda zatiaľ ničím neprekvapuje. O to viac prekvapuje pokračovanie. Po 
antifóne k Benedictus totiž začína ďalšia adventná antifóna, Scientes quia 
hora est iam nos de sompno surgere. Keďže nasleduje po antifóne k Benedictus, 
čiže po laudách, je zrejmé, že patrí už do nasledujúcej liturgickej hodinky, 
prímy. Antifóna Scientes quia hora est je síce taktiež zakorenená v klasickej 
vrstve európskeho ofícia, jej výskyt v tejto liturgickej funkcii (ako antifóna 
prímy) je však jedinečný. Stredoeurópske pramene (vrátane centrálnych 
uhorských) uvádzajú túto antifónu v matutínu, t. j. v niektorom z troch nok-
turn nočného ofícia pocas celého adventu: v antifonároch a breviároch cen-
trálnej ostrihomskej tradície (vrátane bratislavských antifonárov) stojí táto 
antifóna v druhom nokturne, pričom trojicu matutinálnych antifón tvoria 
spevy Hora est – Scientes – Nox precessit.26 Jediný rítus, ktorý nenasleduje túto 
zostavu, je varadínsky. Zachované varadínske breviáre uvádzajú v matutínu 
adventných nediel antifóny Hora est – Nox precessit – Betlehem non est.27 Chý-
bajúca antifóna Scientes quia hora est sa z matutínu premiestnila do prvej 
kanonickej hodinky, prímy.28 V tejto liturgickej funkcii, ako úvodný spev 



VE
DY

 O
 U

M
EN

IA
C

H
 A

 D
EJ

IN
Y 

KU
LT

Ú
RY

138

Zborník príspevkov z m
edzinárodnej konferencie

139

sa objavuje aj na modranskom fragmente varadínskeho antifonára. Nepa-
trný element, nenápadný variant liturgického repertoáru zachovaný na 
modranskom fragmente sa tak stáva dôkazom jednak príslušnosti antifo-
nára k stredovekému lokálnemu ritus varadiensis, jednak relatívnej samo-
statnosti varadínskeho ofícia oproti centrálnej uhorskej tradícii.

Na fragmente č. 5188 modranského archívu (obr. príloha č. 2) sa zachovalo 
torzo ďalšej antifóny. Jej melodický materiál a predovšetkym incipit žal-
mu Laudate Dominum na konci spevu nám prezrádza, že ide o v poradí štvr-
tú antifónu prvých vešper, táto sa totiž podľa stredovekej tradície spájala 
so žalmom č. 146 Laudate Dominum quoniam bonus. Po textovej rekonštruk-
cii je zrejmé, že ide o torzo antifóny Maria dixit putas, ktorá v stredovekých 
uhorských prameňoch vystupuje ako štvrtá antifóna emblematického cyk-
lu piatich antifón A diebus antiquis.29 Cyklom A diebus antiquis sa otváralo 
ofícium prvej adventnej nedele, a tým celé proprium de tempore. Stál na čele 
každého liturgického rukopisu uhorskej proveniencie a je takmer stoper-
centným indikátorom uhorského pôvodu.30 To, že modranský fragment 
skutočne obsahuje antifónu Maria dixit, dokazuje aj iniciála „R” nasledujú-
ca po incipite žalmu Laudate Dominum, ktorá je už začiatkom nasledujúcej, 
piatej antifóny Respondit angelus. Znamená to zároveň, že fragment musel 
byt jedným z prvých fólií niekdajšieho antifonára. Kým teda predchádza-
júci fragment zachytil špecifický lokálny (varadínsky) prvok adventného 
temporálu, druhý fragment zachováva časť cyklu charakteristického pre 
celouhorské stredoveké ofícium.

Druhá obsahová vrstva varadínskeho antifonára, ktorá v súlade s jeho von-
kajšou výpravou, notáciou a ilumináciou svedčí o kultúrnohistorických vply-
voch Čiech, je pozorovateľná predovšetkým v novších ofíciách sanktorálu. 
Tieto neskorostredoveké, prevažne rýmované ofíciá (histórie) majú samo-
zrejme pre bádanie regionálnych repertórií stredovekého ofícia oveľa men-
šiu výpovednú hodnotu, keďže boli intenzívnejšie vystavené náhodám; ich 
výskyt podnietený vplyvom jednorázových módnych vĺn, odhliadnuc od 
úzko lokálnych kompozícií, sa neviazal konzekventne k žiadnemu teritóriu. 
Napriek tomu si v prípade Varadínskeho antifonára výskyt niektorých histórií 
zasluhuje zvláštnu pozornosť. Spomedzi rýmovaných ofícií žiaľ veľmi frag-
mentárne zachovaného sanktorálu31 spomeňme len jedno: ofícium Iocunde-
tur in hoc solemnio na sviatok svätej Marty. Cyklus je časťou hlavného korpu-
su antifonára uloženého v Diecéznej knižnici v Győri a je jedno z mála ofícií 
propria de sanctis, ktoré sa zachovali v úplnosti.

