
T A N U L M Á N Y O K 

Régi, énekelt verses irodalmunk ritmusa. 

í r ta : PÉCZELY LÁSZLÓ. 

(Szemle a XVI. századi magyar énekköltés ritmuskincsén.) 

П . 

Mielőtt énekben fogant XVI. századi verses irodalmunk 
formáinak a rendszerezését megkísérelném, feleljünk meg arra 
a kérdésre, hogy az énekezövegek melyik fa j tá jából valók e versek. 
Vannak ugyanis olyan énekszövegek, melyek egy meghatározott 
dallamhoz vannak kötve. Vannak továbbá olyanok, melyek a dal-
lamtól való függetlenedés első lépését megtették, mert ugyan-
azon formatipuson belül vándorolnak az egyik dallamtól a másik-
hoz. A ritmusideál azonban mindkét esetben a dallam. Ez adja 
át r i tmusformájá t a szövegnek, mely önálló életet egyiknél sem 
élhet. A különbség csak az, hogy míg az első esetben a szöveg 
egyetlen dallamhoz van kötve, addig az utóbbinál — bár ugyan-
csak egy meghatározott dallam volt a minta •— a szöveg bizonyos 
mértékben függetlenítette, magát a dallamtól, mert más, ugyan-
azon r i tmusformájú dallammal is lehet énekelni, sőt énekelték is. 
XVI. századi verseink e két énekszöveg-típus között oszlanak meg. 
Vannak köztük bonyolult strófaképletűek, unikum formák, egy-
egy képviselővel. Ezeknek ritkább, nem népszerű dallamformák 
a mintaadóik, vagy ilyenekre gyanakodhatunk, ha az utóbbiakat 
nem ismerjük. Ilyen esetekben dallam és szöveg egymáshoz lán-
coltán élt, az előbbit még nem kapta szárnyra a népszerűség, hogy 
ú j szövegeknek legyen ritmusnemzője. Az ilyen formáknak az-
után egy, vagy legfeljebb néhány kísérlet után nyomuk vész. 
Sokkal fontosabbak, verstörténeti szempontból jelentősebbek azok, 
melyek a másik énekszöveg-típusba tartoznak. I t t már dallam és 
szöveg nincs végérvényesen öeezeláncolva, hanem megteszi a 
különválás első lépését. Vannak népszerű, könnyen kezelhető 
formájú dallamok. Az ilyenekre ú j szövegeket készítenek, vagy 
az énekeskönyvek szerkesztői párosítanak össze velük idegen 
szövegeket. Mert mit jelentenek az ilyen nótajelzések: Ad notam x, 

Irodalomtörténet. 5 
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Nótája X, X nótájára? (Tehát például „Az Jázon nótájára".) 
Azt, hogy a szöveg vagy valamely már ismert vers dallamára 
készült, vagy nem ismerve az eredeti dallamot, erre is énekelték, 
vagy az énekeskönyvek összepárosították a szöveget olyan dallam-
mal, melynek ugyanaz lévén a főbb kereteken belül a r i tmus-
formája , mint a szövegnek, az utóbbit el lehetett vele énekelni. 
Még tanulságosabbak az ilyen nótajelzések: X nótája, avagy y, 
Ad notam x, avagy y. Legtöbbet mondanak azonban számunkra 
a következők: Nótát keress, avagy szabadjad erre:..., Sokféle 
énekből röndelhetsz. Jó ím ez is:... Végül említsük meg, hogy 
sok vers található, melyeknek a különféle énekeskönyvekben más-
más a nótajelzésük. Mi következik mindebből'? Az, hogy a szö-
veg, mely ri tmusát ugyan dallamtól kapta és dallamnélküli életet 
nem élt, nem volt szükségkép egy dallamhoz láncolva, hanem 
ugyanazon formatípuson belül más dallamokra is énekelték. 
Fent XVI. századi énekköltésünk formáinak legfőbb jellegzetes-
ségeként a ri tmusnak a főbb kereteken belül való megkötetlen-
ségét jelöltem meg. íme itt a bizonyíték a nótajelzésekben. 
Mert hogyan lehetett volna hozzáénekelni idegen dallamhoz az 
olyan szöveget, melynek ritmusa a legapróbb részletekig precízen 
kidolgozott? A XVI . századi éneklőnek, vagy énekeskönyv szer-
kesztőjének előbb említett e l já rásá t csakis e század verselésének 
fent megjelölt tulajdonsága tette lehetővé. Azonkívül még egy 
dolog, melyre Szabolcsi Bence mutatot t rá egyik tanulmányában;7 

