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Honffy Pál 

 

Elmúlt idők levelezése 
(folytatás) 

 
 
A XIV–XV. században új szellem honosodik meg Európa-szerte: 

a humanizmus. (Ez az elnevezés a homo = ’ember’, illetve a humanus 
= ’emberi’ latin szóból ered.) A humanizmus korában a társadalmi 
kapcsolatokat is áthatja a kellemesség, az ízlés, a művészet, nem 
csoda hát, ha sokan a levélírásban, a praktikus célon túl, művészi 
szándékot is követnek. A humanisták arra törekszenek, hogy levele-
ikben a gondolatok finomsága és szellemessége, a klasszikusokon 
csiszolt kulturáltság a stílus szépségével ötvöződjék. Példaképeik az 
antik írók. Számukra a levél az önkifejezés eszköze, tudós voltuknak 
bizonyítéka. Egyúttal azonban a barátság záloga is: a rokon gondol-
kodású kiváló emberek az írás segítségével hidalhatják át a távolsá-
gokat, s ez a rendszeres érintkezés olykor a személyes találkozások 
ritkaságáért is kárpótol. Az iskolai tanulmányok emléke nem köti 
gúzsba őket, hajlékony, természetes latinsággal szövik mondataikat. 
Szívesen gyűjtik össze írásaikat különféle leveleskönyvekben, szá-
mítva egy kissé az utókor elismerésére is. Olasz földön Petrarca a 
leghíresebb humanista levélíró, északon – már a XVI. században – 
Rotterdami Erasmus, aki kapcsolatban állt a korabeli Európa csak-
nem valamennyi szellemi kiválóságával, többek között az angol 
Morus Tamással és számos magyarországi humanistával. Egy ideig 
Luthert is támogatja. 

Magyarországon Mátyás király uralkodása alatt, s főként az ő 
udvarában erősödik meg a tudományokat becsben tartó humanista 
szellem. Fő képviselői: maga az uralkodó, továbbá Vitéz János, a 
költő Janus Pannonius, Váradi Péter, és rajtuk kívül külföldről érke-
zett tudósok, művészek. A későbbi nemzedék kiválóságai (a XVI. 
század elején): Bakócz Tamás és Oláh Miklós. 
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Az alábbi példa azt szemlélteti, milyen messzire távolodnak a 
humanisták a kora középkori írások ceremóniás merevségétől. Janus 
Pannonius levele barátjához (Galeotto Marzióhoz) oldott, közvetlen, 
tréfálkozó hangnemben szól, az évődő társalgás üdeségével. (Rész-
letek.) 

 
„János pécsi püspök üdvözletét küldi Galeottójának. 
…Írsz a király (Mátyás) irántad való szívélyességéről, urunk 

(Vitéz János) bőkezűségéről, a nagyváradi püspök meg a kalocsai 
érsek ígéretéről. Fogadd szerencsekívánataimat, már-már látom 
benned a jövendő milliomost! Magamért is örülök, mert úgy látom, 
amivel én tartozom, mások törlesztik, s így ellátják szerepemet. Ha 
azonban mindazok adakozása után is hiányoznék valami a 
summácskádból, fordulj csak hozzám, és – ha szépen kéred, talán 
megkapod. Micsoda szerencse, hogy múzsáid és tréfáid több jutalmat 
nyernek e barbár földön, mint hazádban! Pedig gonosz félelem gyö-
tört, hogy falra borsót hányni hívtalak… 

Hogy a király tőled kérdezősködik követjárásom felől, örülök is, 
nem is. Tudom, nem annyira magukban a tényekben meg az 
eseményekben, mint szellemességeidben gyönyörködik, s abban sem 
kételkedem, hogy szívesebben hallgatja a te elbeszéléseidet, mint az 
én viselt dolgaimat. 