V kalendároch a sanktoráloch stredovekých liturgických rukopisov uhor-
skej proveniencie vystupuje Marta ako obyčajný sviatok bez propria, to 
znamená, že jej ofícium bolo zostavené zo spevov a textov preberaných 
zo spoločného materiálu svätých commune sanctorum. O to viac prekvapuje
fakt, že Varadínsky antifonár uvádza v deň svätej Marty kompletné rýmova-
né ofícium Iocundetur in hoc solemnio. Tento cyklus je dokázateľne českého 
pôvodu. Podľa najnovších výskumov32 vznikol v prvej polovici 14. storočia 
prepracovaním lokálneho ofícia rozšíreného na území Trierskeho arcibis-
kupstva. Pravdepodobne už v českom prostredí, v bezprostrednom okolí
svatovítskej katedrály sa k prebratým textom komponovali nové nápevy. 
Od 30. rokov 14. storočia, počas pôsobenia posledného pražského bisku-
pa Jana IV. z Dražic, ktorý bol pravdepodobne sám iniciátorom rozšírenia 
kultu svätej Marty v Čechách, sa ofícium Iocundetur in hoc solemnio dostá-
va takmer do všetkých breviárov a antifonárov pražskej proveniencie. Jeho 
prítomnosť v repertoári ofícia českých rukopisov bola takmer 170 rokov, až 
do začiatku 16. storočia nepretržitá. Ofícium svätej Marty je typickou sú-
časťou stredovekého pražského sanktorálu, nenachádzame ho v žiadnej 
inej európskej tradícii. Jeho výskyt vo Varadínskom antifonári sa preto nedá 
vysvetliť ničím iným, ako vplyvom českých rukopisných predlôh.

Varadínsky antifonár je rukopis s dvojitou, česko-uhorskou identitou. Dve 
identity, dve tváre však vonkoncom nie sú vo vzájomnej rovnováhe. Z hľa-
diska vonkajšej vybavenosti samozrejme prevažuje český element, ako o tom 
svedčí notácia a štýl iluminácie. V obsahovej zložke sa však cudzí element 
dostáva do pozadia. Ojedinelé spevy, ofíciá prevzaté z českého repertoáru 
nepatria do základnej obsahovej vrstvy kódexu; možno ich hodnotiť skôr 
ako kuriózne výrastky inak stabilnej lokálnej tradície. Sú svojráznymi od-
tlačkami prstov, ktoré na uhorskom rukopise zanechal vplyv neskorostre-
dovekej českej knižnej kultúry, vytvárajúc tým jeho svojráznu dvojtvár-
nosť ako kultúrnohistoricky unikátneho javu na konci 15. storočia.

 ¶
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Résumé

An der Grenze zweier Kulturen. Das An-
tiphonar der Kathedrale von Großwar-
dein aus dem späten 15. Jahrhundert

Im letzten Drittel des 15. Jahrhunderts 
entstand in einem böhmischen Skripto-
rium eine Reihe großformatiger, reich 
illuminierter Prunkhandschriften. Die 
Bestellung kam aus dem benachbarten 
Ungarn, aus der Stadt Várad (Varadi-
num, Großwardein, heute Oradea in 
Rumänien), einem der Kirchenzentren im 
Osten des damaligen Landes. Sie wurde 
veranlasst durch den waradiner Bischof 
Johann Filipecz (1477 – 1490), einem aus 
Mähren gebürtigen Priester und Diplo-
maten, der bemüht war, seine Kirche, die 
Kathedrale in Várad mit repräsentativen 
liturgischen Büchern auszustatten 
und dafür seine Kontakte auf höchster 
Ebene einzusetzen. Als Produkt dieser 
Bemühung entstand die vermutete 
Reihe mindestens dreier Handschriften: 
ein Antiphonar, ein Gradual und ein 
Sequentiar. Während aus den beiden 
Messhandschriften heute nur noch 
wenige Fragmente vorliegen, blieb ein 
grosser Teil des Antiphonars erhalten. 
Zahlreiche Fragmente, ganze oder 
zerschnittene Blätter der Handschrift, 
in den späteren Jahrhunderten als 
Einbandmaterial verwendet und durch 
das ganze Land zerstreut, ergänzen das 
Korpus. Zwischen dem Inhalt der Hand-
schrift und ihrer äusseren Ausstattung 
besteht eine bemerkenswerte Dis-
krepanz. Die monumentale böhmische 
Notenschrift, sowie die Illumination – 
vielleicht die Arbeit der Werkstatt des 
berühmten Illuminators Janíček Zmilelý 
aus Písek – stehen im Gegensatz zu 
dem liturgischen und musikalischen Re-
pertoire, das der Offiziumstradition der 
consuetudo Waradiensis entspricht.