XVI . századi dallamaink nagyobbik csoportjának egyik jellemző 
vonása, a szabad alakíthatóság, rugalmasság, mely lehetővé tette, 
hogy a dallam ri tmusa a csak főbb keretekben megkötött szöveg-
ritmusnak megfelelően esetről-esetre változzék. Ez utóbbira pedig 
esztétikai szempontból is szükség volt, mert — amint Kodály 
Zoltán megjegyzi idézett tanulmányában8 — dallamban, szöveg-
ben végesvégig feszes ritmus több száz soron á t énekelt verseknél 
egyhangú, sőt tűrhetetlen lett volna. De meg végül ellenkezett 
volna e század irodalmának egyik főcéljával, a tanulságadással, 
melynek ékes bizonyítékai e versekben annyiszor szereplő fel-
szólítások a .,jól meghallgatásra", „jól megértésre". Nos, e versek 
formáinak a főbb kereteken belül való megkötetlensége s a dallam 
ritmusának a szöveg ri tmusának megfelelő esetről-esetre való 

' A XVI. sz. magyar hist, zenéje. 8—9. 1. 
8 Jrgirus nótája. Ethnogr. 1920. 33. 1. 
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változása éppen e megértetést szolgáló parlando előadási módnak 
felel meg. 

Ezek előrebocsátása u tán kíséreljük meg XVI. századi ének-
költésünk sorfajainak a felsorolását és rendszerezését.9 E vizsgá-
lódások figyelemmel lesznek arra , mikor tűnnek fel az egyes for-
mák; gyanítható-e idegen hatás, ha igen, milyen az; megtalál-
ható-e a forma középkori irodalmunkban; melyek a legnépszerűbb 
formák; milyen időre esik egyes formák virágzása"? 

Sorfajok. 
1. Középcezúrás 12-es (6l6). Megállapodott a középcezúra a 

6. szótag után, a sorfelek tagozódása azonban ingadozó: 3/3, 4/2, 2/4 
és osztatlan félsorok váltakoznak egymással minden rendszer 
nélkül. E forma később sem mutat a szótagszámon és cezúrán 
kívül megállapodottságot, még akkor sem, mikor már dallamtól 
függetlenül használják. 

2. Aszimmetrikus dallamformára énekelt 12-es. Ugyanaz 
állapítható meg róla, mint az előbbiről, azzal a különbséggel, hogy 
a középcezúra elég gyakran hiányzik, mivel a dallam nem 
kívánja meg. 

Az előbbinek középkori irodalmunkban 3 képviselője van 
(az első 1525-ből), melyek közül azonban az egyiknek, Apát i 
Cantilená-jánah valamilyen megbővült sorú sapphikus dal lam 
lehetett a mintája, a másiknak, Péchy Ferenc Laus Suncti Nicolai-
jának ugyancsak sapphikus dallam, vagy sapphikus vers. Anya-
gunkban a szimmetrikus 12-es 1538 körül bukkanik fel Tinódi 
Jázon-jában; a másikkal, az aszimmetrikus dallamra énekeittel. 
elég ritkán találkozunk, először 1544-ben, ugyancsak Tinódinál. 
12-eseink zöme a 40-es évekből és az 50-es évek elejéről való, ettől 
fogva már ritkulni kezd e sor fa j , inkább másokkal, különösen 
a 6/7 osztású 13-assal kombinálva fordul elő. 

3. Két esetben találkozunk egy 4l4l4 osztású 12-es sorfaj jal , 
de csak más sorokkal kombinálva. Csak az egyiknek ismerjük 
az évszámát, Bat tyáni Orbán Háborúságnak szenvedéséről való 
ének-ének. (1547.) 

4. Cezúrátlan 11-es dallamra énekelt sor faj (4l4l3). E s o r f a j 
mai, megállapodott stádiumában az 5. és 8. szótag után cezúra 

9 E felsorolás nein tarthat teljességre számot, mert vizsgálódásom nem 
öleli fel XVI. századi énekelt irodalmunk egészét, hanem annak csak nagyob-
bik, a E. M. K. T.-nak II—VII. köteteiben található részét. 