Végül unszolsz, hogy küldjek könyveket. Amit eddig küldtem, 
nem volt elég? Csak görögjeim maradtak meg, a latinokat már mind 
elvitted. Ne adja Isten: ha még görögül is tudna valamelyikőtök! Azt 
hiszem, akkor a görögökből sem hagynál meg nekem semmit. Ha 
pedig megtanuljátok, akkor én ráadom magam a zsidóra, és héber 
nyelvű kódexekből állítok össze egy könyvtárat. Mi ez a nagy és 
kielégíthetetlen könyvéhség, kérlek? Azt vélitek, tán, ez nem bűn? … 
De hát sóvárogjatok könyvekre – csak másokat ne fosztogassatok, 
főleg akinek kevesebbje van! Itália tömve ilyesféle holmikkal: ho-
zassatok, amennyit akartok! … Miért hurcoljátok el tőlem ingyen, 
ami a kezetek ügyébe esik? Csak ti akartok tanulni? Pusztuljak el, ha 
összevéve olvastatok annyit az egész hónap során, mint én csak 
tegnap is. A múzsákra mondom, még többet is írnék meg olvasnék, de 
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ha egyszer elszeditek tőlem a hozzávaló segédeszközöket, kénytelen 
leszek elhallgatni, s nyelvemet a rozsdának átengedni… De hát az én 
könyveim azok akkor is, ha tinálatok vannak! Én könyveimnek nem 
birtokosa akarok lenni, hanem használója; inkább tudom 
magaméinak, sajátjaim távol lévé, azokat a nálam lévő könyveket, 
melyeket kölcsönkaptam vagy elkunyeráltam. Ezeket legalább 
használhatom. Amazokból viszont annyi a hasznom, mint azokból, 
melyek sehol sincsenek… Most, most kellene tanulnom és alkotnom, 
míg koromnál fogva épek az érzékeim, töretlen a szellemem, és lelkem 
még nem csömörlött meg… De úgy látom, ti azt akarjátok, hogy én 
akkor olvassak, amikor szemem gyöngülvén, segédeszköz nélkül 
képtelen leszek már rá. 

Hát ez az én panaszom, ha rosszul esik nektek, gondoljátok meg, 
hogy gonoszság lenne a kifosztott embert még a siránkozástól is 
eltiltani.” 

(Fordította Boronkai Iván) 
 

Mi az, ami ennek a levélnek oly természetes frissességet és bájt 
kölcsönöz? Mi ébreszt bennünk vonzódást szerzője iránt? Miért kelt 
élvezetet az olvasása? 

Főként azért, mivel a sorokból egy emberi egyéniség őszinte 
megnyilatkozása csendül ki. A költőre, Janus Pannoniusra nem csak 
a szöveg tartalma jellemző. Igaz, már ez is sok mindent elárul róla: 
mohó tudásvágyát, a könyvek szeretetét, segítőkészségét, azt, hogy 
örül barátja szerencséjének. Élményszerűen mégis a levél megfor-
málása közvetíti számunkra Janus Pannonius személyiségét. Az ér-
zelmek hullámzása arról tanúskodik, hogy a levélíró derűs humorral 
és nem dühös bosszankodással veszi tudomásul kárát; szelíd szem-
rehányásában, félig komoly, félig túljátszott zsörtölődésében ott buj-
kál a készség a megbocsátásra. Bölcs beletörődéssel nyugtázza az 
apró mellőztetést, hogy a királyi Galeottótól érdeklődik az ő követjá-
rása felől. Az irónia mindvégig megóvja az érzékenykedéstől és az 
ellágyulástól (a szerencsekívánatokat és a további támogatás ígéretét 
például tréfák egész sorába oldja); Janus belső egyensúlyát az érte-
lem szabályozza. Csak a levél utolsó része siklik át észrevétlenül 
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megilletődött komolyságba, jelezvén, hogy a mulandóság témája ér-
zékeny húrokat pendít a költő lelkében.  

Az ötletes, élénk stílus kellemes társalgóra vall, a sohasem 
bántó, finom szellemesség, amely kedveli a gondolat váratlan for-
dulatait, nemcsak fürge, csiszolt, játékos elméről tanúskodik, hanem 
ízlésről és önmérsékletről is. S mindezt összefogja az a meleg köz-
vetlenség, amely szinte jelenlevővé idézi a címzettet. A levél olyan 
benyomást kelt, mintha élőszóbeli társalgás folynék előttünk.       

 

*** 

 

Amikor a latin nyelvű humanista levelek születtek, már sok 
helyütt anyanyelven is folyik írásbeli érintkezés. A polgár saját 
nyelvén szerkeszti üzleti leveleit, s az írás terjedésével a minden-
napos érintkezés nyelve hatol be a magánlevelekbe. 