 ¶
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ Endnotes
 1 Práca autorky bola podporená grantom 

Maďarskej akadémie vied „OTKA” 
(Országos Tudományos Kutatási 
Alapprogramok / Hungarian Scientific 
Research Fund, číslo grantu NK 104426) 
a štipendiom János Bolyai Scholarship of 
the Hungarian Academy of Sciences.

 2 Győr, Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, 
Mss. A 2 (olim: Szemináriumi Könyvtár, 
sine sign.).
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 3 Členovia skupiny: Judit Lauf-Nobilis 
(Széchényiho národná knižnica, odd. 
Res Libraria Hungariae / Fragmenta 
Codicum), Tünde Wehli (Umenovedný 
ústav Maďarskej akadémie vied), Zsuzsa 
Czagány (Ústav hudobnej vedy Maďarskej 
akadémie vied).

 4 O okolnostiach znovuobjavenia 

a reštaurovania rukopisu na konci 

19. storočia informuje Rómer, 1877, 12-26.

 5 88 x 66 centimetrov.

 6 Szendrei, 1981. 40; Szendrei, 1988, 21-32; 
Dobszay – Prószéky, 1988.

 7 Gánóczy, 1776, 419-450; Bunyitay, 1883 – 
1884. Novšiu literatúru o biskupovi Filipcovi 
uvádzame v poznámke č. 17.

 8 Ransanus, Epithoma rerum Hungarorum.

 9 Prehľad repertoáru (temporálu i sanktorálu) 
stredovekého varadínskeho ofícia, ako 
aj zachovaných prameňov poskytuje 
Kovács,VII/A-B, 2010.

10 Kovács, VII/A, 41-42.

11 Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 
15501.

12 Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 
15492.

13 Hradec Králové, Muzeum Východních 
Cech, II A 6. Rukopis v digitalizovanej 
podobe prístupný na internetovej stránke 
www.manuscriptorium.com („Kancionál 
Franusův”).

14 Mladá Boleslav, Okresní muzeum, inv. c. 
21691. Rukopis v digitalizovanej podobe 
prístupný na internetovej stránke 
www.manuscriptorium.com („Graduál 
Mladoboleslavsky Janíčka Zmilelého z 
Písku”)

15 Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár, 
Mss.I.3.; Porovn. Berkovits, 1941, 342-353.

16 Z bohatej českej, slovenskej a maďarskej 
literatúry pojednávajúcej o Filipcovej 
politickej, diplomatickej a kultúrnej činnosti 
menujeme len niekoľko publikácií: Sasinek, 
1879, 127-134; Csapodi, 1967, 243-249; 
Grieger, 1982; Foltýnová-Mikulcová, 1999, 
11-15; Kalous, 2006, 3-31; Bajger, 2011.

17 Körmendy, 1988, 33-40.

18 Szendrei, 1981.

19 Čiastocne publikované v katalógoch 
skupiny Fragmenta Codicum: Vizkelety, 
1993, 1998.

20 Veselovská, 2006, fragmenty č. 76, 88, 
115; Veselovská, 2008, fragmenty 
č. 7, 10, 26–29, 33, 34, 54, 55, 61–63. 
Na tomto mieste sa chcem poďakovat 
Eve Veselovskej za poskytnuté informácie 
o fragmentoch Varadínskeho antifonára 
objavených v slovenských knižničných 
a archívnych fondoch, ako aj za láskavú 
pomoc pri organizovaní terénneho výskumu 
v modranskom archíve.

21 Bednáriková, 2010, 139-140. Identifikácia 
fragmentu: Czagány, 2010/2011, 349-352.

22 Štátny archív Bratislava pobočka Modra, 
sign. 571, 741, 3119, 3120, 3121, 3122, 3127, 
3128, 5188, 5189, 5194, 5196, 5197, 5198. 
Za umožnenie prístupu do modranského 
archívu a štúdia fragmentov ďakujem 
riaditeľovi archívu Dr. Jurajovi Turcsányovi. 

23 Prehľad a obsahová analýza dvoch 
najväčších fondov fragmentov v Győri 
a Modre pozri: Czagány, 2012, 123-141.

24 Andrea Kovács, VII/A ; Dobszay, 2003, 
59–61, 68–72, 342, 362–363.

25 Spiritus Sanctus in te descendet Maria ne 
timeas habebis in utero filium Dei alleluia. 
Porovn. Dobszay – Szendrei, 1999, 
Nr. 8067.

26 Dobszay, 2004, 62-64.

27 Kovács, VII/A, 62.

28 Kovács, VII/A, 64.

29 Cyklus sa skladal z nasledovných antifón: 
A diebus antiquis, Dominum Salvatorem, 
Gabriel angelus, Maria dixit putas, 
Respondit angelus.

30 Dobszay, 62-63. O sporadickom výskyte 
cyklu A diebus v dalsích stredoeurópskych 
diecézach pozri Dobszay, 2003, 51-59.

31 Prehľad jednotlivých ofícií sanktorálu pozri: 
Czagány, 2012, 135.

32 Czagány, 2004.
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