5» 



52 TANULMÁNYOK 

van. XVI. századi verseink azonban csak kialakulófélben levőnek 
mutat ják e formát . A 4/4/3 tagozódás nem következetes, bár a 
szövegek a sorok túlnyomó többségében éreztetik. E megnem-
állapodottságnak a magyarázatát a dallam adja meg, melynél 
a ritmika immanens jegye egyedül a sorvégi meglassulás (8 mini-
mát követ 2 semibrevis és 1 brevis, illetve longa). A dallam tehát 
nem követel cezúrát sem a 4., sein a 8. szótag után. Mégis, ha a 
cezúrás sorok statisztikáját megvizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy 
a tiszta 4-es kezdőütemek száma majdnem mindegyik versnél 
nagyobb, mint a második 4-es éa a 3-as záróütemeké. E szerint 
tehát a 4/7-es tagozódás m á r állandóbb, mint a 7-es sorrésznek 
4/3-ra oszlása. Középkori irodalmunkban e sorfajnak nincs egyet-
len képviselője sem. Anyagunkban először, más eorokkal kombi-
nálva, 1538-ban találkozunk vele Farkas András krónikájában, 
tisztán 1540-ben. A 12-estől a század 50-es éveiben ez veszi át a 
vezetőszerepet. Ettől fogva a század végéig uralkodó sor fa j . 

5. 6/5 tagozódású 11-es. A következetes cezúra és a félsorok-
nak még bizonytalan tagozódása jellemzi; 4/2, 2/4, 3/3, illetve 2/3, 
3/2 és osztatlan félsorok váltakoznak egymással minden rendszer 
nélkül. A középkori anyagban nem fordul elő, később is ritka. 
Először 1553-ban találkozunk vele Tinódinak Az udvarbírákról és 
kulcsárokról című versében. 

6. Az 5l6 tagozódású 11-est ugyanaz jellemzi, mint a fent i sor-
fa j t . A középkorban ez a sorképlet sem fordul elő, anyagunkban 
és később azonban más sorokkal kombinálva és tisztán igen gya-
kori. Először 1540-ben tűnik fel 12-es és 13-as sorokkal kapcsola-
tosan Batizi András Gedeon-jában, tisztán 1542-ben Szkárosinál. 

7. Van egy másik 5l6 tagozódású 11-es is e korban, mely 
azonban sajrphikus dal lamforma levetítődése. Egyebekben ritmi-
kailag ugyanaz áll rá, mint az előbbire. A különbség csak az, 
hogy e so r f a j képviselői közül több versnél határozott tendencia 
nyilvánul meg a sorfelek szótagszámbeli különbségének a ki-
egyenlítésére s ennek következtében a sorok egy része 6/6 osztású 
12-es. Ennek sincs a középkorban képviselője, először 1545-ben 
találkozunk vele Baranyai Pálnak Az tékozló fiúról című versében. 

8. Abban a két versben, melyek a 4/4/4 osztású 12-esre is pél-
dák, találunk egy ötödik 11-es sorfajt is, mely 4/3/4 beosztást mutat. 
Ezt is a XVI . század hozta felszínre. 

9. 5/5 tagozódású 10-es. Ennél a sor fa jná l is csak a közép-
cezúra megállapodott. A félsorok tagozódásában ugyanaz áll rá, 
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amit a ll-esek 5-ös félsorainál már megállapítottunk. A közép-
korban 2 vers mutat ja e formát. (Az első talán 1490-ből, a második 
1526-ból való.)10 Anyagunkban először 1540-ben fordul elő Nagy-
bánkainak Nyomorúságban való vigasztalásról című énekében. 
Tisztán és más sorokkal, különösen az 5. alatt ismertetettel kom-
binálva ettől az időtől kezdve igen gyakori. 

10. A lejtésváltó 10-es dallamsornak megfelelő verssorban 
határozottan kialakult már a 4/6-os tagozódás. A 6-os sorrészé 
még nem állandó; itt is ugyanaz a szabadság uralkodik, mint 
a 11-esek és 12-esek félsoraiban. A középkorban egy képviselője 
van 1526-ból.11 A megvizsgált anyagban az első, évszámmal el-
látott ilyen verset Tinódi írta: Hadnagyoknak tanúság. (1550.) 