Valószínű, hogy a magyar nyelvű levélváltás kezdetei is 
visszanyúlnak a XV. századba. Noha Janus Pannonius barátja: 
Galeotto Marzio, az itáliai humanista, aki egy ideig Mátyás király 
udvarában élt, azt állítja, hogy a „keresztény országok közül egyedül 
Magyarország ír csupán latinul, mivel a magyarok nyelvén nem 
könnyű írni, mégis van egy töredékünk 1485-ből, amely magyar 
nyelvű köszöntést tartalmaz egy latinul fogalmazott levélben: 
„Emericus The. (Török Imre) köszön Krisztinának, legyen könnyebb 
inhának (szívének, lelkének), száz jónapot, kétszáz jó éjt hozzája…” A 
következő század elejéről pedig már több száz magyar nyelvű 
magánlevelet ismerünk, ízes, könnyedén folyó, természetes, szép 
magyar stílusban. Fölépítésük már bizonyos hagyományokat, vagy 
talán inkább: természetes sorrendet követ, nemegyszer híven 
lefordítva a középkori latin formulákat. 

Az első mondat: megszólítás vagy rövid köszöntés. (Például: 
„Nagyságos uram”, Én szerető érsek uram”, „Jó Katus, én szerette 
leányom” – „Köszönetemet írom, mint szerelmes öcsémnek”, Köszönetemet 
és szolgálatomnak ajánlását”.) A legutolsó példából láthatjuk, hogy az 
üdvözlés állítmánya könnyen lekopik, mint ahogy a mai magyar 
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beszédben sem tesszük ki minden esetben a „Jó napot!” köszönés 
végén a „kívánok” állítmányt. (A köszönet szó jelentése pedig 
mindenütt ez: üdvözlés, üdvözlet, köszöntés.) A kétféle levélkezdet 
olykor együtt is szerepel: „Vitézlő uram és barátom. Köszönetemet és 
barátságomat ajánlom kegyelmednek mint jó uramnak.” 

A sorok küldője tehát rendszerint „köszönetét” írja (küldi), 
barátságát vagy szolgálatát ajánlja a címzettnek. Hogy ez a latinból 
fordított köszöntés mily elengedhetetlen udvariassági formula volt, 
azt mutatja a kevésbé meghitt levelekben szereplő rövidített változat: 
„Köszönetemnek és szolgálatomnak utána” – s a mondat máris az érdemi 
közlendőkkel folyatódik. A hosszabb jókívánságok bensőséges kap-
csolatra utalnak, érzelemmel, aggódással, áhítatos fohászokkal 
vannak átszőve: „Az én holtomig való szolgálatomat ajánlom kegyelmed-
nek, mint szerelmes szűvem én édes urának. Kívánok az Atya Úr Istentől az 
Krisztus által kegyelmednek kimondhatatlan sok jókat testünk és lelkünk 
szerént, kivel hogy velem egyetemben, én édes szerelmes uram, ő szent 
felsége kegyelmedet sok jó ideig megtartson szent nevének tisztességére és 
nekünk idvességünkre, imádjuk ő szent felségét.” (Zrínyi Kata levele 
férjéhez, 1572.) 

Az üdvözlést követő mondat gyakran hivatkozik valamilyen 
előzményre, további kapcsolatra (levélre, hírre, megbeszélésre): 
„Kegyelmed írt vala nekem, hogy bort vegyek pénzen”, Megadák énnekem, 
szerelmes fiam, az te leveledet, kit írtál volt énnekem mindszent havában”, 
Értem ez Csáky Elektől, király őfelsége emberétől kegyelmedet egészségben 
lenni”, tudod, hogy sokszor mondottam neked, hogy nagy az Úr Isten, és 
megszerzi az mi dolgunkat, és minden embernek ő viseli dolgát, ki őtőle 
keresi” stb. 

A levelek két leggyakoribb célja: kérés előadása és hírközlés. 
Akkoriban még ezek a személyes üzenetek jelentették az értesülések 
legbiztosabb forrását. Íme egy „hadijelentés” 1550-ből: 

„Továbbá kegyelmednek egyéb újságot nem írhatok, hanem hogy az 
elmúlt hétfőn az törökök ismét rablának ide mifelénk. Közelben nem voltak, 
Bérnél, Sümeg és Tadik között ment el az had. Szent Grótba hat házat 
égettek, azon innét egy falut is elégettek. Szent Gróttul fogva Csányig, 
Szentgyörgy váráig mondják, hogy rablottak… De kegyelmed azt ne vélje, 
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hogy az hanyagságot elhallgattam volna, mert Bérnél egy asszonyember egy 
igen jó török lovat foga, azt mondják, hogy ér másfélszáz foréntot. Pacsodnál 
esmég egy szegény asszony szabadul el kezekből, és egy kopja akad a kezébe, 
és hármat öl meg az törökben…” – írja Kanizsay Orsolya férjének, 
Nádasdy Tamásnak. 