11. A legbizonytalanabb a 9-es s o r f a j ritmusa. Ez már a szó-
tagszám ingadozásában megnyilvánul, főkép azonban az ütem-
beosztásban. Mégis mintha a 4/2/3 és a 3/3/3 tagozódású sorfajok 
kialakulófélben lennének. Mindössze egy verset találunk, mely egy 
harmadikfa j ta tagozódást következetesen használ, az 5/4-et. Itt is 
azonban csak a refrainben fordul elő a 9-es más sorfajok után. 
A középkorban egy vers sem képviseli, anyagunkban is meg-
lehetősen kevés; az első, évszámmal ellátott, 1553-ból való. 

12. A did osztású 8-ast szótagszám és sorfelezés szempontjá-
ból már megállapodott sorfajnak találjuk. Már a XV. században 
vannak képviselői; népszerűsége a kódexirodalom korában ismert. 
A kódexirodalom kora u tán azonban m á r nem ez a legsűrűbben 
előforduló sorfaj , a 12-es (6/6) és a 11-es (4/4/3) messze túlszárnyalja 
ebből a szempontból. 

13. A dl3 osztású 7-est is a megállapodottabb sorfajokhoz 
számíthatjuk, bár itt a 4/3 tagozódás nem kristályosodott még ki 
oly mértékben, mint az előbbinél a 4/4. A középkorban 1526-ban 
fordul elő először. Anyagunkban az első, évszámmal ellátott, vers, 
mely más sorokkal kapcsolatosan használja, névtelennek 1546-ból 
való Eleazár-ja. Tisztán r i tkán használják, más sorokkal azonban 
gyakran alkot strófát. 

14. A 6-os eorfaj önállóan nem fordul elő, csak más sorokkal 
kombinálva, de így is elég ritkán. A középkorban, 1594-ben talál-

10 Horváth János e két vers formáját sapphikus eredetűnek mondja 
(A középkori m. vers ritmusa. Berlin, 1928. 74—76. 1.), Császár Elemér tagadja 
a sapphikus eredetet. Ő e sorfajt a mai magyar riünusérték szerint értelmezi. 
(A középkori m. vers ritmusa. Irodalomtört. Füzetek 1929. 35. sz. 29—31. 1.) 

11 Császár E. ettől a sorfajtól is megtagadja a középlatin eredetet, ellen-
ben a 3 ütemű magyar 10-es módjára ritmizálja. I. m. 26—29. 
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kozunk vele először. Tagozódását ugyanaz jellemzi, mint a 12-es 
félsoraiét. 

15. Az 5-ös sem fordul elő önállóan, hanem legtöbbször mint 
a sapphikus strófa zárósora. A középkorban nem találkozunk vele, 
anyagunkban először 1545-ben Baranyai Pálnak Az tékozló fiúról 
című sapphikus fo rmá jú versében. A tagozódásban ugyanazt a 
bizonytalanságot muta t ja , mint a 10-es és 11-es sorfa jok félsorai. 

16. li-es (4l4ll6). Következetes a cezúra a 8. szótag után és 
a 8-as sorrész 4/4-es tagozódása. A 6-os rész vegyesen mutat 4/2, 
3/3 és 2/4 beosztást, vagy tagolatlan. A középkorban 2 képviselője 
van e sorfajnak, anyagunkban először 1545-ben találkozunk vele 
Va lkai Kelemennek Az Isten előtt való ifjazulásról című versében. 

17. Egy versben (Batízi András: Krisztus születésének h i s -
tóriája, évszám nélkül) találunk egy másik, 4l5l5 tagozódású 
14-es sorfaj t . 

18. 13-as (4l4ll5). Jellemzi a következetes cezúra a 8. szótag 
után és a 8-as sorrész pontos 4/4 megoszlása. Az 5-ös sorelemet 
a már tapasztalt kiforrat lanság jellemzi. A középkorban nincs rá 
példa, anyagunkban 1548-ban bukkanik fel az Aranytól is idézett 
Házasok éneki-ben. 

19. Gyakoribb ennél a másik, 6l7 osztású 13-as, mely több-
nyire más sorfajokkal, különösen a 12-essel alkot strófát. A 6-os 
és 7-es sorrész tagozódása még itt is bizonytalan. A középkorban 
nincs képviselője, más sorokkal kapcsolatosan először 1538-ban 
fordul elő Farkas András krónikájában, tisztán 1552-ben. 

20. Egy alkalommal, más sorokkal kombinálva, évszám nél-
kül előfordul egy harmadik 13-as sorfa j is, a 7l6 s azontúl még 
bizonytalan tagozódású. Ennek a kódexirodalom korában is van-
nak már képviselői 1506-tól kezdve. 

21. Két 15-ös sorfa j is található a XVI. század formakészle-
tében. Az egyik trochaikus dallamforma levetítődése. Ennél is 
még csak a 4l4ll7-es tagozódás állandósult, a 7-es sorelemé inga-
dozó. Két vers képviseli, évszámot egyiknél sem állapíthatunk 
meg. A kódexirodalom korában is van rá példa, 1508-ból. 

22. A másik 15-ös, mely 4l3ll4l4 tagozódású, más sorokkal 
alkot strófát. A ritmusképletet majdnem teljes pontossággal való-
sí t ja meg. A középkorban nem fordul elő, feltűnését a XVI. szá-
zadban sem tud juk évszámmal megjelölni. 

23. Az 5l5l6 tagozódású 16-os szigorú következetességgel való-
sítja meg e formát főbb vonásokban, az 5-ös és 6-os sorelemek 
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tagozódása azonban még ingadozó. Sűrűn találkozunk e formá-
nál középrímekkel. Ez arra figyelmeztet, hogy e sorfaj ebben a 
korban már megtette az első lépést a feltördelésre. Hogy azonban 
az egyes sorelemek önállósulása még nem történt meg, mu ta t j a 
az a körülmény, hogy a középrímek fellépése még nem rend-
szeres, míg a sorvégek összecsendülése következetes. A középkor-
ban nem fordul elő, anyagunkban először 154G-ban. 

24. 6l4l6 tagozódású 16-os. A középkorban nem fordul elő, 
anyagunkban is csak egy alkalommal, évszám nélkül. 

25. 19-es (6l6l7). A dallam cezúráinak megfelelően itt is gya-
kori a középrím. A sormetszetek elhelyezése következetes, a 6-os 
és 7-es sorelemek tagozódása azonban még bizonytalan. Első, év-
számmal ellátott képviselője 1560-ból való. Jelentősége Balassival 
kapcsolatban ismeretes.12 

H a végigtekintünk XVI. századi énekköltésünk sorfajain, az 
első, ami feltűnik, a meglepő gazdagodás a kódexirodalom kora 
óta. Űj sorfajok: az aszimmetrikus 12-es,13 4l4l4 osztású 12-es, 
4l4l3, 6l5, 5l6, 4l3l4 és sapphikus 11-es, bizonytalan osztásit 9-es, 5-ös, 
4Í5/5 osztású 14-es, 4l4ll5 és 6l7 osztású 13-as, 4l3ll4l4 tagozódású 
15-ös, 5l5l6 és 6l4l6 tagozódásit 16-os és 6l6l7 osztású 19-es. Az ú j 
sorfajok száma tehát 16, míg a régieké csak 9. Ha hozzávesszük 
ehhez azt, hogy ez ú j sorfajok zöme a 40-es években, tehát a 
kódexirodalom kora óta eltelt két évtized leforgása alatt bukka-
nik fel, azonnal felötlik a kérdés: honnan e hirtelen gyarapodás? 

XVI. századi verses irodalmunk sorfajai elsősorban zenei 
formálás eredményei. A formai gazdagodást tehát zenénknek e 
században mutatkozó nagy lendületével kell magyaráznunk. Ez a 
zene nem instrumentális, hanem vokális zene, a hangszer csak 
a kíséretben jut szóhoz. XVI. századi zenénk pedig, melynek vers-
formáink függvényei, több komponens eredője.14 Az egyik ág, 
mely műzenénknek e században váratlanul kiszélesedő medrét 
táplálja, a magyar népzene. A másik szláv zenei impulzusokat 
gyanít tat . A harmadik már a középkorban, még inkább azonban 
az újkori humanizmus korában érezteti hatását. Ez egy ú j -

12 L. Waldapfel József: Balassi költeményeinek kronológiája. 1927. Iro-
dalomtört. Füzetek. 15. sz. — A Balassi-strófa főbb zenei képviselőire és ritmikai 
alakjaira nézve 1. Szabolcsi Bence: A XVI. sz. magyar hist, zenéje. 1931. Füg-
gelék. (Magyar zenei dolg. 9. sz.) 