A kérések között akad olyan, amely egyszerű rokoni szívesség-
re irányul, például ez (1510-ből): 

„Köszönetemet írom, mint szerelmes öcsémnek. Továbbá kérlek, hogy 
csináltass írat és erős port, kivel sebet nyitnak avagy vadhúst vesztenek az 
lónak, és az Pál bánik vele… Továbbá kérlek szerelmes öcsém, hogy küldj 
énnekem egy jó vizslát fürjészni valót. Továbbá kérlek, hogy említsd meg az 
uramnak, hogy az Kocsis János jó tudna az sólomokhoz, mert az Kavassy 
Kristóf madarásznál, az madarász Ferencnél vala, és csak affélével bánt.” 

Az említett Pál nyilván értett a lovak gyógyításához, jól bánt 
velük. Kocsis János pedig, kit e levélíró az öccse pártfogásába ajánl, a 
sólymokhoz ért (tud), hiszen már eddig is azokkal foglalkozott. 

Az elkövetkezendő időkben azonban a kérések többsége már a 
zűrzavaros kor szenvedéseit tükrözi vissza. Kisnemesek és jobbá-
gyok egyaránt védelemért könyörögnek pártfogóikhoz, rabló magyar 
urak és rabló törökök ellen. Harssagy János 1551-ben a török 
rabságából szeretne szabadulni kapitánya, Tarnóchy András 
segedelmével: 

„Jól érti kegyelmed az n. (nagyságos) Veli bég leveléből, mint vagyon 
az én dolgom, azért kérem kegyelmedet az Istenért, hogy ne hagyjon 
kegyelmed, mert Isten után nincs több bizodalmam, csak a te kegyelmedben, 
mert te kegyelmed én velem jól tehet; ha mastan te kegyelmed gondomat 
nem viseli az én szabadságomnak, engemet az tengerre küldenek. Te 
kegyelmed ezen vasban vitessen ki, és te kegyelmednek annyi kezest vetök, 
kin te kegyelmed megelégszik, avagy az mi kevés vagyon, te kegyelmednek 
káptalanba mindörökké kötem. Te kegyelmed viselje gondomat, és választot 
várok…” Vagyis: kész lenne a szerencsétlen fogoly mindenét örökül 
átadni kiszabadítójának, s erről hivatalos (káptalani) írást is 
készíttetne. 

A törökök ellen harcoló vágvári vitézeknek sokszor kell könyö-
rögniük azért, hogy az udvar legalább megélhetésüket biztosítsa. 
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Bornemissza Benedek gyulai várkapitány hosszú levelében kéri 
Nádasdy Tamás nádor közbenjárását Gyula vár érdekében, hiszen a 
fizetetlenség miatt a vár könnyen elveszhet. „Továbbá én kenyergek 
nagyságodnak mint kegyelmes uramnak nagy erősen az Úr Istenért, hogy 
Nagyságod teküntse meg ez megnyomorodott szegény országot, és adja 
eleiben Nagyságod Őfelségének, hogy Őfelsége viseljen valami gondot ez 
házra, mert bizony igen kernyül vagyon az ellenségtől mindenfelől fogvan. 
Én bizony Nagyságos Uram az én halálommal semmit nem gondolok, mert 
én még akkor elszántam azt, amikor ez gyulai tisztben jöttem… Itt pedig 
Nagyságos Uram, tartok negyedfélszáz (350) drabantot, és vagyon hatszáz 
lovag, kinek fizetnem kellene; gondolja Nagyságod honnan tegyem én 
mindezeknek fizetéseknek szerét… esküszöm az Istennek, hogy ha Őfelsége 
gondot nem visel reá, ki kell e háznak veszni, mert egy pénzt sem lesz 
honnan nekik fizetnem.” (1559) 

Írástudó papok vagy deákok olykor már a jobbágyok panaszát 
is írásba foglalják. „Tisztelendő Urunk Írjok szolgálatunkat és mindenben 
engedelmességünket, mint kegyelmes bízott urunknak, és továbbá jelentjök 
minden nyomorúságainkat, kiért kenyergünk kegyelmes uraságodnak az 
hatalmas Istenért, hogy kegyelmed viselje gondunkat, mert semmiképpen az 
felden meg nem maradhatunk, mert mindenfelől sarcot kérnek rajtunk, és 
házunkban sem kell, sem nappal nem maradhatunk. Most is Paxy Ferenc 
húsz forintot kér rajtunk nagy fenyétek alatt és kilemb (mindenféle) 
jószágot, és továbbá kezönket elvágja, orrunkat elmetszi ajakastul, és 
házunkat mind elégeti, gyermekönket kettévágatja, ilyen fenyétéssel izent; és 
továbbá Nagy Gáspár egy hordó borunkat pénz nekől megitatta, és négy 
forint ára ekrönket (ökrünket) és minden életönket (az élethez szükséges 
táplálékunkat) elhordottak; ennek okáért kenyergönk kegyelmességednek az 
örök istenért, hogy viseld gondunkat, mert meg nem maradhatunk. Nemcsak 
mireánk izent Paxy Ferenc ilyen sarcokat, tebb (több) falukon es még ennél 
is kilenben; és továbbá éjjel embereket megfogatott, azokat nagy kínzással 
sarcoltatta…” 

Íme, a magyar jobbágy életét nem csak a török keserítette meg. 
A hódítók kíméletlen erőszakossága, az állandó harcok és a veszé-
lyeztetettség kedvezett az erkölcsök durvaságának, a hatalmaskodás-
nak. 
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Férfias kor… Az asszonyokat is gyakran kényszerítik arra, hogy 
férfiakként álljanak helyt. A főurak vagy nemes urak sok időt 
töltöttek az udvarban, hivatali teendők közt vagy hadban, s 
feleségük eközben nemcsak a népes családnak viselte gondját, 
hanem a gazdaságot is irányította. Levélben számolnak be férjüknek 
a gyermekek neveltetéséről, az ügye-bajos gondokról, a legfrissebb 
eseményekről, máskor megbízásokat adnak különböző dolgok 
beszerzésére, tanácsot kérnek stb. A legtöbb ránk maradt levelet saját 
kezűleg írták, s ezekben a sorokban „a nyelv kezelésének oly 
sajátságos modorát, a stílusban oly közvetlenséget s oly eredetiséget 
veszünk észre, milyeneket férfiak írásaiban sehol sem találunk” – írja 
e korszak egyik jeles ismerője, a XX. században élt Deák Farkas. Igaz, 
hogy a nők tanítói (s a vagyonosabbak írnokai is) latinos műveltségű 
férfiak voltak, az asszonyok mégis a férfiaknál jobban kötődtek a 
mindennapi valósághoz (háztartás, gazdasági ügyek, 
gyermeknevelés), így a hétköznapi beszélt nyelvhez is. 

Bakics Anna 1560-ban igen tárgyilagos, mégis színes és eleven 
beszámolót küldött urának, Révay Mihálynak, Turóc vármegye 
főispánjának. (A levélből csupán részleteket közlünk, ahogy az 
eddigi levelekből is.) 

„Szolgálatomnak ajánlása után én szerelmes uram kívánok 
mindenkoron a mennybéli Úr Istentől egészséget és minden jót, és kérem Ő 
szent Felségét, hogy oltalmazza Kegyelmedet minden gonosz betegségtől. Az 
Kegyelmed levelét én nagy szívem szerint megláttam, és értem, hogy a én 
szerelmes öcsém Kegyelmeddel jól alkuszik (jól megértik egymást ketten) 
illik is, s bizony nagy örömmel értettem. 

Továbbá szerelmes uram Kegyelmed írt, hogy Misinczky az uraimnak 
költő bort vegyen. Misinczky lőcsére ment ló venni, borunk meg volna kivel 
meg érnöjök, de bizony igen elecetesült… 

…az gyermekek mind egészségben vannak, Lőrinc s Babka 
kegyelmednek szolgálatját ajánlja; Kata választik (váltig) kiálti Kdet. Én is 
kívánom az Kd (kegyelmed) megjövését, de bizony jól tudom, hogy kárára 
volna Kdnek… Énnekem Borbála asszony írt vala, hogy neki hitelben két 



 

9

forint ára vajat adjak, én választ nem ték (tevék) rája, ha kér is, Kd ne 
adjon, jobb készpénzben eladni, mint hitelben. 

…Továbbá szerelmes uram Kd vétessen énnekem két lat szederjes 
spanyol selymet, Kd-nek megszolgálom. Az Úr Isten tartsa meg Kdet én 
szerelmes uram minden jóval nagysok esztendeig. 