13 Középkori 12-eseinkről nem mutatható ki, hogy aszimmetrikus dallam-
forma levetítődései lennének. 

14 V. ö. Zenei Lexikon. Szerkesztették Szabolcsi B. és Tóth Aladár. 1930. 
II. 75. 1. 
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metrikus irodalmi áramlat, melynek zenénkkel és versformáink-
kal való kapcsolataira Szabolcsi Bence mutatot t rá,15 mely bizo-
nyos antik fo rmákat hangsúlyos módon szólaltat meg. E források 
főbb vonásokban XVI. századi énekelt irodalmunk versformáinak 
az eredetére is rávilágítanak. Ott van például a harmadik kate-
gória képviselőjeként az 5/6 tagozódású, sapphikus dallamformá-
ból levetítődött 11-es, az 5-ös, a sapphikus s t ró fa zárósora, a lejtés-
váltó dallamformára énekelt 10-es (4/6), a 4/4//7 tagozódású, tro-
ehaikus dallamra énekelt 15-ös, az asklepiadesi, phalaecusi formák 
hangsúlyos megfelelői.16 Valószínűleg szláv eredetű sorfa jok az 
5/5 tagozódású 10-es, az 5/6 tagozódású 11-es és az 5/5/6 osztású 
Ití-os.17 Ott van mellettük egy egész sereg, a népköltészetben ma 
is megtalálható sorfa j , melyekről nem lehet az idegen eredetet 
kimutatni, tehát vagy népi eredetűek, vagy műköltői, illetve mű-
zenei kezdeményre kell náluk gondolnunk. 

Végül még egy általános természetű megjegyzést kell XVI. 
századi énekköltésünk formáinak a jellemzésére tennünk. Horváth 
János A középkori magyar vers ritmusa c ímű könyvében közép-
kori ritmusállományunkat a fejlődés átmeneti állapotában levő-
nek jelöli meg. E fejlődés a szabad sorképletektől a kötött sor-
képletek kiképzése felé halad, mely a sokfa j t a lehetőség közül 
„a tetszetősebbeket, egyensúlyozottabbakat, az egyszerűbbeket" 
kötött sorképletekül rögzíti. Ezt a folyamatot támogatta nagy 
mértékben a középlatin versrendszer hatása: a szelekciót a magyar 
fordító az előtte levő latin mintával végeztette el. Ez a szelekciós 
folyamat, kötött sorképletek és strófaképletek rögzítése, tovább-
folytatódik a XVI . században. A latin versrendszer hatását azon-
ban itt a dallamok foglalják el: ezek jelölik meg a kereteket, 
melyekhez a szövegeknek alkalmazkodniok kell. A formák teljes 
megrögződése azonban még ekkor sem fejeződött be, hisz — amint 
fentebb már említettem — a dallammal való kapcsolat folyománya 
éppen a szövegritmusnak bizonyos mértékig való megkötetlensége. 
Versformák állandó kikristályosodása nem is fejeződhetik be 
mindaddig, míg a verseket éneklik. Ez csak abban a mértékben 
történik meg, amint mind kevesebbet éneklik őket és az énekvers 

ls Adalékok a régi magyar „metrikus" énekek történetéhez. It. К. 1928. 
101. 1. — U. az: Pótlás a régi magyar „metrikus" énekekhez. It. К. 1929. 104. 

16 V. ö. Szabolcsi i. tanulmányait. 
17 V. ö. Kodály Z.: A hitetlen férj. Ethnogr. 1915. 304. 1. — Szabolcsi 

Bence: Jegyzetek a R. M. К. T. VIL kötetéhez. It. К. 1927. 142. 1. és Tinódi 
zenéje. Zenei Szemle. 1929. 42. 1. 
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szánt versek típusához. A fejlődés addig — amint már ezt is 
említettem — csak bizonyos formák fel&zínrehozásában és a 
kedvelt formáknak a dallam-követélte mértékig való megrögzíté-
sében állhat. XVI. századi verselésünk tehát a fejlődésnek még 
csak., ezen az átmeneti fokán áll, hisz tudvalevőleg az éneklés, az 
énekelt irodalom divatja e korban a legnagyobb. 