Dat. Sklabinya az szent Lukács előtt kedden 1560. (okt. 14.)” 
Persze nem minden levél ilyen tényszerűen száraz és 

tartózkodó. Itt-ott a női szív érzelmei is megnyilatkoznak, mint 
Zrínyi Kata megható gyöngédségű soraiban, férjéhez, Forgács 
Imréhez: 

„Én édes szerelmes szívem uram, az szánat ím elküldöttem Kdnek, 
kérem szívem én édes szerelmes uram, hogy Kd sehessen (siessen) haza; én 
holnap várom Kdet haza, ha Kd nem jöhet holnap, bizon elég bánatban 
leszek. (1572) 

De még tizenhárom évvel később is ugyanaz a szerelmes 
várakozás szólal meg Zrínyi Kata tollán: „Továbbá szerelmes szívem, én 
édes uram, Kdet kérem, hogy ha Kd engem szeret, ne késsék Kd ott, hanem 
siessen Kd haza. Azon is kérem Kdet, mint szerelmes szívemet, én édes 
uramot, hogy Kd az inastól írja meg én nekem, mely nap indul Kd, s mint és 
merre jő Kd haza, hogy tudhassak elibe küldeni Trencsénben.” 

A záradékok – mint az előző példák némelyikéből is láttuk – 
jókívánságokat, fohászokat tartalmaznak. („Tartsa meg Isten Kd-et” – 
„Isten megtartsa Kdet minden javaival” – „Az Úristen hozza hamar Kdet jó 
egészségben” – stb.) Végül keltezés következik, pontosan megjelölve 
olykor nem csak a napot, hanem azt is, milyen szentnek az ünnepén, 
a hét melyik napján, esetleg melyik órájában indították útjára az 
üzenetet. Az aláírás állhat a puszta névből, egyes levélírók azonban 
ehhez hozzáfűzik hivataluk, rangjuk, állásuk megjelölését (majdnem 
mindig) latinul, Például: Benedictus Nagy castellanus arcis Chabragh – 
vagyis: Nagy Benedek Csábrág várának várnagya, mások meg 
pontosan körülírják a címzetthez fűződő viszonyukat (Zoltán Miklós, 
az te bátyád – Grechy Erzsébet, te kegyelmednek örökké való barátja – Te 
kegyelmetek szolgája, Szőlessy János) Gyakori az utóirat, meg az ilyen 
bejegyzés: manu propria, azaz saját kezűleg. A sürgető fokozás (cito, 
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cito, citius, citissime! – gyorsan, gyorsan, gyorsabban, még gyorsab-
ban!) is egyre divatosabbá válik. 

A kész leveleket küldőjük összehajtogatta, és két végét egymás-
ba illesztve lepecsételte zöld, barna vagy sárgásfehér viaszba nyo-
mott pecsétgyűrűvel. Vörös színű pecsétet főurak használtak. Külön 
borítékot még nem alkalmaztak, a címzést a levél külső oldalára ír-
ták, például így: „ez levél adassék az vitézlő Udvardy Györgynek, nekem 
bízott uramnak és barátomnak.; A küldeményt aztán ki-ki a szolgájával 
juttatta el a címzetthez. 

Kialakultak hát a magyar nyelvű levélírás szabályai, többnyire a 
latin formulák egyszerű átültetésével, de kétségtelen, hogy a min-
dennapi társalgás fordulatai leginkább ebbe a műfajba szűrődhettek 
át az élőbeszédből. Ami nehézkessé, körülményessé teszi a XVI. szá-
zad (és még későbbi századok) stílusát, az a megszólítások 
(Kegyelmed, Nagyságod) állandó ismételgetése. 

Ma már nem csak a megszólítás alakja rövidült le (Ön, Te), 
hanem egyszeri kitétel után a továbbiakban el is hagyhatjuk e 
névmásokat, puszta egyes szám harmadik személyt alkalmazva 
(például: „Kérem önt, szíveskedjék engem fölkeresni, előzőleg 
azonban hívjon fel telefonon, és közölje, hogy mikorra várhatom”). 

Ugyancsak modoros szokás a továbbá állandó ismételgetése. Ez 
arra vall, hogy a levélíróknak még nincs gyakorlatuk a különböző 
hírek, közlendők összekapcsolásában, nem tudnak simán áttérni 
egyik témáról a másikra. Magyarán: nem elég hajlékony a stílusuk. 

Némely levélíró észrevehetően küszködik a kifejezéssel, 
mondatfűzésén ott a gyakorlatlanság jele.  

 
 


